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ORHAN AKKAYA

Değerli Üyelerimiz ve Okurlarımız,
GAGİAD olarak yoğun ve hareketli bir dönemi daha geride bıraktık. Çok sayıda etkinliğe ve çalışmaya imza attığımız bu dönemdeki tüm gelişmeleri sizlere 51. Sayımızda
aktarmaya çalıştık.
Kuruluş yıldönümü balomuzda 26. Yılımızı, düzenlenen konser eşliğinde üyelerimizle kutladık. Keyifli ve eğlenceli geçen gecemizde ayrıca ailemize yeni katılan
üyelerimize rozetleri takıldı.
Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirdiğimiz Geleneksel XI. Ödül Töreni’mizde farklı
kategorilerde fark yaratan ve özel başarılara imza atan isimlere ve kurumlara ödülleri takdim edildi.
Derneğimizin en önemli ve öncelikli projelerinden biri olan GAGİAD Ormanı’nda
çevre düzenlemesi ve bakımı yapıldı. Ayrıca üyelerimizin aktif katılımı ile uçurtma
şenliği ile eş zamanlı şekilde ormanımıza çok sayıda fidan ekildi.
Derneğimizin sosyal sorumluluk misyonu çerçevesinde depremzedelere yardım,
çeşitli okullara laboratuvar ve kütüphane desteği ile giyecek yardımı gibi pek çok
çalışma gerçekleştirildi.
Kadınlar Kurulumuz gerçekleştirdiği çok sayıda faaliyetle yoğun bir dönem geçirdi.
Sağlık, aile ve kişisel gelişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda yapılan söyleşiler
ve toplantılar ile üyelerimiz ve konuklarımız bilgilendirildi.
25 Aralık Gaziantep’imizin Kurtuluş Günü münasebeti ile Empati Derneği işbirliğiyle
şehrimize davet ettiğimiz usta yazar Sunay Akın, büyük ilgi gören ‘Aydınlanmanın
100’leri’ söyleşisinde Gazi şehrimize ilişkin çok özel ve değerli bir sunum gerçekleştirdi. Sayın Akın ile yapmış olduğumuz, keyif ve ilgi okuyacağınızı düşündüğümüz
röportaja dergimizde yer verdik.
Yurtdışı gezisi çerçevesinde, plastik sektöründe dünyanın en önde gelen fuarlarından birisi olan K Fuarı’nı ziyaret ettik. Ayrıca merkezi Hollanda’da olan dünyanın ilk
uçan otomobil fabrikasında incelemelerde bulunduk.
Dergimizin sayfalarında ayrıca derneğimize ve kentimizdeki gelişmelere ilişkin diğer pek çok habere ve gelişmeye ulaşabileceksiniz.
Sözlerime son verirken başta Başkanımız Sn. Bora Tezel ve Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Kadınlar Kurulu Başkanımız Sn. Müge Tezel ve Kurul Üyelerimize geçirilen başarılı ve verimli dönem için teşekkür ederim. Ayrıca editör olarak son kez yer
alacağım bu sayıda, bugüne kadar beraber keyif ve uyumla çalıştığım Basın-Yayın
Komisyonu üyesi arkadaşlarıma katkılarından ve çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyorum. 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihan Koçer’e ve Yönetim Kurulu
Üyelerine ve 14. Dönem Kadınlar Kurulu Başkanı Sn. Selin Akcan’a ve Kadınlar Kurulu Üyelerine ve yeni komisyonlara başarılar dilerim…
Sevgi ve saygılarımla...
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Eğitim ve Çevre Fonu

Sayın Eğitim ve Çevre Gönüllüsü

GAGİAD Eğitim ve Çevre Fonu Sertifikaları tasarımı yenilendi... Özel
günlerinizde siz de eğitime ve çevreye katkıda bulunun, fark yaratın.
Özel günlerinizde eğitim ve çevre fonu sertifikası göndermek için
dernek merkezimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

Not: 10 adet fidan sertifikası “75 TL” - Pano bedeli “75 TL”

Başkan’dan
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Çok değerli üyelerimiz, kıymetli
okurlarımız, 51. sayımız ile
sizlerle birlikteyiz.
8 yıldır aralıksız olarak emek verdiğim, editörlüğünü yaptığım, daha öncesinden de yazılarımla katkı sağlamaya
çalıştığım Genç Çizgi dergimiz için son yazımı yazmanın
karmaşık duyguları içerisindeyim.
Bir yanda gurur, bir yanda hüzün, diğer yanda ise yarınlara
dair umutlar el ele…
51. sayımız ile birlikte 12. ve 13. Dönemde büyük bir gurur
ve onurla yürüttüğüm GAGİAD’ımızın Başkanlık görevinin
de sonuna gelmiş bulunuyorum.
2006 yılında üye olduğum, uzun yıllar farklı komisyonlarında çalıştığım, 4 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığım ve
arkasından 2 dönem, 4 yıl, Başkanlık görevini üstlendiğim
güzide derneğimizde artık aktif göreve veda vakti geldi.
Eleğinden geçen her insana farklı özellikler kazandıran, her
zaman aldığının kat ve kat fazlasını geri veren derneğimize
neredeyse her kademede hizmet etmek benim için her zaman büyük bir mutluluk ve şeref oldu.
Her türlü zorluğu birlikte göğüslediğimiz, mutluluğu müştereken paylaştığımız bu dernek kıymetini bilen herkese olduğu gibi bana da tarifi imkânsız duygusal tatminler yaşattı,
yeni dostluklara vesile olurken hem benim hem de ailemin
hayatında büyük bir yer kapladı.
Bu süreçte birçok insanın hayatına dokunurken işlerimiz,
eşlerimiz, çocuklarımız, yaşadığımız toplum ve çevremiz
için hep birlikte bir şeyler yapma gayreti içerisinde olduk,
şehrimiz ve üyelerimiz için aklımızın ve imkânlarımızın müsaade ettiği her şeyi yapmaya özen gösterdik.
Ama artık bayrağı bir sonraki nesle devretmenin, heybemizde biriktirdiğimiz güzel anılar ve dostluklarla birlikte
hayatımızın bu evresinde “bir virgül” koyma vakti geldi.

üyelerine, hem de şehrine önemli hizmetler vermeye devam
edecektir.
Sözlerime son verirken geçen 4 yıl boyunca bana yol arkadaşlığı yapan tüm geçmiş dönem başkanlarımıza, yönetim
kurulu üyelerimize, kadınlar kurulu üyelerimize, komisyon
başkanlarımıza, kıymetli üyelerimize ve üye eşlerimize, tüm
dernek personelimize teşekkürü bir borç biliyorum.
Son teşekkür ise sevgili eşim Müge’ye ve çocuklarıma. Bu
yolculukta beni yalnız bırakmayan, anlayış ve sevgi ile beni
destekleyen, benden moral desteğini esirgemeyen eşime ve
aileme bana sağladıkları huzur için ne kadar teşekkür etsem azdır…. Sizsiz bu yolculuğun tadı tuzu olmazdı.
Bu duygu ve düşüncelerle yeni dönemin şimdiden hem derneğimize hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyor, 14. Dönem Yönetim Kurulumuza başarılar diliyorum.

Muhakkak ki her bitiş, yeni bir başlangıç. Hem derneğimiz
hem de benim için. Her değişim, yeni dinamikleri, yeni bir
heyecanı da beraberinde getiriyor.

En derin saygı ve sevgilerimle,

Derneğimiz geçmişinden aldığı güç ile sağlam temeller üzerinde yükselmeye, bu güne kadar olduğu gibi bugünden
sonra da geleceğe doğru emin adımlarla ilerlerken hem

Bora Tezel
Yönetim Kurulu Başkanı

Saygı ve sevgilerimle,

8

Bizden haberler

GAGİAD 26 YAŞINDA
Gaziantep Genç İşadamları
Derneği (GAGİAD) tarafından
gelenekselleşen kuruluş yıldönümü
balosunda derneğin 26.yaşı heyecan
ve coşkuyla kutlandı.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel

G

AZIANTEP’TE iş dünyasına katkı sağlamak, genç
sanayici ve işadamlarının sorumluluklarını artırmak
ve dayanışma ruhunu geliştirmek yolu ile toplumun
sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkı
sağlamak amacıyla 5 Temmuz 1993 tarihinde Adil Sani
Konukoğlu başkanlığında 44 kurucu üye ile kurulan
ve mevcut itibariyle 280 üyesi bulunan GAGİAD,
kuruluşunu 26. Yıldönümü balosu ile kutladı.
Düzenlenen geceye Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanı ve GAGİAD
Kurucu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Milletvekili ve GAGİAD
İkinci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi

GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel

Bizden haberler
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Odası Meclis Başkanı ve GAGİAD 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, GAİB Başkanı
Fikret Kileci, Geçmiş Dönem GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanları, Geçmiş
Dönem Kadınlar Kurulu Başkanları, GAGİAD Üyeleri ve eşleri katıldı.
Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel ve Yönetim Kurulu Başkanı
Bora Tezel’in açılış konuşmalarını ile başlayan GAGİAD 26. Kuruluş
Yıldönümü Balosunda sanatçı Ayla Balyemez ve sanatçı Göksel sahne
aldı.
26. yaşını kutlayan GAGİAD’ın geçmişten günümüze taşınmasının en
güzel örneği derneğe yeni katılan üyeler oldu. Dernek ailesine yeni
katılan üyelere rozet takdimi yapılan törende, derneğin eğitim ve çevre
fonuna en çok bağış yapan üyelerimiz; GAGİAD 3.Dönem Başkanı
Mustafa Topçuoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Merter Tümer ve Ali Erkut
Göymen’e teşekkür plaketleri sunuldu.
Dernek bünyesinde kurulan komisyonlarda dönem boyunca
organizasyonlara emek vererek, birçok önemli projeye imza atan, Eğitim
ve Çevre Komisyon Başkanı Metin Tepe, Sanayi ve Ticaret Komisyon
Başkanı Mehmet Ali Şimşek, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyon
Başkanı Mert Özsöyler ile Eğitim ve Ekonomi Komisyonu Başkanı Ezgi
Şireci’ye teşekkür plaketi takdim edildi.
GAGİAD Ailesini bir araya getiren etkinlik, Göksel’in renkli şarkıyla son
buldu.
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Bora - Müge Tezel, Mehmet - Emine - Celaleddin Koçer

Bora Tezel, Ozan Özmermer, Müge Tezel

Bora Tezel, İbrahim - Bengisu - Nuray Koçer, Müge Tezel

Bora - Müge Tezel, Derya - Furkan - Bülent Bakbak

BoraTezel, Necip İbrahim Teymur, Müge Tezel
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Bora Tezel, Adil Sani - Alperen Sani - Jülide Konukoğlu, Müge Tezel

Bora Tezel, Abdullah - Şayan Acar, Müge Tezel

Bora Tezel, Mustafa - Ali - Deniz - Dilek Topçuoğlu, Müge Tezel

Bora Tezel, Müslim Mert Özyurt, Müge Tezel
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Bora Tezel, Nejat Koçer, Hasan Mutlu - Buse Elmas, Müge Tezel

Bora Tezel, Ferhat Acar, Müge Tezel
Bora Tezel, Ahmet Cevdet - Gülendam Kaya, Müge Tezel

Derya Bakbak, Begüm - Merter Tümer

Nejat Koçer, Mustafa Topçuoğlu

Bizden haberler

Bora Tezel, Metin Tepe, Mehmet Ali Şimşek, Mert Özsöyler, Ezgi Şireci, Müge Tezel

Ceren - Ali Erkut Göymen
Adil Sani Konukoğlu

Bora Tezel, Levent - Aslı Mermer, Müge Tezel
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GAGİAD XI. ÖDÜL TÖRENİNDE
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Gaziantep Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD) tarafından yaşadığı toplum
için fark yaratan ve örnek teşkil eden
kişi, kurum ve kuruluşların başarılarının
taçlandırıldığı GAGİAD XI. Ödül Töreninde
15 kategoride 17 ödül sahipleriyle buluştu.

G

AZIANTEP Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD) tarafından yaşadığı toplum için
fark yaratan ve örnek teşkil eden kişi, kurum
ve kuruluşların başarılarının taçlandırılması
amacıyla düzenlenen GAGİAD XI. Ödül
Töreninde ödüller sahiplerini buldu.
Geleneksel hale gelen ödül töreni, siyaset,
sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismi

buluşturdu.

Açılış konuşmasında konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel; “Bugün, bu salonda benliğinin, bütünlüğünün

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel
farkında olup yaşadığı toplum için fark yaratan kişi ve kurumları ödüllendirmek için bir aradayız. Bireylerin ve kurumların
toplumdaki eşsiz yerinin önemini bilen, bir tek bireyin bile
toplumda büyük fark yaratabileceğini idrak eden bir sivil toplum kuruluşu olarak ödül törenimizi çok önemsiyoruz. Biz,
başarının, başarılı kişi ve kurumların övgüye ve ödüle layık
olduğunu düşünüyor, ödüllerin sağlayacağı iç motivasyonun

Bizden haberler

ARGE ve Girişimci Ödülü Zimed Medikal
Serhat Dirgar, Davut Gül

GAGİAD Özel Ödülü
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,
Gaziantep Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül
yeni başarılara vesile olacağına inanıyoruz. Güzel ülkemizin
parlak geleceği için hep beraber çalışıyoruz. Tüm bunlarla beraber göz ardı etmememiz gereken önemli bir gerçeğin olduğunu
düşünüyoruz. O da kalkınmanın sadece ekonomik alandaki başarı ile sağlanmasının mümkün olmadığı. İnanıyoruz ki kültür,
sanat, eğitim alanlarındaki kalkınma, özgüvenli ve yaratıcı bireyler, toplumsal dayanışma da sürdürülebilir kalkınmanın çok
önemli öğeleridir” dedi.

Basın Yayın Ödülü
Salih Barış Kuyucu, Müslüm Yüksel

15

16
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Bilim Ödülü
Prof. Dr. Ersin Göğüş, Bayram Yılmazkaya
Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma
Şahin ise; “GAGİAD düzenlemiş olduğu ödül törenleriyle şehrimizden çıkıp Türkiye’ye ve dünyaya katkı sağlamış kişileri bizlerle
buluşturuyor. Özenle ve büyük bir emek harcayarak bu kişileri
bizlerle tanıştıran Gaziantep Genç İşadamları Derneğine ve ülkemiz için katma değer üreten ödül sahiplerine teşekkür ederiz”
şeklinde konuştu.

Eğitim Ödülü Nurel - Enver Taner
Mustafa Özkeçeci, Muhittin Taşdoğan

Gaziantep Grand Otel’de düzenlenen törende; GAGİAD Özel ödülünü Gaziantep Valisi Davut Gül, ARGE ve Girişimci ödülünü Zimed
Medikal, Basın Yayın ödülünü Türkiye Basketbol Federasyonu
Medya ve İletişim Direktörü Salih Barış Kuyucu, Bilim ödülünü
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Göğüş, Eğitim
ödülünü Öğretim Görevlisi Nurel Taner, Doktor Enver Taner ve
Öğretmen Mustafa Karatellik, GAGİAD Başarı ödülünü Türkiye İş
Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Gastronomi ödülünü Sahan
Restoran Kurucusu Tahir Tekin Öztan, Genç Yetenek ödülünü

Eğitim ödülü
Mustafa Karatellik, Sermet Atay

GAGİAD Başarı Ödülü
Adnan Bali, Adil Sani Konukoğlu

Gastronomi Ödülü
Tahir Tekin Öztan, Mehmet Hilmi Teymur

Bizden haberler

Kadın Girişimci Ödülü
Perihan Çöçelli, Mehmet Akıncı

Genç Yetenek Ödülü
Kaan Baydemir, Tuncay Yıldırım
Kaan Baydemir, Kadın Girişimci ödülünü Persu Suni Deri
Kurucusu Perihan Çöçelli, Kültür ve Çevre ödülünü Gaziantep Ağaç Yetiştirme ve Koruma Derneği, Sanat ödülünü Ahmet Özoğlu, Sağlık ödülünü Dr. Ömer Güzel, Sosyal
Hizmetler ödülünü Gaziantep Yardım Vakfı, Spor ödülünü
Gaziantep Futbol Kulübü Onursal Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Milli Güreşçi Muhammed Hamza Bakır, Yaşayan
Tarih ödülünü ise Orhan Yalkın aldı.

Kültür ve Çevre Ödülü
Kemal Çetindağ, Fikret Kileci

Sağlık Ödülü
Dr. Ömer Güzel, Ertuğrul Teymur

Sanat Ödülü
Ahmet Özoğlu, Yaşar Erturhan
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Sosyal Hizmetler Ödülü
Ömer Güzel, Taner Özdurak

Yaşayan Tarih Ödülü
Bora Tezel, Orhan Yalkın, Samet Bayrak

Spor Ödülü
Adil Sani Konukoğlu, Mustafa Topçuoğlu

Spor Ödülü
Muhammed Hamza Bakır, Bora Tezel
Ödül törenine, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Bayram Yılmazkaya, Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İş Bankası Genel
Müdürü Adnan Bali, GSO Meclis Başkanı, GAGİAD
Kurucu Başkanı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu, Ticaret
Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur ile Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GAİB
Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ile çok sayıda
protokol ve davetliler katıldı.
Ödül töreni, ödüllerin verilmesinin ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

Bizden haberler

ERKAN DURAN
TEYMUR
GELENLERDE
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ALTINSAÇ; “Sakin ve doğru adımlar
atıldıkça piyasa da olumlu
reaksiyon verecektir”
Actus Portföy Yönetimi Başekonomisti ve Özyeğin
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç’ın
konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye ve Dünya Ekonomisi”
konulu toplantıda; önümüzdeki dönemlerde oluşabilecek
fırsatlar, yatırımlar ile alakalı riskler ve avantajlar konuşuldu.

G

Gizem Öztok Altınsaç, Bora Tezel

AZIANTEP
Genç
İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu ve
Üyeleri, Actus Portföy Yönetimi Başekonomisti ve Özyeğin
Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç’ın katılımları ile gerçekleşen
toplantıda Türkiye ve Dünya ekonomisininin nabzını tuttu. Toplantıda küresel
ekonominin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri, para politikaları, mevcut
piyasa değerlendirmesi, ekonomik büyüme rakamları ele alındı.
Toplantıda konuşan Altınsaç; “Yabancı
yatırımcılara Türkiye’nin doğru anlatılması önemli bir konu. Lakin Türkiye’nin
de doğru politikalar uygulayarak bu süreci desteklemesi gerekiyor ki yeniden
yatırımcılar gözünde güven algısı oluşabilsin. Sakin ve doğru adımlar atıldıkça

piyasa da olumlu reaksiyon verecektir”
dedi. GAGİAD Üyelerinin sorularının ele
alındığı toplantıda gerek Türkiye ekonomisi gerek global ekonomi değişimlerinin piyasalar üzerindeki etkileri ile ilgili
kısa bilgilere yer verildi.
Toplantı, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel tarafından GAGİAD Ormanında Gizem Öztok Altınsaç adına
dikilen 27 fidan sertifikası ve hediye takdimi ile sona erdi.

Bizden haberler

GAGİAD YÖNETİM KURULU,

KOMİSYON ÜYELERİYLE TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ
Gaziantep Genç
İşadamları Derneği
(GAGİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Bora Tezel ve
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Komisyon Başkanları ve
üyelerinin katılımıyla
gerçekleşen dernek
faaliyetleri toplantısında
bir araya geldi.

G

AZIANTEP Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Bora Tezel, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve Komisyon Başkan ve üyelerinin
katılımıyla bir araya gelinen toplantıda
dernek faaliyetleri hakkında görüşüldü.
Tüm komisyon üyelerinin çok önemli
sorumluluklarının bulunduğuna dikkat
çeken GAGİAD Başkanı Tezel; “Bütün komisyonlarımıza
gerçekleştirmiş oldukları başarılı faaliyetlerden dolayı te-

şekkürlerimi sunarım. 26 yıldır aktif bir şekilde çalışan derneğimizde, sürdürülebilir başarıların devamı için komisyon
çalışmalarımızın önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bundan
sonrada başarılı projelere imza atacağımızdan şüphem yok.
Bu kapsamda en önemli faktör birlik ve beraberliğimizi korumak adına daha fazla bir araya gelinmesidir” şeklinde
konuştu.
Dernek merkezinde yapılan toplantıda; planlanan faaliyetler
değerlendirilip, oluşan talepler doğrultusunda düzenlenecek çalışmalar ile ilgili komisyon üyelerinin görüşleri alındı.
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GAGİAD AİLESİ, ODM AİLE
EĞİTİMİNDE BULUŞTU
Gaziantep Genç
İşadamları
Derneği Üyeleri,
Eğitmenliği Tamer
Dövücü ve Fatma
Yağcı tarafından
gerçekleştirilen
Optimum Denge
Modeli Aile (ODM)
Eğitiminde buluştu.

Bizden haberler

D

ENEYIMLERINI “Optimum Denge Modeli” adını verdiği eğitim sistemine dönüştüren, Davranış
Teknolojileri Merkezi’nin kurucusu Tamer Dövücü, felsefe, kişisel gelişim ve psikoterapiyi birleştirmeyi amaçladığı ODM Aile Eğitiminde Gaziantep
Genç İşadamları Derneği Üyeleriyle bir araya geldi.

GAGİAD Dernek Merkezinde düzenlenen ODM
Aile eğitiminde; bağlanma, sevgi, saygı, özdeğer, güven gibi konuların
kimlikler üzerinde ki etkileri irdelenerek eğitimde aile ile ilgili kimliklerde yaşanılan sorunlar ve çözümleri ele alınarak, özellikle optimum
dengede bir aile kurmak ve çocuk yetiştirmek konuları işlendi.
İki hafta süren eğitim, Eğitmen Tamer Dövücü ve Fatma Yağcı’ya verilen hediye takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Müge Tezel, Fatma Yağcı, Bora Tezel
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BAYER; “DAMAR SAĞLIĞININ
BOZULMASI TÜM VÜCUDU ETKİLER”
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Vedat Bayer’in konuşmacı olarak
katıldığı “Kalp Damar Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam” konulu söyleşide; üyelere
kalp ve damar sağlığını korumanın yolları hakkında bilgi verdi.

