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AVRASYA HİZMET ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya)
tarafından düzenlenen “Avrasya Hizmet Ödülleri”, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’ın da katılımıyla Ankara Resim Heykel Müzesi Tar-
ihi Türk Ocağı Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreniyle
sahiplerine teslim edildi.SAYFA 6-7’DE

CUMHURBAŞKANI TATAR, AYSİAD VE EKOAVRASYA HEYETLERİNİ AĞIRLADI

AYSİAD KUZEY KIBRIS’IN
GELİŞİMİ İÇİN ELİNİ TAŞIN
ALTINA
KOYMAYA
HAZIR

AYSİAD KUZEY KIBRIS’IN
GELİŞİMİ İÇİN ELİNİ TAŞIN
ALTINA
KOYMAYA
HAZIR

GEÇMİŞTEN
GÜNÜMÜZE AYSİAD’I

ANLATTI

35 yıldır eczacılık yapıyorum. Çeşitli sivil toplum örgüt-
lerinde de yönetim kurulu ve başkanlık adı altında uzun bir
tecrübem var.  AYSİAD bizim çocuğumuz gibi. Ben aynı za-
manda AYSİAD’ın kurucu üyelerindenim. Tabi bu işe Meh-
met Gökçe Başkanımız önderlik etti. Onun dışında bir sürü
Denizli’nin ileri gelen, hatta şuanda milletvekili olan arka-
daşlarımız da bu işin önderlerinden. Bizde elimizden geldiği
gibi bu işe katkı sağlamaya çalıştık.  SAYFA 12’DE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, Avrasya Yönetici Sana-
yici ve İş Adamları Derneği
(AYSİAD) ve Avrasya Ekonomik
İlişkiler Derneği (EkoAvrasya)
heyetini kabul ederek gör-
üştü.Cumhurbaşkanı Tatar,
''Türkiye-KKTC Ekonomik İş-
birliği İmkanları'' toplantıları
kapsamında iki ülke arasın-
daki sosyo-ekonomik ilişkile-
rin geliştirilmesi ve KKTC'nin
bağımsızlık mücadelesine des-
tek amacıyla bir dizi temas-
larda bulunmak üzere KKTC’de
bulunan heyetle yaptığı görüş-
mede, Maliye Bakanı olarak
görev yaptığı dönemden beri-
dir istişarelerde bulunduğunu
dile getirerek bu ilişkinin ge-
lişmesi temennisini vurguladı. 

AYRINTILARI 08-09’DA

GENÇ AYSİAD, PROJELERİYLE
ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Denizli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik
Meclisi, Genç AYSİAD, AİSEC , Denizli Milli Eğiti
Müdürlüğü ve AİESEC aracılığıyla 10 farklı ülke-
den yaşları 18 ile 26 arasında değişen yaklaşık
10 yabancı gönüllü stajyer eğitmen, 14 Ağus-
tos tarihine kadar 5 haftalığına Denizli’ye
geldi. Eğitmenler, daha önceden düzenlenecek
program ve müfredat çerçevesinde İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından uygun görülen De-
nizli Lisesi C Bloğunda Denizli gençlerine
İngilizce dersleri verdi. Dersler ayrıntılı dil bil-
gisi derslerinden daha ziyade çok konuşma ve
konuşturma üzerine oldu. 11’DE



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya
Yönetici Sanayici ve İş Adamları
Derneği (AYSİAD) ve Avrasya Ekono-
mik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya)
heyetini kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, ''Türkiye-
KKTC Ekonomik İşbirliği İmkanları''
toplantıları kapsamında iki ülke
arasındaki sosyo-ekonomik ilişkile-
rin geliştirilmesi ve KKTC'nin ba-
ğımsızlık mücadelesine destek
amacıyla bir dizi temaslarda bulun-
mak üzere KKTC’de bulunan heyetle
yaptığı görüşmede, Maliye Bakanı
olarak görev yaptığı dönemden be-
ridir istişarelerde bulunduğunu dile
getirerek bu ilişkinin gelişmesi te-
mennisini vurguladı.

Pandemi döneminde yaşanan sıkıntı-
lara değinerek bugün KKTC’nin pandemi
konusunda normalleşme sürecinin hızla
devam ettiğini ifade eden Cumhurbaş-
kanı Tatar, özellikle aşılanma oranının
artması yönünde yürütülen çalışmaların
öneminin altını çizdi. BM Genel Sekre-
teri’nin daveti üzerine New York’ta bir
dizi önemli temaslarda bulunduğunu
kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Anava-
tan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem bir-
likteliği içerisinde Kıbrıs Türk Halkı’nın
egemenliğinin kabul edilmesi mücadelesi
verdiklerini ifade ederek, Kıbrıs Tür-
kü’nün Türkiye’yle bağlarını her anlamda
güçlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’den sivil toplum örgütleri ve
düşünce kuruluşları ile yapılacak ortak
çalışmaların milli davayla ilgili kamuoyu
ve farkındalık yaratılması noktasında
büyük önem arz ettiğini söyleyen Cum-
hurbaşkanı Tatar, EkoAvrasya ve AYSİ-
AD’ın Türki Cumhuriyetler ile yürüttüğü
faaliyetlerin KKTC’nin tanıtılması bağla-
mında fevkalade büyük fayda sağlayaca-
ğını söyledi.

“KIBRIS’TA ANCAK
EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI
İKİ AYRI DEVLETİN İŞ BİRLİĞİNİN 
ORTAYA ÇIKMASIYLA BİR ANLAŞMA 
KABUL EDİLEBİLİR”
Cumhurbaşkanı Tatar, tek egemenli-

ğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türk-
leri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan
uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil
bir siyasetin ürünü olduğunu ve birkaç
anayasa değişikliğiyle federasyon kisvesi
altında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamının
Rum tarafınca arzu edildiğinin altını
çizdi. KKTC’nin inkar edilemez bir gerçek
olduğunu ve bunun kimse tarafından de-
ğiştirilemeyeceğini dile getiren Cumhur-
başkanı Tatar, Kıbrıs’ta ancak egemen
eşitliğe dayalı iki ayrı devletin iş birliğinin
ortaya çıkmasıyla bir anlaşmanın kabul
edilebileceğini kaydetti.

“KIBRIS CUMHURİYETİ,
BİR RUM DEVLETİNE
DÖNÜŞMÜŞTÜR”
Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 öncesi

yaşananları anımsatarak bu acıların bir
kere daha yaşanmasına izin vermeyecek-
lerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar,
Rumların silah zoru ve Anayasa değişikli-
ğiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bir Rum dev-
letine dönüştürdüklerini ve Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihinin 16

Ağustos 1960 olmasına rağmen bunu
değiştirerek 1 Ekim’de kuruluş yıldö-
nümü törenleri düzenlediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bunun bile
tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir
Rum devletine dönüştüğünün kanıtı ol-
duğunu dile getirdi.

“KKTC’NİN STATÜSÜ YÜKSELDİ”
KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam

desteğini her zaman arkasında hissetti-
ğinin altını çizerek gelecekte de KKTC
devletinin yaşayacağına inanç belirten
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin ga-
rantörlüğünün öneminin altını çizerek
halka daha müreffeh ve güven içerisinde
bir yaşam sunma hedefi ile halkın hak,
çık ve güvenlik endişelerini koruyacak
sağlam bir antlaşma arayışı içerisinde ol-
duklarının altını çizdi. Cumhurbaşkanı
Tatar, KKTC’ye son dönemde yapılan ya-

tırımlarla devletin daha da güçlenece-
ğine dikkat çekerek Doğu Akdeniz’deki
doğal kaynaklar sayesinde KKTC’nin sta-
tüsünün yükseldiğini ifade etti.

KKTC'NİN EKONOMİK OLARAK 
KENDİ KENDİNE YETER HALE
GELMESİ ÖNEMLİ
AYSİAD heyetinde yer alanlar da yap-

tıkları konuşmalarda, KKTC'nin ekono-
mik olarak kendi kendine yeter hale
gelmesinin bağımsızlık mücadelesinin
önemli bir bileşeni olduğunu belirterek
bir çok Avrupa ülkesi ve Türk Cumhuri-
yetleri ile ticari ilişkileri ve deneyimleri
olan AYSİAD’ın bu deneyimlerini kardeş
ülke KKTC ile paylaşmaktan büyük mut-
luluk duyduklarını ifade ettiler.

Görüşmede, AYSİAD Başkanı Mah-
mut Catlık, yönetim kurulu üyeleri Prof.
Dr. Bülent Topuz, Kemal Yamuç, Erol
Akça, EKOAVRASYA Yönetim Kurulu
Başkanı Hikmet Eren, başkan yardımcı-
ları Kemal Kurnaz, Faruk Aktarlı, Cum-
hurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma
Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhur-
başkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl
Kaya ve Cumhurbaşkanlığı Tarımcılık,
Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı
Ahmet Hamdi ve Cumhurbaşkanlığı Özel
Danışmanı Muslu Akgüney de yer aldı.
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SIKI İŞBİRLİKLERİ TÜRK DÜNYASI İÇİN DAHA DA ARTACAK“ANAVATAN TÜRKİYE İLE TAM BİR FİKİR VE
EYLEM BİRLİKTELİĞİ İÇERİSİNDEYİZ”

AYSİAD VE EKOAVRASYA KIBRIS’TA BAKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ziyaretinde Avrasya Yönetici Sana-
yici ve İş Adamları Derneği (AY-
SİAD) heyeti ve Avrasya Ekonomik
İlişkiler Derneği (EkoAvrasya),
KKTC Başbakan Yardımcısı Eko-
nomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı
ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile
bir araya gelerek iki ülke arasındaki
ekonomik ilişkilerin güçlenmesine
katkı sunacak bir toplantı gerçekleş-
tirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daveti
üzerine KKTC’de bulunan,  Avrasya Yö-
netici Sanayici ve İş Adamları Derneği
(AYSİAD )ile Avrasya Ekonomik İlişkiler
Derneği (EkoAvrasya) yetkili heyetleri
Kıbrıs’ta önemli faaliyetler gerçekleştirdi.
Kıbrıs ziyaretinde KKTC Başbakan Yar-
dımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan
Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz he-
yetleri kabul etti.

