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Son iki hafta 
içinde birçok 
üniversite 
muhtelif 

açılış seremonileri ile 
2013/14 akademik 
yılına merhaba dedi. 
Uzun bir yaz tatilinden 
sonra tekrar okul sıralarına dön-
mek, arkadaşlarla tekrar buluşmak 
ayrı bir heyecan. Yaz tatilinin uzun 
olması ister istemez derslerden, 
konulardan hatta gündemden 
uzaklaşmaya neden oluyor. Tekrar 
ısınmak zaman alabiliyor. İlk hafta 
ders seçiminin hemen ardından 
gelen ekle-bırak haftası ve artan 
tempo öğrenciler üzerinde hafif bir 
stres oluşmasına neden oluyor. Bu 
stres geçen haftalar içinde hem ders 
sayısının fazlalığı, hem vize sınav-
ları (ki bazı derslerde iki vize sınavı 
bile olabiliyor) ve nasıl geçtiğini 
doğru dürüst anlamadan gelen 
dönem sonu sınavları nedeniyle 
giderek artıyor.

Peki, stresin üstesinden gelmek 
mümkün mü? Bir yandan stresle 
mücadele ederken diğer yandan 
etkili öğrenmeyi nasıl sağlayabili-
riz? Sınavlardan yüksek not almak 
yeterli mi? Nerede staj yapmalı? 
Özgeçmiş yazısı nasıl olmalı? Han-
gi kurumlara başvurmalı?

Tüm bu sorulara genelden özele, 
özelden genele yanıt vermeye 
çalışalım. Öncelikle 20/80 kuralı 
ile başlayalım. 20/80 oranı sihirli 
bir oran, ne anlama geldiğini merak 
edenler internet üzerinden araştıra-
bilirler. Ben bu oranı ifade etmeye 
çalışacaklarım çerçevesinde biraz 
da kendi görüşlerime uygun olarak 
kullanacağım.

Başlayalım: Verba volant, 
scripta manent (yani, söz uçar yazı 
kalır)! Sınıfa girerken zorunlu ders 
malzemelerinizin yanında (cep tele-
fonu, güneş gözlüğü, sigara) mutla-
ka kalem ve not defteri bulundurun. 
Uykunuzu iyi alın, kaliteli uyuyun, 
erken uyuyun, erken uyanın. Derse 
asla uykusuz gelmeyin. Mutlaka 
hafif bile olsa kahvaltı yaparak 
gelin ya da erkenden gelip kantin-
den hafif bir kahvaltı yapmış olarak 
derse girin. Derse geç girmeyin, 
sadece yoklamaya imza atmak için 
gelmeyin. Ders öncesi konuyu en 
azından bir kez göz gezdirerek oku-
maya çalışın. Derse aktif katılım 
sağlayın ve soru sorun (fazla zaman 
almadan, tartışmaya girmeden).

Ders esnasında dikkati dağıtma-
ya yönelik girişimlerde bulunarak 
diğer arkadaşlarınızın öğrenme 
hakkını gasp etmeyin. Derslere 
not peşinde koşan bir öğrenciden 
ziyade bir CEO havasında girin 
ve öğreneceğinizin en fazlasını 
öğrenmeye gayret gösterin. İster 
özel (vakıf) ister devlet üniversi-
tesi olsun üniversiteye en değerli 
şeyinizi veriyorsunuz: Zamanınızı! 
Dolayısıyla nakitten bile değerli 
olan zamanınızı en iyi şekilde 
kullanın.

Her zaman duyuru panolarına 
göz gezdirin, ilginç bir konferans, 
seminer, söyleşi vb olabilir, kaçır-
mayın. Üniversitelerin konferans 
salonları pek boş kalmaz, konferans 
salonlarını uygun saatlerinizde 
mutlaka yoklayın.