G

AZIANTEP Genç
İşadamları Derneği Yönetim Kurulu
ve Üyeleri, Op.Dr.
Vedat Bayer’in konuşmacı olduğu
Kalp Damar Sağlığı
ve Sağlıklı Yaşam
konulu söyleşide bir araya geldi.
Söyleşide beslenmeye bağlı kronik
hastalıklarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivelerden bahseden Bayer;
“Kalp damar hastalıklarının ilk bulguları arasında nefes darlığı, kalp atış
hızının aşırı artması,terleme, kusma
hissi,bitkinlik ve baş dönmesi, düzensiz kalp atışlarını sayabiliriz. Bu
hastalıklarından kurtulmak için vücut kitle indeksimizi yaşımıza uygun
aralıklarda olmasına dikkat etmeli,
yağ alımının azaltılıp margarin yerine
sağlıklı yağlar tercih etmeliyiz.Burada
en önemli noktalardan biri de günlük
olarak taze sebze ve meyve alımına

özen göstermemiz. Şunu unutmamak
gerekir ki her gün içeceğiniz 1 bardak
maydanoz suyu size sağlık olarak geri
dönecektir. Bunun yanı sıra şeker ve
tuz tüketimini azaltmalı ve mutlaka
8-10 bardak su içilmelidir” şeklinde
konuştu.
Damar sağlığının bozulmasının tüm
vücudu etkilediğini dile getiren Op.
Dr. Vedat Bayer; “Kilo alımı ve vücutta ki yağlanma, kalp hastalığını
riskini artırır. Şişman bireyler zayıfladıklarında kan yağ düzeyleri ve kan
basınçları normal sınırlara düşer. Bu
anlamda stresten uzak durup,düzenli
olarak sağlıklı kontrollerimizi yaptırıp
hayatımızda mutlaka fiziksel aktivitelere yer vermeliyiz” dedi.
Söyleşi, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel tarafından GAGİAD
Ormanında Op. Dr. Vedat Bayer adına
dikilen 27 fidan sertifikası ve hediye
takdimi ile sona erdi.

Bora Tezel, Op.Dr. Vedat Bayer

Bizden haberler
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GAGIAD’da

Arge ve İnovasyon konuşuldu
Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu’nun konuşmacı olarak
katıldığı “ARGE ve İnovasyon Teşvikleri” konulu söyleşide; ARGE ve İnovasyon’da
Dünya, Türkiye ve Gaziantep değerlendirilmesi yapıldı.

GAZIANTEP Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD)Yönetim Kurulu ve üyeleri,
Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Karslıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “ARGE ve İnovasyon Teşvikleri” konulu söyleşide bir araya geldi.

GAGİAD dernek merkezinde gerçekleşen toplantıda, ARGE ve İnovasyona
genel bakış, dünyada ve ülkemizde
ARGE harcamaları, Türkiye’de ki ARGE
merkezleri, devletin vermiş olduğu
teşvikler ve Dünya-Türkiye-Gaziantep
genel değerlendirmesi gibi konular ele
alındı. Söyleşide ülkemizde ki ARGE
çalışmalarının mutlaka arttırılmasını
gerektiğini dile getiren Hüseyin Karslıoğlu; “Yatırımcı olarak değişen ve globalleşen piyasa şartlarında ARGE’nin
önemi yadsınamaz. Bünyesine ARGE
merkezi bulunduran ya da bu tür teknolojik çalışmalara önemli ölçüde bütçe
ayıran firmaların büyümelerinde daha
başarılı olduğunu görüyoruz. Ülkemizde
teknolojinin ilerlemesinde işletmelerin
mutlaka araştırma geliştirmeye yatırım
yapması gerekmektedir. Bir şirketiniz
varsa ya da bir işe atılmayı planlıyorsanız veyahut bir fikriniz varsa mutlaka devletimizin verdiği teşviklerden ve
teknoparklardan yararlanın. Eminim
bu sizlere artı değer olarak dönecektir’’
dedi.

Hüseyin Karslıoğlu, Bora Tezel
Söyleşi, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel’in, Hüseyin Karslıoğlu
adına dikilen GAGİAD ormanında 27
adet fidan sertifikası ve hediye takdimi
ile sona erdi.
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BAŞKANLARLA, ÜYELER BULUŞTU
GAGİAD Geçmiş Dönem Başkanları, dernek üyeleriyle
Gündem Değerlendirme Toplantısında bir araya geldi.

G

AGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Bora Tezel’in
moderatörlüğünü
yaptığı; GAGİAD Kurucu
Başkanı Adil Sani
Konukoğlu, GAGİAD 3.
Dönem Başkanı Mustafa
Topçuoğlu, GAGİAD 4.
ve 5. Dönem Başkanı Erhan Özmen,
GAGİAD 7. ve 8. Dönem Başkanı

Yaşar Erturhan ve GAGİAD 10. ve 11.
Dönem Başkanı Taner Özdurak’ın
konuşmacı olarak yer aldığı gündem
değerlendirme t oplantısın da
Türkiye’nin ve Gaziantep’in ekonomik
nabzı tutuldu.
Toplantıda ilk sözü alan GAGİAD Kurucu Başkanı Adil Sani Konukoğlu;
“Değişen ekonomik koşullar ve küreselleşen dünya ile ticarette dönüşüme

uğradı. Eski devir kapanarak önümüze avantajların ve dezavantajların
olduğu yepyeni bir sayfa açıldı. Bu
açılan yeni sayfada eski usullerle çalışmaya devam edecek olanlar maalesef yolu tamamlayamayacak. Kendini
dönüşüme hazır hissedenler şirketlerinde mutlaka ARGE ve İnovasyona
yer açmalı, teknolojik değişimleri takip etmeli hatta kendileri teknolojiye

Bizden haberler

yön vermelidir” şeklinde konuştu.
TOPÇUOĞLU; “SAĞLIKLI,
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UZUN
VADELİ PLANLARA
İHTİYACIMIZ VAR”
Türkiye’nin direncinin yüksek olduğunu ve bu direncin doğru stratejilerle birleştirilmesi gerektiğini
savunan GAGİAD 3. Dönem Başkanı
Mustafa Topçuoğlu ise; “Ülke olarak
sağlıklı, sürdürülebilir ve uzun vadeli

planlamalara ihtiyacımız var. Ticaret
yaparken aldığımız risk oranlarının
hesaplamalarını iyi yapmalı, iş ilişkilerimizde, banka ilişkilerimizde, yaptığımız yatırımlarda tedbirli davranmalıyız. İhracata dayalı bir büyüme
modeliyle ülkemizin kalkınacağına
inanıyorum. Doğru strateji ile doğru
pazarlara girebilirsek, başarının kapılarını aralamış oluruz” dedi.
Ticarette farklılıkları ortaya çıkarmak
gerektiğini dile getiren GAGİAD 4.
ve 5. Dönem Başkanı Erhan Özmen;
“Markasını ileri taşımak isteyen her
firmanın AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yapıyor muyum, pazar araştırması yapıyor muyum, sahaya ne kadar
hâkimim, dünya piyasalarıyla rekabet
edebiliyor muyum gibi soruları kendilerine sorması gerekiyor. Türkiye potansiyeli çok yüksek bir ülke. Kaderimizi büyük ülkelerin eline veremeyiz
kendi kaderimizi kendimiz belirlemeliyiz. Kaliteli üretimler yaparken fiyat
rekabetine girmeliyiz” diye konuştu.
ERTURHAN; “TARIM SEKTÖRÜNE
AĞIRLIK VERİRSEK DIŞA
BAĞIMLILIĞI AZALTIRIZ”
GAGİAD 7. ve 8. Dönem Başkanı Yaşar
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Erturhan; “Bizim topraklarımızda petrol yok ama petrolden daha kıymetli
tarım topraklarımız var. Tarım sektörüne ağırlık verilirse ülkemizde ki
dışa bağımlılığı azaltıp, döviz açığını
kapatabiliriz. Tarım ürünlerinde ihracatı arttırabilirsek sermaye birikimi
oluşturabiliriz” şeklinde konuştu.
Borçlanmalara dikkat edilmesini gerektiğini vurgulayan GAGİAD 10. ve
11.Dönem Başkanı Taner Özdurak ise;
“Dünyanın dar boğazdan geçtiği bu
dönemde sektörlerimizde borçlanma
konusuna dikkat etmemiz gerekiyor.
Yanlış borçlanma, bazı sektörlerin daralmasına neden olacaktır. Bu yüzden
borçlanmalarımızı gelirimizin cinsine
göre yapmamız en doğrusu olacaktır.
Üzerinde durulması gereken bir başka
önemli konu ise tasarruf yapabilmek.
Tasarruf yapmaya evlerimizden başlamalı, iş yerlerimizde odak noktasına
haline getirmeliyiz. Yapacağınız tasarruf uygulamaları başarılı olacağınız finansal konuların devamı niteliğindedir. Riskleri göz önünde bulundurarak
erken dönemde alacağımız tedbirlerle
çalışmalar desteklenirse uzun vadede
hedeflerimize ulaşabiliriz” dedi.
Toplantı, çekilen hatıra fotoğrafı ile
son buldu.

Bizden Haberler
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GAGIAD Başkanı Tezel,

kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora
Tezel, Gaziantep’in Burç Kasabasında bulunan Ayvaz Burçkan Çok Programlı
Anadolu Lisesinde düzenlenen “Kariyer Günleri” etkinliğinin konuğu oldu.

A

YVAZ Burçkan Çok
Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine gelecek ve
kariyer planlamaları yapmalarına
destek olmak amacıyla düzenlenen
Kariyer Günlerinin ilk misafiri Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı
Bora Tezel oldu. Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşi öğrencilerin
yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
İş hayatından örnekler vererek,
öğrencilere
tavsiyelerde
bulunan
GAGİAD Başkanı Bora Tezel; “Sizler
bizim geleceğimizin teminatısınız.
Meslek seçimi yapmadan önce kendinizi
çok iyi tanıyın. Kendinizi gerçekten
mutlu olacağınız bir alana yönlendirin.
Kendi motivasyonunuzu kendiniz
sağlayın. Kendinizi iyi tanırsanız neleri
yapıp, neleri yapamayacağınıza siz karar
verirsiniz. Böylelikle çevrenizdekilerin
sizin kim olduğunuzu söylemelerine
izin vermemiş olursunuz. Unutmayın,

sizler çok büyük işlere imza atabilirsiniz.
Hepinizin içinde o potansiyel var ve çok
değerlisiniz. Yeter ki isteyin ve kendinizi
sürekli olarak geliştirmeye çalışın.
Bunları biliyorum yerine, daha fazla ne
öğrenebilirim diye düşünün” dedi.

Tezel; “Derslerinize çalışırken hedefe
kilitlenip, hayatınızda bazı değerli şeylerin üstünü çizmeyin. Derslerinizin
yanı sıra spor alanında, sanat alanında, bilim alanında da kendinizi geliştirin. Bu saydığım alanlar insanı bütün
yapan ve ülkemizin de ihtiyacı olan
şeyler. Türkiye’nin iyi bir muhasebeciye ihtiyacı olduğu gibi iyi atletlere, iyi
ressamlara, iyi müzisyenlere de ihtiyacı var. Kararlı, sabırlı ve donanımınızı
elde etmiş olun. Sizin parlak geleceğiniz
aynı zamanda ülkemizin parlak geleceği
olduğunu aklınızdan çıkarmayın” şeklinde konuşarak öğrencilerin yönelttiği
soruları da yanıtladı.
Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu
Lisesi Okul Müdürü Mehmet Ayık ise;
“Kariyer Günleri programımız, öğrencilerimiz üzerinde çok olumlu bir etki ve
iz bırakıyor. Bugün programımıza katılarak, gençlerimizi aydınlatan GAGİAD
Başkanı Bora Tezel’e teşekkür ediyoruz”
dedi.
Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona
erdi.
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GÖKTEKİN DİNÇERLER İLE

‘Girişim Sermayesi ve Şirket Evlilikleri’
bilgilendirme toplantısı
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) TURKVEN
Yönetici Ortağı ve Direktörü Göktekin Dinçerler’i “Girişim
Sermayesi ve Şirket Evlilikleri” konulu bilgilendirme
toplantısında ağırladı.

G

AGİAD Yönetim Kurulu ve Üyeleri, TURKVEN Yönetici Ortağı
ve Direktörü Göktekin
Dinçerler’in
konuşmacı olarak katıldığı
“Girişim Sermayesi ve
Şirket Evlilikleri” toplantısında bir araya geldi.
Girişim sermayesi, dünyada ve gelişen
pazarlarda sermaye fonları, Türkiye’de
girişim sermayesi ekosisteminin gelişimi gibi konu başlıklarının yer aldığı
toplantıda, üyelere girişim sermayesi ve
fon aşamalarından bahsedilip dinamik
süreçler hakkında bilgilere yer verildi.
Girişim sermayesinin faydalarından
bahseden Göktekin Dinçerler; “Giri-

şim sermayesi fonları, hissedar olunan
şirketlerde yönetim kurulunda aktif
yatırımcı rolü alarak şirketin değerinin artışını sağlarlar. Küresel yönetim
tecrübesi ile şirkette kurumsallaşmayı
arttırıp, endüstriyel uygulamaları ile
üretimde verimliliği artırırlar. Ayrıca
Türkiye yatırım ortamının uluslararası
alanda tanımını yaparak, ülkemize doğrudan sermaye girişi sağlarlar” şeklinde
konuştu.
Fonun işleyiş sürecinden de bahseden
Dinçerler; “İlk aşamamız yatırımcılardan sağlanan kaynağı oluşturmaktır.
Fonlar genellikle ilk 5 yıl yatırımlarını
yaparlar ve 10 yıllık bir süre sonunda tasfiye edilirler. Ortalama 5-7 yıllık bir süre
sonunda da hisselerini devrederler” dedi.
Toplantı sonrasında konuşan GAGİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ise;
“Teknolojik gelişmelerin hızlanması,
yeni nesil sistemler ve yeni uygulamalar neticesinde modern iş yaşamında ihtiyaç olarak ortaya çıkan hızlı çözümler
ve yaratıcı fikirler, klasik sermaye üretim ilişkisinden ayrı bir tür olan girişim
sermayesini gündeme getirmiştir. Şirket
sahiplerinin bu tür araçları yakından
takip etmesi gerektiğine inanıyorum”
ifadelerini kullandı.
Söyleşi, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel tarafından GAGİAD Ormanında Göktekin Dinçerler adına dikilen
27 fidan sertifikası ve hediye takdimi ile
sona erdi.

Bizden haberler
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GAGİAD’DAN YURT DIŞI GEZISI
GAGİAD, yurtdışı gezisinin ilk etabında plastik
sektöründe dünyanın takip ettiği, 60 ülkeden
yaklaşık 3200 firmanın katıldığı Düsseldorf
K Fuarı’nı ziyaret etti.

İ

NOVATIF çözümlerin
ve yeni teknolojilerin
sergilendiği fuar, 18
holde 175.000 m2 lik
bir alanda gerçekleştirildi. Türk katılımcıların da yer aldığı fuarda
GAGIAD heyeti olarak
çeşitli incelemeler ve
görüşmeler sağlandı.

Gezinin ikinci etabında ise merkezi Hollanda da bulunan dünyanın ilk uçan arabasının üretildiği
PAL-V tesisleri ziyaret edildi. Yak-

laşık 20 yıllık bir AR-GE sonucunda elde edilen bu sıradışı taşıtın
önümüzdeki yıllarda birçok farklı
alanda ulaşım konusunda çok
önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Zaman kazandırması, pratik
ve güvenli kullanımı hem karada
hem havada sürülebilmesi, birçok
zemine iniş yapabiliyor olması
PAL-V’nin ileride dünyada popüler bir araç olarak kabul göreceğini
işaret ediyor.
Tesiste yetkililerden PAL-V hakkında brifing alan heyet daha sonra Amsterdam’a hareket etti.

Bizden haberler

GAGİAD KALİTE
BELGESİNİ YENİLEDİ
Türkiye’de ki benzer kuruluşlar arasında ISO-9001 Kalite Belgesi alan
ilk kuruluş unvanını alan Gaziantep Genç İşadamları Derneği geleneği
bozmayarak mevcut belgesini yeniledi.

K

URULUŞUNDAN
bu
yana yaptığı çalışmalarla üyelerine ve
Gaziantep’e kaliteli hizmetler sunmayı kendine
ilke edinen, hep ilklere
imza atmaya çalışan,
Türkiye’deki benzer kuruluşlar arasında ISO-9001 Kalite Güvence
Belgesi alan ilk ve tek kuruluş unvanını kazanarak bir ilke daha imza atan Gaziantep
Genç İşadamları Derneği 23 yıldır kalitesini
koruyarak, mevcut kalite belgesini bir kez
daha TSE’den yeniledi.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Denetçileri
tarafından GAGİAD dernek merkezinde yapılan tetkikler sonucunda, kalite standartları

prosedürlerinde yer alan aşamaların yerine
getirildiği ve hizmet politikasının kurumun
her aşamasında uygulandığı belirlendi.
Denetimleri başarıyla tamamlayan GAGİAD,
ISO-9001 Kalite Güvence Sistemi sayesinde
faaliyetlerini daha dinamik ve organize hale
getirmektedir.
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GAGİAD’LI ÇOCUKLAR

‘Cam Altı Resim Sanatını’ Keşfetti
Gaziantep Genç
İşadamları Derneği
(GAGİAD) çocukları,
Türkiye’nin
önde gelen
Ressamlarından
Mevlüt Akyıldız ile
“Cam Altı Resim
Sanatı Atölyesi”
etkinliğinde bir
araya geldi.

G

AZIANTEP Genç İşadamları Derneği üye çocukları
ve GAGİAD Genç Kulübü
Üyeleri, Türk Resim Sanatının Ünlü Ressamlarından Mevlüt Akyıldız
ile “Cam Altı Resim Sanatı Atölyesi” konulu çalışmada bir araya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik
Bina’da yapılan atölye çalışmasında, çocuklar sanatçının resminden ilham alarak cam
altı resim sanatını keşfetti. Atölye çalışmasının ardından Ressam Mevlüt Akyıldız ile
keyifli bir söyleşi gerçekleştiren çocuklar,
resim sanatının incelikleri hakkında bilgi
aldı.

Bizden Haberler

Cam Altı Resim Sanatının çocuklarda ince
motor becerisini geliştirdiğini dile getiren
GAGİAD Başkanı Bora Tezel; “ Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından
biri kopmuş olur” sözleri sanat konusunda
her zaman yol göstericimiz olmalıdır. Çocuklarımıza sanatın ve sanatçının değerini doğru
bir şekilde öğretmeliyiz. Çünkü kalkınmanın
ve gelişmenin en önemli adımlarından biri
sanattır. Bu etkinlik kapsamında elde edilen
gelirle, bir köy okulunda birçok çocuğumuzun hayatına dokunacağız. Bugün bu projede
bizlerle birlikte olmak için Ankara’dan şehrimize gelen Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erhan Angın’a, Ressamımız Mevlüt Akyıldız’a
ve Proje Mimarı Aysun Ayışkan Alaza’ya teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Yapılan çalışmaları inceleyen Akyıldız; “Bugün çocuklarımız çok güzel resimler yaptılar
ve evlerine kendi eserlerini götürüp, asacaklar. Benim en büyük temennim geleceğimiz
olan çocuklarımızın resim, müzik, spor gibi
sanatlarla yakından ilgilenmeleri ve ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmeleri olacaktır”
dedi.
Gerçekleştirilen atölye çalışmasının geliri,
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesindeki Kasaba İlkokulu öğrencileri için yapılacak atölye çalışması için bağışlandı. Etkinlik, Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel’in misafirlere GAGİAD
Ormanında adlarına dikilen 27 adet fidan
sertifikası ve hediye takdimi ile sona erdi.
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SUNAY AKIN İLE “AYDINLANMANIN
100’LERİ” SÖYLEŞİSİ
Gaziantep Genç İşadamları Derneği ve Empati
Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneğinin
işbirliğiyle, 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşunun
98.yılı münasebetiyle hazırlanan, Usta Yazar,
Anlatıcı ve Şair Sunay Akın’ın konuşmacı olarak
katıldığı “Aydınlanmanın 100’leri” konulu
söyleşide Akın, izleyicileri geçmişten günümüze
zamanda yolculuğa çıkardı.

G

AZIANTEP Genç
İşadamları Derneği ve Empati
Sosyal ve Eğitim
Derneğinin ortaklığıyla düzenlenen ve 25 Aralık
Gaziantep’in Kurtuluşu münasebetiyle hazırlanan
söyleşi kapsamında Gaziantep’e
gelen Usta Yazar, Anlatıcı ve Şair
Sunay Akın izleyicilere farkındalık
dolu bir akşam yaşattı.
Şehitkâmil Sanat Merkezinde düzenlenen söyleşiye; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep AK Parti
Milletvekili ve GAGİAD 2. Dönem
Başkanı Nejat Koçer, Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Bora Tezel, GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel,
Empati Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Hale Konukoğlu, her iki
derneğin üyeleri ile birlikte birçok
seçkin davetli katıldı.
Düzenlenen programın kokteylin-

de Trio Orkestrası, Gaziantep Türkülerini enstrümantal olarak icra
etti. Kendine has üslubuyla anlattığı ilginç hikâyelerle dinleyenleri
kendine hayran bırakan Usta Yazar Sunay Akın, tarihin ve bilimin
önemine değinerek kütüphanelerin bir ülkenin hafızası olduğunu
ifade etti.
Son yıllarda tüm değerlerin unutulmaya başladığını ifade eden Akın,
“Herkes aynı şeyi düşünüyorsa,
orada kimse bir şey düşünmüyor
demektir. Farklı farklı düşüneceğiz, her farklı düşünce bizi daha
zengin kılar. Her farklı düşünce bir
enstrüman gibidir. Birimiz keman,
birimiz piyano olursak orkestramızdan çok güzel sesler çıkacaktır.
Ama seçip orkestraya gönderdikleriniz nota bilecek” dedi.
Programın ardından konuşan Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim
Derneği Başkanı Hale Konukoğlu;
“Mevlana’nın bir sözü vardır; “Bir
mum, diğer mumu tutuşturmakla
ışığından bir şey kaybetmez” der.