ARIKLI: TARİHİ
ANLAŞMALARA  İMZA ATTIK
Bakan Arıklı toplantıda yaptığı konuş-

mada, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden
sonra iki devletli politikayı yürürlüğe koy-
duk ve güçlü bir ekonomik devlet strateji-
sinde çalışmalarla ilerliyoruz. Bunlardan
bir tanesi Türkiye Ticaret bakanı ile imza-
lanan Kıyı Ticaret Antlaşması’dır. Bu eko-
nomik entegrasyona yol açabilecek en
önemli eylem planıdır. KKTC’de ürütülen
tüm malları Türkiye’de ve Türkiye ile an-
laşmalı olan ülkelere ürünlerimiz aynı hak-
larla satma hakkına sahibiz. Bu durumda
üretmek  ve ürettiğimizi satma pozisyonun-
dayız.  Sanayi Bakanı ile de bir anlaşma
yaptık. Güvercinlik Organize Sanayi Böl-
gesi’nde mükemmel bir organize sanayi
bölgesi kuruyoruz. Türkiye’deki iş insanla-

rının da yatırım yapabileceği  174 fabrika
küçük ölçekli temellerini atmak için hazır-
lıklar yapıyoruz” dedi.

DENİZ: ARIKLI İLE SIKI
İŞBİRLİĞİMİZ VAR
Toplantıda hazır bulunan KTTO Baş-

kanı Turgay Deniz ise ,”Ekonomi ve Enerji
Bakanlığı Erhan Arıklı ile çalışmalar ile
iletişim halindeyiz.  Kıbrıs Türk Ticaret
Odası’nın da en çok önem verdiği Anava-
tan Türkiye ile ticari ilişkilerimizin geliş-
mesi, geliştirilmesi yönündedir. Bu konuda
önemli gayretler göstermektedir. Ticarette
de ortaklıklar yapmanın amacı büyük önem
taşımaktadır. Yapılan ortaklık sonucunda
teşviklendirilmesini ümit ediyoruz” ifade-
lerini kullandı.

Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (AYSİAD) Başkanı Mahmut
Catlık ve  Avrasya Ekonomik İşler Derneği
(EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı
Hikmet Eren ise şunları söyledi; “Türkiye
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) arasındaki iyi niyet ve dostluk or-
tamının gelişmesine katkı sağlamak ve bu
bağlamda kamuoyu oluşturmak amacıyla,
AYSİAD ve EkoAvrasya  tarafından ortak-
laşa planlanan 3 günlük çalışma kapsa-
mında özellikle Türkiye ve KKTC arasında
sosyal ve kültürel, ekonomik ilişkilere nasıl

imkanlar sunabiliriz amacındayız.  Ticari iş
birliği imkanları arasında Dış ticaret hac-
mine nasıl katkı sunabiliriz.. ''Türkiye-
KKTC Ekonomik İşbirliği İmkânları''
başlıklı program, 30 iş insanın katılımıyla
gerçekleşecektir. 01-03 Ekim 2021 tarihleri
arasında KKTC’de icra edilecektir. İlgili
kişi ve kurumlar ile bir araya gelerek, iki
ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güç-
lenmesine katkı  sunacak toplantılar ger-
çekleştirmeyi ve KKTC’de faaliyet yürüten
iş insanları ile fikir alışverişinde bulunmayı
düşünmekteyiz. Ülke hacmine nasıl katkı
sunabiliriz,  iki ülkenin mevcut potansiyeli
ulusal arenaya   nasıl taşıyabiliriz? sorula-
rına istişareler ile cevap arayacağız. Sürdü-
rülebilir bir projeye yönelmesi adına nasıl
bir rota belirlemek için çabalayacağız.
KKTC’deki yatırımcılarımızı Ankara’da da
ağırlamak isteriz. AYSİAD ve Ekoavrasya
arasında yapılan antlaşmayı önemsiyoruz.
Ticaret Odası ile istişarelerde bulunduk.
İlerleyen günlerde yine toplantılar yapıla-
cak, özellikle Arap ülkelerinden gelecek
olan yatırımcıları ağırlayacağız.

MALİYE BAKANI OĞUZ
HEYETLERİ KABUL ETTİ
Maliye Bakanı Dursun Oğuz kabulde

yaptığı konuşmasının başında, AYSİAD
ve EkoAvrasya yetkililerinin heyetleri ile

birlikte KKTC’ne yapmış oldukları ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dünya’da yaşanan Covid-19 salgınının kü-
resel ekonomiye zarar verdiğini, ekonomik
daralmalara yol açtığını ve birçok sektö-
ründe zarar gördüğünü dile getiren Maliye
Bakanı Dursun Oğuz,  KKTC’nin de loko-
motif sektörü olarak bilinen yükseköğre-
nim ve turizm başta olmak üzere birçok
sektörün bundan olumsuz etkilendiğini
ancak mücadelenin devam ettiğini söyledi.
KKTC’nin en büyük mağduriyetinin am-
bargolar olduğuna dikkati çeken Maliye
Bakanı Dursun Oğuz, bir yandan pandemi,
diğer yandan KKTC’ne uygulanan haksız
ambargolarla da mücadele edildiğini, am-
bargolar neticesinde direk uçuşlarının sağ-
lanmaması nedeniyle de bir yandan zaman
kaybı, diğer yandan da maliyet artırımı gibi
durumlarla mücadelenin sürdüğünü, tüm
bu olumsuzluklar noktasında Türkiye
Cumhuriyeti’nin daima Kıbrıs Türk
Halkı’nın ve KKTC devletinin her alanda
yanında ve tek büyük destekçisi olduğunu
söyledi. AYSİAD Başkanı Mahmut Catlık
ise, bundan sonraki süreçte de ikili ilişkileri
daha iyi noktalara taşımak gerektiğine
inanç belirtirken, daha çok, daha sıkı, bir-
likte ve el ele işbirliği yapılması gerektiğini
düşündüklerini ve bunun için çalışacakla-
rını kaydetti. Genelde Türkiye Cumhuriyeti
ve özelde ise Denizli’nin potansiyelini Kıb-
rıs Türk Halkı ve KKTC ile paylaşmaya
hazır olduklarını söyledi.  

EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren de
yaptığı konuşmasında, Türkiye Cumhuri-
yeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel
ilişkilere katkı sunabilmek ve iki ülke ara-
sında, özellikle ticareti ilişkileri daha güçlü
bir seviyeye ulaştırabilmek ve mevcut po-
tansiyellerini uluslararası arenaya taşımak
adına inisiyatif üstlendiklerini dile getirdi.



Ziyarette; Gazimağusa Belediye
Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Tica-
ret Odası Başkanı Turgay Deniz, AY-
SİAD Başkanı Mahmut Catlık,
EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı
Hikmet Eren,  ve MÜSİAD KKTC Baş-
kanı Ramazan Gündoğdu heyete eşlik
etti. AYSİAD  ve EkoAvrasya üyelerin-
den oluşan heyet ikili temasların ardın-
dan Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de
düzenlenen kültür turu kapsamında
Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etme
şansı yakaladı.

İş insanlarından oluşan heyet geç-
mişin derin izlerini taşıyan bölgedeki
gezi sırasında mutluluk ve duygu dolu
anları bir arada yaşadı. Kapalı Maraş’ın
bir bölümünün açılması ile ilgili bir ko-
nuşma yapan Gazimağusa Belediye
Başkanı İsmail Arter; ’’Şubat 2020’de
Kapalı Maraş’ın açılması gündeme
geldi. 6 Ekim 2020’de Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile
yaptıkları ortak basın açıklaması ardın-
dan Maraş’ın açılacağı açıklandı.
1974'teki Kıbrıs Barış Harekâtı sıra-
sında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Ma-
raş'ın 46 yılın ardından kademeli olarak
açılım süreci başlamış oldu’’ ifadelerini
kullandı. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı
Turgay Deniz ise yaptığı açıklamada;

’’Biz Kıbrıs Türk Ticaret
Odası olarak her fır-

satta burasının eko-

nomiye kazandırılmasının çok önemli
olduğunu ve bu alınan kararın doğru ya
da yanlış olduğunu tartışmak yerine
bunun çok daha önce alınması gereken
karar olduğunu söylemekteyiz. Burası-
nın açılması ve ekonomiye kazandırıl-
ması doğru bir karar, inşallah
uygulamaları da bu doğrultuda gerçek-
leşir ve bir kazanım olarak karşımıza
çıkar’’ dedi. 

Konuşmaların ardından heyet Ka-
palı Maraş’ı gezdi. Gezinin sonunda
duygu ve düşüncelerini aktaran AYSİAD
Başkanı Mahmut Catlık; “AYSİAD ola-
rak 1974 Barış harekatının ardından
kapatılan Maraş’ı gezme fırsatı bulduk.
Dünyanın en güzel kumuna ve güne-
şine sahip tatil yöresinin yüzde 3,5‘luk
bölümünün ziyarete açılması bizleri
memnun etti. Sayın Gazi Mağusa Bele-
diye Başkanımız İsmail Arter’ in de bize
vermiş olduğu bilgilere istinaden taşın-
maz mal komisyonunun oluşturuldu-
ğunu, taşınmaz mal komisyonuna
müracaat edenlerin mal varlıklarının
KKTC yasalarına uygun bir şekilde yaşa-
mayı kabul ettikleri sürece kendilerine
devredileceğini uluslararası hukuka
ters düşecek hiçbir uygulamanın olma-
dığını söyledi. Bizi bu düşünceler ve ya-
pılan çalışmalar inanılmaz mutlu etti.
Maraş’ın gelecekteki yapılanmasını
daha da çok hızlandıracağını ve dün-
yaya tüm insanlara böyle bir tatil bölge-
sinin tekrar kazandırılacağı düşüncesi
bile güzel olan bir durum olduğunu dü-
şünüyoruz” dedi. 
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Türkiye ile KKTC arasındaki 
ekonomik ve sosyal ilişkilerin
geliştirilmesi amacıyla bir dizi
temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye
çıkarma yapan AYSİAD ve EkoAvrasya
heyeti 46 yılın ardından kademeli olarak
halka açılan Kapalı Maraş’ı ziyaret etti. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KKTC’de bulunan Avrasya
Yönetici Sanayici ve İş adamları Derneği (AYSİAD) ve Avrasya Ekono-

mik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve ile bir araya geldi.

