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Mutlu ve şanslı azınlık

ge Sanayici ve İşadamları Derneği
(ESİAD)’ın 20.yıl etkinleri kapsamında
Üyelik Geliştirme ve Sosyal İlişkiler
Komitesi tarafından İzmir Devlet Opera ve
Balesi ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda düzenlenen konser, İzmir’de tarihi
Elhamra sahnesinde muhteşem bir gece
yaşattı. İzmir Devlet Opera ve Balesi’nden
özel konsere katılan sanatçılar arasında
kimler yoktu ki; Aytül Büyüksaraç, Gökhan
Koç, Aykut Çınar, Evren Işık, Filiz Güneş ve
diğer ünlü sanatçılar ayrı ayrı sanatlarını icra

manşet
ettiler. Ayrıca muhteşem orkestra da dinlemeye ve izlemeye değerdi. İki dansçının
tango gösterisinden sonra ünlü operacıların soloları ve Giampiero Sobrino’nun
klarnet solosu muhteşemdi. Sanatçılar
Aşk-ı Memnu , Muhteşem Süleyman,
Carmen, Romeo Juliet gibi eserleri adeta
büyülercesine sergiledi. Bu arada opera
sanatçılarımız Ormancı operetiyle çok
başarılı bir zeybek oyunu sergilerken,
Flamenko ile de adeta izleyicileri
İspanya’ya götürüp büyülediler.
Benim gibi hala gecenin etkisinden çıkamayanlar olmuştur. Ancak operanın sergilendiği yer İzmir ve bu şehirde senede bir
iki kez de olsa opera izlemenin havası
başka. İstanbul ve Ankara’da operaları izlemek için haftalar önce programlar yapılır,
yer bulmak her zaman o kadar kolay değildir ve opera salonları da hınca hınç doludur.Türkiye’nin üçüncü büyük şehrinde operaya olan ilgiyi anlatsam o da madalyanın
diğer yüzü olacak. Yazımın başında mutlu ve
şanslı azınlık demiştim. Evet operayı izlemek
ve orada bulunmak ayrı bir şanstı. Tarihi
opera binasında sergilenen onca güzel gös-

teriye karşın ilgi azlığına kim ne cevap verir
bilemem. Ne zaman operaya gitsem, izleyici topluluğu sen,ben bizim oğlan gibi hemen
hemen aynıdır; yaşları ilerlemesine karşın
hep bilinen kişiler operadadır. Oysa bu şehrin Valisi, idari yöneticileri de vardır; onları
operada göremedik. Üstelik Esiad birçok
yere davetiye göndermişti. Operadaki bir
başka gözlemim ise operaya ilgi gösteren
gençlerin azlığıydı. Sayıları bir elin beş parmağını geçmiyordu. “Peki İzmir’i kültür
sanatın başkenti, entelektüelliğin, ileri görüşlülüğün anavatanı olarak gösteren İzmirliler
nelerden hoşlanır?” derseniz, galiba evde
oturmaktan. Türkiye’nin üçüncü büyük şehri,
nüfusu milyonları aşan İzmir’de akşamları
sokakta insan yok; sinemalar, tiyatrolar,
operalar, sergiler boş ya da Esiad gibi sanata önem veren kuruluşların özel daveti ile
dolmuş ise gelenler belli. Sokaklar boş değil
dolu derseniz tek gösterebileceğiniz yer birahaneler olacaktır. Avrupa Birliği diyoruz;
Expo diyoruz; İzmir Türkiye’nin Avrupa’ya
bakan yüzü diyoruz. Peki nerede bu
İzmir’deki Avrupalılar, haydi artık çıkalım
sıcak yataklarımızdan…

lerine fizikî olarak verilen ve gönderilen
her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir. T araf ve vekilleri ile
diğer ilgililer, güvenli elektronik imza ile
imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla
mahke me le r ve ya icra ve iflâs daire le rine e le ktronik ortamda bilgi ve be lge
gönde re bilirle r, takip açabilirle r. UYAP
Avukat Portal üze rinde n
is e he r zaman s orgulama yapılabilir.

te klif ve rme de n önce , hacze dile n malın
tahmin e dile n kıyme tinin yüzde yirmis i
nis pe tinde te minat gös te rilme s i zorunludur.
> Ele ktronik ortamda te klif ve re bilme k için te minatın e le ktronik ortamda
yatırılma işle mi, bu konuda UYAP ile
e nte gras yonu tamamlanan bankalar
üze rinde n yapılır.