Öğretmenlerinizin ve hatta ders 
almadığınız bölüm öğretmenlerinin 
twitter hesaplarını inceleyin, ilgi 
duyduklarınızı düzenli bir şekilde 
takip edin. Derste aldığınız notları 
mutlaka bilgisayarınıza aktarın (bu 
şekilde hem ders çalışmış olursu-
nuz, hem de takıldığınız hususlara 
internetten bakma imkânınız olur).

Sadece ders notları ve ders 
kitapları ile yetinmeyin. Mutlaka ek 
kaynaklara başvurun. Bir ekono-
mist, bir finansçı olarak sizlere bu 
vesileyle tavsiyelerde bulunayım. 
Önce yabancı kaynaklar: Financial 
Times, Wall Street ve Internatio-
nal Herald Tribune gazeteleri (bu 
gazeteler artık Türkiye’de basılıyor 
ve günlük olarak raflarda yerini 
alıyor, eskiden bunları sadece 3 
büyük vilayette bulunur ve 1-2 
günlük gecikme ile okurduk). The 
Economist, Harvard Business 
Review, Foreign Affairs dergileri 
mükemmel birer kaynak. Scientific 
American, American Scientist, 

Scientific Mind ve BBC Focus 
dergileri sizleri farklı dünyalara 
götürebilir. Biraz pahalı olmakla 
beraber (Kütüphaleriniz abone ise) 
The Banker, Euromoney, Risk Ma-
gazine dergileri ise diğer önerebile-
ceğim dergiler.

Gelelim yerli kaynaklara. El-
bette ilk önerim Ekonomik Çözüm 
Gazetesi,  Dünya Gazetesi ve Göz-
lem Gazetesi. Diğer günlük gazete-
lerin de çok iyi ekonomi yazarları 
mevcut. Cumhuriyet Gazetesi’nin 
özellikle Perşembe günü Kitap eki 
ve Cuma günü Bilim Teknik eki 
harika birer kaynak. Haftalık dergi-
ler arasında Ekonomist, Bloomberg 
Businessweek Türkiye ve Para 
dergilerini öneririm. Dönüşümlü 
olarak bu üç dergiden birini alabi-
lirsiniz. Aylık dergiler ise Fortune, 
Capital, Forbes, Turkish Time ve 
Platin dergileri. Bu arada dergilerin 
isimlerinin neredeyse tamamının 
İngilizce olduğunu da hatırlatalım.

Değerli okurlar, sevgili öğ-
renciler, dijital teknoloji çağında 
okumak çok keyifli gelmeyebilir. 
Ancak bu alışkanlığı geç de olsa 
edinmenizde büyük yarar var. Geç 
dememden kasıt bu alışkanlığın 
okul öncesi çağa kadar uzanması-
nın gerekliliği. Ancak beş seçenek 
arasından doğru seçeneği bulmaya 
dayalı sınav sistemi maalesef bu 
alışkanlığın önündeki en büyük 
engel oldu bugüne kadar. Neticede 
yeterli okuma alt yapısına sahip 
olmadan yeterli yazma kalitesine 
ulaşmak da pek mümkün olmuyor. 
Yeri gelmişken sakin bir ortamda 
okumanın stresi ortadan kaldıra-
bilecek en önemli ilâçlardan biri 
olduğunu da söylemeliyim.

Bir konuyu farklı kaynaklardan 
okumak konunun farklı boyutları 
ile görülmesine yardımcı olur. 
Analiz gücünüzü geliştirir, doğruyu 
yanlışı ya da eksiği fazlayı daha 
kolay görürsünüz. Sadece ders ki-
tapları ve sınav sorularını yanıtlama 
üzerine kurulu bir üniversite hayatı 
size pek fazla seçenek sunmaya-
caktır. Bu nedenle öğrenme ve 
yüksek not alma arasında makul bir 
denge oluşturmalısınız. Bloomberg 
HT, Cnbc-e TV kanallarının yerli 
ve İngilizce versiyonlarını mutlaka 
takip edin. Elinizde not defteri bu-
lundurun, not alın, merak ettiğiniz 
şeyi anında internetten araştırın!