CERRAHİ’NİN KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM KADROSU DOÇ. DR. ÖMER

DEMİRTAŞ İLE DAHA DA GÜÇLENDİ

BU BİR REKLAM HABERDİR

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi
hekim kadrosuna bir yeni isim
daha ekledi. Kadın Hastalıkları ve
Doğum alanında önemli çalışma-
lara imza atan Doç. Dr. Ömer De-
mirtaş , Özel Denizli Cerrahi
Hastanesi’nde göreve başladı.

Denizli'nin önemli sağlık
kuruluşlarından Özel Denizli
Cerrahi Hastanesi, hekim
kadrosuna bir yeni isim
daha ekledi. Kadın Hastalık-
ları ve Doğum alanında
önemli çalışmalara imza
atan Doç. Dr. Ömer Demir-
taş, hastane bünyesinde
hasta kabulüne başladı. Son
zamanlarda kadrosuna
dahil ettiği alanında uzman
ve akademik kariyerli he-
kimleri ile adından sıkça söz
ettiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi,
Kadın Hastalıkları ve Doğum kadro-
sunu genişletti. Hastane bünyesinde
aynı branşta görev yapan Op. Dr. Suat
Gencer ve Op. Dr. Melek Çiçek Aydın’a
Doç. Dr. Ömer Demirtaş da dahil oldu.
1979 yılında Denizli'de doğan, Kadın
Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğiti-
mini 2009 yılında Ege Üniversitesi Tıp

Fakültesi’nde tamamlayan Doç. Dr.
Demirtaş, sırasıyla İzmir Atatürk Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi, Gölcük
Askeri Hastanesi, İzmir Ege Doğumevi
ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi, Iğdır Devlet Hasta-
nesi, Pamukkale Üniversitesi,
Adıyaman Park Hospital Hastanesi ve

son olarak Özel Adıyaman
Gözde Hastanesi’nde görev
yaptı.  Ekim ayı itibariyle
memleketi Denizli’ye döne-
rek Özel Denizli Cerrahi
Hastanesi ile el sıkışan
Doç. Dr. Demirtaş, yüksek
riskli gebelik, gebelik takibi
ve ağrısız doğum, İnferti-
lite (Üreme Sağlığı-Kısırlık),
kadın hastalıkları, hormo-
nal bozuklukların tanı ve
tedavisi, polikistik over
sendromu, menapoz,
rahim (Endometrium)

kanseri, yumurtalık (Over) kanserleri,
kanser taramaları (Ultrason, kan tahlil-
leri, smear testi, HPV testi),Ürojineko-
loji ( İdrar kaçırma, mesane sarkıklığı,
rahim sarkıklığı ameliyatları) başta
olmak üzere alanındaki teşhis ve te-
davi yöntemleri ile yeni hastanesinde
hastalarına hizmet verecek.

DOÇ. DR.

ÖMER DEMİRTAŞ

KIBRIS TÜRK
TİCARET ODASI İLE
BİRARAYA GELDİKTicaret Odası’ndan verilen bilgiye

göre, örgütler, çalışma yemeğinin ar-
dından KTTO konferans salonunda top-
lantı yaptı. Görüşmede konuşan KTTO
Başkanı Turgay Deniz, Türkiye – KKTC
ekonomik iş birliği toplantısı vesilesi ile
iş insanlarını KKTC’de görmekten
büyük memnuniyet duyduklarını belir-
terek, ziyaretin; KKTC ile Türkiye ara-
sındaki bağların gücünü göstermesi
bakımından büyük önem taşıdığını vur-
guladı. Deniz, “Kıbrıslı Türkler, ada üze-
rindeki var oluş mücadelesi boyunca en
büyük desteği Türkiye’den almışlardır.
Bugün, bu şartlarda devam ettirmekte
olduğumuz mücadelenin destekçisi de
yine Türkiye ve onun bir parçası olan
sizin gibi kurumlar, arkadaşlarımız ve
dostlarımızdır. Bu ziyaretiniz, bu birlik-
teliği göstermesi bakımından büyük
önem taşımaktadır. Geldiğiniz için bir
kez daha yürekten teşekkür ederiz” ifa-
delerini kullandı. Bu gibi ziyaretlerin iş
insanlarının geliştireceği iş birlikleri ve
mücadelenin başarı şansını artırdığına
işaret eden Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret
Odası olarak bu iş birliklerinin yolunu
açmak için üzerlerine düşeni yapmaya

devam edeceklerini belirtti.
AYSİAD Başkanı Mahmut Catlık da

yaptığı konuşmasında, KKTC’ye, “Kıbrıs
Türkü’yle kucaklaşmaya gönül köprüleri
kurmaya” geldiklerini ifade ederek, “Bu
görüşmelerin sonunda el birliğiyle güç
birliğiyle gönül birliğiyle dilde, kültürde
işte birlik diyoruz. Birlikte yatırım yapa-
lım, birlikte üretelim birbirimizi destek-
leyelim, beraber büyüyelim 21. yüzyılda
ayakta kalmak yaşamak ekonomik
güce bağlı ise beraberce bunları ger-
çekleştirelim” dedi. EKO AVRASYA Baş-
kanı Hikmet Eren ise yaptığı
konuşmasında, KKTC’nin bir eğitim ve
turizm adası olduğunu bildiklerini fakat
bundan sonra bir “bilişim adası” da ol-
ması gerektiğini belirtti.Bilişim çağında
KKTC’nin tüm resmi kurumları ile bir-
likte buna entegre olması gerektiğini
belirten Eren, KKTC’nin bir huzur adası
olduğunu ve bu şekilde kalması gerek-
tiğini kaydetti.

Görüşmede, Yatırım Geliştirme
Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan
Sertoğlu da  sunum gerçekleştirerek
yatırım imkanları ve  süreçler hakkında
bilgi verdi.



Bu Köşe yazımda Finansal ve Sanayi
alanında herkesi ve her Kesimi ilgilendi-
ren; Ekonomide dijital dönüşüm: block-
haın teknolojileri, uygulama alanı ve
kripto para hakkında yazdım.

Ekonomide gerçekleşen tüm faaliyetler
güven gerektirir. En temel düzeyde, eko-
nomiye oluşturan bireyler ve kurumların
gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerde güven
faktörü önemli bir olgudur. Ticari faali-
yetlerin aksamadan yürütülmesi için alıcı
ve satıcının yanında iki taraf arasında gü-
veni sağlayacak üçüncü bir tarafa ihtiyaç
duyulmuştur. Günümüzde yüz yüze nakit
işlemlerinin dışında gerçekleşen hemen
her türlü ekonomik faaliyette bulunan
üçüncü taraf bulunmaktadır. Bu üçüncü
taraf; bir bireyin online alışverişte kredi
kartını kullandığı bir banka,  borsada
işlem yapmasını sağlayan bir aracı kurum
yada bir mülkün alım ve satımını sağla-
yan  ve mülk hakkını  koruyan devlet ola-
bilmektedir. Bu aracılar, alıcı ve satıcı
arasındaki işlemi   denetleyip, kayıt al-
tına alarak belirsizliği azalttığından, bir-
birlerine güvenmek için bir nedeni
olmayan tarafların işleminin gerçekleş-

mesini mümkün kılar. Bu durum ticari
faaliyetlerin hacminin artmasına sağla-
yarak, ekonomik büyümenin kilidini açar. 

2008 yılında dünyada yaşanan finansal
kriz, finans sektörüne büyük darbe vur-
muştur. Ülkeler  para basmak zorunda
kalmış ancak para basmanın kötü sonuç-
ları olarak enflasyon artışı ve istihdamda
sıkıntılar yaşanmış. Uluslararası global ve
teknolojik kuruluşlar internet üzerinden
küresel geçerliliği olan dijital para birimi
oluşturulmasına yönelik birçok girişimde
bulunulmuş, ancak bu girişimler ‘’çift
harcama’’ problemi  (aynı dijital paranın
iki farklı  alım satım işleminde kullanıla-
rak satıcılardan birinin sabote
edilmesi/dolandırılmasıdır) nedeniyle
amacına ulaşamamış ve başarısızlıkla so-
nuçlanmıştır.

Krizin yaşandığı Ekim/2008’ de Sa-
toshi  Nakamoto takma adlı şahıs veya
grup tarafından ‘’Blockchain’’ adında

herhangi bir merkezi otoriteye dayalı ol-
mayan tamamen eşler arası bir sistemin
ortaya atılmış olmasıdır. 

Blockhain teknolojisi güvenlik açıkla-
rını ve özellikle dijital paralardaki çift
harcama problemini çözmek amacıyla or-
taya atılmış elektronik ödeme sistemidir.
Blockhain,  güvenlik açıklarına karşı ko-
rumalı ve kolayca erişilebilen bir ağ üze-
rinden şifrelenen verilerin yönetimini
sağlayan dağınık veri tabanıdır.Blockhain
teknolojisi ilk olarak Bitcoin’de kullanıl-
mıştır. Bitcoin blockhain’in genel/izinsiz
kullanım tipinin bir örneğidir. Bu kulla-
nım tipinde ağ, işlem yapmak isteyen her
kullanıcıya açıktır ve ağa dahil olan katı-
lımcılar block zincirindeki tüm işlemleri
görebilme yetkisine sahiptir. Kullanıcılar
tarafından gerçekleştirilen işlemler krip-
tografi  aracılığıyla  blok zincirine eklenir.
Katılımcılar yaptıkları veya yapacakları
işlemlerin doğruluğunu sistemin muta-

bakat mekanizmasına güvenerek
gerçekleştirirler. Blockhain tek-
nolojisinin ortaya çıkması pek
çok dijital paranın önünü açmış-
tır. Nitekim Bitcoin ile başlayan
dijital paraların sayısı ve piyasa
değerleri geçtiğimiz birkaç yılda
katlanarak önemli büyüklüklere
ulaşmıştır. 

BİTCOİN açık kaynak kodlu,
eşler arası ağ tabanlı dijital para
birimidir.2009 yılında standart
bilgisayarların  işlem gücü (CPU)
kullanılarak üretilmiştir.

ETHEREUM bitcoin dışındaki
tüm dijital paralar altcoin olarak
adlandırılsa da Ethereum pek çok
özelliği ile bu kavramın dışına çı-
kabilecek niteliktedir. İlk kez
1915 yılında Kuzey Amerika’da
gerçekleştirilen Bitcoin konfe-
ransında Vitalik Buterin tarafın-

dan duyurulmuş ve büyük ilgi
görmüştür. Hali hazırda Ethe-
reum dijital para piyasalarında
Bitcoin’in ardından ikinci büyük
piyasa değerine sahip dijital pa-
radır.