Akın; “Herkes aynı şeyi
düşünüyorsa, orada kimse bir
şey düşünmüyor demektir. Farklı
farklı düşüneceğiz, her farklı
düşünce bizi daha zengin kılar.”

Bizden haberler

Ben nice mumları aydınlatmanız dileğiyle diyorum
ve size bu gece bizleri aydınlattığınız için teşekkür
ediyorum” dedi.
Gaziantep’te bilim, sanat, kültür ve ekonomi alanlarında toplumun önde gelen isimlerini ağırlamayı kendilerine görev edindiklerini dile getiren
Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Bora
Tezel ise; “Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.yılını kutladığımız bu günlerde oldukça
heyecanlı ve coşkuluyuz. Gaziantep sizin de dile getirdiğiniz gibi sadece Türkiye’ye değil dünyaya örnek olmuş bir şehirdir. 6317 şehit vermiş bir şehir
olarak kahraman şehitlerimizin aziz hatırası için
geçmişimizle tekrar gurur duymak aynı zamanda
geleceğe bakmak adına bizlere bugün feyzler verdiniz, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Söyleşi, EMPATİ Başkanı Hale Konukoğlu ve
GAGİAD Başkanı Bora Tezel’in, Sunay Akın’a plaket
ve hediye takdimi ile sona erdi.
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GAGİAD’DAN ANLAMLI ETKİNLİK

G

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu ve Üyeleri
ağaç dikimi, uçurtma şenliği ve kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

AZIANTEP Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD) tarafından gelenekselleşen ve
gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi
için gerçekleştirilen ağaç dikimi, uçurtma
şenliği ve kahvaltı etkinliğinde üyeler, üye
eşleri ve çocuklar bir araya geldi.
Erikçe Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleşen kahvaltı organizasyonu, etkinlikleriyle
eğlenceli anlara sahne oldu. Çocuklar kendileri için hazırlanan
aktivitelerde doyasıya vakit geçirirken, üyelerde birbirleriyle
keyifli bir sohbet ortamı yakaladı. Kahvaltıdan sonra GAGİAD
üyeleri, aileleriyle birlikte uçurtma şenliğinde uçurtma uçurarak, güzel havanın tadını çıkardı.
Sonrasında ise yarınlara daha iyi bir gelecek bırakmak, ağaç
ve orman konusunda bilinç oluşturmak ve şehrimizi daha
yeşil bir hale getirmek amacı ile derneğin bünyesinde bulunan
GAGİAD Ormanına üyeler fidan dikimi gerçekleştirdi. Üyeler

ve çevre gönüllülerinin katkıları ile 1997 yılında kurulan
ve 123 bin 500 metrekare alan üzerinde bulunan GAGİAD
Ormanına, etkinlik kapsamında 3 bin adet fidanın daha
toprakla buluşması planlandı.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Bizden haberler
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GAGİAD 26.YILINA
ÖZEL ROZET TASARLATTI

Y

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) rozetini 26.
yılına özel revize ederek, dernek üyelerinin beğenisine sundu.
AKIN zamanda 26.Kuruluş Yıldönümünü kutlayan
Gaziantep Genç İşadamları Derneği rozetini revize
etti. Yeni rozet tasarımında yenilikçi, özgün ve güncel bir tasarım anlayışı benimsenerek, derneğin kurumsal renkleri olan yeşil ve mavi rengin yanı sıra
siyah ve gümüş rengi kullanıldı.
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel; “Geçmişten gelen tecrübemiz ve yıllar içerisinde yaşadığımız değişim ve dinamizme ayak uydurmak amacıyla yeniden yorumladığımız rozetimizi üyelerimizin beğenisine sunduk. Rozetimiz, bizim
simgemiz ve birlik beraberliğimizin bir nişanıdır” şeklinde konuştu.

GAGIAD Yönetim Kurulu,
komisyon üyeleriyle
yemekte buluştu

GAZIANTEP Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve Komisyon Başkan ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yemekte bir araya geldi.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetimi,
dernek komisyonları başkanları ve üyeleriyle akşam
yemeğinde buluştu. Komisyonlar arasında iletişimi arttırmak, yapılan faaliyetler hakkında istişare edebilmek
ve birlik beraberliği arttırmak amacıyla düzenlenen yemekte üyeler keyifli bir sohbet ortamı yakaladı.

Sosyal Sorumluluk
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GAGIAD’dan oyun parkı yardımı
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) ve GAGİAD Genç Kulübü, köy okulu
olan İslahiye Kayabaşı İlkokulu’na oyun parkı yaptırarak, anaokulu öğrencilerine
kendilerini yetiştirebilecekleri çeşitli materyaller ve oyuncaklar armağan etti.

G

AZIANTEP
Genç
İşadamları Derneği
(GAGİAD) çocukların
gelişimlerini sağlamak ve oyun alanları
oluşturmak amacı ile
Gaziantep’in İslahiye
ilçesi Kayabaşı Köyünde bulunan Kayabaşı İlkokulu-Anaokuluna oyun parkı ve oyuncak desteğinde bulundu.
Ülkemizde geleceğe güvenle yürüyen,
bilgili ve donanımlı bireyler yetişmesi
için yapılacak her türlü yardım ve projelere GAGİAD olarak her zaman destek
olacaklarını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel; “Eğitim, bizler
için ihmal edilmemesi gereken, çok
önemli ve öncelikli bir konu. Dernek
olarak daimi olarak eğitim kurumlarına ve öğrencilerimize destek olmak
bizleri mutlu ediyor. Ancak bugün daha
mutluyuz. GAGİAD Genç Kulübümüzün
de destekleriyle yapılan oyun parkı ile
gençlerimizin buradaki kardeşlerini

mutlu etmeleri, bizleri gururlandırdı.
Eğitimde fırsat eşitliğine inanıyor, bu
kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü

Mustafa Şahin ve Kayabaşı İlkokulu
Okul Müdürü Ümit Çevik yapılan
desteklerden dolayı GAGİAD ailesine
teşekkürlerini belirtti. Ziyaret, çekilen
hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Sosyal Sorumluluk
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GAGİAD ORMANI,
YENİ FİDANLAR İLE YEŞİLLENDİ
Sürdürülebilir bir geleceğe ve doğal yaşama katkı sunmayı kendine misyon
edinen Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), 1997 yılında kurduğu
GAGİAD Ormanına yeni fidanları dikerek, çevre düzenlemesi yaptı.

G

AZIANTEP Genç İşadamları Derneği
tarafından, 1997 yılında Gaziantep’e yeşil
alan kazandırmak üzere 123.300 metre kare
alan üzerine kurulan, içinde 14.000 ağaç
barındıran GAGİAD Ormanı, dikilen fidanlar
ve büyüyen ağaçlar ile çevreye katkı sağlama
amacında ilerlemektedir.
Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre
bırakmak ve orman konusunda bilinç oluşturmak için
çalışmalarını sürdüren GAGİAD, düzenlenen fidan dikim
etkinlikleri ve çevre gönüllüsü üyelerinden gelen fidan
bağışları ile Gaziantep’in yeşillendirilmesine katkı sağlamaya
devam etmektedir.
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel; “23 yıl önce
kurulan ormanımıza bu sene, iş makineleriyle çukurlar
açarak 3.000 adet fidanı toprakla buluşturduk. Ormanın
zarar görmemesi için 936 metrekare çitle alanımızı ördük.
Her sene üyelerimizle birlikte ağaç dikim etkinliğinde bir
araya geliyor, çocuklarımızla birlikte ormanımıza fidan
dikiyor, onlara toprak ve ağaç sevgisini anlatıyoruz. Bu

sene desteklerini bizlerden esirgemeyen Orman İşletme
Müdürlüğüne, Terlemez İnşaat’a, Yönetim Kurulumuza ve
üyelerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Sosyal Sorumluluk
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GAGİAD’DAN, ELAZIĞ
DEPREMZEDELERİNE YARDIM ELİ
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), kendi bünyesinde başlattığı Elazığ
depremzedelerine yardım kampanyasında topladığı battaniye, ısıtıcı ve hijyen
setlerini Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne teslim etti.

G

AZIANTEP Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD), Elazığ’da meydana gelen 6.8
büyüklüğünde ki depremin ardından,
depremzedelere destek amaçlı dernek
bünyesinde yardım kampanyası başlattı.
Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazır
edilen yardım kapsamında, 380 aileye
dağıtılmak üzere battaniye, ısıtıcı ve hijyen
seti hazırlanıp, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
teslim edildi.
Depremzedelere gönderilen yardımlarla ilişkin açıklama
yapan GAGİAD Başkanı Bora Tezel; “Öncelikle ülkemize ve
depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum. Derneğimiz bünyesinde, hayırsever
üyelerimizin bağışlarıyla, depremzedelerimizin bir nebze
olsun ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yardım eli uzatmak
amacıyla kolilerimizi bugün Gaziantep AFAD Merkezine teslim ettik. Bundan sonra ki, süreç için ise elimizden geleni yap-

maya hazırız. Bu kapsamda, depremde hayatlarını kaybeden
vatandaşlarımıza da Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyor, ülkemizde bir daha böyle bir acının yaşanmamasını
temenni ediyorum” dedi.
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GAGİAD FİDANLARI YENİ EĞİTİM ÖĞRENİM
DÖNEMİNDE ÇOCUKLARLA BÜYÜYECEK
Vehbi Dai İlkokulu 2-L Sınıfı öğrencileri okulların açılmasıyla Gaziantep Genç
İşadamları Derneği’nin (GAGİAD) kendilerine hediye ettiği fidanları okullarına diktiler.
Gerçekleştirilen “1 Fidan, 1 Çocuk” etkinliğinde, çocuklar okulun ilk günü heyecanını
yaşarken, kendilerine ait fidanları dikmenin keyfini çıkardılar.
GAGİAD Başkanı Bora Tezel, bu anlamlı etkinlikte, çocuklara erken yaşta doğa ve çevre
bilinci aşılamayı ve çocuklara milli bilinci kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Sosyal Sorumluluk
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GAGIAD’dan öğrencilere
mont ve bot yardımı
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdürlüğü koordinasyonuyla 47 farklı okulda 1.668 öğrenciye mont ve
bot yardımı gerçekleştirdi.

G

AZIANTEP Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD), çocukların soğuk havadan korunması için yardım kampanyası başlattı.
Gaziantep’te eğitim gören ihtiyaç sahibi
öğrencilere yönelik düzenlenen yardım
kampanyasında 47 farklı okulda, 1.668
öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı.

Yardım kapsamında GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora
Tezel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Aydınlar İlkokulu’na ziyaret düzenledi. GAGİAD Başkanı Tezel; “ Gaziantep Genç
İşadamları Derneği olarak, hayırsever üyelerimizden topladığımız yardımlarla bugün çocuklarımızın yüzünü güldürdük. GAGİAD Ailesi olarak geleceğimizin teminatı olan
çocuklarımızın her zaman yanlarında olduk, bundan sonrada imkânlarımız dâhilinde çocuklarımıza destek olmaktan mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.
Bu kapsamda Mahmut Güleç İlkokulu, Mahmut Erdemoğlu
İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Vehbi Dai İlkoku-

lu, Şehit Ferhat Gözen İlkokulu, Hacı Firdevs Konukoğlu
İlkokulu, Kazım Karabekir İlkokulu, Nesrin Mehmet Abar
İlkokulu, 30 Ağustos İlkokulu, Alparslan İlkokulu, Ertuğrul
Gazi İlkokulu, Mustafa Marangoz İlkokulu, Latife Özmimar
İlkokulu, Şehit Sinan Akdemir İlkokulu,25 Aralık İlkokulu,
Emine Ulusoy İlkokulu,24 Kasım İlkokulu, Barbaros Hayretin Paşa İlkokulu, Mehmet Ünsal İlkokulu, Şehit Ömer
Kılıçoğlu İlkokulu, Aliye Ömer Battal İlkokulu, Yunus Emre
İlkokulu, Fehmi Kasapoğlu İlkokulu, Haydar Aliyev İlkokulu, Şehit Âdem Yavuz İlkokulu, Hatice Karslıgil İlkokulu, Mehmet Küçükparmak İlkokulu, Hayri Osman Külekçi
İlkokulu, Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu, Düztepe İlkokulu,
Mehmet Çolakoğlu İlkokulu, Aydınlar İlkokulu, Nezihe
Osman Atay İlkokulu, Şirinevler İlkokulu, Türkan Mehmet
Akcan İlkokulu, Mehmet Akif İlkokulu, Saadettin Batmazoğlu İlkokulu, Karacaoğlan İlkokulu, Şehit Adem Serin
İlkokulu, Umut İlkokulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Kıbrıs İlkokulu, Çamlıtepe İlkokulu, Şehit Yakup Balbey İlkokulu,
Samiye Teymur- Emine Ulusoy İlkokulu, İstiklal İlkokulu
ve Akdere İlkokuluna mont ve bot yardımında bulunuldu.
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44

GAGİAD’DAN FAKILI ORTAOKULU’NA
LABORATUVAR DESTEĞİ
Eğitime verdiği destekle ön plana çıkan ve bu konuda birçok sosyal sorumluluk
projesine imza atan Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Fakılı
Ortaokuluna laboratuvar malzemesi bağışında bulundu.

E

ĞITIM
niteliğinin,
ülkemizin geleceğini
belirlediğine inanan
ve eğitim konusunda
yaptığı
yardımlarla
adını sıkça duyuran
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep’in Araban ilçesine
bağlı Fakılı Köyünde bulunan Fakılı Ortaokuluna fen laboratuvar malzemeleri
bağışında bulundu. Ziyarete Yönetim
Kurulu Başkanı Bora Tezel ve GAGİAD
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Laboratuvarı inceleyen GAGİAD Başkanı Bora Tezel; “Eğitim sürecinde yeterli ve eşit imkânlara sahip olmayan
okullara ulaşarak, öğrencilerin eğitim
hayatlarındaki ihtiyaçlarını gidermek
derneğimiz için çok önem taşımaktadır.
İstikbalimiz olan çocuklarımıza yapılan

yatırım, en güzel yatırımdır” şeklinde
konuştu.
Fakılı Ortaokulu Müdürü Kenan Kartal
ise; “Okulumuza yapmış olduğunuz laboratuvar desteği için tüm GAGİAD Aile-

sine teşekkür ederiz. Umarım desteklerinizle geleceğin bilim adamları yetişir”
dedi.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Sosyal Sorumluluk
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Kasaba İlkokulu

ile sanat etkinliği projesi
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde
bulunan Kasaba İlkokulu öğrencilerini, Ressam Mevlüt Akyıldız’la,
“Cam Altı Sanat Atölyesi” etkinliğinde buluşturdu.

G

AZIANTEP Genç İşadamları Derneği (GAGİAD),
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde bulunan Kasaba
İlkokulunda bulunan çocukların yeteneklerinin
ortaya çıkarılmasına destek olmak ve onları sanatla buluşturmak
için Ressam Mevlüt Akyıldız ile “Cam
Altı Sanat Atölyesi” etkinliği düzenledi.
Düzenlenen etkinliğe; Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Erhan Angın, Yavuzeli
Kaymakamı Ramazan Taşkın, Gaziantep
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit

Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Kıraç, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Bora Tezel ve GAGİAD Yönetim Kurulu
Üyeleri katıldı.
Uzun yıllar iletişim sektöründe çalıştıktan sonra kızı ile birlikte Kraftimrafti’yi
kuran Aysun Ayışkan Yalaza, çocuklar izin aktivite kutuları tasarlayarak,
kutuların satışından elde edilen geliri
farklı yardım projelerine aktarıyor. Bu
projeye destek olan ve çocukları sanata
dokundurarak, sanat sevgisine küçük
yaşlardan itibaren aşılamayı hedefleyen Gaziantep Genç İşadamları Derneği,

düzenlediği organizasyonla imkânları
kısıtlı köy okulunda ki öğrencilerle cam
altı resim sanatını etkinliği gerçekleştirdi.
Etkinlikte konuşan GAGİAD Başkanı
Bora Tezel; “Sanat eğitiminin toplumumuz için oldukça önemli bir mevzu
olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda
projemizin amacı; Kasaba İlkokulu öğrencilerini sanat etkinliğinde buluşturarak, onlara resim sanatını anlatmak, el
becerilerini arttırmak, hayal güçlerini,
özgüvenlerini geliştirmek ve çocuklarımızın sanatsal zekâlarını ortaya çıkarmak aslında. Bizler GAGİAD Ailesi ve yönetimi olarak her zaman farklı yerlerde,
farklı öğrenci profillerine imkânlarımız
dâhilinde ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün
çocuklarımız için hem eğlendirici hem
de eğitici bir etkinlik oldu. Projemize
destek veren herkese teşekkür ederim”
dedi.
Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın
ise, Gaziantep Genç İşadamları Derneğine yapılan çalışma için teşekkür ederek; “Çocuklar bizim geleceğimiz. Doğup
büyüdüğümüz şehre sosyal sorumluluk
projeleriyle destek veren GAGİAD’a minnetlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu. Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafıyla
sona erdi.

46

Söyleşi

Sunay Akın Gaziantep programı sırasında
GENÇ ÇİZGİ’nin konuğu oldu…

“Sanatçılar, kar makinası
gibi yol açıcı olmalı”
Sunay Akın… Şair, yazar, gazeteci,
araştırmacı, tiyatro oyuncusu. Kendi
tabiriyle, Şiir Cumhuriyeti’nin devrik
Cumhurbaşkanı… Trabzonlu ancak
Sunay Akın’ın Gaziantep sevdası
apayrı… “Burası, hayatımın çok
önemli bir yerinde, burası Türkiye’nin
ilk Bilim Teknik Dergisi’ni çıkartan
Münif Paşa’nın memleketi” diyen
Sunay Akın, Antep savunmasını
anlatırken “Çanakkale Zaferi ne kadar
önemliyse, Antep direnişi de o kadar
önemlidir” ifadesini kullanıyor.

S

UNAY Akın ile GAGİAD ve Empati
Derneği’nin davetlisi olarak geldiği
Gaziantep’te, keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sunay bey, Gaziantep’te bulunmak,
sizin için ne anlam ifade ediyor?
Gaziantep benim hayatımın çok önemli bir yerinde duruyor. Ben Gaziantep’e ilk kez 1986
yılında geldim. Askerliğimi Hatay-Hassa’da Askerlik
Şubesi’nde yaptım. O yıllarda, İslahiye üzerinden pek
çok hafta sonu Gaziantep’e gezmeye gelirdim. Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’da çok özgün bir yerde çok
farklı yapılara sahip olan kentlerden birisidir. Mardin,
Şanlıurfa gibi kentlerin de ortak özellikleri çok ama
Gaziantep beni çok başka yerden cezbetti. Nasıl ki
Adana’yı Orhan Kemal’siz düşünemezsem, Gaziantep’i
de çok sevdiğim iki büyük ustam Onat Kutlar ve Öykü
Tamer’siz düşünemem. Onların şiirlerinin, öyküleri-
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Çocukluğumda, evde odanın duvarında Saatli
Maarif Takvimi asılı olurdu. 365 günü gösteren,
365 tane takvim yaprağı vardı. Her birinin
arkasında bir şiir yazılıydı, bu şu demek, her
gün bir şiir okunuyordu evde. Duvarda duran
sadece bir takvim değil bir şiir arkeolojisiydi.
Her gün o yaprak koparıldığında o şiir
okunurdu. Türk şiirini böyle öğrendik.
1968 yılında bizi İstanbul’a ilk getirdiğinde, Arkeoloji Müzesi’ni gezdirmişti.
Bugün bile hala Anadolu’dan İstanbul’a
gezmeye gelen kaç ailenin gittiği ilk yer
Arkeoloji Müzesidir ki. Benim babam
ve annem ilkokul mezunudur. Ama onlar Cumhuriyetin yetiştirdiği insanlar.
Dediğim gibi, aile çok önemli. Şimdi
soruyorum size, benim bir edebiyatçı
olmam, bir şair, yazar olmam, müzeci
olmam rastlantı mı sizce?

nin, edebi metinlerinin içinden geçiyordum sanki. Ben Alleben Deresi’ni
görmeden önce zaten Ülkü Tamer’den
okumuştum. Daha da geriye gidecek
olursak, ben Mehmet Münif Paşa’nın
kentindeyim. Bu şehre geldiğimde,
Türkiye’nin ilk bilim dergisini çıkartan
Münif Paşa’nın buralı olduğunu bilerek
geziyorum. Ayrı bir heyecanlanıyorum.
Popüler anlamda bakıldığında evet burası bir gastronomi şehri ama bu şehirde
benim daha başka önceliklerim var. Hayatımda çok yakın, çok değer verdiğim
dostlarım Gaziantepliler olmuştur, hele
ki şuan ağabeyim dediğim ve ağabeyim
kadar kardeşim kadar çok sevdiğim
İsmet Tekinalp Gazianteplidir. İsmet
Tekinalp, hepimizin de bildiği Tadım
Kuruyemiş’lerini dünya markası yapmıştır. Yani Gaziantep her şeyden önce
insanlarıyla vardır.
Nasıl bir çocukluk yaşadınız nasıl bir
ailede yetiştiniz?
Aile bir insanın yetişmesinde çok önemli. Annem, haftanın bir günü ben ve ağabeyime en güzel kıyafetlerimizi giydirir,
kendisi de en güzel kıyafetlerini giyer,
doğruca kitapçıya götürürdü bizi. Ben
çocukluğumda çarşıya çıkmışken “bari
gelmişken kitapçıya da girelim” şeklinde bir hayat yaşamadım. Bizzat kitapçıya
gittik ve geldik, hem de en güzel kıyafetlerimizle. Annemin bunu yapmasındaki
neden, bize kitap sevgisini aşılamaktı
ve başardı. Babam ben 6 yaşındayken,

Başka neler vardı size şiiri sevdiren?
Çocukluğumda, evde odanın duvarında
Saatli Maarif Takvimi asılı olurdu. 365
günü gösteren, 365 tane takvim yaprağı
vardı. Her birinin arkasında bir şiir yazılıydı, bu şu demek, her gün bir şiir okunuyordu evde. Duvarda duran sadece
bir takvim değil, bir şiir arkeolojisiydi.
Her gün o yaprak koparıldığında o şiir
okunurdu. Türk şiirini böyle öğrendik.
“HAYALLERİMİZİ EDEBİYAT
BELİRLERDİ”
Çocukken ne gibi hayaller
kurardınız?
Hiçbir zaman meslek sahibi olmak, para
kazanmak gibi hayalim olmadı. Ben
bir şey olmak için okumadım. Bilginin
peşine bir şey olmak için düşmedim.
Bilginin kendisiyle buluşmak, onu yaşamak, ona sahip olmak mutluluğu
bana yetti. Biz serüvenci bir kuşağız.
Hayallerim hep böyle gitmek üzerine
kuruluydu. Hayallerim aya gitmek, denizin dibine dalmak yada okyanusta
balinanın peşinden koşmaktı. Dolayısıyla bizim hayallerimizi hep edebiyat
ve kitaplar belirliyordu. İnsanoğlu aya
ilk adımını attığında ben 7 yaşında bir
çocuktum. 20 Temmuz 1969 günü odamın penceresinden aya bakmıştım ve
orda bir insan vardı ya, hayalim tabi ki
aya gitmekti. Hayallerim hep böyle gitmek üzerine kuruldu. Dolayısıyla bizim
hayallerimizi hep edebiyat belirliyordu.
Hayallerimde hep kitap kahramanlarının peşine takıldım.