Öğrencilerin en çok sorduğu 
sorular arasında yer alan nerede 
staj yapmalı ve hangi kurumlara 
başvurmalı sorularının yanıtı ise 
yukarıda sıraladığımız okuma kay-
naklarında mevcut. Bu kaynakların 
sistemli ve sürekli takibi sizin en 
iyi staj ve iş imkânını yakalama-
nıza yardımcı olacaktır. Gelelim 
özgeçmiş (CV) yazınıza. CV’nizde 
sadece bitirdiğiniz okul isimleri 
ve not ortalamanız varsa şansınızı 
fazla zorlamayın. Ancak, dört yıllık 
üniversite hayatınız boyunca muh-
telif vesilelerle yapacağınız stajlar, 
öğrenci kulüplerinde üstleneceğiniz 
roller, düzenleyeceğiniz etkinlikler 
ve öğreneceğinizi ikinci yabancı 
dil, muhtelif bilgisayar paketle-
rinin kullanımı, temel yazılım 
bilgisi, iyi bir Excel bilgisi, etkili 
sunum hazırlama, rapor yazma ve 
kişisel blog sayfanızın olması sizi 
rakiplerinizin birçok adım önüne 
geçirecektir.

Zaman buldukça yabancı dil 
(TOEFL, IELTS), sertifika, lisans-
lama ve benzeri sınavlara girin, 
mezun olduğunuzda bu sonuçların 
elinizde hazır bulunması sizi yine 
rakiplerinizi önüne geçirecektir.

En başlarda 20/80 demiştik 
değil mi? Evet, gördüğünüz eğitim, 
okuduğunuz ders kitapları ve 
yukarıda önerilen kaynaklar işin 
20’lik kısmı! Evet, yanlış okuma-
dınız 20’lik kısmı. 80’lik kısmını 
ise siz tamamlayacaksınız. İşte o 
zaman premier ligdesiniz! Nasıl 
mı tamamlayacaksınız? Sanırım 
cevabı çoktan buldunuz.

Doç. Dr.Coşkun Küçüközmen

Üniversite 
hayatı üzerine

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

A. Yener Özkesen

Yorgancılar’ın 
temennileri 
dileriz uygulanır

yenerozkesen@ekonomik-cozum.com.tr

R esmi Gazete’nin 11 Eylül 2013 ta-
rihli sayısında yayımlanan Tahsilat 
Tebliği ile devletin vergi, gümrük 
gibi alacaklarının daha fazla elekt-

ronik uygulamalar kullanılarak tahsilinin yanı 
sıra vergi dairelerinin etkinliğini artıracak dü-
zenleme getirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
idarenin takip işlerini hızlandırıp kolaylaştır-
mak için devreye sokulan uygulamalar kadar 
mevcut durumda mükellef lehine yapılması 
gereken düzenlemeler ve giderilmesi gereken 
sorunlara dikkat çekti.

Elektronik yolla yapılan haciz işlemlerinin 
aynı şekilde elektronik olarak mail, mesaj ve 
telefonla ilgilisine de anında bildirilmesini 
isteyen Ender Yorgancılar, mükellefin kısa 
sürede sorunu çözmesine fırsat verilmesi 
gerektiğini savundu. Yorgancılar, günümüz 
teknolojisinin kamu idarelerine mükelleflerin 
varlıklarını hızlı tespit yapabilme imkanı ver-
diğini, bu nedenle kamu alacağı için her yere 
haciz göndermek yerine mükellefin varlığının 
tespit edildiği ve alacak tutarını karşılayan 
yere haciz bildirimi yapılmasını önerdi.