Blockhain uygulamalarından
biri olan akıllı sözleşmelerin kul-
lanılması pek çok soruna çözüm
olabilecek niteliktedir. Dağıtılmış
Defter Teknolojisi (DDT) ve akıllı
sözleşmeler gibi yeniliklerin gü-
nümüz finans işlemlerin aksine
daha hızlı ve daha şeffaf ir alt
yapı sunmaktadır. Günümüz fi-
nans sistemindeki maliyet ve ka-
yıpları  %30 ile %50 arasında
azaltarak yaklaşık 10 milyar dolar
tasarruf sağlanabileceği tahmin
edilmektedir. DDT ve akıllı söz-
leşmeler son yıllarda popülerlik
kazanarak imalat, lojistik, enerji,

sağlık,  perakende, telekomüni-
kasyon,  medya, sigorta ve kimya
gibi önemli  sektörlerin yanında
devletlerin de dikkatini çekmiştir.

Blockhain teknolojisinin Türki-
ye’nin gelişmekte olan bir ülke-
den, gelişmiş bir ülke haline
getirilmesinde önemli bir fırsat-
tır. Günümüz gelişmiş ülkelerin
seviyesine ulaşabilmek adına
özellikle sanayileşme alanında
önemli bir bilgi birikimin sağlan-
masına, yüksek miktarda  yatı-
rımların  yapılmasına ve tüm
bunların oluşabilmesi için za-
mana ihtiyaç duyulacaktır. Ancak
blockhain teknolojilerinin yara-
tacağı değişimlerin sağlayacağı
etkinin göz önünde bulundurul-
duğunda, blockhain teknolojileri-
nin Türkiye için ne kadar önemli
olduğu su götürmez bir gerçektir.

EKONOMİK ANALiZ

EKONOMİK
GÖRÜNÜM

Mustafa KARABABA kimdir.

-Mustafa KARABABA 1959 Denizli doğumludur. İlk ve
orta öğrenimini Acıpayam ilçesinde tamamlamıştır. 1978
yılında Acıpayam Ticaret Lisesinden mezun olmuştur.

-1984 yılında  Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur.1986
Yılında Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik faaliyetine
başlamıştır. 2000 yılında  Anadolu Üniversitesi Halk İlişki-
ler Bölümü ön lisans, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İş-
letme Fakültesinden (Lisans) mezun olmuştur.

-2019 yılında Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalı, Vergi Hukuku ve Vergi
Uygulamaları Programı dalında Yüksek Lisansını tamamla-
mıştır.

- FAC Uluslararası Hile ve Bağımsız Denetim Şirketi Ku-
rucu Ortağı ve Denizli temsilcisidir. Siyasi partilerde ilçe
başkanlığı ve yöneticilik yapmış, Kamu yararına olan der-
nek ve vakıflarda yöneticilik ve denetçilik yapmaktadır.
Halen Mali Müşavirlik mesleğini sürdürmektedir.

Evli iki çocuk babası olup Serinhisar İlçesi Nüfusuna ka-
yıtlıdır.

Mustafa
KARABABA
yazdı...

AVRASYA HİZMET ÖDÜLLERİ TÖRENİ
ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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Düzenlenen törene; KKTC
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve
eşi Sibel Tatar, Ankara Valisi
Vasip Şahin, MHP Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Erzurum Mil-
letvekili Prof. Dr. Kamil Aydın,
TBMM Türkiye-Azerbaycan
Dostluk Grubu Başkanı ve İs-
tanbul Milletvekili Şamil
Ayrım, TBMM Türkiye-KKTC
Dostluk Grubu Başkanı ve
Konya Milletvekili Orhan
Erdem, TBMM Türkiye-Ozbe-
kistan Dostluk Grubu Başkanı
ve Bursa Milletvekili Osman
Mesten, KKTC Dostluk Grubu
Başkanvekili ve Kütahya Mil-
letvekili Ahmet Erbaş, Sakarya
Milletvekili Çiğdem Erdoğan
Atabek, 22. Dönem Adana Mil-
letvekili Recep Garip, belediye
başkanları, sivil toplum kuru-

luşlarının başkan ve yönetici-
leri, akademisyenler ve iş dün-
yasının seçkin temsilcileri
katıldı.

Törende konuşan EkoAv-
rasya Yönetim Kurulu Başkanı
Hikmet Eren; “Biz Türk Birli-
ği’nin gerekli ve şart olduğuna,
bu birliğin amiral gemisinin
Türkiye Cumhuriyeti olaca-
ğına, bu kutlu davanın, Türklü-
ğünün şuurunda olan
liderlerin öncülüğünde hayat
bulacağına inanmış, bunun için
gayret sarf eden bir kadroyuz”
dedi. Kıbrıs vurgusu yapan
Eren,“ Çok şükür bugün Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
başında Türk Milleti’nin var
olma mücadelesinin en önemli
meselelerinden biri olan Kıbrıs
Sorunu’nun çözülmesi için öm-

rünün sonuna kadar “Bağım-
sızlık diyorum, anlıyor musu-
nuz?” diye haykıran Merhum
Rauf Denktaş’ın izinden giden,
Kıbrıs’ı Rumlar’a peşkeş çek-
mek isteyen emperyalist Dün-
ya’nın yüzüne karşı  ‘’Egemen
eşitliğe dayalı Kıbrıs’ta iki dev-
letli bir çözümü Türkiye’nin
desteğiyle bütün dünyaya du-
yuruyoruz’’ diyebilen bir Cum-
hurbaşkanı var.”dedi.

ÖDÜL ALAN KİŞİ VE
KURULUŞLAR

Konuşmaların ardından ödül
törenine geçilirken, EkoAv-
rasya  tarafından bu yıl şu isim-
ler ve kurumlar ödüle layık
görüldü:

*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

*Azerbaycanlı Şehit General
Polad Haşimov’un annesi Se-
maye Haşimova

*MHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Erzurum Milletvekili
Prof. Dr. Kamil Aydın

*Türkiye – Azerbaycan Parla-
mentolar Arası Dostluk Grubu
başkanı ve İstanbul Milletvekili
Şamil Ayrım

*Türkiye – Özbekistan Parla-
mentolar Arası Dostluk Grubu
Başkanı ve Bursa Milletvekili
Osman Mesten

*Etimesgut Belediye Baş-
kanı Enver Demirel

*Mamak Belediye Başkanı
Murat Köse

*Türkiye-Azerbaycan İşa-
damları Derneği (ATİB) Yöne-
tim Kurulu  Başkanı Cemal
Yangın

*MÜSİAD Gürcistan Başkanı
Özgür Yücel

*Türkiye Yazarlar Birliği
Genel Başkanı Prof. Dr. Musa
Kazım Arıcan

*Ankara Kent Konseyi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Halil İbra-
him Yılmaz

*Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çen-
gel

*Özbekistan Bursa Fahri
Konsolosu Ali Baklan

*Kosova – Prizren Busines
Forum Başkanı Levent Buş

*TRK Teknoloji Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Büberci

*Okan Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Bekir Okan

*Türkgün Gazetesi

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği
(EkoAvrasya) tarafından düzenlenen “Avrasya
Hizmet Ödülleri”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da

katılımıyla Ankara Resim Heykel Müzesi
Tarihi Türk Ocağı Salonu’nda gerçekleştirilen

ödül töreniyle sahiplerine teslim edildi.

KTTO'nun davetlisi olarak
KKTC'de giden AYSİAD ve Eko-
Avrasya heyetleri KTSO'yu ziya-
ret etti. Yaklaşık 30 kişiden
oluşan heyete, AYSİAD Başkanı
Mahmut Catlık ile EkoAvrasya
Başkanı Hikmet Eren başkanlık
etti. 

Kabulde konuşan KTSO Başkanı
Ali Kamacıoğlu, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, kalıcı ve
sürekliliği olan ilişkilerin ziyaretlerle
başladığını ifade etti. Başkan Kama-
cıoğlu, sanayi sektörünün yapısı hak-
kında bilgi verdikten sonra, ülkemizin
potansiyel ihraç ürünlerine değindi.
Başkan Kamacıoğlu sözlerini şö,
“Hellim ve zeytin ülkemizin en
önemli ürünleri arasında. Azerbay-
can’da Rum helliminin satılması beni
çok üzdü. Bu konuda desteğiniz
bizim için çok önemli. Zeytinyağımız
özellikle dünyanın en iyi asit seviye-
sine sahip bir ürünümüz. Hellim ise
ihracatın lokomotifi durumunda.
Harup, bu ilkenin yüz yıllardır en
önemli doğal ihraç ürünü. Geçmişte
bu ürün için özel liman ve depolama
alanları mevcuttu. Unu bugün avru-

panın en önemli gurme ürünleri ara-
sında. Bunu canlandırmalıyız.Kasım
ayında Türkiye’den gelen suyun
tarım amaçlı bu bölgeye ulaştırılması
planlanmakta.Diğer bir önemli doğal
kaynağımız ise ilaç sektöründe mev-
cut. Bunların değerlendirilip ilaç sek-
törüne yapılacak yatırım önemli bir
potansiyeldir.” AYSİAD Başkanı Mah-

mut Catlık ise, ülkemizde bulunmak-
tan duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek, “Buraya elimizden gelen iş ile
başlamaya geldik. Denizli sanayicisi
kendi mücadelesiyle bir yerlere geldi
ve bugün Türkiye ihracatında 7. Sı-
rada yer almaktadır” dedi. Başkan
Catlık, buraya iş yapmak için geldik-
lerini ifade etti.

AYSİAD İLE EKOAVRASYA HEYETİ
KTSO’YU ZİYARET ETTİ



Avrasya Yönetici Sanayici ve İş
Adamları Derneği(AYSİAD) Kıbrıs’a
önemli bir ziyaret geçekleştirdi. AY-
SİAD Başkanı Mahmut Catlık ziyaret
hakkında, “Türkiye, KKTC’yi bağımsız
bir Türk devleti olarak kabul ediyor
ancak geçmişten günümüze kadar ya-
şadığı ekonomik zorluklarında far-
kında. KKTC’ ye  uygulanan
ambargolar nedeniyle ticari faaliyetle-
rinin çoğu  Türkiye’ye bağlı,  biz bunun
için oraya gittik. Çok iyi ilişkiler kura-
rak döndük. Şimdi bu ilişkileri projeye
dönüştüreceğiz”dedi. 