Şiir yazmaya nasıl başladınız
sonrasında devamı nasıl geldi?
Benden 1 yaş büyük ağabeyim okula başlamıştı. Ben 6 yaşındaydım, o
okuma yazma öğrenirken bende nasıl
olduysa, ona bakarak, onu taklit ederek, kendi kendime okuma yazma öğrenmiştim. Okula başladığımda okuma
yazmayı biliyordum. Görerek bakarak
öğrendim, dolayısıyla ben yazmayı çok
sevdim, yazmanın kendisini çok sevdim. Şiirleri de 7-8 yaşlarında yazdım.
Anne ve babamın yatak odasında çok
eski bir gardropları vardı. İki kapağını
açıyordum, bir yanda annemin elbiseleri, öteki tarafında babamın elbiseleri
asılıydı. Yere oturup onları seyrediyordum, sanki tiyatro oyunlarının kostümleriymiş gibi, sanki orada bir tiyatro
oynuyormuş gibi, böyle hayaller kurardım işte. Sonra bir gün o gardropta boş
bir askı gördüm. İlk şiirimi ona yazdım,
“Üşümüyormusun” diye sordum ona, ilk
hatırladığım bu. O günden beri yazıyorum. Hani dedim ya işte bunun nedeni
saatli maarif takvimimin yapraklarında
yazılı olan şiirlerdir. Demek ki şiir güzel
bir şey, yani onlardan beslene beslene
her gün şiirle büyüyen bir çocuk olarak,
bende yazabilirim diye düşündüm.
Sizi sanatçı kimliğinizin yanında
sosyal projelerde de görüyoruz,
neler yapıyorsunuz?
Aslında hepsi bir bütün. Yani benim
kitaplarımı bir kütüphanede rafa dizerseniz, aralarına kurduğum müzeleri
koyarsınız. Örneğin, İstanbul Oyuncak
Müzesi, Gaziantep Oyuncak Müzesi, Antalya Oyuncak Müzesi, Samsun Oyuncak
Müzesi, İstanbul Masal Müzesi, İstanbul
Oyun Müzesi ve Barış Manço Müzesi’ni
kurdum. Ama zaten bir topluma müzeciliğin önemini, değerini o ülkenin
sanatçıları anlatmalı, bunu biz anlatmalıyız topluma, kolay olmadı bunları
kurmak ama burada kar makinası gibi
yol açıcı biz olmalıyız.

48

Söyleşi

“OYUNCAKLARLA MUTLU
OLUYORUM”
Sizin pencerenizden baktığımızda,
sizin için hayatı mutlu kılan
değerler neler?
Hayatım müzelerdeki kütüphanelerde
geçti. Antikacılarda ve sahaflarda geçti,
ben oralarda mutluyum. Bir etkinlik
için, davetli olarak geçen hafta Viyana’daydım, eşimle çocuklarımla birlikte müzeleri gezdik, antikacıları gezdik,
mezatlara katıldık, sahaflara girdik, eski
kitaplara dokunduk, orada bulduğumuz
ilginç kitapları birbirimize gösterdik,
ben çok mutluydum. Ailemle birlikte ya
da bazen ailem bana eşlik edemiyorsa
arkadaşlarımla birlikte, o anları yaşamak, kurmak istediğim müzeler için
çalışma yapıyorum. Orada bir şey bulmak, bir bilinmeyene ulaşmak, ülkeme
yeni bir bilgi katmanın heyecanı, onu
keşfetmiş olmak, onu alıp Türkiye’ye getirmek beni çok mutlu ediyor. Örneğin,
Londra’daki Victoria ve Albert Çocuk
Müzesi’nde bir oyuncak sergilenir. Bu
1862 yılında yapılan kurmalı bir bebek
oyuncağıdır, porselen bir bebek, alt tarafında yürüme mekanizması var, ku-

ruyorsun ve yürüyor. Yapıldığı yıl 1862,
bu patentli ilk kurmalı oyuncaktır. Geçen ay o oyuncaktan Hollanda’daki bir
koleksiyonerden aldım ve ülkeme getirdim, şimdi 2 tane var. Onu araştırmak,
onu bulmak ve ülkeme getirmek bana
büyük mutluluk veriyor.
Çocukları yaşamın merkezine koyan
bir anlayışa hakimsiniz, neden önce
çocuklar?
Çünkü özgürlüğü elinden alınan çocuğa, çocuk demezler. Büyük derler. Ben
ülkemizin geleceğinin politikacıların
vaadlerinde değil, çocuklarımızın hayallerinde olduğunu biliyorum. Çocuklarımızın önüne oyun ve oyuncak diye
ne koyarsak, ülkemizin ve çocukların
geleceği de o aslında. Yani bizler, kız çocuklarımıza bebek, erkek çocuklarımıza tabanca aldıkça, kadın cinayetlerini
durduramayacağız. Bakın, bugün ne kadar korkunç bir hale geldik, kadın cinayetleri konusunda. Kadını köleleştiren,
ötekileştiren, erkek çocuklarını oyuncak
tabancalarla eğiten bir toplumda, kadın
cinayetlerinin bu kadar artmasına şaşırmamamız gerekiyor. İşte bu yüzden
merkezde hep çocuklar olmalı, çünkü

çocuk gelecek demektir. Ülkemizin ve
insanlığın yarını demektir.
Çok özel bir günde, Antep
savunmasının yıldönümünde
buradasınız. Böyle bir günde burada
olmak nasıl bir duygu sizin için?
Gaziantep’in Kurtuluşu için etkinliklerin düzenlendiği, kentin buna hazırlandığı bir günde olmak çok onur verici.
Bandırma vapurunun yola çıkışının
100.yılında burada olmak daha da onur
verici, kendimi daha çok mutlu hissettim. Ben böyle anlardan mutlu oluyorum, ben hisse senetleri peşinde değil,
hissi senetler peşinde koştum hep. Bu
da büyük bir hissi senet. Gaziantep’in
direnişi değil, ülkemizin, insanlık tarihindeki en büyük direnişlerden biridir.
Gaziantep halkının başarısını, sadece
bizim kendi Kurtuluş savaşımız çerçevesinde değil, tarih boyunca halkların,
insanların, sömürüye, baskıya, zulme
karşı direnişi de içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Antep savunması büyük bir direniştir, hiç bir destek, yardım
almadan, alamadan, bunca uzun süreli
bir halkın aydınlarının, cesur güzel yüreklilerin öncülerinin arkasından ce-
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saretle korkmadan gitmesi, yılmaması
pes etmemesi, menfaate, çıkara, ranta
teslim olmamasıdır. Gaziantep’i teslim
almak için, her türlü imkan sunulmuştur önlerine. İsteseler ülkelerini satar,
bir elleri yağda, bir elleri balda yaşarlardı. Antep’i savunanlar bunu asla
düşünmedi. Bu halkın bağımsızlık için,
kendi onurları için direnişi başlatmış
olmaları, büyük bir zaferdir, Antep hiçbir zaman düşmemiştir, Gaziantep’i teslim alamamışlardır. Çanakkale ne kadar
önemliyse, inanın Gaziantep direnişi de
o kadar önemlidir. Elbette her şehrimizde, kasabamızda, müthiş güzel insanlar
bağımsızlık için ayağa kalkmışlardır
ama, Gaziantep’in yeri hepsinden çok
çok farklıdır. Gaziantep’i her zaman bu
konuda çok farklı bir yere koyuyorum.
Zaten bunu ben değil Atatürk söylüyor.
Atatürk bir şey söylüyorsa o doğrudur.
Atatürk’ün sözleri tarihi belgelere dayanan bir gerçektir. Bütün o direnen
insanları saygıyla anıyorum, onlara
minnetarız. Anadolu’nun kendi kültür
politikasının yozlaştırıldığı, hafızasının
silinmeye çalışıldığı böyle bir zamanda,
Gaziantep direnişi daha da çok değer
kazanıyor. O direnen insanlar arasında bizim adımızın esamesi bile okunmaz. Biz oturuyoruz yumuşak minder
üstünde. İşgal kalktıktan sonra yıkılan
Antep’in halini görünce, işgalden sonraki Antep’ten çekilen bir tek fotoğraf
karesi bile her şeyi anlatmaya yeter.
GAZİANTEP OYUNCAK MÜZESİ
NASIL KURULDU?
Gaziantep’teki Oyuncak Müzesi’nin
kurulmasında büyük emekleriniz
var, biraz o süreçten bahseder
misiniz?
O dönem, Sayın Asım Güzelbey belediye
başkanıydı. Ben o süreçte İstanbul dışından hem Gaziantep, hem Antalya’dan
aynı teklifi almıştım. Her iki belediye
başkanı da doktordu. Bu tesadüf değil.
2 tane tıp eğitimi almış aydın insan
bana “müze kurarmısın?” diye geldiler.
Oyuncak Müzesi kurmak hiç kolay değildir, çünkü antikada en az bulunan
eser oyuncaktır ve en pahalı olan eser
de oyuncaktır. Mobilyaları, takıları, gümüşleri, resimleri bulabilirsiniz ama
geriye dönüp oyuncakları bulamazsınız. Çünkü oyuncaklar, oynarken kırılır
ya da atılır. Yani Gaziantep Oyuncak
Müzesi’nde görmüş olduğunuz o eserler, öyle gidipte marketlerin, AVM’lerin
raflarından alınan şeyler değil, keşke o
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Hayatım müzelerdeki kütüphanelerde geçti. Antikacılarda
ve sahaflarda geçti, ben oralarda mutluyum. Bir etkinlik
için, davetli olarak geçen hafta Viyana’daydım, eşimle
çocuklarımla birlikte müzeleri gezdik, antikacıları gezdik,
mezatlara katıldık, sahaflara girdik, eski kitaplara dokunduk,
orada bulduğumuz ilginç kitapları birbirimize gösterdik, ben
çok mutluydum. Ailemle birlikte ya da bazen ailem bana
eşlik edemiyorsa arkadaşlarımla birlikte, o anları yaşamak,
kurmak istediğim müzeler için çalışma yapıyorum.
kadar kolay olsaydı. Müze kurma sürecinde hangi oyuncaklarla karşılaşacağınızı da bilemezsiniz. Yani denize açılıp
bir yerde balık tutmak gibi bir şey. Ama
Gaziantep şanslıydı. Çok değerli eserler
bulduk. Avrupa’daki o müzelerde denk
gelince bakın, Gaziantep’in pek çoğundan daha iyi olduklarını göreceksiniz.
Oyuncak müzeleri 3 kuşağı bir araya
getirir. Çocuk, anne, baba, büyük baba,
büyük nine. Oyuncak müzesine gelen
bir insan, bir eliyle çocuğunu tutuyor
sanıyor ki çocuğunu getirdi, öteki eliyle
de kendi çocukluğunu tutuyor. Bu duyguyu ancak oyuncak müzelerinde görebilirsiniz. Avrupa Oyuncak ve Çocuk
Müzeleri Birliği kurucularından biri de
Gaziantep kentidir.
Sunay Bey, çocuklara okumayı nasıl
sevdireceğiz, ne yapmalıyız bu
konuda görüşleriniz nelerdir?
Çocuklar, anne-babalarını evde yemek
yerken görüyor, TV izlerken görüyor,
kavga ederken görüyor. Peki çocuklar,
anne ve babalarını evde karşılıklı oturmuş kitap okurken kaç kez görüyor?
Sorunun yanıtı budur. Eğer anne-baba
evde kitap okursa, çocuk ta kitap okur.
Anne-baba kitap okumuyorsa, çocuklarına kitap okumayı hiç bir şekilde sağlayamazlar.
GAGİAD ile örtüşen benzer bir
yapınız var. Tıpkı sizin olduğu
gibi, GAGİAD’da de aile kavramı
çok önemli. GAGİAD, 1993 yılında
kurulmuş, genç işadamları için
okul olmuş, sadece iş dünyasını
değil, aileyi de merkezine alan 26
yıllık bir dernek. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Aydınların kurduğu örgütler, politikanın çok daha üzerinde ve çok daha değerlidir. Çünkü bir toplum, aydınlarıyla
vardır, politikacılarla değil. Bir toplumun geleceğine aydınları yön verir, bir

toplumun sorununu aydınları çözer,
bunlar kültür örgütleri, sanat örgütleri
olabilir bunlar, eğitim örgütleri olabilir,
spor örgütleri olabilir, bilim örgütleri
olabilir, ya da iş adamlarının, ekonomistlerin yani hayatı ekonomik olarak
var eden aydınların kurduğu örgütler
olabilir. Siz de onlardan birisiniz. Bir
kentin sahipleri; o kentteki en eski
yerel gazeteleri çıkartanlar, o kentteki
okulun öğretmenleri, o kentte konfeksiyon alanında çalışanlar, o kentin spor
alanında çalışan sporcuları, o kentin
öğrencileridir. Dolayısıyla Gaziantep
demek, sözünü ettiğim işte bu aydınların temsili. Ben Gaziantep’e geldiğimde
genç iş adamlarından birini, yerel gazetelerden birinin köşe yazarını, sizleri
yetiştiren emekli bir öğretmeni ya da
burada tarım alanında, ziraat alanında,
konfeksiyon alanında yada sanayi alanında oradaki bir sahibi ile buluşurum.
O yoksa eşi ya da çocuğu, bunlar kenti
temsil eder çünkü. Gaziantep’i temsil
etmesi gereken, aydınlardan birinin davetlisi olarak geldiğim için ben çok mutluyum. Gaziantep budur.
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KADIN

DR. SINA AKAN
GÜMÜŞBURUN

Z

OR, çok zor kadın olmak...

Bir kadın olarak duyup tiksindiğim, beni kızdıran ve
müdahale ettiğimde ise çok
dikkate alınmayan kalıplar
var. Kadın başına, kadın halinle gibi kadının tek başına
güçsüz olduğunu vurgulayan kalıplar bunlar. Mesela bilim adamı diyoruz ya da adam
gibi diyoruz kadından bahsederken. Ya kız
isteme, ya kız alma, ya kız verme deniliyor,
neden eşya mı kız ? Abartma diyorlar ama
bence bizim acilen bu kalıplardan kurtulmamız lazım.
Sadece kalıplar değil tabi zor olan, bir de hayatı bize dar eden insanlar var. Orada burada
kibarlık dersleri veren adam, iş hayatında ya
da trafikte de çok kibar (!). Haklı ya da haksız en ufak bir cümlende üstüne yürümek
üzere. Bir de park ederken yardım etmekten
çok, ‘Dur sen yapamazsın, ben sana muavinlik edeyim’ bakışlılar var. Otobüste hamile
kadına yer vermekten aciz adam muavinlik
için canını dişine takıyor (!).
Maalesef etrafımız insan müsveddeleri ile
dolu. Hoşgörüsüz, empati kurmaktan aciz,
iyi niyeti aptallık sananlarla yaşıyoruz.

Lale Orta

Beni en çok üzen ise hemcinslerimize yaptığımız kötülük. Kıyafetine, saçına, kilosuna,
yaşayışına atılan laflarla dünyası zindan
edilen hemcinslerimiz. Kadın iyi bir konuma geldiğinde bir türlü inanılmıyor, ‘Kesin

Sabiha Gökçen

Bedriye Tahir Gökmen
altında bir şey vardır’ deniyor mesela ya da
ona layık görülmüyor o mevkii. Kadın pilotla uçarken tedirgin olunuyor, erkek mühendislerin daha başarılı olduğu düşünülüyor.
Şöyle bir düşündüm; Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu. Bundan
86 yıl önce bröve alan kadın pilot, Bedriye
Tahir Gökmen, Canan Dağdeviren, bir bilim insanı olarak hala çok güzel başarılara
imza atmaktalar, Lale Orta ise Avrupa’nın
ilk FİFA kokartlı kadın hakemi. Buraya hepsini yazmak isterdim ama örnekler yaz yaz
bitmez.

Canan Dağdeviren

Zor ama çok zor güzel kadın olmak... Helen
Reddy’nin de söylediği gibi ‘Ben kadınım,
ben yenilmezim, ben güçlüyüm’.
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GAGİAD Genç

GAGIAD Genç Kulübü 5. ve 6.
toplantısında bir araya geldi.
GAGİAD Genç Kulübü, dernek merkezinde gerçekleştirilen
toplantılarına yenilerini ekledi. Gençler düzenledikleri
toplantılarla birlikte gerçekleştirmek istedikleri projelerle
ilgili görüştü. Derneğin genç ve dinamik ekibi bir araya
gelerek güzel işlere imza atmayı planlıyor.

GAGİAD Genç

GAGIAD Genç
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Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray
karşılaşmasında tek yürek oldu
GAGİAD Genç
Kulübü, 09
Kasım 2019’da
düzenlenen
Gaziantep
Futbol KulübüGalatasaray
Karşılaşmasını
Gaziantep Kalyon
Stadyumunda
izleyerek eğlenceli
ve heyecanlı
dakikalar yaşadı.
NEFESLERIN tutulduğu karşılaşma sırasında gençler,
taraftarı oldukları Gaziantep Futbol Kulübü’ne tezahürat
ve alkışlarla tam destek verdi. Coşkulu ve güzel anlar ya-

şayan GAGİAD Genç Kulübü her zaman bir arada olmaktan, etkinlik ve aktivitelerde buluşmaktan keyif aldıklarını da dile getirdi.
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Ziyaretler

GAGIAD’dan Gaziantep İl Emniyet
Müdürü Cengiz Zeybek’e
hayırlı olsun ziyareti
Gaziantep Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD) Yönetim Kurulu Bora
Tezel ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne
atanan Cengiz Zeybek’ e hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.

G

AGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora
Tezel ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Gaziantep’e görevine yeni atanan
Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’e
hayırlı olsun dileklerini iletti.
GAGİAD Başkanı Tezel; “Huzur
ve güvenliğin sağlanmasında ve
şehrimizin ilerlemesinde emniyet
güçlerimizin özverili çalışmaları göz
ardı edilemez. Ülkemiz ve şehrimiz için çalışan asayiş
sağlayan emniyet mensuplarına ve güvenlik güçlerimize
teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.
Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise GAGİAD Yönetim
Kurulu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getirerek; “Gaziantep’in her geçen gün daha ileriye
gitmesi güvenli ve huzurlu bir şehir haline gelmesi
için çalışacağız. GAGİAD gibi sivil toplum kuruluşları
ile işbirliği içerisinde olunur ise şehrimizin daha da
kalkınacağına inancımız tamdır.” dedi.
Ziyaret, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek adına GAGİAD
Hatıra Ormanına dikilen 27 adet ağaç sertifikası ve
çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Ziyaretler
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GAGIAD’dan Gaziantep İl Jandarma
Komutanı Hüseyin Bekmez’e
hayırlı olsun ziyareti

G

AGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Bora Tezel ve
Yönetim Kurulu Üyeleri
Gaziantep’e yeni atanan
Kıdemli Albay Hüseyin
B e k m e z ’e
h ay ı rl ı
olsun dileklerini iletti.
GAGİAD Başkanı Tezel;
“Gaziantep ili ve ilçelerinin huzur ve
güvenliği için önemli çabalar harcayan
emniyet ve jandarma ekiplerinin çok
önemli bir görev üstlenmektedir. Bir
şehrin kalkınmasında huzur ve güven
ortamı en önemli etkendir. Bu etken
sanayi, üretim, ekonomi ve sosyal
yaşama oldukça önemli katkılar sağlar.

Gaziantep Genç İşadamları
Derneği (GAGİAD) Yönetim
Kurulu Başkanı Bora Tezel
ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Gaziantep İl Jandarma
Komutanlığına atanan
Kıdemli Albay Hüseyin
Bekmez’ e hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Ülkemiz için çalışan tüm güvenlik
güçlerimize teşekkürü borç biliriz” dedi.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay
Hüseyin Bekmez ise; “Şehrimiz ve ülkemizin güvenlik ve asayişinin korunması
bizlerin en önemli görevidir. Bu görev
doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.
Bunu yaparken bölünmez bütünlüğümüze zarar vermek isteyenin karşısında
durup, bu vatan için her daim milli bilinç ile hareket eden kurum, kuruluş ve
kişilerinde Jandarma İl Komutanlığı olarak arkasında duracağız. Bu kapsamda
Gaziantep’in, 25 Aralık destanını yazan
bir kent olduğunu unutmamalı ve bu
anlamlı geçmişe hep birlikte sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.
Kıdemli Albay Bekmez; “Bir kentin sosyalleşmesi, dayanışması ve gelişiminin
temsil edildiği sivil toplum kuruluşları
hem ülke içinde hem de uluslararası
alanda bireylerin sesi olma görevini ifa
etmektedir. Sizlerinde katkılarıyla kentimiz çok daha güçlü hale gelecektir”
şeklinde konuştu.
Ziyaret, Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez
adına GAGİAD Hatıra Ormanına dikilen
27 adet ağaç sertifikası ve çekilen hatıra
fotoğrafı ile sona erdi.
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Ziyaretler

Emniyet Müdürü Zeybek’ten
GAGIAD’a ziyaret
Gaziantep İl Emniyet
Müdürü Cengiz Zeybek,
Gaziantep Genç İşadamları
Derneğine yaptığı ziyarette
GAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Bora Tezel ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile
bir araya geldi.