Çağa ayak uyduran icra sistemi
H.Merkezi/E.Çözüm
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dalet Bakanlığı icra ve iflâs
kanunu yönetmeliğinde elektronik ortamdan teklif verilerek icra
dosyalarının UYAP üzerinden açılması
yönünde yeni bir uygulama başlattı.
Uygulama Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz avukatlar çeşitli
yorumlar getirdiler. Yeni uygulamaya
olumlu ve olumsuz yaklaşan avukatlar
mevcut. Avukat Hüseyin Alan kanunda
yapılan tüm değişikliklerin borçlu lehine
yapılmaya çalışıldığını ancak kantarın
topuzunun kaçtığını söyledi. “Alacaklı
olmak suç, borçlu olmak ve borç ödemek sıradan ve normal hale gelmiştir”
diyen Avukat Alan bu durumda alacağını
tahsil etmek isteyen alacaklıların devletin icra iflas kanununa sığınmak yerine yeraltı dünyasına yönelmesinin önünün açılacağını iddia etti.
İzmir’in ileri gelen avukatlardan
Güntekin Aydın ise elektronik imzanın
ve UYAP sisteminin etkin kullanımının
icra satışlarına da yansıdığını ifade ederek gerek taşınır gerekse taşınmaz
satışlarında internet üzerinden elektronik ortamda teklif verilmesine dönük
yeni hükümler getirildiğini açıkladı.
Avukat Aydın sözlerine şöyle devam
etti: “Çağın teknolojik gelişiminin mevzuata yansıması bu yönüyle olumlu karşılanmalıdır. Ancak Kamuoyunun aktüel
olarak çok iyi bildiği ve yakından takip
ettiği üzere 82.maddede yapılan değişiklik ile de borçlu ve borçlu ile aynı çatı
altında yaşayan aile bireyleri için
gerekli eşya, aynısından bir fazla var
ise haczedilebilmektedir. Bir başka
deyişle televizyon, buzdolabı vs. haczi
için bu eşyalardan aynı adreste ikişer
tane olmalıdır, hükmü getirilmiştir.
Ancak uygulamada bu hüküm özellikle
küçük tutarlı alacaklar için yapılan
hacizlerin etkisiz kalmasına neden
olmuş ve icra dosyalarından yapılan
tahsilatları azaltarak alacaklı aleyhine
bir durum oluşturmuştur.”
İCRA DOSYALARI UYAP ÜZERİNDEN AÇILACAK

İcra ve iflâs kanunu yönetmeliğinde
yapılan değişiklikle daha önce her icra
için açılan bir dosya zorunluluğu sistemi
tamamen elektronik sisteme aktarılarak, tüm icra iş süreçleri Adalet
Bakanlığı’nın UYAP uygulamasına geçildi.
Yeni icra ve iflas dosyalarının açılması uygulaması şu şekilde:
> İcra mahkemeleri, icra ve iflâs dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri,
bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon
işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü
kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme
işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış
dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir.
Hâkim, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra kâtibi ve diğer personel iş listesini günlük olarak kontrol etmek ve
süresinde yerine getirmekle yükümlüdür.
ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMA

> Mahkemelere ve icra ve iflâs daire-

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA

> Ele ktronik ortamda
düze nle ne n ve güve nli
e le ktronik imza ile
imzalanan e vrak UYAP
kaps amındaki birimle re
e le ktronik ortamda gönde rilir. Ayrıca fizikî olarak gönde rilme z. T e knik
ne de nle rle fizikî olarak
düze nle ne n be lge ve ya
kararlar, e nge lin ortadan kalkmas ından s onra
de rhal e le ktronik ortama aktarılır, ye tkili kişile rce güve nli e le ktronik
imza ile imzalanarak
UYAP’a kayde dilir ve
ge re ktiğinde UYAP
vas ıtas ıyla ilgili birimle re ile tilir.
> Ye ni uygulamaya
göre icra s atış ihale le ri
için te klifle r e le ktronik
ortamda alınabile ce k.
Ele ktronik ortamda
ve rile n e n yüks e k te klif,
ihale de artırılan miktar,
artıranların ad ve s oyadı, ihale nin s onucu, ihale nin kime ve ne s ure tle
yapıldığı tutanağa yazılır.
T utanak, s atışı yapan
me mur ile te llâl ve alıcı
tarafından imzalanır ve
mühürle nir. İhale nin
e le ktronik ortamda
ve rile n e n yüks e k te klifte kalmas ı durumunda
tutanakta alıcının imzas ı
aranmaz.
Yapılan düze nle me ile
ayrıca icra ilanlarının
e le ktronik ortamda da
yapılabilme s ine imkan
ve rildi. Buna göre ;
artırma için e le ktronik
ortamda te klif ve rme nin
başlayacağı gün, s atış
şartname s inin ve diğe r
bilgile rin ne re de n ve ne
şe kilde öğre nile bile ce ği
be lirtile re k gide ri ve rildiği takdirde şartname nin bir örne ği is te ye ne
gönde rile bile ce k. Bu ilan
e le ktronik ortamda da
yapılabile ce k.
> Ele ktronik ortamda
ve rile ce k te klifle r hacze dile n malın tahmin
e dile n kıyme tinin yüzde
e llis inde n az olamaz,