AYSİAD ve Eko Avrasya’nın Kıbrıs ziyareti
büyük ses getirdi. AYSİAD Başkanı Mahmut
Catlık, Kıbrıs ziyaretini, kazanımları, yeni pro-
jeleri AYSİAD Gazetesi’ne anlattı. Röportaja
AYSİAD’ı tanıtarak başlayan Başkan
Catlık;“AYSİAD ve biz biriz zaten. 2004 yı-
lında kurulmuş Denizli menşeli ve bugüne
kadar Türk milleti adına mücadele etmiş
2004 yılından beri yüzlerce bu uğurda prog-
ramlar yapmış çok önemli bir sivil toplum ku-
ruluşu. AYSİAD temel anlamda Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlü-
ğünü hedef bilen hem Türk milleti için hem
Denizli’miz için mücadele eden ülkemizin  ve
ilimizin pozitif yönlerini sadece Denizli ilimiz
ile değil dünyanın her yerinde ifade etmeye
çalışan çok önemli bir sivil toplum kuruluşu.
Yaklaşık 36 farklı sektörden 200’e yakın üye-
miz var.”dedi. AYSİAD’ın Kıbrıs ziyareti hak-
kında açıklamalarda bulunan Başkan Catlık;“
AYSİAD,Denizli içerisindeki pozisyonu ta-
mamladıktan sonra artık enerjisini ülke dı-
şına taşımak zorundaydı. Bununla alakalı tabi
birçok paydaş arayışı içine girmiştik. Tür-
kiye’de Avrasya ismini taşımak öyle kolay bir
şey değildir ama çok fazla sivil toplum kuru-
luşu var. Bize en yakın, bizimle gönül birliği
yapacak, bizimle aynı düşünceye sahip Eko-
Avrasya ile bir kardeşlik protokolü imzaladık.
Bu çerçeve de onlarla birlikte bugüne kadar

üçüncü organizasyonumuzu gerçekleştirdik.
Buradan da Sayın Başkanım Hikmet Eren’e
bize güvendiği için gönül dolusu teşekkürle-
rimi sunuyorum. 

KIBRIS DÜŞÜNCESİ
NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın

seçim konuşmalarında Türkiye Cumhuriyeti

Devleti için hem de Bağımsız Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti için söylemiş oldukları bizi ina-
nılmaz heyecanlandırmıştı. Mutlaka onunla
görüşmemiz gerektiğini hissediyorduk. Sağ
olsunlar bizi de kırmadılar. 25 kişilik bir he-
yetle çok farklı sektörden arkadaşlarımızla
yaklaşık 3 günlük yoğun bir temasımız oldu.
Bu temasımızın sonunda çok güzel dostlukla-
rımız oluştu. Neyin doğru neyin yanlış oldu-

ğunu öğrenmiş olduk. Nasıl destek olmamız
gerektiğini öğrenmiş olduk. Çünkü Türk Mil-
leti beklenendir. Biz Kıbrıs’a ilk gittiğimizde
söylemiş olduğumuz kelimeler hep aynıydı.
Dedik ki;330 gün güneşli, el değmemiş kum-
salları olan kendine özgü yemekleri olan,
Türkçe konuşan, Türk lirası kullanan bağımsız
bir Türk Cumhuriyetine gelmiş olmaktan do-
layı büyük mutluluk duyduk’ dedik. Kendile-
rini bize ifade etme şansları oldu. Ardından
öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber
olduk. Onu makamında ziyaret ettik. Kendi-
sine neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nde olduğumuzu neler yapmak
istediğimizi hangi heyecanla oraya geldiği-
mizi aktardık. Kendisi çok güzel karşıladı bizi.
Arkasından özellikle Kıbrıs Türk Ticaret
Odası Başkanı Turgay Deniz gerçekten bizim
için inanılmaz bir hazırlık yapmıştı. Bütün ba-
kanlarımızla görüştük. Maliye Bakanıyla gör-
üştük. Enerji Bakanımızla görüştük.
Başbakan yardımcımızla görüştük. Kıbrıs
Türk Sanayi Odasıyla görüştük. KKTC’ de faa-
liyet gösteren birçok işletmeyide gezme fır-
satı bulduk. Kıbrıs Türk Ticaret Odasında bir
sunum yaptık. Denizli’mizi tanıktık. Deniz-

li’mizdeki sektöreler hakkında bilgiler verdik.
İhracat ve ithalatımız hakkında bilgiler ver-
dik. Hangi ortak çalışmaları yapabileceğimiz
konusunda onlara örnek teşkil edebilecek bir
sunum gerçekleştirdik ve sunumu da Denizli
Ticaret Odasındaki arkadaşlarımız bizlere
vermişlerdi. Biz Denizli olarak oraya gittik.
KKTC ziyaretlerimizi ve temaslarımızı asla
AYSİAD’a mal etmiyoruz Denizli’ye mal edi-
yoruz. 

KAPALI MARAŞ ZİYARETİNDEN
BAHSEDER MİSİNİZ?
Çocukluğumuz 1974’te KKTC’ye yapılan

Kıbrıs Barış Harekatı ile geçti biliyorsunuz.
Birazda tarihe meraklıysanız geçmişe dönük
birçok şeyi araştırma fırsatı buluyorsunuz.
Kapalı Maraş’ı gerçekten çok merak ediyor-
duk. Çünkü KKTC’de yaşayan vatandaşlarımı-
zın 1950 yılından itibaren neler çektiğini
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onlara nasıl
kucak açtığını, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında
nasıl aynı el ele tutuştuklarını tek bir birey
olduklarını orda görme fırsatını yakaladık
1974-2021 yılları arasında hiç el değmemiş
içerisindeki eşyalar halen duran binlerce
metrekareye sahip büyük bir yer. Şaşkınlıkla
gezdik. Şu an %3’lük %3.5’luk bir yeri vatan-
daşa açılmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı-

mız göreve başladığı andan itibaren söylemiş
olduğu şeyleri orada gerçekleştirmeye başla-
mış. Yaklaşık 380 kişi gereken müracaatı yap-
mış. 

KIBRIS’TAN BİR MÜCAHİT
DENİZLİ’YE GELDİ
Kıbrıs’ta Dener abiyle tanıştık. Dener abi

bizim rehberimizdi. Birkaç gün beraber olduk
ilişkilerimiz artınca onunla konuşma şansımız
oldu.13 yaşında mücahit olmuş.Çok iyi çok
donanımlı bir insan. Biz otobüsle gezerken
tabi yanımızda Pr. Dr. Bülent Topuz hocamız
vardı. Onun bir hastalığını fark etti. Dedi ki;
Dener kabul edersen Denizli’ye gelmeni
senin ameliyatını yapmak istiyorum dedi. Biz
Kıbrıs’tan geldikten 3 gün sonra kendisi bizi
aradı  davet ettik buraya geldi ve bizi en çok
onurlandıran ve gururlandıran şey onun bize
güvenerek denizliye gelmesi oldu.Ameliya-
tını üstlendik. 5 gün boyunca bizlerle birlik-
teydi. Kendisini ve eşini Denizli’yi gezdirme
fırsatımız oldu. Bir de AYSİAD da küçük bir
sunum yaptık. İşte AYSİAD’ın misyonu bu.

YENİ ETKİNLİKLER OLACAK MI?
Son 1,5 yıl içerisinde bir çok uluslarası

program yaptık. AYSİAD’ın buradaki dene-
yimleri artık gerçekten belirli bir noktaya
geldi. Kıbrıs gezimizden sonra Sayın Cumhur-
başkanımızdan bir teşekkür aldık. Bunun
doğrultusunda şu anda Polonya, Romanya,
Ukrayna, Özbekistan ve Azerbaycan’dan
heyet olarak çağrılıyoruz. İnşallah dönem
içeresinde artık ne zaman olur bilmem. Bu
ülkelere de Denizli’mizi tanıtmak onlarla el

ele vermek adına inşallah bizmle beraber
olmak isteyenlerin yanında olacağız.

GELECEĞE DÖNÜK PROJELERİNİZ…
Bizim geleceğe yönelik projemiz bir tane.

Biz yüce rabbimiz bize sağlık verdiği süre-
cinde Yüce Türk Milleti adına çalışacağız.
Türk milleti adına pozitif yönlerimizi kullana-
cağız ve bu doğrultuda hareket etmek için
mücadele edeceğiz.

KIBRIS BASININDA AYSİAD

“TÜRK BEKLENENDİR”
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BAŞKAN CATLIK, KIBRIS ZİYARETİNİ DEĞERLENDİRDİ



SGK önemli bir düzenlemeye giderek,
idari para cezası, icra takibine tabi sigorta
primi ve işsizlik primi gibi alacakları e-
tebligatla bildirecek. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafın-
dan iki önemli düzenlemeye gidildi. İlk
olarak, 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sa-
yılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Ku-
rumu’nca Elektronik Ortamda Yapılacak
Tebligata İlişkin Yönetmelik yayınlandı.
Yönetmelik, işverenlere 01.10.2021 tari-
hinden itibaren 3 ay içinde başvuru yapa-
rak E-tebligat adresi alma zorunluluğu
getiriyor.

SGK tarafından mevzuat gereği tebliği
gereken tüm evraklar, elektronik ortamda
tebliğ edilebilecek. Bununla birlikte, elek-
tronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple
yapılamaması durumunda, diğer usullerle
de tebligat yapılabilecek.

İşverenler, Yönetmelikte belirlenen sü-
relerde elektronik tebligat adresi almak
ve elektronik sistemi kullanmak zorunda-
lar.

- Elektronik tebligat adresi almak zo-
runda olan işverenler, SGK tarafından be-
lirlenen sistem üzerinden, bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (1
Ekim 2021) takip eden üç ay içinde baş-
vuru yapmakla yükümlüler. Yani, 31 Ara-
lık 2021 tarihine kadar başvurusu süresi
bulunuyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih-
ten, yani 01 Ekim 2021’den sonra sigor-
talı çalıştırmaya başlayan işverenler ise
sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dö-
nemi takip eden aydan itibaren üç ay
içinde, başvuru yapmakla yükümlüler.

Elektronik tebligatı aldıktan sonra 5

gün süreniz var.