C

UMHURBAŞKANLIĞI Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi
ile yakın zamanda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevine
atanan Cengiz Zeybek, Gaziantep Genç İşadamları Derneğini
(GAGİAD) ziyaret etti. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora
Tezel, Gaziantep’e sağlamış olduğu katkılardan dolayı Emniyet
Müdürü Zeybek’e teşekkürlerini iletirken, kendisini dernekte
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tezel, şehirde
ve bölgede sosyal, ekonomik ve asayiş açısından yapılacak her
türlü projede kendilerinin destek olacaklarını belirtti.
İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise, GAGİAD’ın Gaziantep için önemli bir sivil
toplum kuruluşu olduğunu belirterek, derneğin gerçekleştirdiği projelerin bölge
için örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Ziyaretler

GATAM Üyeleri, GAGIAD
Başkanı Tezel’i ziyaret etti
Türkiye’de ki ilk Arabuluculuk
Derneklerinden biri olan Gaziantep
Alternatif Tahkim ve Arabuluculuk
Merkezi (GATAM) Üyeleri, Gaziantep Genç
İşadamları Derneği (GAGİAD)Yönetim
Kurulu Başkanı Bora Tezel’ i dernek
merkezinde ziyaret etti.

Z

IYARET esnasında üyeler; arabuluculuk mesleğinin tarafsız,
güvenilir ve kaliteli bir ortamda yapılması fikrinden yola
çıkarak kurulan Gaziantep
Alternatif Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin çalışmaları
hakkında GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Bora Tezel’e bilgi verdiler.
Ziyaret, çekilen hatıra fotoğraf çekimi ile sona
erdi.

57

58

Makale

İŞÇİ –İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MOBBİNG

(PSİKOLOJİK TACİZ)
KAVRAMI
ECE TEPE
AVUKAT

Özellikle son yıllarda İş Mahkemeleri’nde, işçi tarafından
açılan Mobbing (psikolojik taciz) tazminatlarına ilişkin
davalarda artış gözlemlenmektedir.

G

ENEL olarak doktrinde
“İşyerinde gerçekleşen,
sistematik hale gelen,
kasıtlı olarak yapılan
ve süreklilik gösteren, yıldırma ve işten
uzaklaştırma
amacı
taşıyan, kişinin kişiliğinde, sağlığında ve mesleki durumunda
zarar doğuran davranışlar” psikolojik taciz (mobbing) olarak ifade edilmektedir.
İşçiye karşı taciz psikolojik olmalı, işçinin
özgüvenini ve özsaygısını kaybettirmeli,

sistematik olarak tekrarlanmalı, uzun bir
zamandan beri devam ediyor olmalı ve en
önemlisi işçinin buna karşı silahı olmamalı, olsa bile kullanamamalıdır.”
Psikolojik şiddet olarak tanımlanabilecek
mobbing, temelde iş yerinde çalışana istifa
ettirmek amacıyla uygulanan yıldırma ve
baskıların bütününü oluşturuyor.
Mahkeme ve Yargıtay kararlarına göre, işyerinde maruz kalınan davranışların Mobbing
olarak bir hukuki değerinin olması için “Aynı
ortamda bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik
bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik,
endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya
kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da
davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye, değersizleştirmeye, aşağılamaya veya pasifize etmeye
yönelik davranışlar” kapsamında olması
gerekmektedir.
Hukuk düzenimizde mobbingi düzenleyen
hüküm bulunmamaktadır. Özel bir düzenleme olmamasına rağmen, çalışanların maruz
kaldıkları psikolojik taciz, hizmet sözleşmesinin taraflara yükledikleri borçlar ve ödevler
kapsamında değerlendirilmiştir. Buna göre,
psikolojik taciz eylemi, işverenin işçiyi
koruma (gözetme) ve eşit davranma borçlarına aykırılık oluşturmaktadır. Bunun
yanında, psikolojik taciz aynı zamanda,
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İşyerinde gerçekleşen,
sistematik hale
gelen, kasıtlı olarak
yapılan ve süreklilik
gösteren, yıldırma ve
işten uzaklaştırma
amacı taşıyan, kişinin
kişiliğinde, sağlığında
ve mesleki durumunda
zarar doğuran
davranışlar” psikolojik
taciz (mobbing) olarak
ifade edilmektedir.
işçinin kişilik haklarına da müdahale
niteliği taşıması dolayısıyla, buna ilişkin hukuki yolların da kullanılması
gündeme gelebilir.
Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun
332.maddesi kapsamında işçinin, iş görme yükümlülüğü çerçevesinde maruz
kalacakları tehlikelere karşı işverenin
gerekli tedbiri alması gerektiği düzenlenmişti. Bu düzenleme ise, işverenin
işçiyi koruma (gözetme) borcunun temelini oluşturuyordu. 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu ise, bunun yerine ‘İşçinin Kişiliğinin Korunması’ başlıklı 417
ve devamı maddelerini getirmiştir. Bu
maddenin getirdiği yenilik, psikolojik
taciz terimine açıkça yer vermiş olması ve işçinin kişiliğinin korunmasını
yoruma yer vermeyecek biçimde özel
olarak düzenlemesidir. Buna göre;
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‘İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek
ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle
işçilerin psikolojik ve cinsel tacize
uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür.

değerlendirilmesi ve ona göre talep edilmesi gerekir.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü
önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her
türlü önleme uymakla yükümlüdür.

* SİSTEMATİK HAREKETLERLE, İŞÇİYİ
İSTİFAYA ZORLAMAK İÇİN
BIKTIRMA AMAÇLI OLMASI,

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil,
kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı
nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk
hükümlerine tabidir.’
Doktrinde Mobbing , “Kişiyi iş yerinden ihraç etmek amacıyla uygulanan
psikolojik baskı ve duygusal tacizdir.”
denmiştir. Ancak, maruz kalınan hareketlerin hukuki anlamda bir Mobbing
(psikolojik taciz) olup olmadığının doğru

HANGİ DAVRANIŞLAR MOBBİNG
(PSİKOLOJİK TACİZ ) SAYILABİLİR?
*İŞYERİNDE DUYGUSAL TACİZ VEYA İŞYERİNDEN İHRAÇ ETME AMACIYLA YAPILMASI

*UZUN BİR SÜRECE YAYILMASI ,SÜREKLİLİĞİN EN AZ 6 AY OLMASI GEREKMEKTEDİR
Bir Yargıtay kararında, “İşverenin belirli
ulaşılabilir hedefler belirlemesi ve bu
hedeflerin tutturulması konusunda
işçiye mail göndermesi, işin denetlenmesi niteliğinde olup, dosyaya yansıyan mail içerikleri ve tanık beyanlarından mobbinge varan psikolojik
taciz niteliğinde olduğunun kabulü
hatalıdır.’’ denmektedir. Bu davranışın
mobbing olarak değerlendirilemeyeceğini belirtilmektedir. Bu noktada, hangi
davranışların mobbing olarak nitelendirilebileceğini saptamak taraflar açısından
önemlidir.
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25 ARALIK

GAZİANTEP’İN KURTULUŞU
BEGÜM TÜMER

BASIN VE YAYIN KOMISYON ÜYESI

B

“Ben Antepliyim Şahinim ağam,
Mavzer omzuma yük, Ben yumruklarımla dövüşeceğim...

U YIL Gaziantep’in
Kurtuluşu’nun 98. yılını
kutluyoruz. Gaziantep
halkının göstermiş olduğu büyük savunma,
iman gücü, azmin zaferi bugünü bize armağan etmiştir. 7 Aralık
1918’de İngilizler, Antep’e girmiştir. Bir yıl
süren bu işgale Fransızlar tepki göstermiştir.
1918 Eylül’ünde yapılan İngilizlerin Musul
üzerindeki “Nezaret Hakkı”ndan vazgeçmeleri ile önce Suriye daha sonra Antep, Urfa
ve Maraş boşaltılmıştır. Bunun ardından
Fransızlar, 29 Ekim 1919 ‘da Kilis’i, 5 Kasım
1919’da Antep’i işgal etmişlerdir. 1920 yılının başında ise Antep savunması başlamış
oldu. Gaziantep savunması 11 ay sürdükten
sonra açlık yüzünden sona ermiştir. Olağanüstü savunma karşısında TBMM, 6 Şubat
1921 tarihli toplantısında Antep’e “Gazi” un-

vanını vermiştir. 15 Mart 1921 de Londra’da
Türk Dış İşleri Bakanı ve Fransız delegasyonu Antep, Adana ve çevrelerinin Türklere
geri verilmesini sağlamıştır.Bu anlaşma ile
Ankara Antlaşması son şeklini almış ve 25
Aralık 1921’de son Fransız askeri Antep’ten
ayrılmıştır. Her yıl 25 Aralık Antep’in kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.
Kurtuluş savaşı yıllarında özgürlük ateşinin fitilinin yakıldığı Gaziantep, bugün de
Türkiye’nin gücüne güç katmaktadır. İhracattan, sanayi ve ticarete, istihdama kadar
hemen her alanda ülkenin göğsünü kabartan Gaziantep, “GAZİ” unvanını gururla taşımaktadır.
Gaziantep İsminin Geçmişi ;
Eskiden Ayıntap olarak adlandırılan Gaziantep, adını tarihin derinliklerinden sıfatını
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Bu yıl Gaziantep’in kurtuluşunun 98.yılını kutluyoruz. Gaziantep halkının göstermiş
olduğu büyük savunma, iman gücü, azmin zaferi bugünü bize armağan etmiştir.
ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla
dolu savunmasından almıştır. Eskiden
Ayıntap ve Aynıtap adıyla yazılır geniş
halk kitlesi tarafından ise Antep ve Entap
olarak söylenirdi. Ayıntap ismi ile ilgili
çeşitli rivayetlere rastlanmaktadır. Bir
rivayete göre Ayın; pınar, kaynak ve suyun gözü anlamına gelmektedir. Tap ise;
parlak ve güzel anlamındadır.Bundan
dolayı Ayıntap güzel pınar ve güzel kaynak manasına gelmektedir. Yine Tap; güç
ve takat anlamına gelir. Şehre suyun bolluğundan dolayı bu ismin verildiği söylenir.Kurtuluş savaşında halkın göstermiş
olduğu üstün kahramanlıklar sebebiyle
8 Şubat 1921 tarihinde TBMM tarafından
“GAZİ”lik unvanı verilmiştir. Layıha-i
Kanuniye’nin 1.maddesi “Ayıntap livası
merkezi olan Ayıntap kasabasının namı
Gaziayıntap’a tahvil olunmuştur.” Böylece Antep, Gaziantep olmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; Gaziantep ve Gaziantepliler hakkında söylediği
cümle şu şekildedir:
“Gaziantep ve Gaziantepliler Türkiye’nin
en bahtlısıdır. Çünkü Türkiye’nin her
köşesinde ihtilal ve inkılap, hakiki Türklüğe kavuşma mücadelesi olmuştur. Bu
meyanda yalnız Gazianteplilerin büyük
Türk milletinin yüksek kamutayınca
gazilikle, muhariplikle unvan almış bulunması için elbet sebepler vardır. Yalnız ve yardımcısız bırakılmış olmalarına

rağmen sadece mahdud Türk kahramanlarımızın, Gaziantep’in yüksek kahramanlıklarıyla birleşmesiyle, en kavi zann
olunan hasım ordusunun çok fark ve
mücehhes kuvvetlerinden kutsal yurtlarını kahramanca kurtarmış olmaları; işte
bu onlara manevi bir pırlanta kıymetindeki ünvanı vermiştir. O heyecanlı kahramanlık günlerinin o gün cereyan ettiği
gibi hatırlamakta olduğuma bu telgrafımı dinleyecek olan bütün yurttaşların
emin olmalarını dilerim. Eğer birgün
millet, vatan ve Cumhuriyet’in yüksek
menfaatleri icap ettirirse o çevre kahra-

manlarının geçmişte olduğundan daha
yüksek kahramanlıklar göstermeye amade bulunduklarınıda şüphem olmadığı
bilinmelidir.Cümlenizin derin ve yılmaz
güvenle gözlerinden öperim.”
Garp Cepheleri Komutanı İsmet
İnönü’nün Gaziantep ve Gaziantepliler
hakkında söylediği cümle şu şekildedir...
“Gaziantep müdafası, düşman istila
ordusunu üstüne çekmek suretiyle,
Gaziantep’le birlikte bütün o ahaliyi de
işgalden kurtarmıştır.”
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GAGİAD, Kadınlar Kurulu
5. Zırhlı Tugay Komutanı eşi
Ayla Osma’yı ziyaret etti
GAGİAD Kadınlar Kurulumuz Gaziantep 5.Zırhlı Tugay Komutanının
eşi Hacı Halil Osma’nın Ayla Osma’ya ziyarette bulundu.

G

AZIANTEP Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) 13.Dönem Kadınlar
Kurulu Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma’nın eşi
Ayla Osma’yı ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel, Kadınlar Kurulunu tanıtarak, GAGİAD faaliyetleri ve projelerinden bahsetti. Ayla Osma ise GAGİAD Kadınlar Kurulu ziyaretinden
memnuniyeti dile getirirken, dernek faaliyetlerinde başarılar diledi.
Ziyaret, Ayla Osma adına GAGİAD Hatıra Ormanına dikilen 27 adet ağaç sertifikası ve
çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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Kadınlar Kurulundan Emniyet Müdürü
eşi Gülbahar Zeybek’e ziyaret
GAGİAD Kadınlar Kurulu, Gaziantep Emniyet
Müdürü Cengiz Zeybek’in eşi Gülbahar
Zeybek’i ziyaret etti

G

AZIANTEP Genç İşadamları Derneği(GAGİAD)
13. Dönem Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel ve Kadınlar Kurulu üyelerimiz, şehrimize
göreve yeni atanan Emniyet Müdürü Cengiz
Zeybek’in eşi Gülbahar Zeybek’e hoşgeldiniz
ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette
GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel, dernek faaliyetlerinden, sosyal sorumluluk projelerinden
bahsetti. Zeybek ise, GAGİAD Kadınlar Kurulu ile tanışmaktan
ve Gaziantep’e gelmiş olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade
ederek, kadınlar kuruluna teşekkürlerini sundu.
Ziyaret, Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel’in Gülbahar Zeybek adına GAGİAD ormanında dikilen 27 adet ağaç sertifikası
takdimi ile sona erdi.
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GAGIAD Kadınlar Kurulu ve Üyeleri

Pedagog Sezen Akınal Bulut ile “Ergenlik
Dönemini Anlamak ve Etkili Anne Baba Olabilmek’’
konulu psikoeğitim etkinliğinde bir araya geldi.

G

AGİAD dernek merkezinde düzenlenen,
Pedagog Sezen Akınal
Bulut’un konuşmacı
olarak katıldığı, “Ergenlik dönemini anlamak ve etkili anne
baba olabilmek” konulu söyleşide ergenlik
dönemi özellikleri, ergenlik çağındaki
çocuklarla sağlıklı iletişim kurabilmek
adına izlenebilecek yollar ve yaşanılabilecek olası problemlere karşı aileleri
güçlendirecek yöntemlerin konuşuldu.
Pedagog Sezen Bulut; “Ergenlik dönemi,
çocukluk ile yetişkinlik arasına sıkışmış,
bolca komplike, biraz zorlu, inişli-çıkışlı,
bitmeyecek sanılan ama biten, anormal
sanılan ama normal, akıllı bir yetişkinlik
için en gerekli olan dönemdir. Mizacın
kişiliğe dönüştüğü bu dönemde hem

GAGİAD dernek merkezinde gerçekleşen
etkinlikte; ergenlik dönemi özellikleri,
ergenlik çağındaki çocuklarla sağlıklı
iletişim kurabilmek adına izlenebilecek
yollar ve yaşanılabilecek olası
problemlere karşı aileleri güçlendirecek
yöntemler gibi konu başlıkları ele alındı.

Sezen Bulut, Müge Tezel

psikolojik hem de fizyolojik değişim
gençlerde duygu değişimine aile ile çatışmaya yönelik davranışlar sergilemeye
neden olmaktadır. Ergenlik dönemindeki bir bireyin çatışma yaşaması normal
kabul edilmelidir. Çatışmayan bir ergen
“kendisine sunulmuş kimliği” yani hazır
sunulanı olduğu gibi benimseyen, alternatif denemeyen, düşünmeyen bir ergen
demektir. Bu sağlıklı değildir ve gelişimi
engeller. Aile olarak bizler; ergenlik döneminde onların huzurlu olmasını sağlamalı, korku ve yasaklarla değil sevgiye
dayalı bir ilişki inşa etmeli, uzun vadeye
yayılmış kuvvetli bir bağ oluşturmalıyız.’’ dedi.
Gerçekleşen Psikoeğitim etkinliği,
GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Müge
Tezel’in Sezen Akınal Bulut’a GAGİAD
Ormanında adına dikilen 27 adet fidan
sertifikası takdimi ile sona erdi.
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Yard. Doç. Dr. Özge Kömürcü Karuserci’den
‘Kadın Kanserlerinde Erken Dönem Belirtileri’ söyleşisi
Gaziantep Genç İşadamları Derneği
(GAGİAD) Kadınlar Kurulu ve
Üyeleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Yard. Doç. Dr. Özge Kömürcü
Karuserci’nin konuşmacı olarak katıldığı
“Kadın Kanserlerinde Erken Dönem
Belirtileri ve Vücudunuzun Sesine Kulak
Verin’’ konularının işlendiği bilgilendirme
söyleşisinde bir araya geldi.

S

ÖYLEŞIDE, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Yard. Doç. Dr. Özge Kömürcü Karuserci kadın kanserlerinde erken teşhis, tanı ve tedavi yöntemlerine değinirken, hastalıkların sebepleri konusunda
da önemli bilgilere yer verdi. Ülkemizde ve dünyada kadınların yakalandığı kanser türlerine ve
öncesinde alınacak tedbirlerle ilgili bilgi veren
Karuserci, ‘’Erken teşhis hayat kurtarır’’ dedi.
Söyleşi, Kadınlar Kurulu Başkanı Müge Tezel’in Yard. Doç. Dr
Özge Kömürcü Karuserci’ye GAGİAD Ormanında adına dikilen
27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile
sona erdi.

Özge Kömürcü, Müge Tezel
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GAGIAD Kadınlar Kurulu

‘İklim Değişikliği ve Değişen Dünya’
konulu söyleşide buluştu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Kadınlar Kurulu ve üyeleri Yüksek Mimar, Yeşil Bina
Uzmanı Seda Güleç’in sunumu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Binada
gerçekleşen “İklim Değişikliği ve Değişen Dünya” konulu söyleşide bir araya geldi.

İ

KLIM değişikliğinin çevreye ve doğaya doğrudan
veya dolaylı olarak vermiş
olduğu zararlar ve yaşanabilir bir şehir için yapılan çalışmalar hakkında
bilgilere yer veren Güleç;
“İklim değişikliğine etki
eden faktör, yalnızca sıcaklık değildir. Kuraklık,
seller, buzulların erimesi gibi birçok
olumsuz etken bitkiler, hayvanlar ve
ekosistemlerin yanı sıra insan topluluklarını da büyük oranda etkilemektedir. Küresel iklim değişikliğinde 2
derecelik bir artış, Türkiye’de, biyolojik çeşitliliğin azalması, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi kuraklık ola-

rak kendini gösterecektir. Bu konuda
çözüm önerileri sıralarsak, enerji
verimliliğini arttırmak, yenilenebilir
enerji kaynaklarından faydalanmak,
orman kayıplarını azaltmaya yönelik
önlemlerin alınmasını sayabiliriz. İnsan kaynaklı çevre bilincinin artması
bireysel çabalarımız ile de mümkündür. Evlerimizde ve yaşam alanlarımızda atıklarımızı ayrıştırarak geri
dönüşüme katkı sağlayabilir, geleceğe miras olarak daha yaşanılabilir bir
dünya bırakabiliriz” dedi.
Söyleşi, GAGİAD Kadınlar Kurulu
Başkanı Müge Tezel’in, Seda Güleç’e
GAGİAD Ormanında adına dikilen 27
adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Müge Tezel, Seda Güleç
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İpek Kuşçu ile

“Sebze ve Meyvelerin Fermantasyonu
Söyleşisi ve Tadım Etkinliği”
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulu ve Üyeleri “Gerçek
Probiyotik Beslenme ve Şifalı Gıdalar” kitabının yazarı İpek Kuşçu ile ekim ayına özel
sebze ve meyvelerle fermantasyon tekniklerinin anlatıldığı ve fermente ürünlerin
tadımının yapıldığı etkinlikte buluştu.
püf noktalardan bahseden Kuşçu
“Sindirim sistemimiz ne kadar iyi
çalışırsa o kadar sağlıklı ve mutlu
oluruz. Sebze ve meyve tüketirken
mevsiminde ürünler tüketmemiz
gerekiyor. Fermente ve probiyotik
ürünler güçlü antidoksidan kaynağı
olmakla birlikte bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. Yüzlerce yıllık
şifalı bir miras olan fermantasyon,
doğru teknik, malzeme ve doğru
mevsimde gerçekleşirse bizlere çok
fayda sağlayacaktır” dedi.