Yargıya intikal etmiş ihtilaflı alacaklar 
için teminat istenmemesi ya da düşük oran 
uygulanmasını da savunan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, şu görüşleri dile 
getirdi: “Mükellef aleyhine olumsuz karar 
verilmedikçe takip işlemleri de durdurul-
malıdır. Halbuki 6183 Sayılı Amme Ala-
caklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 
uyarınca teminat verilse dahi mükellef 
lehine yargı kararı olmadıkça takip işlemi 
devam ettirilebilmektedir. Bu uygulamalar 
kamuyla ihtilafa düşen mükellefleri genel-
likle haksız yere fazlasıyla zorlamaktadır. 
Mükellef yargıda kazansa bile lehte yargı 
kararı anlamını yitirmekte, mükellef için 
iş işten geçmiş olmaktadır.” Ender Yorgan-
cılar, “Bütün bunların yanında, vergisini 
düzenli ödeyenlere verilmiş olan indirim 
sözleri de artık yerine getirilmeli” dedi.

Ender Yorgancılar  devlet alacaklarıyla 
ilgili kolaylık sağlanması temennisinde bu-
lunuyor.Yorgancılar’ın sesine kulak verilirse  
uygulamaya başlanılan e-haciz ile piyasanın 
kilitlenmesi söz konusu. 

Bugünkü haliyle haciz uygulamalarına 
bakıldığında esnaf,vatandaş sanayici, emekli 
her kesimden  vatandaşın en büyük çilesi bu 
olarak gözüküyor. Örneğin 100 bin lira borcu 
olan şirket ve tüzel kişinin kayıtlı, menkul, 
gayrimenkul neyi varsa, bu malları borcunun 
100 katını öder durumda olsa bile, nakit para-
sına haciz uygulaması yapılıyor. Ondan sonra 
borçlu kurtarsın,kurtarabilirse kendisini. 
Borcun  faizleri ekleniyor,sonra haraç mezat 
satışlar başlıyor, borçlunun malı yok pahasına 
gidiyor.Tabiki ihale  çetelerinin varlığını da 
yok saymayalım.  Bir örnek daha vereyim, 
diyelim ki trafik polisi e-haciz üzerinden 
borcunuza karşılık aracınızı kapatmak istedi; 
hemen bağlıyor, semtte en yakın yediemin 
deposuna gidiyor. Yan yana iki yediemin 
deposu var ise birinin gündelik kira bedeli 
diyelim ki 5TL, ötekinin gündelik kira bedeli 
10TL. Trafik  polisinin takdiriyle genelde en 
pahalı depoda aracınız kilitleniyor. Paranızı 
denkleştirinceye kadar kira süresi artıyor; kira 
bedeli de artıyor. Bakıyorsunuz,vergi borcu, 
kira bedelleri ve trafik cezaları sizi zorluyor,-
süre uzuyor,aracınız borcuna karşılık düşük 
fiyatla satılıyor. Olan da bunca yıl o aracı 
veya malı satın almak için harcanan emeklere 
oluyor. Alacaklar konusunda yapıcı çözümler 
getirilmedikçe ne kalkınma sağlanabilir ne de 
2023 hedeflerine ulaşılabilir. ‘Bu ne perhiz 
ne lahana turşusu?’ derler ya bir taraftan 
‘şöyle büyüdük’, yok ‘Dünya bize gıpta ile 
bakıyor, krizlerde dimdik ayakta duru-
yoruz’ diyoruz bir taraftan boşa harcanan 
emeklerle huzurumuzu kendimiz kaçırıyoruz. 