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal
güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tara-
fından tebliğ edilmesi gereken evrak elek-
tronik ortamda imzalanacak ve Kurum

tarafından muhatabın elektronik tebligat
adresine iletilecek.

Elektronik imzalı evrak, işverenin elek-
tronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi
izleyen beşinci günün sonunda tebliğ
edilmiş sayılacak.

Ayrıca, talep edilmesi durumunda elek-
tronik tebligata ait kayıtlar muhataba
veya yetkili mercilere sunulacak.

Elektronik ortamda tebligat yapılacak
işveren/ işveren temsilcisi;

- Başvurusunu süresinde, tam ve doğru
olarak yapmakla,

- Beyan edilen bilgilerde meydana gele-
cek değişiklikleri bildirmekle,

- Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara
uymakla,

- Elektronik tebligatı alacak kişilerde
değişiklik olması halinde bu değişikliği
bildirmekle yükümlü.

Burcu
DEMİR
BENLİ
yazdı...

AVUKAT

E-TEBLİGAT
DÖNEMİ

Tüm toplumlarda görünen en belirgin
eşitsizliklerden bir tanesi cinsiyet kay-
naklıdır. Dünyada kadınlar ücretsiz düşük
değerde işlerde çalışmaktadırlar. Kadının
eğitim ev içi ve dışı ilişkiler ve iş yükü,

makam sahibi olma üretimdeki etkinliği
ve aldığı pay oranı tüm parasal işlerdeki
katılımı vb. toplumdaki konumunu
olumlu ve olumsuz etkileyecek nedenler-
dir. Bunun yanı sıra toplumun kadın çalı-
şanlara bakışındaki olumlu değişimler,
çocuk bakımı konusundaki destekler ve
olumlu gelişmeler, eğitim olanaklarının
artması kadını koruyucu ve destekleyici
yasalardaki artış, vb. nedenlerde kadının
toplumdaki yerini etkilemektedir.

2015 yıl TÜİK verilerine göre ev halkı-
nın iş gücüne katkısı erkeklerde %77.3 ka-
dınlarda %35.6’dır.ülkemizin üretim
gücünü arttırabilmek rekabet şansımızı
arttırabilmek için kadın çalışanlarımızın
da gelişmiş dünya ülkelerinin çalışmaya
katılım oranlarına çıkarmamız lazım.

Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği ted-
birlerinin tam eksiksiz uygulanması işve-

renin sorumluluğunun yerine getirmesi
önemli bir etkiye sahiptir. T.C. anayasa-
mıza göre kimse yaşına cinsiyetine gü-
cüne uygun olmayan işlerde
çalıştırlamaz.6331 sayılı kanuna göre de
işverenin sorumlukları ve alması gereken
tedbirler detaylı olarak bildirilmiştir.
Buna göre: işveren çalışanların sağlık ve
güvenliğini korumak için her türlü tedbiri
almak zorundadır.

-Risk değerlendirmesi yapılmasını ve
bu değerlendirmeyi esas alan iş sağlığı ve
güvenliği eylem planı hazırlanmasını sağ-
lamak.

-Risk değerlendirmesinde belirtilen
tedbirleri almak uygulamaya koymak

-Tüm önlemlere rağmen oluşan tehli-
keli durumlar sonrası için gerekli altya-
pıyı hazırlamak toplanma alanları kaçış
planları revir donamını vb. gibi

-Acil müdahale ve ilkyardım ekibin ha-
zırlamak ve sürekli tatbikatlarla zinde
tutmak

-Etkili bir eğitim ve çalışanlarla iletişim
altyapısı kurmak

-Çalışanları sağlık ve güvenliğini ilgi-
lendiren konularda görüşlerini alam ka-
rarlara katılımını sağlamak

-Çalışanların bilgi alma eğitim hakkına
görüş bildirme, seçme seçilme sağlık hiz-
metlerinden yararlanma ve tehlike gör-
düğü alanlarda çalışmama hakkına saygı
duymalıdır.

Anayasamızda ve kanunlarımızda
açıkça belirtilen bu düzenlemelere uyul-
duğu anda sağlıklı bir çalışma ortam
mutlu bir iş hayatı ve ticari anlamda da
daha kaliteli rekabetçi bir üretim yapan
ülkeye dönüşürüz kadınlarımızda iş haya-
tında hak ettiği yerde olurlar. Başarılar
diliyorum.

Dr.
Selami
DERELİ
yazdı...

KADIN
ÇALIŞANLAR

Genç AYSİAD, destekçisi olduğu ve ka-
tıldığı projelerle adından sıkça söz ettiri-
yor. Bir Dil Bir Kültür Projesi İngilizce

eğitim çalışmalarına destek veren Genç
AYSİAD’ın aktif çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik
Meclisi, Genç AYSİAD, AİSEC , Denizli Milli
Eğiti Müdürlüğü ve AİESEC aracılığıyla 10
farklı ülkeden yaşları 18 ile 26 arasında
değişen yaklaşık 10 yabancı gönüllü staj-
yer eğitmen, 14 Ağustos tarihine kadar 5
haftalığına Denizli’ye geldi. Eğitmenler,
daha önceden düzenlenecek program ve
müfredat çerçevesinde İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından uygun görülen Denizli
Lisesi C Bloğunda Denizli gençlerine İngi-
lizce dersleri verdi. Dersler ayrıntılı dil bil-
gisi derslerinden daha ziyade çok
konuşma ve konuşturma üzerine oldu.

Dersler 10’ar kişilik sınıflarda haftada
4 gün 3’er saat olarak toplamda 60 saat
işlendi. Derslerde tercümanlık gerektire-
cek durumlarda Pamukkale Üniversitesi
Yabancı Dil Bölümü’nde okuyan gönüllü
öğrenciler eğitim boyunca derslere eşlik
etti. Yabancı eğitmenler, öğrencilerin
evinde dönüşümlü olarak konakladı..
Gelen eğitmenlerin proje süresince 30
farklı ailede kalması hedeflendi. Bu bağ-
lamda İngilizce öğreniminde süreklilik ve
kültür paylaşımı da sağlandı. Proje so-
nunda 10 farklı yabancı kültür Denizli
gençliğine ve onların ailelerine tanıtılırken
aynı zamanda da 10 farklı yabancıya Türk
kültürü ve Denizli kültürü tanıtılmış oldu.
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Öğretmeni Catlık ile yıllar sonra AYSİAD çatısında buluştuGENÇ AYSİAD,
PROJELERİYLE
ADINDAN
SÖZ ETTİRİYOR
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Denizli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi,
Genç AYSİAD, AİSEC , Denizli Milli Eğiti Müdürlüğü
ortak çalışması ile ‘Bir Dil Bir Kültür Projesi’
kapsamında 10 yabancı ülkeden gelen eğitmenlerle
Denizli gençlerine İngilizce öğretti.

Kahve Diyarı’nın De-
nizli İşletmecisi Duygu
Doğan kendisinden ve

iş hayatından bahsetti. 30 ya-
şındaki genç işletmeci Doğan
“İlköğretim ve liseyi Denizli’de
okuduktan sonra üniversite için
2009’da İzmir’e gittim. Dokuz
Eylül Üniversitesi Çalışma Eko-
nomisi ve Endüstri İlişkileri Me-
zunuyum. Mezun olduktan
sonra 2014 yılında tekrar Deniz-
li’ye döndüm. Döndüğüm gibi
de iş hayatına başladım” dedi. 

İzmir Merkezli işletme olan
Kahve Diyarı Pamukkale İlçesi,
Çamlık Fakülte Caddesi’nde yer
alıyor. Her yaştan misafiri ağır-
layan Kahve Diyarı özellikle öğ-
rencilerin uğrak noktası haline
geldi. Duygu Doğan şunları kay-
detti;  “İşletmemiz Kahve Di-
yarı, İzmir Merkezli bir
franchising firması. Biz Denizli
bayiliğini yapıyoruz. Daha önce-
den de var olan bir restorandı.
Ancak biz 2019 yılında devral-
dık burayı. 3 yıldır da buranın iş-
letmeciliğine devam ediyoruz.”

ÖĞRETMENİ İLE YILLAR
SONRA AYSİAD’DA BULUŞTU

AYSİAD ile tanışma hikayesi-
nin AYSİAD başkanı ve aynı za-
manda öğretmeni olan Mahmut
Catlık sayesinde olduğundan
bahseden Doğan “AYSİAD’a yak-
laşık 3 yıldır üyeyim. Burayı al-
dıktan sonra Mahmut Hoca ile
tekrar denk geldik, sonrasında
bana AYSİAD’dan bahsetti.
Onun sayesinde üye olduk.
Mahmut Catlık benim öğrencilik
yıllarında hocamdı” dedi.

AYSİAD PANDEMİYE
RAĞMEN DURAKLAMADI
AYSİAD üyesi olmaktan mut-

luluk duyduğunu belirten
Doğan “AYSİAD baya aktif bir
dernek. Çalışmalarını elimizden
geldiğince takip etmeye çalışı-
yoruz. Pandemiye rağmen dura-
ğanlaşmadı, ilerleyen bir
dernek oldu. O yüzden memnu-
num. İşlerimiz dolayısıyla çok
fazla katılamıyoruz etkinlikle-
rine ama AYSİAD’a üye olmak
gayet güzel” şeklinde konuştu.

GENÇ İŞLETMECİ
DUYGU DOĞAN
KAHVE DİYARI’NI
ANLATTI

Kahve Diyarı’nın Denizli’de
franchising işletmeciliğini
yapan Duygu Doğan iş haya-
tına nasıl atıldığını ve AYSİAD
ile nasıl tanıştığını anlattı.
Doğan yıllar sonra karşılaştığı
öğretmeni Mahmut Catlık’ın
başkanlığını yaptığı bir der-
neğe üye olmaktan mutlu ol-
duğunu ifade etti.



Tekstil ve inşaat yapı malzeme-
leri sektörlerinde hizmet veren
Atakan Eken’in işletmeleri yeni ye-
rine taşındı. Önceki iş yerinde de
hizmet vermeye devam ettiğini be-
lirten Eken, çok yakında tamamen
Gürcan Nakış ve Anadolum Yapı
olarak Gümüşler Mahallesinde bu-
lunan yeni iş yerine taşınacağını
söyledi. 