SEBZE fermantasyon örnekleri, probiyotik içecek ve probiyotik çocuk
turşusu örneklerini ve yapımındaki

Gerçekleştirilen söyleşi ve tadım
etkinliği, Kadınlar Kurulu Başkanı
Müge Tezel’in İpek Kuşçu’ya GAGİAD
Ormanında adına dikilen 27 adet
fidan sertifikası ve hediye takdimi
ile sona erdi.

Müge Tezel, İpek Kuşçu
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ASLIHAN EKİTMEN İLE

“Pratik Mekân Arındırma ve Feng
Shui’ye Giriş Atölyesi”
Gaziantep Genç İşadamları Derneği Kadınlar Kurulu ve üyeleri, Aslıhan Ekitmen ile
Pratik Mekân Arındırma ve Feng Shui’ ye giriş atölyesi etkinliğinde bir araya geldi.

Y

Müge Tezel, Aslıhan Ekitmen

ENI bir yıla girerken evde ve
iş yerlerinde daha iyi bir yaşam, enerji temizliğinin sırları,
Feng Shui haritası ve yaşam
alanımızdaki sadeleşmenin ve
renklerin hayatımıza etkilerini
anlatan Ekitmen; “Dağınıklıklarınızı, lüzumsuz yere biriktirdiklerinizi tespit edin. Evinizi oda oda tekrar
dolaşın, fotoğraf çekin ve notlar alın. Yaşam alanınızda fazlalık olarak gördüğünüz şeyleri azaltın. Dekorasyon yaparken renklerin etkilerini göz
önünde bulundurun. Ev aslında sizsiniz. Evlerimizin de bir aurası vardır. Etrafındaki enerji alanlarından etkilenir” dedi.
Etkinlik, GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Müge
Tezel’in Aslıhan Ekitmen adına GAGİAD Ormanında dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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DR. DENİZ ŞİMŞEK İLE SAĞLIĞA
BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
Gaziantep Genç İşadamları Derneği Kadınlar Kurulu tarafından hazırlanan, Psikiyatrist
Dr. Deniz Şimşek’in konuşmacı olarak katıldığı “Senin Hastalığın Psikolojik mi Gerçekten”
konulu söyleşide sağlığa bütüncül yaklaşım ve iyi yaşam formülleri konuşuldu.

H

ASTALARA
yaklaşımda
psikodinamik
faktörlerin yanı
sıra,
vitamin,
mineral, genler,
ağır metal, infeksiyon, metilasyon ilişkilerini baz alacak şekilde bütüncül bir yaklaşımı benimseyen Dr. Deniz Şimşek ‘in “ Senin
Hastalığın Psikolojik mi Gerçekten”
söyleşisinde verdiği bilgilerle katılımcılara farkındalık dolu anlar yaşattı.
Şehitkâmil Sanat Merkezinde gerçekleşen söyleşiye; GAGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Bora Tezel, Kadınlar
Kurulu Başkanı Müge Tezel, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Kadınlar Kurulu ile
birlikte birçok seçkin davetli katıldı.
İnsan bedeninin, her bir parçası birbiriyle ilişkide olan bir sistem olduğunu
ifade eden Psikiyatr Deniz Şimşek,

beslenme alışkanlıklarının psikolojiyi
etkileme de önemli rolü olduğunu dile
getirerek; “Yeteri kadar sindiremediğiniz her gıda, bağırsaklarda büyük

sıkıntı yaratmaktadır. Tıpkı sindiremediğimiz davranışlar gibi. O yüzden
hastalıkların belirtilerine değil kökenlerine yönelik tedaviler uygulamayı
daha doğru buluyorum” dedi.
Biyokimyasal süreçlerdeki yetersizliklerin zihnimiz ve bedenimizde birçok
farklı klinik durum olarak tezahür
edeceğini dile getiren Şimşek; “Hastalığa ve ortaya çıkaran faktörlere değil,
belirtilere odaklanmak, ağırlıklı olarak hastaları hızlı bir değerlendirme
sonrası farklı gruptan birçok sentetik
ilaçla tedavi çabası sorunları çözmediği gibi kronik dönemde başka birçok
sağlık problemine yol açmaktadır”
şeklinde konuştu.
Söyleşi, Kadınlar Kurulu Başkanı
Müge Tezel’in Dr. Deniz Şimşek’e
GAGİAD Ormanında adına dikilen
27 adet fidan sertifikası ve hediye
takdimi ile sona erdi.
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2-8 Kasım Lösemili
Çocuklar Haftası
MÜGE FISTIK AVŞAR
BASIN VE YAYIN KOMISYON ÜYESI

Lösemi kelimesi
Yunanca olan ve
“beyaz” anlamına
gelen “leukos” ve
“kan” anlamına
gelen “haima”
kelimelerinin
birleşiminden elde
edilmiş ve hastalığı
adlandırmak için
kullanılmıştır. Lösemi
bir diğer deyişle
“kan kanseri”, kemik
iliğinin anormal
hücreler ile dolması
ve bu hücrelerin kana
ve dokulara yayılması
sonucu belirti veren
kötü huylu bir
hastalıktır.

BILINÇLENELIM/BILINÇLENDIRELIM
Lösemi kelimesi Yunanca olan ve “beyaz”
anlamına gelen “leukos” ve “kan” anlamına gelen “haima” kelimelerinin birleşiminden elde edilmiş ve hastalığı adlandırmak için kullanılmıştır. Lösemi bir diğer
deyişle “kan kanseri”, kemik iliğinin anormal hücreler ile dolması ve bu hücrelerin
kana ve dokulara yayılması sonucu belirti
veren kötü huylu bir hastalıktır. İnsanlar
lösemiye her hangi bir yaşta yakalanabilir.
Genellikle 60 yaş üstü bireylerde yaygındır. Erişkinlerde en sık görülen tipler AML
ve KLL’dir. ALL löseminin çocuklarda en
yaygın görülen şeklidir.
Löseminin belirtileri nelerdir?
Löseminin bazı belirti ve bulguları daha
yaygın görülen birçok hastalığa benzemektedir. Tüm lösemi tiplerinde anormal hücre çoğalması kemik iliğinde yeni oluşan
normal hücrelerin sayısının azalmasına
neden olur.
AML ve ALL’nin belirtileri benzerlik gösterir. Anemiye bağlı halsizlik, çabuk yorulma, hareketle artan nefes darlığı ve solukluk meydana gelir. Ciltte morluk oluşması,
toplu iğne başı büyüklüğünde kırmızı yaygın döküntüler, burun ve diş eti kanamaları görülür. Artan blastlar bağışıklık sistemindeki hücrelerin yapımını bozduğu
için yüksek ateş, bademcik iltihabı ve zatürree görülebilir. Yine blastlardaki artış,
kemik-eklem ağrılarına, göğüs kemiğinde
hassasiyete, solukluk, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma ve kilo kaybına neden
olur. Özellikle ALL’de lenf bezleri, dalak ve
karaciğerde birikmesine bağlı olarak bu organlarda büyüme saptanabilir.KLL ve KML
hiçbir belirti göstermeyebilirler. Bazı hastalar lösemi olduklarını düzenli kontrolleri sırasında yaptırdıkları kan testlerinden
sonra öğrenirler. KLL’li hastalar boynunda,
koltuk altında veya kasığında büyümüş
lenf nedeniyle doktora başvurabilir.

Kemik iliği nakli nedir?
Kemik iliği nakli sağlıklı bir vericiden kemik iliğinin alınarak damar yolu ile alıcıya
(hastaya) verilmesi işlemidir.
Kök hücre nedir?
İnsan bedeninde her dokunun oluşmasını,
çoğalmasını veya onarımını sağlayan asıl
hücrelerdir. Örneğin karaciğer için kendi
kök hücresi, sinir dokusu için kendi kök
hücresi, kan için ise kendi kök hücresine
ihtiyaç vardır. Kan yapımı açısından kök
hücrelerin en çok bulunduğu yer kemik
iliğidir. Bunun dışında, çevre kanı dediğimiz insan kanında ve bebeklerin kordon
kanında da bulunur.
Kemik iliği nakli ile kök hücre nakli
arasında fark var mıdır?
Temelde amaç kan yapıcı kök hücrelerin
toplanarak hastaya verilmesidir. Bunu yaparken kan yapıcı kök hücreden çok zengin olan kemik iliği de kullanılabilir, kandan (çevre kanı veya göbek kordon kanı)
elde edilen kök hücreler de kullanılabilir.
Kemik iliği/kök hücrelerin alıcıda
yerleşmeme riski var mıdır?
Hastalığa, uygulanan tedavi rejimlerine ve
hastanın durumuna göre verilen hücrelerin alıcının kemik iliğine yerleşmeme riski
maalesef her zaman vardır.
Kemik iliği/kök hücre verilmeden önce
hastaya veya vericiye bir işlem yapılır
mı?
Hastaya hastalığına göre değişmekle birlikte yoğun bir kemoterapi veya kemoterapi + radyoterapi uygulanır. Hastanın
kemik iliğinin yok edilmesi ve bağışıklık
sisteminin verilecek olan kök hücreleri
yok etmeyecek şekilde baskılanması hedeflenir. Sağlıklı erişkin vericiler için çoğu
kez kök hücreleri harekete geçirerek kanda oranlarını artırmaya yönelik ilaç kul-
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Temelde amaç kan yapıcı kök hücrelerin toplanarak hastaya verilmesidir. Bunu
yaparken kan yapıcı kök hücreden çok zengin olan kemik iliği de kullanılabilir, kandan
(çevre kanı veya göbek kordon kanı) elde edilen kök hücreler de kullanılabilir.
lanılır. Çevre kanı kök hücresi verenler
aynı gün içerisinde, anestezi alanlar ise
durumuna göre 24 saat içerisinde taburcu edilirler.
Kemik iliği/kök hücre vermek
zararlı mıdır?
Hayır. Alınan hücrelerin yerine birkaç
hafta içerisinde yenisi üretilmektedir.
Nadiren de olsa kana karışan oluşumlar nedeni ile emboli (kemik iliğinden
dolaşıma geçen pıhtı, yağ vs. nedeni
ile oluşan damar tıkanıklığı) riski de
bulunmaktadır. Kemik iliği alınan bölgede birkaç gün süren ağrı bulunabilir.
Ancak, bu şikayetler hafif ağrı kesiciler
ile kontrol altına alınabilir.
Her kardeş ve anne-baba uygun
verici olabilir mi?
Maalesef hayır. Doku tipi uygun vericinin aile içerisinde bulunma oranı
%25’tir. Akrabalar ile bu oran en fazla
%30’a yükselmektedir. Ülkemizdeki uygulamada yakın akrabalardan 20 tanesine kadar doku uygunluk testi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanmaktadır. Bu grup içerisinde
bile uygun verici bulunma olasılığı son
derece düşüktür. Akraba dışı nakil için
verici taramasına yönelik dünyada 27
milyona yakın gönüllü bulunmaktadır.
Hasta olan çocuğum için yenidoğan
bebeğimin kordon kanı kullanılabilir
mi?
Toplanan ürün içerisinde kök hücre sayısı yeterli ve doku tipi uygunluğu kabul
edilebilir düzeyde ise kullanılabilir. Kordon kanı nakillerinde doku tipinin tam
uygun olması gerekmemektedir Ancak,
uygunluk derecesi ne kadar iyi ise kök
hücrelerin tutunması da o kadar başarılı
olmaktadır ve istenmeyen olaylar daha
az görülmektedir. Toplanan kordon kanı
içerisindeki kök hücre sayısı en önemli

kısıtlayıcı faktördür. Kordon kanı kök
hücrelerinin alıcıda tutunması diğer
nakil tiplerine göre daha uzun zaman
alabilmektedir.
Kemik iliği/kök hücre gönüllüleri
birden fazla verici olabilirler mi?
Evet. Kemik iliği/kök hücrenin alıcıda
tutmaması veya reddi gibi nedenlerle
nakil başarısızlığı yaşanan durumlarda
ikinci kez nakil yapılması gerekebilmektedir. Günümüz bilgileri ışığında
aynı vericinin birden fazla kemik iliği/
kök hücre vermesinde sakınca yoktur.
Kemik İiliği/kök hücre naklinde
tedavi başarısı %100’müdür?
Hayır. Ancak, yerinde ve zamanında
kullanıldığında çok iyi bir tedavi seçeneğidir.
Kemik iliği/kök hücre naklinde verilen hücreler tutmaz ise ne yapılabilir?
Uygun zaman ve durumda aynı veya

doku tipi uygun başka bir vericiden
ikinci nakil yapılabilir. Bu durumda istenmeyen etkiler ve hasta dokularında
oluşan hasarlar bir öncekinden daha
fazla olur.
Kemik iliği/kök hücre nakli sonrası
hastalık tekrarlayabilir mi?
Maalesef böyle bir risk her zaman vardır. Kötü huylu hastalıklarda hastalığın
tam kontrol altına alınmış olması tekrarlama riskini azaltmaktadır.
Lösante’nin kemik iliği/kök hücre
doku bankası var mı?
Maalesef hayır. Halbuki ülkemizdeki
pek çok gönüllü insan doku gruplarını
çalıştırmak ve ihtiyacı olan hastaya kemik iliği/kök hücresini vermek istiyor.
Bu konuda olanakları ve örgütlenmeleri kusursuz olan güvenilir ve saygın
sivil toplum kuruluşlarının önlerindeki
engellerin kalkması gerektiğine inanıyoruz.
(Lösante)

Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde Güneydoğu’da ilk olan Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu ünitesinde Üniversite hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam ettiklerini belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Üniversitemiz yeni bir güzellikle toplumun karşısındayız. Dallarında önemli
başarılar elde etmiş hocalarımızla Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ilk ve tek ruhsatlandırılmış, Kemik İliği
Transplantasyonu Ünitesini açtık. Merkez, Gaziantep ve bölge için çok önemli bir yer oldu” dedi. (Haber)
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DÖNÜŞEBİLİR KULLANIM
AMAÇLI YAPILAR

TANER BÜDEYRİ
İNŞAAT MÜHENDISI
BASIN VE YAYIN KOMISYON ÜYESI

D

ÜNYADA KI kaynakların sabit ve kısıtlı olması, bu kaynakların daha
verimli ve tasarruflu
kullanımını şart koşuyor. Ekonomik alanda
olduğu gibi, bu mimarinin de başlıca konuları
arasındadır. Bu nedenle gerek proje üreticisi mimari ofisler, gerekse proje üreticisine
işveren kişi, kurum ve kuruluşlar; kaynak
kullanımı konusunda her geçen gün daha
dikkatli davranmak durumundadır.
Özellikle kamuya açık yapıların dizaynında, dönüşebilir kullanım amaçlarını göz
ardı etmemek gerekiyor. Örnek vermek
gerekirse, kamunun veya bir üniversitenin
ihtiyacı olan bir kompleks düşünelim. Bu
komplekste halkın veya öğrencilerin sanat,
spor, eğitim, tören, ibadet gibi ihtiyaçlarını
karşılamak için birkaç bina gerektiği düşünülebilir. O halde, spor salonu, konferans
salonu, bir mescit vb. binalar grubu gereklidir. Oysa yukarıda bahsettiğimiz etkinliklerin zaman olarak çakıştıkları çok nadirdir.
İyi bir planlamayla tüm bu ve benzer faaliyetler aynı mekanda ama farklı zamanlarda
organize edilebilir.
Yurt dışında, çok sayıda örneği bulunan
dönüşebilir kullanım amaçlı yapılar
Türkiye gibi ekonomisi gelişmekte olan ülkeler için
bir çıkış yolu olabilir. İyi
kurgulanmış ve detaylı
planlarla çözülmüş tek
bir yapı bile, birçok
değişik etkinlik ve
faaliyete ev sahipliği yapabilir. Örnek vermek gerekirse
üzeri motorlu
platformla
kapanabilen
bir yüzme havuzu, yüzme
kurs
ve
etkinliğinin
olmadı-

ğı saatlerde; konferans salonu, basketbol,
voleybol, hentbol, badminton salonu veya
tören alanı olarak düşünülebilir. Cuma ve
bayram günleri öğle saatlerinde halıların
açılmasıyla bir mescit olarak kullanılabilir.
Sadece katlanır-kayar türbin koltuk sistemleri bile bu yapılara birden fazla kullanım
amacı katabilir.
Elbette bir yapıyı değişik kullanım amaçları
için tasarlamak ve inşa etmek, tek amaçlı
yapıya göre maliyeti yükseltmektedir. Ancak birden fazla bina yapılmasının önüne
geçtiği için toplam maliyete bakıldığında
büyük oranda tasarruf sağlayacaktır.
Bu tarz kamuya hitap eden yapıların dönüşebilir kullanım amaçlı olması durumunda diğer önemli bir konu da bu yapıların
yapım maliyetleri yanında bakım, ısıtma,
soğutma, havalandırma, temizlik ve işletme
maliyetleri. Örneğin bu yapıların ısıtılması
ve soğutulmasını düşünelim. Isıtma ve soğutma çok kısa zamanda devreye girebilen
bir fonksiyon değildir. Sözkonusu mekanın
ısıtma veya soğutma gruplarının yapılacak
etkinlikten belirli bir süre önce açılması
gerekmektedir ki, etkinlik başlayana kadar
mekan istenen konfor sıcaklığına ulaşabilsin. Tabi ki kullanılmadığı zamanda dış
ortam sıcaklığının derecesine yaklaşan bir
mekanı konfor sıcaklığına getirmek hem
çok maliyetli hem de verimsiz bir iklimlendirme şeklidir. Ayrıca etkinlik sonunda
iklimlendirme üniteleri hızlı bir şekilde
kapatılsa bile ortamın ataleti belirli bir süre
faydasız bir şekilde ortamı iklimlendirmeye devam edecektir. Oysa ki rejim haline
geçmiş bir iklimlendirme, işletme, bakım
ve temizlik sistemleri yapının çok daha az
maliyetli ve verimli kullanımına olanak
sağlayacaktır.
Sonuç olarak enerji ve finansmanda dışa
bağımlı bir ülke olarak, Türkiye; en azından toplu kullanıma açık yapılarını ortak
kullanıma uygun bir şekilde planlayıp inşa
ederse büyük oranda tasarruf sağlamış olur.
Hali hazırda tek amaca uygun olarak yapılmış yapılarımız da, yetkin ve tecrübeli mimar ve mühendisler tarafından dönüşebilir
kullanım amacına uygun yapılar haline getirilebilir.
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Fatma Şahin Antarktika
anılarını paylaştı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı
himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM işbirliğinde 4’üncü
Antarktika Ulusal Bilim Seferi yolcuğunu Hürriyet Gazetesi’ne yazdı.

S

EFERE
katılmadan
önce Antarktika’yla ilgili olarak ekipten bilgi
aldığını bildiren Şahin,
“Daha öncesinde kendisini biraz tanıdığım
TÜBİTAK MAM Kutup
Araştırmaları Enstitüsü
Müdürü, Antarktika Bilim Ekibi’nin
koordinatörü Gaziantepli Doç. Dr.
Burcu Özsoy’la da konuştum. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü
Projesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
sorumluluğunda ve benim de mezunu
olmaktan gurur duyduğum İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uygulama Araştırma Merkezi (PolReC) koordinesinde de 3 kere

yürütülmüş. Hem Sayın Bakan hem
de Burcu Hoca’yla konuşmalarımızdan ortaya çıkan başlıklar bir yerel
yönetici, Türkiye Belediyeler Birliği
Başkanı hem de bir kadın, anne, mühendis ve kimyager olarak beni çok

etkiledi.” diye konuştu.
Antarktika’nın soğuk olup olmadığı
sorusuna ise Şahin şöyle cevap verdi:
“Herkesin aklına ilk gelen soru “Çok
mu soğuk?” oluyor diye soruluyor.
Ciddi bir soğuk var. Hatta özellikle
kışın -85 dereceleri buluyormuş. Ama
bize öyle bir soğuk denk gelmedi. Biz
oradayken şu ana kadarki en yüksek
sıcaklıklar kaydedildi. Bu çok kötü bir
durum Dünya için. Oradaki sıcaklık
artışları dünyanın genelini çok kötü
etkileyecek bir gelişme. Yine de özel
kıyafetlerin, hazırlığın olmadan dayanılacak bir iklim değil Antarktika iklimi. Buzulları eriten bir küresel ısınma
olabilir ama hâlâ bir insanı donduracak kadar soğuk olabiliyor. Dikkatli
olmak lazım” dedi.

Bizden haberler

GÖKSU TAŞIMACILIK
İLAN GELECEK
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ARABULUCULUK MERKEZLERİ
5.ÇALIŞTAYI YAPILDI
Arabuluculuk Merkezleri 5. Çalıştayı Gaziantep Alternatif Tahkim ve Arabuluculuk
Merkezi (GATAM) ev sahipliğinde Gaziantep’te yapıldı.

Ç

ALIŞTAY ‘iş dünyasının arabuluculuğa
bakışı’ konulu oturumu Gaziantep Sanayi
Odası Başkanı Adnan
Ünverdi, Gaziantep
Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım
ve Gaziantep Genç
İş Adamları Derneği Başkanı Bora
Tezel’in konuşmacı olarak katıldığı
ve Arabulucu Avukat Emine Aybüken
Yıldırım moderatörlüğünde yapıldı.

İş dünyası temsilcileri konuşmalarında arabuluculuk müessesinden
memnuniyetlerini dile getirdi.
YILDIRIM: ARABULUCULUK
ESKİDEN DE VARDI
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı
Tuncay Yıldırım arabuluculuğun
ahilik kültüründen geldiğini belirterek, “Arabuluculuk sistemi, daha
önceden ahilik kültüründe iki esnafın kendi aralarında anlaşmazlığa

düştüğünde Ahi babaya gitmesiyle
sorunlarının çözülmesi sisteminin
günümüze versiyonudur. Biz yıllar
sonra uzlaşma noktasından uzaklaşmışız ancak Avrupa ülkeleri özellikle
İngiltere bunu çok iyi kullanmıştır.
İngiltere’deki ticari davaların yüzde
98’i arabulucu sistemiyle çözülüyor.
Bu noktada biz ticaret insanlarının
en büyük sermayesi zamandır. Zaman kazanmak açısından biz arabuluculuk müessesesini çok önemsiyoruz” dedi.
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ÜNVERDİ: ZAMAN
KAYBETMİYORUZ

hukuk diliyle anlattığınız için elimiz
kuvvetleniyor” şeklinde konuştu.