İnovasyon Ödülleri gecesi
inovasyon zirvesine dönüştü
H.Merkezi/E.Çözüm
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zmir Genç İş Adamları Derneği (İGİD)’in İzmir’deki
Üniversiteler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, KOSGEB, işbirliği ile gerçekleştirdiği
İnovasyon Ödülleri’nde dereceye girenlere plaketlerinin verildiği tören inovasyon zirvesine dönüştü.
Birinci olan Norm Cıvata’ya ödülünü veren İZTO
Başkanı Ekrem Demirtaş, organizasyonu, inovasyon
çalışmaları için şans olarak nitelerken, İGİD Başkanı
Mehmet Timuroğlu, her yıl düzenlemeyi planladıkları
yarışmanın kapsamını genişleteceklerini belirtti.
İGİD’in; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir
İl Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi, EBSO (Ege
Bölgesi Sanayi Odası) Ege Üniversitesi, ESİDEF
(Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları
Federasyonu) Gediz Üniversitesi, İzmir Ticaret
Odası (İZTO) İzmir Üniversitesi, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, KOSGEB, Mazhar Zorlu Holding
Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Zorlu
ve Brigtwell Holding
Yönetim Kurulu
Başkanı Alphan
Manas’ın desteği ile
gerçekleştirdiği
Mehmet
Timuroğlu
İnovasyon Ödülleri’nde
dereceye girenlere
ödüllerinin verildiği
törenin açlışında konuşan Mehmet
Timuroğlu, değişim ve
yeniliği ifade eden
inovasyonun özellikle
KOBİ’lerin temel ilgi
alanı haline gelmesi
gerektiğini belirtti.
Timuroğlu şunları söyledi: “ Firmalar ve işletmecileri inovasyona verdikleri önem oranında gelecekte
var olabileceklerini fark etmeye başladılar. İGİD olarak bu farkındalığı pekiştirmek için İzmir’de bugüne
kadar yapılmış en kapsamlı inovasyon temalı organizasyonlardan birini; İnovasyon Ödülleri adı altında
düzenledik. İzmir ekonomisine yön veren önemli
sanayi kuruluşlarından, henüz yeni kurulmuş firmalara büyük ilgi gören İzmir İnovasyon Ödülleri
Programı bu bağlamda hedefine ulaştı ve İzmir’de
inovasyon heyecanı oluşturmayı başardı. Bu yarışmaya katılan her firmayı
Dereceye giren firmalar
dereceye girmiş kabul
ediyoruz. Bizim için fir• Norm Cıvata
maların inovasyona dikkat • Netform Mühendislik
çekmeyi başarmak, en az, • İdeal Vantilasyon
bu organizasyonda dere• Sosyonet
ceye girenlerin yaşadığı
• Ortak Gelişim
haklı gurur kadar bizleri
Danışmanlık
gururlandırıyor ve ino• Otarge Otomotiv
vasyon odaklı yeni çalışGüvenlik Yazılımları
malarımızda cesaretlendi• VAV Teknoloji
riyor.”
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Üniversiteye
giriş
sınav
sonuçlarının
oşkun
açıklanmasının
üçüközmen hemen ardından
yaşanan tercih süreci
coskun@ekonomik-cozum.com.tr
her yıl farklı bir boyut
Dünya Üniversitesi
kazanıyor. Zira heyeolmak
can faktörü sadece
üniversiteye girmek isteyi bir üniversitede iyi bir eğitim yen öğrencilerden değil, bu
görerek iş yaşamına ya da öğrencileri üniversitesine dahil
akademik yaşama esaslı bir etmek için birbiriyle yarışan ünibilgi ve altyapı ile atılmak şüphe- versitelerden de geliyor. Sosyal
siz her öğrencinin hayalidir. Bu medya uygulamaları ve sosyal
hayalin gerçekleşmesi uzun ve medya tabanlı yenilikler bu sürezorlu bir maratonu başarıyla ce damgasını vuruyor. Twitter,
tamamlamakla
mümkündür. facebook, linkedin, youtube gibi
Ancak bu maratonun uzun vade- bilinen sosyal medya araçlarının
de neler getirip götürdüğü ayrı bir yanı sıra radyo ve televizyonlar,
tartışma konusudur.
gazete ve dergilerde de bu rekaÜniversiteler de bu maratonda en bet gözlemlenebiliyor. Üniversiteaz öğrenciler kadar heyecanlı ve ler tarafından gerçekleştirilen
birbirleri ile rekabet halindedirler. “benden ne olur”, “sorun anında
Bu süreçte üniversitelerin sıkça yanıtlayalım” ve benzer türde giridile getirdikleri iddiaları “dünya şimler öğrencilerin ilgisini çekiyor.
üniversitesi olmak” iddiasıdır. Muhtemeln bu yıl bu araçlara
Hatta üniversiteler bu iddialarını mobil uygulamalar ve podcast’ler
daha da netleştirerek “Urfa’da de eklenecek. Tüm bunlara rağOxford vardı, biz mi okumadık” men öğrenim ücreti ve köklü ünimisali Ankara’nın Oxford’u, versiteler olmaları nedeniyle devİstanbul’un Harvard’ı, İzmir’in let üniversiteleri vakıf üniversiteleCambridge’ benzetmelerini ken- rine nazaran daha çok tercih edidileri için sıkça yaparlar. liyor. Vakıf üniversitelerinin burslu,
Amerikan ve İngiliz okulları ben- yarı-burslu gibi kontenjanları da
zetmelerinin nedeni ise bu üniver- oldukça yüksek puan almayı
sitelerin neredeyse tamamının gerektiriyor. Yeni açılan devlet