44 yaşındaki 3 çocuk babası ve ma-
kine mühendisi olan Atakan Eken teks-
til ve inşaat yapı malzemeleri
sektöründe hizmet veriyor. Yıllardır
emek verdiği işletmesini tanıtan Eken
“Tekstil ve inşaat yapı malzemeleri
sektöründe hizmet vermekteyiz. Gür-
can Nakış tekstil firmamız, Anadolum
Yapı İnşaat ve Yapı Malzemeleri sektö-
ründeki firmamız. Denizli’nin en eski
nakış firmalarından biriyiz. Biz üçüncü
kuşağız. Yapı-inşaat malzemeleri sek-
töründe nakış sektörü kadar eski olma-
sak da yine de ikinci kuşağız. Orada
yapı malzemeleri, anahtar teslimi in-
şaat gruplarında hizmet vermekteyiz”
dedi. 

YENİ YER YENİ HEYECAN
Yeni iş yerine taşındığını belirten

Eken “Gümüşler Mahallesi’nde yeni ye-
rimize taşındık. Eski yerimiz Kara-
kurt’un üzerinde. Hem fabrika, hem
depo olarak kullandığımız bir yer. Şu-
anda orası da aktif ama ilerleyen za-
manda tamamen bu bölgeye
geleceğiz” şeklinde konuştu.

Şuanda fason üretim yaparak müş-
terilerine hizmet verdiğini söyleyen
Atakan Eken “Tekstille alakalı eskiden
çalışan sayımız çok daha fazlaydı. Ama
şuanda ağırlıklı olarak fason üretim
yaptırmaktayız. Takribi 10 civarında bir
çalışanımız var. Ama tüm üretimimiz
hemen hemen fason. Ağırlıkla dışarda
üretip müşterilere hizmet sunmakta-
yız” dedi. 

“İLERLEYEN DÖNEMDE
DAHA FAZLA BAYİLİK AÇMAYI 
PLANLIYORUZ”
Çok fazla büyümeden ayakta kal-

manın derdindeyiz diyen Eken “Günü-
müz şartlarında ama ileriye yönelik
olarak da pazar payının artması,
daha fazla pazara hitap edebil-
mek. Farklı ürün gruplarına yö-
nelebilmek, tekstildeki ileriye
yönelik projelerimiz. İnşaat ve
yapı malzemeleri ile ilgili ola-

rak da 1 marka ile başladık. Şuanda 3
markayla  bayilik olarak devam et-
mekte. İlerleyen dönemde belki daha
fazla bir bayilik açmayı planlıyoruz. Çok
iş yapmaktan ziyade kaliteli ve müşte-
rini memnuniyetini esas alan bir üre-
tim bizim kafamızdaki yatan çalışma
mantığı” dedi.

“BABAM İLK ÜYE VE
KURUCULARINDANDI”
AYSİAD ile babam sayesinde tanıştı-

ğını söyleyen Eken “İlk üye babamdı
sanırım. Kurucularındandı yanlış hatır-
lamıyorsam. Ondan biz devraldık, çok
fazla aktif olarak katılamasak da özel-
likle son zamanlarda Mahmut Hocamın
çalışmalarından çok memnunuz. Ger-
çekten taktire şayan bir çalışması var.
Denizli genelinde baktığımız zaman
işadamları derneklerinin içinde en aktif
dernek. Ben çok aktif katılamıyorum
ama olması gereken olmazsa da eksik-
liği hissedilebilecek bir dernek” şek-
linde konuştu.

Gürcan Nakış ve Anadolum Yapı yeni yerine taşındı
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35 yıldır eczacılık yapıyorum. Çeşitli
sivil toplum örgütlerinde de yönetim ku-
rulu ve başkanlık adı altında uzun bir tec-
rübem var. AYSİAD bizim çocuğumuz
gibi. Ben aynı zamanda AYSİAD’ın kurucu
üyelerindenim. Tabi bu işe Mehmet Gökçe
Başkanımız önderlik etti. Onun dışında bir
sürü Denizli’nin ileri gelen, hatta şuanda
milletvekili olan arkadaşlarımız da bu işin
önderlerinden. Bizde elimizden geldiği
gibi bu işe katkı sağlamaya çalıştık. AY-
SİAD bir ihtiyaçtan doğmuştur. 1850 –
1914 yılları arasında yaşamış olan Kırımlı
Tatar Gaspıralı’nın ‘işte, dilde, fikirde bir-
lik’ adı altında biz bu ihtiyacı hissettik De-
nizli’de. Bunu üzerine çalışmalar başladı,
tüzüğümüzü yazdık. Elimizde doğdu AY-
SİAD. Kurucu üyelerindeniz. Tabi bunda
kendi üzerimizde olan sorumlulukların
akde, işe dönüştürülmesi gerektiğini his-
settiğimiz için bunu kurduk. AYSİAD’ın
bizim zamanımızda 100 civarında üyesi
vardı, ben AYSİAD’ın 3. başkanıyım. İlk
Kurucu Başkanımız Mehmet Gökçe.

Ondan sonra da Mustafa Koç Başkan’dı.
Biz tabi AYSİAD’ın tüzüğünden ihtiyaçla-
rından kaynaklandığı için belirli bir çalıma
programı hazırladık. Bunun için de yaren
geceleri, iş seminerleri, akademik sohbet-
ler ve AYSİAD’a, Denizlimize, Türk diline ve
Türk dünyasına hizmet edenleri ödüllen-
dirdik, ön plana çıkarmaya çalıştık. Benim
dönemimde yurtdışı geziler yapıldı. 5 tane
Balkan ülkesi, Suriye, İspanya gezilerimiz
oldu. Bu gezilerin bir amacı vardı. Türk
dünyasına, Türklüğe hizmet etmiş insan-
ları, yeni gençlerimize, yeni nesillerimize
anlatabilmek, farkındalık yaratmaktı. Tabi
biz bunu başardık. Şuanda AYSİAD De-
nizli’de elit bir konumda, iş adamlarını ba-
rındırmakta. Hakettiği konuma getirildi.
Biz her seneyi bir başlangıç olarak kabul
ederiz, bu genellikle Ekim ayıdır. Yıllık ya-
pılacak faaliyetler genişletilmiş yönetim
kurulunda toplanır, bir yıllık faaliyet yapılır.
Biz burada gerekli şeyleri başkanımızla is-
tişare ederek onlar bize, biz onlara kat-
kıda bulunmaya çalışırız. 

GEÇMiŞTEN GÜNÜMÜZE
AYSiAD’I ANLATTI EKEN’İN YENİ HEDEFİ BAYİLİK



Dental Rezidans Ağız ve Diş Sağ-
lığı Polikliniği kurucusu Diş hekimi
Mustafa Özcan, geniş ve donanımlı
kadrosuyla Çamlık ve Bayramyeri
bölgelerinde Denizlililere diş sağlığı
alanında hizmet veriyor. Ağız ve diş
sağlığı alanlarında uluslararası stan-
dartlarda teknoloji ve bilimin tüm
imkânlarından yararlanmaya çalış-
tıklarını söyleyen Diş hekimi Mustafa
Özcan, Denizli halkına hak ettikleri
kaliteli hizmeti sunmak için ara ver-
meden çalıştıklarını dile getirdi. Pan-
demi sürecinden etkilendiklerinden
bahseden Özcan bu süreçte göstermiş
oldukları hassasiyetin ardından pan-
deminin negatif etkisini tersine çevir-
diklerini ifade etti. 

Dental Rezidans Ağız ve Diş Sağlığı Po-
likliniği kurucusu Diş hekimi Mustafa

Özcan sözlerine
şöyle devam ediyor:
“Daha önce başka
bir kliniğin kuru-
cusu ve ortağıydım.
Çamlık bölgesinde
böyle bir hizmete ih-
tiyaç duyulduğunu
tespit ettik ve polik-
liniğimizi açtık.
Daha sonra Bayram-
yeri’ne de poliklini-
ğimizin şubesini
açtık. Aradan geçen
6 yılın ardından şu
anda iki klinikte top-
lam 12 diş hekimi
ve 35 personelle hiz-
met vermekteyiz. 

Bayramyeri şu-
bemizde ağız ve diş sağlığı merkezi olduğu
için o bölgede genel anestezi, yani ameliyat
yapılması gereken hastalara bakabiliyoruz.
Özellikle korkan, çok yaşlı ya da mental re-
tardasyonu olan hastaları genel anestezi al-
tında ameliyathanemizde tedavilerini
yapabiliyoruz. Orası ulaşım yönünden de
engelli hastalarımız için daha uygun bir kli-
nik olarak dizayn edildi. Çamlık’ta bulunan
şubemizde ise daha çok gülüş estetiği, este-
tik diş hekimliği tarzında hizmetler veriyo-
ruz. Sağlık turizmi alanında çalışmalar
yürüten Özcan, Çamlık’ta bulunan polikli-
niklerine uluslararası sağlık turizmi yetki
belgesi alarak Denizli’ye hizmet olarak bir
yenisini eklediklerini belirtiyor.

Her iki kliniğimizde de diş hekimliğinin
tüm alanlarında hizmet verilmekte; implant
uygulamaları, kanal tedavileri ve diğer pro-
tezler gibi bütün hizmetler hekimlerimiz ta-
rafından sağlanmakta. Çamlık’taki
kliniğimizle bu işin sadece Bayramyeri böl-
gesinde yapılmayacağını, Denizli’nin her
yerinde ihtiyaç olduğunu göstermiş olduk.

Teknolojiyi takip etmezseniz çağın gerisinde
kalıyorsunuz; bu yüzden kliniklerimiz son
teknolojileri takip eden klinikler. Şu anda
cad-cam uygulamaları, dijital diş hekimliği
uygulamaları ve navigasyonla implant uygu-
lamaları ile teknolojinin imkanlarından fay-
dalanmaktayız. Tabi bu tarz uygulamaların
hepsini gönül rahatlığıyla yapabiliyoruz.
Hem ekibimiz, hem de donanımımız buna
uygun.”dedi.

Diş hekimi olarak pandemi sürecini çok
zor geçirdiklerinden bahseden Mustafa
Özcan “Özellikle ilk üç ay çok sıkıntılıydı.
Hem biz hem de hastalarımız çok tedirgindi.
Kliniği kapatıp kapatmamak arasında çok
kaldık. Ama sonuçta bir sağlık kuruluşuy-
duk ve insanların ihtiyacı olduğu zaman on-
lara yardımcı olabilmeliyiz diye pandemi
sürecinde kliniklerimizi tüm tedbirleri alarak
açık tuttuk. Bu süreçte kendimizi, personeli-
mizi ve hastalarımızı korumaya son derece
özen göstererek bu süreci atlattık. Pandemi
döneminin eksisi olmakla beraber o dönem-
deki hastalarımıza gösterdiğimiz hassasiye-
tin ardından da artısı oldu, iş kapasitesinde
artış oldu diyebilirim” dedi.