Arabuluculuğun kendilerine zaman,
itibar ve para kaybetmemeyi sağladığını ifade eden Gaziantep Sanayi
Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Arabuluculuk bize zaman itibar ve para
kaybetmemeyi sağlıyor. Düşünün çok
basit davalarda bile Mübaşir’in sizin
kapıda ismen size hitap etmesi ve
sizi davaya davet etmesi çok büyük
bir sorundur. Çünkü insanlar bunun
neyi var acaba diye düşünüyor. İki
tarafın uzlaşması maddi kaybı önlüyor. Bu olayın içerisinde kaybeden
olmuyor. İşverenler artık iş akitlerini
sonlandırırken arabulucu bürolarını
kullanmaya çalışıyor. Çünkü işçi daha
sonra dava açmaması konusunda bize

TEZEL: 30 YILLIK KAYBIMIZ VAR
Arabuluculuk sisteminin damarlarımıza işlemesi gereken bir kültür
olması gerektiğini vurgulayan Gaziantep Genç İş Adamları Derneği
Başkanı Bora Tezel, “Dünyaya baktığımızda ilk defa arabuluculuk emarelerinin Amerika’da ortaya çıktığını
sonra 1980’lerde yaygınlaştığını ve
1990’lı yıllarda Avrupa’da yaygınlaştığını görüyoruz. Burada yaklaşık 30
yıllık bir kaybımız var. Bu 30 yıllık kayıpta adalet sisteminde binlerce dosya getirdi. Biz iş dünyasında dertlerle
değil işimize gücümüze odaklanmak
istiyoruz. Bununda en kestirme yol-
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larından bir tanesi arabuluculuktur.
Arabuluculuk aynı zamanda bir kültürdür. Kavga ve çekişme yerine bir
işi kısa yoldan çözmek bu iş için harç
ödememek tebligatla uğraşmamak süreyi uzatmamak bütün iş adamlarının
isteyeceği bir yöntemdir. Rakamlara
baktığımızda da olay kendisini açıklıyor” diye konuştu.
Çalıştaya Gaziantep Valisi Davut Gül,
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Genç İş
Adamları Derneği Başkanı Bora Tezel, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı
Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret
Odası Başkanı Tuncay Yıldırım Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Başkanı Emsal Sergen ve
Türkiye’nin birçok bölgesinden arabulucular katıldı.
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TEKNOFEST heyecanı bu
yıl Gaziantep’te
Dünyanın en büyük havacılık
festivallerinden olan ve ayakları yerden
kesen TEKNOFEST heyecanı, yeniden
başlıyor. Festival 22-27 Eylül 2020
tarihlerinde Milli Mücadele’nin Gazi şehri
Gaziantep’te düzenlenecek.

T

EKNOFEST 2020’nin ana paydaşları arasında yer alan SANKO Holding bünyesinde
çalışan mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na katılacak öğrencilere
mentorluk desteği sağlayacak ve aynı zamanda akademisyenlerle birlikte projelerin
değerlendirilme süreçlerine katılacaklar.
TEKNOFEST 2020’de havacılıktan otomotive, tarım teknolojilerinden simülasyon sistemlerine, su altı
araçlarından eğitim teknolojilerine kadar uzanan geniş bir
spektrumda düzenlenecek 23 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmaları için başvurular devam ediyor. Başvurular
www.teknofest.org üzerinden yapılabilecek.
Bu yarışmalar ile Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme
ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak
için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon
TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST
2020 Gaziantep’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL’nin üzerinde ödül bekliyor.
Çevre ve enerji teknolojileri yarışması
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı
enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını
sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmak amaçlanıyor.
Toplumda enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik
ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.
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Bakan Albayrak
iş dünyasıyla buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep Ticaret Odası tarafından
düzenlenen ‘Gaziantep İş Dünyası Buluşması’ toplantısına katıldı. Toplantıda
konuşan Albayrak, Gaziantep’in ihracata, istihdama ve katma değerli üretime dayalı
büyüme modelinin örnek şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

E

NFLASYONDA, kurda ve faizlerde iyileşme başarısı sağladıklarını dile getiren
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
“Ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz.
Sanayi üretimindeki rekor büyüme,
kredi maliyetlerindeki düşüş, büyümenin öncü göstergelerinde özellikle
Satınalma Yöneticileri Endeksindeki
(PMI) sıçrama ile Türkiye’yi yeniden
sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme
trendine kavuşturduk. Ama yetmez.
En az yüzde 5’lik bir yıl sonu büyümesini bu model çerçevesinde yakalayacağız. Dün Merkez Bankası politika
faizleri ile ilgili bir adım daha attı ve
50 baz puanlık bir indirime gitti. Merkez Bankası, elindeki tüm aygıtları,
geçmişte örneği olmayan bir kararlılık
ile finansal istikrar ve fiyat istikrarı

hedefleri doğrultusunda kullanmaya
devam ediyor. 1,5 yıldır faiz inerse
kur sıçrar. ‘Faiz inerse kredi büyümesi
olur, enflasyon tutulamaz’ ezberinden
başka bir şey duymadık. Türkiye bu
ezbercilikten çok çekti. Ama biz öyle
düşünmüyoruz. Bizden ekonomiyi
durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse beklemesin” diye konuştu.

İVME Paketi ile sanayicilere 30 milyar
lira finansman sağladıklarını aktaran
Albayrak, İVME Paketi’nin yanında
farklı ve çok daha güçlü finansman
modelleriyle de üretimi ve istihdamı
artırmaya devam edeceklerini dile
getirdi. Albayrak, “Bugün, Türkiye’nin
ihracata, katma değerli üretime dayalı büyümesi için çok tarihi bir adımı
daha atıyoruz. Kalkınma Bankamız
çok düşük maliyetle, çok uzun süreli
Türk Lirası finansmanı sağlayacak.
Bu model ile eczacılık, medikal ürünler, makine imalat sanayi, bilgisayar
ve bilişim teknolojileri, motorlu taşıt
parçaları, elektrikli teçhizatlar gibi
yıllık 50 milyar dolarlık ithalat yaptığımız stratejik alanlarda dünya ile
rekabet edecek bir seviyeye geleceğiz.
Bölgesel ve stratejik projelerle istihdama da büyük destek sağlayacağız”
şeklinde konuştu.
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Yeni üyeler

Yeni üyemiz

Ahmet Cevdet KAYA
1989 Gaziantep doğumluyum, liseyi Gaziantep
Anadolu Lisesi’nde okuduktan sonra üniversite
eğitimime Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
başlayıp Gaziantep Üniversitesi’nde tamamladım.
Evli ve bir çocuk babasıyım.
İş yaşamına nasıl başladınız?
Ankara’dan Gaziantep’e döndüğümde, aile şirketimizde başladığım iş hayatımı üniversite ile birlikte sürdürdüm. İşe başladığımda sadece ticaret ile uğraşıyorken şu
an birkaç farklı sektörde faaliyet göstermekteyiz.
Gaziantep’te faaliyette bulunduğunuz sektörün şu anki durumu hakkında
neler düşünürsünüz?
Her geçen gün artan enerji ihtiyacına karşılık, çevreci yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelimde Gaziantep için yatırım sahiplerinden biri olmak firmamız
adına gurur verici olmakla beraber bu sektör önü açık ve geleceğimize sahip çıkan
bir konumdadır. Ayrıca, Gaziantep’imizde alışılmıştan farklı olarak tarımını yaptığımız deveci armut, lavanta ve trüf mantarı yetiştiriciliği hem Gaziantep’e hem de
ülkemize katkı sağlama potansiyeline sahiptir.
Yeni projeleriniz var mı? Hedefleriniz nelerdir?
Tarımsal faaliyetlerimizi daha da çeşitlendirip teknolojik yeniliklerle entegre ederek üretim kapasitemizi ve verimliliğimizi arttırmak öncelikli projelerimden birisi.
Şu anda, üzerinde çalıştığım ofis inşaat projemizi tamamlayıp, buradan edindiğim
tecrübe ile birlikte inşaat sektörüne bir adım atmak ve enerji sektöründe yeni yatırımlar yapmak hedeflerim arasındadır.
Gaziantep ticaret hayatının ve sanayisin gelişiminde sizin gibi genç
girişimcilerin rolü nedir?
Genç ve aktif beyinler olarak; değişen küresel ihtiyaçların karşılanabilmesi için gelişen teknolojiye adapte olup, bunu en yararlı halde kullanabilmek bize düşen en
büyük roldür.
GAGİAD’a üye olma amacınız nedir?
Farklı sektördeki iş insanları ile bir araya gelerek onlardan edineceğim tecrübe ve
bilgiyi, hem memleketimiz Gaziantep hem GAGİAD ailesine hem de şirketim adına
değer haline getirebilmek.
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23 Şubat 1995 yılında Gaziantep’te doğdum.
İlköğretim ve lise eğitimimi Özel Sanko Koleji’nde
tamamladım. Yabancı dilimi geliştirmek için bir
sene Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde bulunan
University of California SanDiego da dil eğitimi
aldım. Daha sonra Lisans eğitimime başlamak için
Türkiye’ye döndüm ve 2018 senesinde Sabancı
Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde lisans
egitimimi bitirdikten sonra yönetim ve liderlik
eğitimi almak için bir sene Amerika’da bulundum.
University of California Los Angeles’da liderlik
programını tamamladıktan sonra 2019’un Eylül
ayında Gaziantep’e döndüm. Aynı zamanda Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığını yürüttüğüm Sanko
Mezunlar Derneği’nde aktif olarak çalışıyorum.
Hobi olarak ise boş zamanlarımda fotoğrafçılıkla
ilgileniyorum.

İş yaşamına nasıl başladınız?
Şuan da aile şirketimiz olan Gülsan Holding bünyesinde mühendis olarak kariyerime başladım. 7 yaşından beri yaz tatillerinde gelip gittiğim, babamın
tabiriyle “Havasını kokladığım” iş dünyasına adımımı
attım. Küçük yaşlardan beri çalıştığım için çalışma
konusunda hiç zorluk çekmedim. Bu konuda babam
Mustafa Topçuoğlu’na ne kadar teşekkür etsem azdır.
Bir işyerinin temeli olan üretim bölümünden başlayarak satış bölümüne geçmeyi hedefliyorum. Şu anda
üretim bölümünde mühendis olarak çalışmaktayım.
Yeni projeleriniz var mı? Hedefleriniz nelerdir?
İş hayatına yeni atıldığım için öncelikli hedefim
işimde tecrübe kazanmak olacak. Zaman içerisinde
elimden gelenin en iyisini yaparak şirkette belirli sorumluluklar almak istiyorum. Bunu yaparken dikkat
etmem gereken en önemli şey. Her konu hakkında
fikir sahibi olup işime en iyi şekilde hakim olmak. Hayatımın belki de en önemli dönemlerinden birine giriyorum. Bu yolda çok fazla yardıma desteğe ihtiyacım
olacak ve bu desteği en güçlü şekilde ailemden alarak
hedeflerime doğru emin adımlarla ilerleyeceğim.

Gaziantep ticaret hayatının ve sanayisinin gelişiminde sizin gibi genç girişimcilerin rolü nedir?
Ben günümüzde artık büyümenin, gelişmenin ve yeniliğin en çok yeni bakış açılarıyla olduğunu düşünüyorum. Biz gençler olarak gerek yurt dışında aldığımız
eğitimlerle gerek üniversitede gördüğümüz, edindiğimiz tecrübelerle yeni ve dinamik bakış açılarına sahip oldugumuzu düşünüyorum. Şuan bulunduğumuz
iş dünyasındaki en büyük ihtiyaçlarımızdan birisi de
yenilikçi bakış açısı ve biz bunu gençler olarak sanayimize, şehrimize ve ülkemize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız.
GAGİAD’a üye olma amacınız nedir?
Ben GAGIAD’ın içerisinde büyüyen biriyim bu yüzden
bu derneğin şehrimiz için ne kadar önemli olduğunun
hep farkındaydım. Şimdi bu derneğin tam anlamıyla bir parçası olup GAGİAD için çalışıp, bu derneğin
her zaman olduğu gibi en iyi yerlerde olmasına katkıda bulunmak istiyorum. Bana göre derneklerde en
önemli şey tecrübeleri paylaşmak. Bende GAGİAD’ın
tecrübelerini ve bakış açısını öğrenerek bu derneğe
faydalı olmak istiyorum.
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Alperen Sani KONUKOĞLU
İnsan kendini anlatması istenildiğinde çok zorlanır
ama kendimizi iyi tanıtmanın aslında çok önemli
olduğunu düşünüyorum. Özgüvenli bir şekilde
hayatta başardıklarımız ve başaramadıklarımızı
anlatmak için çekinmemeliyiz.
Özel Sanko Okullarından mezun oldum, Yeditepe
Üniversitesi’nde Endustri ve Sistem Mühendisliği eğitimi
aldım, University of California da genel işletme ve liderlik
üzerine akademik sertifika programını tamamladım. Halen
Siemens de kalite uzmanı olarak çalışan 25 yaşında genç
bir is insanıyım. Önde gelen özelliklerimi sabırlı, çalışkan,
dinlemeye ve anlamaya özen gösteren mükemmeliyetçi ve
çözüm odaklı olarak sayabilirim. Eksik gördüğüm konular
arasında en başta gelen, düşüncelerimi kendime saklamamdır. Gerek olmadığı sürece dinlemeyi daha çok seviyorum.
Baseball ve golf dışındaki bütün sporlarla yakından ilgiliyim. Spordan bahsetmişken geçen sene büyük bir başarı
hikayesiyle markalasan ve sağlam temeller üzerine kurulan
Gaziantep Futbol Kulübü taraftarıyım. Gaziantep’te herkesin
kulübümüze destek olmasını temenni ediyorum.

öncülük etmek isteyen firmalar mutlaka olacaktır.

İş yaşamına nasıl başladınız?

Gençlerin öncellikle tecrübeye saygı göstermesi gerekir. Mezun olunca insanda ister istemez bir heyecan ve “ben yapabilirim” duygusu oluyor. Fakat bu işi yıllardır yapan insanları göz ardı etmeyip, iyi dinleyip doğru anlayarak ve kendi
fikirlerimizi onların tecrübeleriyle birleştirerek ilerlememiz
gerekiyor. Böylece daha hızlı ve kolay bir şekilde istediklerimizi gerçekleştirebiliriz. Elbette bu noktada büyüklerimizin
de gençlere güvenmesi ve gerekirse hata yapmalarına göz
yummaları gerekiyor. Bizler sürekli gelişen ve değişen dünyaya daha çabuk uyum göstererek şirketlerimizi dünyada
markalaştırma yolunda ilerlemeliyiz. Ve bunu yapabileceğimize de inanıyorum. .

İş yaşamı ile Gaziantep’te her sanayici babanın çocuğu gibi
küçük yaşlarda özellikle yaz aylarında fabrikaya giderek tanıştım. Küçük yaşlarda çok söylenerek gittiğim o dönemlerin kıymetini şimdi çok daha iyi anlıyorum. İş ahlaki, disiplini, insanların evlerine ekmek götürmek için döktüğü alın
terlerini gözlemleyerek büyümek sanayici bir ailenin çocuğu olarak beni daha o günlerden geleceğe hazırladı. Resmi
olarak ilk çalıştığım kurum olan Siemens’in Akıllı Altyapı
ve Dağıtım Sistemleri Bölümü Kalite Departmanında 9 aydır görev yapıyorum. Global ve kurumsal olarak ülkemizin
önde gelen şirketlerinden Siemens’de çalışmayı kendi açımdan şans olarak değerlendiriyorum.
Gaziantep’te faaliyette bulunduğunuz sektörün şu anki
durumu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Enerji sektöründe Gaziantep’in önümüzdeki yıllarda daha
da gelişeceğini düşünüyorum. Güneş panellerinde enerji verimlilikleri her sene yukseltiliyor. Gaziantep’te de bu yönde

Yeni projeleriniz var mı? Hedefleriniz nelerdir?
En büyük hedefim öncellikle ailemizin bizlere aktardığı
bilgileri, saygıyı, memleket sevgisini bizden sonra gelecek
nesillere doğru bir şekilde aktarmaktır. Bunu söylemek için
genç olabilirim ama bu hedefle yola çıkarsanız önünüzdeki
engelleri daha rahat aşabilirsiniz. Gaziantep gibi büyük bir
sanayi kenti, gençlerin yaşamak ve çalışmak için tercih ettiği öncelikli sırada olmalı. Bu da herkesin önceliklerinden
biraz taviz vermesiyle mümkün olabilir.
Gaziantep ticaret hayatının ve sanayisinin gelişiminde
sizin gibi genç girişimcilerin rolü nedir?

GAGİAD’ a üye olma amacınız nedir?
GAGİAD küçüklüğümden beri içinde olduğum ve aslında bir
aile ortamı diyebileceğim bir dernek. Birçok arkadaşlığımı
kurduğum ortam. GAGİAD’ın çok büyük sorumlulukları da
var. Gençler olarak sorumlulukları üstlenmeliyiz, paylaşmalıyız. Bu anlayışla GAGİAD çatısı altında bulunmak istiyorum.
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Bengisu KOÇER
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1994 yılında Gaziantep’te doğdum. İlk-orta-lise
eğitimimi Gaziantep’te Özel Sanko Okulları’nda
tamamladım. Daha sonra Özyeğin Üniversitesi
İşletme Bölümü’nü kazanmamla birlikte İstanbul’a
gittim ve bu süre zarfında İkinci Üniversite olarak
da İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde
eğitim almaya başladım. Üniversite eğitimim
süresince; İstanbul Üniversitesi Liderlik ve
Yöneticilik, İstanbul İşletme Enstitüsü İş Hukuku
Uygulamaları, İstanbul İşletme Enstitüsü Micro
MBA sertifika programlarına katıldım. Üniversite
eğitimimi tamamladıktan sonra uluslararası bir
Interior Design (İç Mekân Tasarımı) eğitimi ve
sertifikası aldıktan sonra da Interior Designer (İç
Mekân Tasarımcısı) ünvanı kazandım. Gagiad’ın
yanı sıra; Tema Vakfı, Lösev, Down Sendromu
Derneği ve Sanmed üyeliğim bulunmaktadır.

İş yaşamınıza nasıl başladınız?
Eğitim hayatımı tamamlayıp Gaziantep’e dönmem ile aile şirketimiz olan Fideko Mobilya’da yönetim kurulu, proje yönetimi ve tasarım departmanlarında çalışma hayatıma başladım.
Gaziantep’te faaliyette bulunduğunuz sektörün şu anki
durumu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Maalesef ki şehrimiz mobilya sektöründe Ankara, İstanbul
ve İnegöl gibi yerini kanıtlayamamıştır. Ancak işinde çok iyi
olan firmalarımız mevcuttur. Türk ahşap mobilya sektörü
2,6 milyar doları aşan üretim değeri, imalat sektörü içinde
Türkiye’nin büyük sektörleri arasında yer alabilecek potansiyeli ile yeni yapılanma ve pazar ihtiyacı duymaktadır. Bu
süreçte Gaziantep etkili bir rol oynayabilecek potansiyele sahip bir şehirdir. Ahşap mobilya sektörünün sahip olduğu istihdam düzeyi ve üretim imkanları ile şehrimiz ekonomisine
sağlayacağı katkı çok önemlidir. Gaziantep’teki sektörü daha
aktif hale getirerek var olan iç potansiyeli harekete geçirecek
unsurların bir arada kullanılması gerekmektedir.
Yeni projeleriniz var mı? Hedefleriniz nelerdir?
Fideko Mobilya olarak kısa sürede Gaziantep’te çok iyi bir yer
edindik. Öncelikli hedefimiz; markamızı ulusal pazarda bir
marka haline getirebilmek ve Gaziantep’imizi Türk ahşap mobilya sektörünün önde gelen şehirlerinden birisi yapabilmek.
Bu anlamda ağır fakat emin adımlarla ilerlediğimiz projelerimiz mevcuttur.