H.Merkezi/ E.Çözüm

H.Merkezi/ E.Çözüm

H.Merkezi/ E.Çözüm

Haftanın 
Yıldızı: 
Ahmet 
Ertürk

Ekonomik Çözüm Gazetesi Araştırma ve Yayın 
Komitesi Haftanın Yıldızı olarak Nazilli ve çevresi 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet 
Ertürk’ü seçti. Çiftçilik  ile uğraşan Ahmet Ertürk, 
İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun. Ertürk 
çiftçiliğin yanı sıra serbest  avukatlık görevini 
de geçtiğimiz yıllarda sürdürdü. İl Genel Meclisi 
üyeliği, ÖR-KOOP Nazilli ve Çevresi Örnek Hay-
vancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim 
kurulu başkanlığı, Tariş Pamuk Birliği mura-
kıp üyeliği, Aydın’da tarımsal amaçlı kalkınma 
kooperatifleri  üst birliği başkanlığı, Ankara’da 
Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği yönetim kurulu 
üyeliği, Tarım Bakanlığı’nda  üreticiler ve üretici 
örgütleri temsilciliği, Pamukören Eğitim veültür 
Vakfı mütevelli heyeti üyeliği görevlerinde bulunan 
Ertürk  22. ve 23. Dönem Aydın Milletvekilliği de 
yaptı.  Ertürk,evli ve 2 çocuk babası.

Helal mi haram mı?
Helal gıda sertifikasında gergin-

lik. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri 
Denetleme ve Sertifikalandırma 
Araştırmaları Derneği (GİMDES) 

tarafından verilen helal gıda sertifikasının 
kapsamının bazı kuruluşlarca geniş tutulması 
ve tüm ürünlerin helal gıda sertifikalıymış 
gibi gösterilmesi GİMDES’i harekete geçirdi. 
Helal gıda sertifikası bir kuruluşa verilirken 
kuruluşun tüm ürünleri için verildiği anlamı 
taşımıyor; yalnızca onaydan geçen ürünler 
helal gıda sertifikalı olarak satışa sunulabili-
yor. Herhangi bir ürünü helal gıda sertifikası 
almaya hak kazanmış bir firmanın tüm ürün-
leri helal gıda olarak tanımlanmıyor. Yakın bir 
zamanda et ürünleri için helal gıda sertifikası 
alan bir kuruluşun şarküteri ürünlerini 
de helal gıda olarak lanse etmesi 
üzerine GİMDES’ten jet 
uyarı geldi. GİMDES 
onay vermediği ürün-
lerin helal sertifikası 
ile sergilenmesine karşı 
çıktı. 

 Geçtiğimiz haftalarda 
CNR EXPO’da düzenlenen 
4’üncü Helal Gıda Fuarı’nda 
ürünlerini sergileyen Sultan Et,  
fuarda açtığı 110 metrekarelik standın-
da şarküteri ürünleri; sucuk, salam, sosis, 
pastırma, jambon ve kavurma ile yer almıştı. 
Aynı zamanda ETBİR Başkanı da olan Sultan 
Et Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, 
Sultan Et olarak, tüketicinin TSE ve GİM-
DES’e olan güveni nedeniyle her iki kuruluş-
la da çalıştıklarını söyleyerek Ocak 2012’de 
TSE’den, Mart 2013’te de GİMDES’den 

Helal Gıda Sertifikası aldıklarını hatırlat-
mıştı. Mustafa Bılıkçı ayrıca Helal Gıda 
Belgesi’nin ihracat ve rekabeti getirdiği-
ne de dikkat çekmişti. 

Sultan Et tarafından yayınlanması 
talep edilen ve Ekonomik Çözüm’de de 
yer bulan habere karşılık GİMDES’ten 
çeşitli açıklamalar geldi. GİMDES’ten 
yapılan açıklamada

Sultan Et firmasının sadece et ürünleri 
için helal sertifika aldığı belirtilerek fuarda 
helal gıda sertifikası almadığı ürünlerini de 
sergilediği iddia edildi. Sultan Et firmasının 
tüm ürünleri için GİMDES’ten helal gıda 
sertifikası almış gibi kendisini lanse etmesinin 
doğru olmadığını aktaran GİMDES yetkilileri 
söz konusu ürünlerin fuarda sergilenmesi 

için de kendilerine bilgilendirme 
yapılmadığından yakındılar. 