eğitim dilinin İngilizce olması.
üniversitelerine de talep oluyor
Değerli okurlar, YÖK internet site- elbette ancak bu üniversitelerin
sinden elde ettiğim bilgiye göre üst dilimlerden öğrenci almasının
(yanlış saymadıysam) bugün zaman alacağı aşikâr. Tüm bu
ülkemizdeki üniversite sayısı gelişmeler karşısında üniversitele173’e ulaşmış durumda. Bu üni- rin giderek ticarileşmesi de kaçıversitelerin 107 tanesi devlet, 66 nılmaz oluyor. Ticarileşme kötü
tanesi
vakıf
üniversitesi. bir şey olarak algılanmamalı.
İstanbul’da 45, Ankara’da 17 ve Ancak bu ticarileşme sürecinin
İzmir’de 9 üniversite var. Toplam kaçınılmaz ekonomik sonucu
66 vakıf üniversitelerinin ise 52 “kaliteden taviz” olabiliyor.
tanesi üç büyük şehrimizde
“Üniversiteler bir eğitim/bilim
[İstanbul (36), Ankara (11) ve kurumu mudur, yoksa meslek
İzmir’de (5)]. Üniversitelerin başa- okulu mu” türünden tartışmalar
rı sıralamasında hiç kuşkusuz en sıkça yapılmaktadır. Bir diğer tarönemli kriter öğretim üyelerinin tışma konusu da “ihtisaslaşma”
bilimsel yayın sayısı. Genel kabul konusudur. Yani fakülte/bölüm
görmüş endekslerde taranan sayısı itibarıyla çok fazla dallanıp
makale sayısı arttıkça üniversite- budaklanmadan belli alanlarda
nin de başarı basamağındaki eğitime yoğunlaşmak.
sırası yükseliyor. Önemli olmaya Günümüz internet teknolojisi ile
başlayan diğer bir kriter ise dünyanın herhangi bir yerindeki
mezunların iş bulma yüzdesi. İş üniversiteyi incelemek, mercek
bulma kriterinin en önemli alt kri- altına almak hatta onlara benzer
teri ise hangi ücret aralığında iş stratejiler geliştirmek mümkün.
bulduğu. Üniversitelerin hepsini Ancak bu girişimde öyle hemen
aynı kefeye koyup başarı sırala- başarılı olabilmek kolay değil.
masına tabi tutmak hatalı ve yanlı Öncelikle birinci sınıf insan kaybir yaklaşım olarak değerlendirili- nağına (öğretim kadrosu ve idari
yor. Örneğin bir üniversitenin tıp kadro) sahip olmanız gerekiyor.
fakültesi olması yayın kriteri çer- Bu kadronun oluşturulması birçok
çevesinde o üniversiteyi tıp fakül- güçlüğü içeriyor. Yayın konusuntesi olmayan üniversitelere naza- daki başarıyı yayın sayısı ile ölçran daha avantajlı konuma geti- mek mümkün, ancak öğretimin
rebiliyor. Zira tıp alanında vaka kalitesinin ölçülmesi daha uzun
sayısı çok ve çeşitli, adeta her bir bir süreyi ve dikkatli bir analizi
ameliyat bir makale konusu ola- gerektiriyor. Öğrencilerden her
biliyor. Benzer durum iş bulma ya dönem sonunda doldurmaları
da ücret kriterlerinde iş okulların- istenen anketlerdeki soruları layıda (business schools) gözlemle- kıyla cevaplamaları için öğrencinebiliyor. Üniversitenin büyük lere verilen bir eğitim yok (bildiolması ve birçok fakülteyi barın- ğim kadarıyla). Her ne kadar
dırması oldukça maliyetli bir giri- Bologna süreci girdi/çıktıları bu
şim. Zamanında devletin girişimi açığı kısmen kapatmayı hedeflese
ile kurulan ve eğitimini başarıyla de gerçek fotoğrafı elde etmek
sürdüren köklü devlet üniversite- açısından yetersiz kaldığı da bililerimiz var. Vakıf üniversitelerinin nen bir gerçek.
birçoğunun kurulmasında ve
Öğrencilerin nasıl bir lise eğitiöğretim üyesi ihtiyacının karşılan- minden geldiği çok önemli. Beş
masında devlet üniversitelerinin seçenekten doğru olanı bulmaya
payı büyüktür. Ankara’da ODTÜ, dayalı bir sınav için hayatının en
Ankara, Hacettepe ve Gazi Üni- değerli yıllarını bilginin aslını
versiteleri, İstanbul’da İTÜ, öğrenmek yerine kasıtlı olarak
Boğaziçi ve İstanbul Üniversiteleri, verilen yanlış seçenekler arasınİzmir’de ise Ege ve Dokuz Eylül dan doğruyu bulmaya çalışarak
Üniversiteleri bu konuya örnek öğrenmek ciddi bir zihinsel yorolarak verilebilir.
gunluk getiriyor ve yaratıcılığı
Günümüzde üniversiteler arasın- başlamadan öldürüyor. Özellikle
daki rekabet daha çok vakıf üni- yabancı dilde eğitim veren üniverversiteleri arasında cereyan sitelerin hazırlık sınıflarında
etmekte. Örneğin birçok vakıf öğrenme sürecinde ciddi sıkıntılar
üniversitesi tıp fakültesi oluşturma yaşanıyor. Zira öğrenci orta öğregayreti içinde. Bir diğer alan ise tim boyunca sınavlara çalışmakteknopark, tekno-kent kurma giri- tan ne bir kitap okumuş, ne de bir
şimleri. Sanayileşmenin yoğun gazete, dergi takip edebilmiş!
olduğu yerlerde üniversite-sanayi
işbirliği için eşsiz fırsatlar var.
Not: Yazımızın devamını
Dolayısıyla bu alanda da üniver- www.ekonomik-cozum.com.tr
siteler arasında belirgin bir reka- den okuyabilirsiniz.
bet göze çarpıyor.
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