Gaziantep ticaret hayatının ve sanayisinin gelişiminde
sizin gibi genç girişimcilerin rolü nedir?
Gaziantep sanayisi kendini kanıtlamış, alt yapısı çok kuvvetli
ve her yönü ile çok gelişmiştir. Bu durum bizler için büyük bir
avantaj sağlamaktadır. Biz genç girişimciler; aldığımız eğitimler, farklı vizyona ve bakış açılarına sahip olmamız, teknolojiye hâkim bir nesil olmamız nedeni ile Gaziantep ticaretini
ve sanayisini daha da güçlendirebilecek bir altyapıya sahibiz.
Marka şehrin gençleri olarak şüphesiz ki markalarımızı geleneksel değerlerimizden ödün vermeden global seviyelere taşıyabilecek bir potansiyele sahibiz.
GAGİAD’ a üye olma amacınız nedir?
GAGIAD’ın kuruluşundan itibaren annemin ve babamın bu
derneğin üyesi olmaları ile bende Gagiad Çocuk Kulübü üyesi
olarak dernek ile iç içe büyüdüm diyebilirim. Derneğin değerlerini ve potansiyelini çok iyi bilen bir genç olmam nedeni ile
bu derneğin bir parçası olabilmek öncelikli nedenimdi. Aynı
zamanda bir şehrin gelişmesinin ancak her kesiminin gelişmesi ile beraber olabileceğinin bilincinde olarak; GAGIAD’ın
ise bunu gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğunu göz
önünde bulundurarak, bu dernekte yer almak ve dernekle
birlikte çalışarak Gaziantep’imizde ihtiyacı olan hayatlara da
dokunabileceğim gerçeği üye olmamda başlıca nedenlerden
birisiydi. Ayrıca GAGIAD iş anlamında tecrübeli ve değerli birçok iş insanını bünyesinde barındıran bir dernek. Bu iş insanları ile bir araya gelerek kazanımlarından faydalanabilmeyi
de isterim.
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Deniz TOPÇUOĞLU
23 Şubat 1995 yılında Gaziantep’te doğdum.
Eğitim hayatıma Özel Sanko Koleji’nde başladım
ve 2013 senesinde liseden mezun oldum.
Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü’nü kazandıktan sonra okula
başlamadan eğitimimi dondurarak İngilizce dil
eğitimim için ikizim Ali ile beraber Amerika’da
San Diego şehrinde bulunan University of
California San Diego’da bir yıl okudum.
Hazırlık yılını geçtikten sonra Sabancı Üniversitesi’ndeki
eğitimime başladım. Psikolojiye olan ilgimden dolayı mühendisliğin yanında Psikoloji yan dalımı da tamamladıktan
sonra 2018 yılında mezun oldum. Okul bittikten sonra aile
şirketimizde çalışmak istediğim için, sayısal becerilerime ek
olarak yönetim üzerine yüksek lisans yapmaya karar verdim.
2019 yılı Ağustos ayında İngiltere’de Queen Mary University
of London’da yönetim yüksek lisansımı tamamladım.
Akademik ve iş hayatımın yanında lisede başladığım binicilik sporuna hala severek devam ediyorum. Fırsat buldukça
yurtdışında yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak,
yeni kültürler öğrenmek ise en büyük hobim.
İş yaşamına nasıl başladınız?
Küçüklüğümden beri babamın bizi yaz tatillerinde işe götürmesi, okul hayatımda ve özel yaşamımda da bana çalışma azmini ve mücadele ruhunu kattı. Üniversite yıllarında çalışma
hayatına başlamak için her zaman heyecanlanırdım. Yüksek
lisansımı tamamlayıp, dört ay önce Gaziantep’e dönerek aile
şirketimiz olan Gülsan Holding’de, üretimde mühendis olarak çalışmaya başladım.
Yeni projeleriniz var mı? Hedefleriniz nelerdir?
İş hayatına yeni başladığım için şuan öncelikli hedefim iş ha-

yatında ve bulunduğumuz alanlarda tecrübe kazanmak ve iyi
bir yönetici olmak için kendimi geliştirmek.
Gaziantep ticaret hayatının ve sanayisinin gelişiminde
sizin gibi genç girişimcilerin rolü nedir?
Öncelikle en heyecanlı dönemimiz olduğunu ve bu heyecanın enerjisi ile çok daha yaratıcı olabileceğimizi düşünüyorum. Teknolojinin bize sağladığı olanaklardan bilgiye erişimimiz çok daha kolay. Sizlerin de bildiği gibi yeni mezun
olan çoğu kişi teorikte ne kadar bilgi sahibi olsa da pratikte
ve tecrübe anlamında eksik olabiliyor. Biz gençlerde olan
analitik düşünme becerimiz ile büyüklerimizden öğreneceğimiz tecrübeler ile Gaziantep sanayisinin gelişimi için elimizden geleni yapacağız.
GAGİAD’ a üye olma amacınız nedir?
Kurucu üyelerden olan babam ve annem sayesinde GAGİAD
ile beraber büyüdüm diyebilirim. O dönemlerde etkinliklerde gördüğüm arkadaşlıklar, birlik beraberlik duygusu ve
en önemlisi yaşadıkları şehre sahip çıkan, başarılarıyla gelişmesine katkıda bulunan birçok iş insanı, beni GAGIAD’a
daha da heyecanla katılmamı sağladı. Ben de büyüklerimden
öğrendiğim ve sahiplendiğim değerler ile onların izinden devam ederek şehrime ve ülkeme GAGİAD çatısı altında birlik
ve beraberlik içerisinde katkıda bulunmak istiyorum.
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Hasan Mutlu ELMAS

1986 Gaziantep
doğumluyum. İlk, orta ve
lise eğitimimi sırasıyla
Fehime Güleç İlkokulu,
Tekerekoğlu Anadolu
Lisesi ve Gaziantep Kolej
Vakfı Fen Lisesinde
tamamladım.

Öğrenciliğim esnasında okulumuzun
tiyatro birliğini kurdum ve arkadaşlarımla birlikte birçok oyun sahneledik.
Lise dönemimin başlarında öğrenci
birliği başkan yardımcılığı yaptım. Lisans eğitimimi Çukurova Üniversitesi İşletme fakültesinde tamamladım.
Üniversitenin finans kolunda 3 sene
başkanlık yaptım. Evli ve bir çocuk babasıyım. Eşim Buse ve oğlum Cemil ile
İstanbul’da yaşamaktayım. Şu anda Cemil Elmas A.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak şirketin Türkiye operasyonlarını
yönetmekteyim. Ayrıca diğer bir şirket
olan Has Mücevherat’ın Genel Müdürlüğünü yapmaktayım.
İş yaşamına nasıl başladınız?
Kuyumculuk mesleğine 3. Kuşak olarak çocukluk çağlarımda ufak görevler
alarak başladım. Aktif iş yaşamıma ise
lisans eğitimimi tamamladıktan sonra
İstanbul’da başladım.
Gaziantep’te faaliyette
bulunduğunuz sektörün şu
anki durumu hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Sektörümüzün geçmiş yıllardaki büyük
güven sorunlarını kendisine dert edinmiş ve bu problemlerin çözümü için
yoğun çabalar sarf etmiş bir babanın
oğluyum. 1989 senesinde Gaziantep
Kuyumcular Odası Başkanlığı esnasında Yönetim Kurulu Başkanımız Cemil
Elmas’ın yoğun çabaları sonucu rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a
konunun hassasiyetini kabul ettirip
altın ürünlerde TSE damgasının kullanılmasını kanunlaştırmıştır. O günlerdeki güven problemi gerekli kanun ve
düzenlemelerle aşılmıştır. Günümüzde
ayar ve bilumum güven gereklilikleri
kurumsal markaların uluslararası sertifika seçenekleriyle de güvence altına
alınmıştır. 2001 yılında Türkiye’de ilk

franchising sistemine geçen Atasay’ın
ülkemizdeki en büyük mağazasını
memleketimizde açtık. Mağazalaşma
hikâyemize Gaziantep’te Sankopark ve
Primemall AVMlerde devam ettik. Sektörümüzün kurumsal altyapıya ve kişisel güvene verdiği önemle şehrimize
ülke sıralamasında çok büyük başarılar
kazandırdık.
Yeni projeleriniz var mı?
Hedefleriniz nelerdir?
Gaziantep’te kurulan markamız şu anda
İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri ve
Katar’da toplam 25 mücevher mağazası işletmektedir. Ulusal ve uluslararası
mağazacılık konusunda edindiğimiz
tecrübelerimizle dünya mücevher pazarında etkili bir oyuncu olmak öncelikli
hedefimiz. Yakın zamanda ilgi duyduğumuz uzak doğu pazarı Çin’de ilk mağazamızı açmayı planlıyoruz.
Gaziantep ticaret hayatının ve
sanayisinin gelişiminde sizin gibi
genç girişimcilerin rolü nedir?
90’lı yılların Anadolu Kaplanları efsanesini yaratan Gaziantepli büyüklerimiz şehrimizin ülkedeki vazgeçilmez
girişimcilik rolünü kazanmıştır. Günümüz genç işadamları inovasyonun ve
bilişimin tüm etkinliğini kullanarak bu
rolü dünyaya kabul ettirmiştir.
GAGİAD’ a üye olma amacınız nedir?
Ülkemizin en kıymetli ve etkili
STK’larından biri olan bu büyük ailenin
bir parçası olmak benim için çocukluktan bu yana çok önemliydi. Amacım;
şirketimizin ulusal ve uluslararası perakende tecrübesini dernek üyelerimizle
paylaşıp, farklı sektörlerle ilgili bilgi
paylaşımında bulunmak aynı zamanda
GAGİAD’ın sosyal yaşamdaki yardımsever rolünün bir parçası olmak.
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Müslim Mert ÖZYURT
1996 yılında Gaziantep’te doğdum. İlköğretim
ve lise eğitimimi Gaziantep Kolej Vakfı Özel
Okullarında tamamladım. Koç Üniversitesi
Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinden mezun
oldum. Şu an kendi firmamız olan Pamyağ
Gıda ve Kimya San. Tic. Ltd. şirketinde Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktayım.
İş yaşamınıza nasıl başladınız?
Küçük yaşlardan itibaren, tatillerde
ve boş zamanlarımda vaktimi şirkette
değerlendirdim. Daha sonra lisans eğitimim sırasında firmamızın yurtiçi ve
yurtdışı fuarlarına katıldım. Zorunlu
yaz stajlarımı sektöre yönelik firmalarda yaptım. Bu şekilde iş yaşamına başladım.
Gaziantep’te faaliyette bulunduğunuz sektörün şu anki durumu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Biz Pamyağ Gıda ve Kimya San. Tic. Ltd.
Şti. olarak gıda sektörünün önemli bir
dalı olan katı ve sıvı yağ üreticisiyiz.
Hammaddemiz, tarım ürünü olan yağlı tohum olduğu için, tarıma ve çiftçiye
olan desteğin ve teşviğin arttırılması
gerektiğini düşünüyorum. Bu destek ve
teşviklerle, ithal edilen hammaddeye
olan ihtiyacın azalarak, dışa bağımlılığın azalması ve ihracatın arttırılması
gerektiğini düşünüyorum.
Yeni projeleriniz var mı? Hedefleriniz nelerdir?
Lisans öğrenimim ve yaz stajlarında

edindiğim bilgilerle, firmamızı daha
ileriye taşımak amacıyla belirli projeler üzerinde çalışmalarım var. Bu projelerdeki temel amaç bitkisel yağların
geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasıdır.
Gaziantep ticaret hayatının ve sanayisinin gelişiminde sizin gibi genç
girişimcilerin rolü nedir?
Bizler, büyüklerimizin tecrübelerinden
faydalanarak, ülke ekonomisine katkı
sağlayarak, su anki mevcut islerimizi
daha ileriye taşıyarak, ülkemizi ve şehrimizi uluslararası alanda en iyi şekilde
temsil etmeliyiz. Bu yüzden genç neslin
yeni fikirlerle ve girişimlerle bunu en
iyi şekilde yapacağını düşünmekteyim.
GAGİAD’ a üye olma amacınız nedir?
GAGİAD’ın şehrimizde yürütmüş olduğu faaliyetleri, etkinlikleri takip etmekteydim. Derneğin eğitim ve seminerleriyle üyelerine kişisel gelişimi için
katkı sağladığını düşünüyorum. Farklı
sektörlerden iş insanlarını bir araya getirerek farklı düşüncelerin paylaşılmasına ve sosyalleşmeye olanak sağladığı
için GAGİAD’a üye oldum.
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Ozan ÖZMERMER
20 Ocak 1994 Gaziantep doğumluyum. İlköğretim
ve lise eğitim hayatımı Özel Sanko Okulları’nda
tamamladım. Daha sonra lisans eğitimime
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği
bölümünde devam ettim. 2017 yılında Yeditepe
Üniversitesi’nden mezun olarak lisansüstü eğitim
için New York’un yolunu tuttum.
CUNY-Baruch College’da Business Management bölümünü tamamlayarak, 2019
yılında Gaziantep’e döndüm. Yeni yerler
keşfetmek, kış sporları yapmak ve müzik dinlemek bana keyif veren hobilerim
arasındadır. Makine Mühendisleri Odası,
ASME (American Society of Mechanical
Engineers) YUMED, SANMED ve TOBB
GGK üyesiyim.
İş yaşamına nasıl başladınız?
Aslında Gaziantep sanayisinde pek çok
örneklerine rastlayabileceğinizi düşündüğüm bir şekilde iş hayatına başladım.
Bizim gibi aile şirketlerinde, genellikle
bir sonraki jenerasyon küçük yaşlardan
itibaren yapılan işlere ilgi duyar ve aslında işin içerisinde olmamasına rağmen, bu
merak ile iş hakkında farkında olmadan
çok fazla bilgiye sahip olur. Yıllar geçtikçe
ise daha fazla bilinçlenerek ailenin ortak
başarı hedeflerine aynı tutku, çalışkanlık
ve azimle sarılıp, birey olarak nasıl daha
faydalı olabileceğinin yolları kişisel olarak
aranır ve bu bağlamda bir fikir dünyasının
içerisine girilir. Tabi, bu hedeflere ulaşmanın yollarından bir tanesi de eğitim olarak
düşünülebilir. Bu doğrultuda aldığım eğitimlerin beni kişisel tatmine eriştirdiğine
inandığım anda Gaziantep’e dönüş yapıp
teorik bilgilerin yanısıra pratikteki uygulamaları ve tecrübeleri edinmek üzere aile
şirketlerimizden Özmermer Un’da aile büyüklerimin mentorlüğünde İş Geliştirme
ve Planlama görevini üstlendim.
Gaziantep’te faaliyette bulunduğunuz
sektörün şu anki durumu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Bu kadar kalıcı ve köklü bir sektörde bulunduğum kısa sürede edindiğim tecrübe
ve gözlemlerim sonucu iki şey söyleyebilirim. Bunların birincisi; arz-talep denge-

si. Şuanda Türkiye’de un sektöründe arz
fazlası mevcut ve bu da atıl kapasitelerin
ortaya çıkmasına sebep oluyor. Oluşan
bu atıl kapasiteler ise milli sermayemiz
açısından hem bizleri üzüyor hem de ekonomik kalkınmayı yavaşlatıyor. Atıl kapasitelerini doldurmak isteyen üreticiler ise
rekabetin üst düzey olduğu sektörümüzde
reel olmayan davranışlar sergileyerek piyasalarda öngörülemez bir etki bırakıyor.
Bir diğeri ise; temel hammaddemiz olan
buğday, son hasat yıllarında hem rekolte
hem de kalite anlamında ne yazık ki yetersiz kalan yerli buğday, un üreticilerini
ithal buğday tedariğine itmektir. Bu durumda sektörümüzün dışa bağımlılığını
arttırarak hem risk primlerini yükseltmekte hem de maliyetleri etkilemektedir.
Dilerim ki önümüzdeki dönemlerde tarım
politikalarındaki iyileştirmelerle Anadolu
buğdaylarımıza yeniden kavuşuruz.
Yeni projeleriniz var mı?
Hedefleriniz nelerdir?
Tabi ki yatırımlar ve geliştirmeler üzerine
yeni projelerimiz mevcut. Öncelikle orta
vadeli hedefimiz dijital dönüşümümüzü
tamamlamak olacak. Her departmanın
kendi içlerinde sahip olduğu altyapının
tek bir dijital altyapıyla yönetimine denetimine, kontrolüne ve gözlemine fırsat
sağlayacağız. İzlenebilirliği yüksek bir
sistem kurup, buğdayın fabrika alanımıza
girişinden başlayıp, temizleme, üretim,
kalite kontrol, satış ve satış sonrası hizmetler ve bölgesel tüketim verilerini toplayıp daha sonra da bu verilerden anlamlı
sonuçlar çıkarmaya çalışacağız. Müşteri
tüketimlerinin değişkenliğini inceleyerek
veriler üzerinden tahminler oluşturup yönetim stratejilerimizi belirliyor olacağız.
Bunlara ek olarak, un sektöründe kızışan
rekabetle Say Kanunun da bahsettiği ‘Her
arz kendi talebini yaratır’ mottosuyla ürün

yelpazemizi uzman Ar-Ge ve Kalite kontrol ekibimizle genişletip, olduğumuz her
pazarda yüksek kaliteyi ve standardize
edilmiş ürünü hedeflemekteyiz.
Gaziantep ticaret hayatının ve sanayisinin gelişiminde sizin gibi genç girişimcilerin rolü nedir?
Yeni gelen jenerasyonun Gaziantep’in
ticaret ve sanayi hayatına dinamizm sağlayıp, yakından teknolojiyi takip eden
bireyler olarak bilişim sistemlerinin iyileştirilmesinde katkıda bulunup şirketleri
dijitalleştireceğini düşünüyorum. Tabiki
bunlardan söz ederken, çok kıymetli olan
Gaziantep sanayisinin ve ticaretinin tecrübeli üst jenerasyonlarından bize miras
kalan deneyimleri dikkatlice dinleyip,
analizleri doğru çıkarmalıyız. Bizim jenerasyonumuzun en önemli rolü de elimizdeki birikimleri harmanlamak olacaktır.
Kültür, tecrübe, bilim ve teknolojiyi harmanlayarak, acele etmeden fakat hızlı ve
emin adımlarla maksimum eforumuzu
sarfedip Gaziantep sanayisinin ve ticaretinin gelişiminde katkıda bulunacağız.
GAGİAD’ a üye olma amacınız nedir?
Gaziantep’te bulunan en aktif ve inovatif
derneklerden birisi olan GAGİAD’ın sayısız
başarılı projesinin yanısıra, genç iş insanlarını ortak paydada birleştirerek hem iş ve
sosyal hayatında hem de adaptasyon sürecine yaptığı katkılar yadsınamaz. Yıllardır
süregelen, bu dernek kültürünün bir parçası olmak adına ben de GAGİAD ailesinde
yerimi aldım. Üyelerle birikimlerimiz ve
tecrübelerimizi paylaşarak güzel bir ahenk
yaratacağımızı ve şehrimize fayda sağlayacağımıza inanıyorum. Sizlerle beraber
çalışmak ve sosyal sorumluluk projelerine
katılmak için sabırsızlanıyorum. Büyük
GAGİAD okulunun ve ailesinin bir parçası
olmaktan kıvanç duyuyorum.
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İş yaşamınıza nasıl başladınız?
Lise yıllarından itibaren tatil dönemlerinde aile şirketimizin çeşitli bölümlerinde çalıştım. 2011 yılında askerlik görevimi yerine getirdikten sonra
aile şirketimiz bünyesindeki Denge
Gazetesi’nde çalışmaya başladım.

Şafak SALICI
14 Ağustos 1986’da
Gaziantep’te doğdum.
İlk ve ortaöğrenimimi
Akyol İlköğretim Okulu
ve Ayten - Kemal Akınal
Anadolu Lisesinde
tamamladım. Ankara
Çankaya Üniversitesi
Uluslararası Ticaret
Yönetimi ve İktisat
bölümlerini bitirdim.

2014 yılı başında aile şirketimizin de temellerini oluşturan temizlik ve medya
sektörlerinin içinde bulunduğu BEKSA
şirketimi kurdum. Temizlik işlerinin
yanı sıra, 2015 yılı ortasında Gaziantep
Face Dergisini kurarak şirketin medya
tarafına farklı bir renk kattık ve şu an
aynı şekilde devam ediyoruz.
Gaziantep’te faaliyette
bulunduğunuz sektörün şu
anki durumu hakkında neler
düşünüyorsunuz?
Temizlik ve medya sektörünü ayrı ayrı
değerlendirmek gerekirse;
Gaziantep’te temizlik sektöründe iki çeşit şirket var. Birincisi bizim gibi proje,
devlet ve özel kurumlara işçilik temini
yapan, ikincisi ise ev temizliği ve inşaat
sonrası temizlik hizmetlerini yapan şirketler. Gaziantep’te iki şirket türüne de
talep çok fazla. Çünkü bireysel olarak
ve yakınlarınızla yapacağınız işlemleri profesyonel bir ekip kısa zamanda,
daha kaliteli, daha hızlı ve daha az maliyetle sizin adınıza çözümlüyor.
Medya sektörüne gelince, dijitalleşmenin ve sosyal medyanın bu kadar yoğun
kullanıldığı bir dönemde Gaziantep’te
yazılı basına dair bir ürünü üretmek ve
gündemde tutmanın yolu kamuoyunun
size duyduğu güvenden, duruşunuzdan
ve ürününüzün farklı hikayesi olduğunu okurlarınıza ve reklamverenlere
doğru anlatmaktan geçiyor.
Çünkü Gaziantep’te basın sektörü, diğer
sektörler gibi çok yoğun ve maliyetlerin tavan yaptığı dönemden geçiyor.
Rekabet ortamı gün geçtikçe azalıyor.
Gaziantep’te yazılı bir ürün üretiyorsa-

nız hikayesine müşterilerinizi inandırıp
güvendirmeniz gerekiyor ki insanlar
sizin mecranızda kendini güvende hissetsin ve sizin ürününüzü tercih etsin.
Yeni projeleriniz var mı?
Hedefleriniz nelerdir?
Hedefim tabi ki bulunduğum sektörlerde kendimi ve şirketimi daha iyi
pozisyonlara taşımak. Şirketimi ilk kurduğum günden bu yana kendi sektörlerimde olmayan hizmetleri ve yenilikleri
öncelikle Gaziantep’e getirmeye ve Türkiye pazarında yer edinmeye özen gösterdim. Yeni projelerde ise şirket olarak 2020 yılından itibaren şirketimiz
bünyesindeki Gaziantep Face Dergisi
için dijitalleşme alt yapısını oluşturarak önce bölge illerde sonra ise Türkiye
genelinde okuyucu kitlesine ulaştırmak
proje hedeflerimiz arasındadır.
Gaziantep ticaret hayatının ve
sanayisinin gelişiminde sizin gibi
genç iş adamlarının rolü nedir?
Gaziantep’te iş dünyasında genç işadamı olmak büyük bir şanstır. Çünkü
Gaziantepliler yaptıkları işin en iyisini
yapmaya her zaman özen gösterir ve
başarırlar. Önemli olan genç iş adamlarının aldıkları eğitim ve uzmanlıklarını Gaziantep’te farklılık kazandırarak
sunmalarıdır. Genç iş insanları, sanayi
ve gastronomi şehri olan Gaziantep’e
değer katacak projeleri hedeflemelidir.
El birliğiyle Gaziantep’e yeni sıfatları
kazandıracak çalışmalar yapmayı milli
bir görev kabul etmeliyiz.
GAGİAD’a üye olma amacınız nedir?
GAGİAD, 25 yıllık büyük ve önemli bir
aile. Düzgün üye profili, köklü yapısı ve
değerli kurucuları ile diğer STK’lar arasında ön plana çıkan, sadece Gaziantep
için değil, Türkiye çapında önemli bir
dernek. Bu ailenin bir parçası olmak
sosyal, kültürel ve dayanışma yapısı anlamında büyük bir ayrıcalık ve avantaj
diye düşünüyorum.