GİMDES’ten yapılan 
açıklamada şunlara 

yer verildi: “Firma 
bilgimiz ve 
rızamız olma-
dan şarküteri 

ürünlerini 
fuara getirip, 
sanki bütün 

ürünleri helal 
sertifikalıymış gibi 

lanse etmiştir. Kendi-
lerine bu konuyla ilgili gerekli bildirimleri 
yaptık. Sultan Et’in sanki bütün ürünleri 
helal sertifikalıymış gibi zikredilmesi ve 
GİMDES de buna onay vermiştir şeklinde 
bir durum oluşturulması halkımızı ve bilhas-
sa GİMDES’i çok yakın takip eden takipçi 
kitlemizin zihnini bulandıracağı için uygun 
değildir.”

Öte yandan GİMDES domuz 
eti ile ilgili bir açıklama 
yaparak kaçak et konusunun 
gündemde olduğu ülkemizde 
domuz, at ve tavşanın  kasap 
hayvanı olması sürecinin 
sonunda mahallemizde dahi 
kolaylıkla bulunabilecek bir 
duruma geleceğine dikkat 
çekti. Yılda bir milyona yakın 
domuzun kesilip piyasaya dağı-
tıldığı bilgisini veren GİMDES 
şunlara değindi: “Yetkililerin 
ve Müslüman halkın bugüne 
kadar sessiz kalması,bu ses-
sizliğin yanında,artık market-

lerde rahatlıkla raflarda yer 
alması,utanılacak ve üzerinde 
bir hayli düşünülmesi gereken 
bir konudur. Bu sessiz kalış 
bugün önümüzde gördüğü-
müz üretimde, tüketimde ve 
satış yerlerindeki rahatlığı bu 
rakamsal artışı ortaya çıkar-
mıştır. GİMDES olarak domuz 
etinin AB’ye uyum amacıyla 
hazırlanan Gıda Kodeksi’ne 
göre domuz, at, tavşan, ‘kırmızı 
et’ statüsüne alındığı bilgilerini 
2005 yılından itibaren kamu-
oyuna duyurarak Müslüman 
toplumumuz için oluşturacağı 

sıkıntılar hakkında bilgilendir-
meler yapmıştık. Yıllardır bu 
uyarılarımız devam etti. Bugün 
gelinen nokta bu konudaki 
uyarılarımızın haklılığını bir 
kez daha göstermektedir.”

GİMDES haramdan azami 
sakınan mütedeyyin Müslü-
manların evine dahi haram ih-
tiva eden mamullerin rahatlıkla 
girdiğini belirterek bunların 
salam, sosis, sucuk, jambon, 
kavurma, ayakkabı, fırça, 
sabun gibi maddelere direkt 
katılarak, farkında olmadan 
tüketildiğini açıkladı. 

Yakın zamanda 
helal gıda fuarında 

sergilenen ürünlerin 
içinde helal gıda 

DOMUZ ETİ SALAM SUCUĞA KATILIYOR

‘Kadın istihdam paketi’nden 
küçülme algılandı

Kristal Elma iletişim endüstrisinin 
önderlerini bir araya getirdi

İş dünyası kasım  ayında yasalaşması beklenen 
kadın istihdam paketinin istihdamda  gerilemeye 
sebep olarak ekonomiyi küçülteceğini düşünüyor.

KADIN istihdam paketine 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
Sektörü tepkili. Türkiye’de 
kadın istihdamını arttırmayı 
ve toplumda nüfusun daha 
genç kalmasını sağlamayı 
amaçlayan Kadın istihdam 
paketini Hükümet, Kasım 
ayında Yasalaştırmayı hedef-
lerken, pakete iş dünyasının 
tepkisi artarak devam ediyor.