AYSİAD ile tanışmalarına da değinen
Özcan “Benim mesleğe ilk başladığım dö-
nemlere hastam olan rahmetli Mehmet Bay-
sal vardı. O dönemde kendisinin diş
tedavilerini yapıyorduk. O da tedavi sonra-
sında derneğe gidecekti. ‘Gel beraber gide-
lim’ diyerek beni davet etti. Biz de o
vesileyle AYSİAD ile tanışmış olduk. Ora-
daki ortamı görüp, üyeleri ile samimi bir di-
yalog gerçekleştirdikten sonra bana yine
kendisinden teklif geldi. ‘Üye olmak ister
misin’ diye. Ben de hiç tereddüt etmeden
kabul ettim. O dönemden bu yana da AYSİ-
AD’ın üyesiyim. Tüm AYSİAD üyeleri ve
yönetimleriyle gayet iyi ilişkilerimiz oldu.
Buradan sizin aracılığınızla başta Merhum
Mehmet Baysal olmak üzere tüm AYSİ-
YAD üyelerine şükranlarımı sunuyorum”
dedi.
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA
ULUSLARARASI STANDARTLAR

Denizli Akademi Denizli’de tek SRC
5 ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danış-
manlığı Eğitimi (TMGD)  veren kurum
olarak hizmet veriyor. SRC 1-2-3-4, SRC
5, Orta Düzey Yönetici (ODY), Üst
Düzey Yönetici (ÜDY) ve TMGD eğitim-
lerinin ve belgelerinin verildiği kurum,
alanında uzman eğitmen kadrosuyla
adından sıkça bahsettiriyor.

Aslen Denizli’nin
Beyağaç İlçesinden
olan Salih Özdemir
Merkezefendi İlçesi, Sa-
raylar mahallesinde bu-
lunan Denizli Akademi
Eğitim Şirketlerinin sa-
hibi. Verdikleri eğitim-
den bahseden Özdemir
SRC 1,2,3,4, şoförlerin
kullandığı belgeleri ve-
riyoruz. 1,2,3,4 Milli
Eğitim Bakanlığına
bağlı sınavları ile yapılı-
yor. Bir de SRC 5 ve

tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğiti-
mimiz var. Bu eğitim sadece Denizli’de bizde
mevcut. Onların eğitimlerini de veriyoruz.
Ayrıca psikoteknik belgemiz de var, şoförle-
rin kullandığı, onu da biz veriyoruz” dedi.

5 personeli ile Denizli’de müşterilerine
hizmet veren Salih Özdemir “Bizde iki çeşit
öğrenci var, bir kısmı şoför, bir kısmı yönetici.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eği-
timi alanlar yönetici, SRC 1,2,3,4,5 eğitimi
alanlar şoför. Biz eğitim kurumu olduğumuz
için haftanın 7 günü açık olabiliyoruz” şek-
linde konuştu.

HANGİ BELGELER İÇİN
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Öğrencilerin kayıt şartlarından bahseden

Salih Özdemir, “Öğrencilerin 18 yaşını dol-
durmuş olması ve 65 yaşından da gün olma-
ması gerekli. Bu şartlar sadece SRC eğitimi
alanlar için geçerli. ODY ve UDY belgeleri var
bir de. ODY’nin açılımı ise Orta Düzey Yöne-
tici Belgesi, UDY’nin açılımı ise Üst Düzey Yö-
netici Belgesi. Bu belgelerin verilmesi için ise
yaş sınırı yok. Ehliyet şartı da yok. Alacak kişi-
nin 18 yaşını doldurmuş olması yeterli. 65 yaş
ve üzeri vatandaşlar da alabiliyor. Tehlikeli
madde, güvenlik danışmanlığı belgesini
almak isteyen birinde de aranan şart ise 4 yıl-
lık lisans mezunu olması gerekiyor. Bu belge
için yaş sınırı yok. Üniversite mezunu olan
herkes alabilir” dedi. AYSİAD ile nasıl tanıştı-
ğını anlatan Özdemir “AYSİAD’da İsmail Arı-
soy diye bir arkadaşımız var. O da AYSİAD’ın
eski üyelerinden. Onun aracılığıyla tanıştım.
AYSİAD’ın çalışmalarından memnunuz. Zaten
üyeleri seçkin insanlar” dedi.

SRC 5 ve TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VEREN TEK EĞİTİM KURUMU

DENİZLİ AKADEMİ!

Ehliyetlerini 25.02.2003 tarihinden sonra almış, ya da muafiyet şartlarını taşımayan ticari araç
sürücüleri, “SRC Mesleki Yeterlilik Eğitimi”ne katılıp sınav olduktan sonra SRC Belgesi alabilirler.



Denizli’nin köklü markalarından olan
Önallar geleneksel ürünlerin yanı sıra ta-
leplere ve ihtiyaçlara göre de ürün çeşitli-
liği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi
başarıyor. Önallar’ın üçüncü nesil Temsil-
cisi Halil Alptuğ Önal kendisini ve aile şir-
ketini AYSİAD Gazetesine tanıttı.

Firmasının temel yapını anlatarak söz-
lerine başlayan Önal;“Önallar Firması
üçüncü nesil temsilcisiyim. Dedemin Halil
İbrahim Önal’ın kurucusu olduğu aile kül-
türü serüvenini süt ve süt ürünleri sektö-
ründe ailevi kültürü teknoloji ile
birleştirerek bir noktaya getirdiğimiz bir
şirketimiz var. Ürünlerimiz temel özellik-
leri geleneksel yöntemlerden alması ile
beraber endüstri 4.0’daki otomasyonlarla
desteklediğimiz ve bu şekilde kaliteyi ve
duyarlılığını standartize ettiğimiz bir şir-
keti yönetiyoruz. Şirketimizde şuan ki sü-
reçte üç tane yazılımcımız var. Süt
sektöründe hizmet veren bir firma olma-
mıza rağmen kendi IP yazılımlarımızdan
saha yazılımlarımıza kadar teknoloji ile ta-
mamen firmayı entegre ettiğimiz bir sü-
reçteyiz” dedi. 

“ÖNALLAR 1957 ÇATISI ALTINDA 
HİZMET VEREN ÜÇ FİRMAMIZ 
DAHA VAR”
Önallar 1957 çatısının altında toplanan

diğer markaları anlatan Alptuğ Önal “60
yıllık bir şirket serüveninde tabi ki bazı
güncellemeler geliyordu. Soyadımız olan
Önal markasını artık markaların üzerin-
deki çatı marka haline getirdik. Önallar
1957 olarak çatı markamızı oluşturduk.
Daha sonrasında en düşük tüketim için
Hisar markamıza yer verirken sol tüketici-
ler için Peyden adında yeni bir marka
oluşturduk. Yakın gelecekte öngördüğü-
müz ihracat ile alakalı olarak da Pigotti
adı altında ihracat kanalıyla ilgili çalışma-
lara başladık” şeklinde konuştu.

Projelerinden bahseden Özal “Yakın

gelecekte bahsettiğimi ihracat ile ilgili ar-
gesel ürün geliştirmelerimiz var. Bu ürün
geliştirmelerle beraber yakın gelecekte
süt ürünleri ihracatımız gerçekleştirilecek.
Bunun yanında bahsettiğimiz endüstri
4.0 entegrasyonu ile beraber mümkün
olan optimum optimizasyonu cihazlarımız
ile sağlayıp makineleri aslında haberleş-
mesi dediğimiz bütün yapının bir dikdata
üzerindeki entegrasyonunu sağlayabil-
mek. Çünkü takdir edersiniz ki bizim ürü-
nümüz köydeki ineği Ayşe teyzenin
sağması ile başlıyor, değer verdiğimiz
müşterilerimiz tüketimine kadar devam
ettiği çok uzun bir hikayesi var. Bu hika-
yenin mümkün olduğu kadar kontrol al-
tında tutulabilmesi, geri ve ileri
izlenimlere tabi olabilmesi bizim buradaki
en büyük kazancımız oluyor. Bunla bera-
ber hem ürünümüzdeki geliştirmeleri
sağlayabiliyoruz, hem de müşteri geri dö-
nüşlerinde hangi reçetemizin müşteri ta-
rafından daha çok beğenildiği ile alakalı
verimizi oluşturabiliyoruz” dedi.

“GURME AMAÇLI LEZZETLERE 
TALEP VAR”
Alptuğ Önal müşterilerin ihtiyaç ve ta-

leplerine yönelik ürün çeşitliliği olduğun-
dan bahsederek şunları kaydetti;
“Geleneksel ürünlerimizin yanı sıra inova-
tif ve değişik kahvaltı kültüründe daha
gurme amaçlı lezzetlere de talepler geli-
yor. Bunlara yakın zamanda ilave ettiği-
miz antepfıstıklı sepet peynirlerimiz var,
cevizli sepet peynirlerimiz var, yeni laktoz-
suz ürünlerle alakalı çalışmalarımız var.
Günümüzde artık insanların laktoza karşı
intoloransları da hem arttı, hem de şuan
ki portföyümüzdeki müşterilerimizde lak-
toz Inflorescence olmasa da şişlik ve sindi-
rim zorluğu yapıyor düşüncesiyle
mümkün olduğu kadar laktozsuz ürün-
lere bir yönelim var. Bununla alakalı da
çalışmalarımız devam ediyor. “
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Halil Alptuğ Önal, öncü gıda firmasını A’dan Z’ye anlattı

DENİZLİ’DEN BİR DÜNYA MARKASI
Önallar 1957 firması yöneti-
cisi Halil Alptuğ Önal 60 yılı

aşkın süredir gıda sektöründe
hizmet veren firmasından bah-

setti. Önallar 1957 çatısı altında
toplanan Pigotti, Peyden ve

Hisar markalarının çalışmala-
rını anlattı. Antepfıstıklı peynir,

cevizli peynir gibi çeşitleri de
ürettiklerinden ve geniş bir

ürün kitlesine sahip olan firma
müşterilerinden tam not alıyor. 