Kadın istihdam paketinin 
Türkiye’de kadın istih-
damını arttırmayacağını 
aksine kadın istihdamını 
gerileteceğini savunan Ege 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Emre 
Kızılgüneşler, son yıllarda 
AVM’lerin çoğalması ile 
birlikte tekstil ve konfek-
siyon sektöründe istihdam 
konusunda ciddi sorunlar 
yaşadıklarını, kadın istihdam 
paketinin yasalaşması duru-
munda sektörün en öncelikli 
sorunu haline geleceğini, 
yasa çıktığı takdirde kon-
feksiyon sektöründe büyük 

bir küçülmenin kaçınılmaz 
olduğunu söyledi.

KONFEKSİYON SEKTÖRÜ  
OLUMSUZ ETKİLENİR

Türkiye’nin 75 milyo-
nu aşan nüfusunun yüzde 
25’inin 0-14 yaş grubunda 
olduğuna dikkati çeken 
Kızılgüneşler, “Böylesi bir 
ortamda neslin devamından 
endişe duyarak yasal düzen-
leme yapmanın çok gerekli 
olduğunu düşünmüyoruz. 
Türkiye şu anda Avrupa’nın 
en genç nüfusuna sahip 
ülkesi konumunda. 0-14 yaş 
arası 19 milyon nüfusumuz 
var. Türkiye yıllık yüzde 1.3 
olan nüfus artışına gerekli 
istihdamı sağlayacak yatırım-
ları yapmakta zorlanırken, 
böyle bir yasal düzenleme 
çalışan sayısının yüzde 
80’ini kadınların oluşturduğu 
konfeksiyon sektöründe ciddi 
küçülmeye yol açacaktır. 
Sektörümüzdeki küçülme 
Türk ekonomisini, istihda-
mını ve sosyal barışını çok 
olumsuz etkiler boyutlara 
gelecektir” diye konuştu.

Pakette neler var?

1-Kadınlara yarım gün çalışma 
imkanı getirilmesi,
2- Çocuk sayısına göre kademeli 
emeklilik,
3- Hamile ve çocuk sahibi 
kadınlara iş yaşamında her türlü 
kolaylık sağlanması,
4- Doğum yapan kadınlara 
uygulanan 16 haftalık analık 
izninin 24 haftaya kadar çıka-
rılması,
5- İsteğe bağlı olarak çocuğu 
3 veya 5 yaşına gelene kadar 
çalışmama,
6- İşyerlerinde kreş açılması,
7- Doğum yapan kadının işe 
dönüş garantisi getirilmesi

REKLAM, medya, pazarlama ve 
iletişim dünyasının tüm paydaş-
larını buluşturan Türkiye’nin ilk 
yaratıcılık festivali; “25. Kristal 
Elma Yaratıcılık Festivali” Turkcell 
ana sponsorluğunda; 25 Eylül günü 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral 
İstanbul Kampüsü’nde düzenlenen 
açılış oturumuyla başladı.

25. Kristal Elma Yaratıcılık 
Festivali’nin açılışını gerçekleşti-
ren Reklamcılar Derneği Başkanı 
Alper Üner, an itibarıyla salonda 
bulunan herkesin bir tarihe tanıklık 

ettiğini söyledi. Konuşmasında 
reklam ve pazarlamanın Türkiye ve 
dünyadan ustalarının İstanbul’da 
bu ölçekte bir etkinlikte ilk kez bir 
araya geldiğine dikkat çeken Üner, 
“Kristal Elma, İstanbul’un Türki-
ye’nin değil, içinde bulunduğumuz 
bölgenin de en kapsamlı festivali 
haline geldi. Kristal Elma’yı 25. 
yılında kutlarken, Türkiye’yi yara-
tıcılık alnında bir çekim merkezine 
dönüştürme sürecini ilk adımı 
olarak Yaratıcılığın Davos’unu 
İstanbul’da topladık. Türkiye’de 
yaratıcılık alanında yeni bir çeyrek 
asır başlıyor” dedi.

Kristal Elma Yara-
tıcılık Festivali 

kapsamında 120 
konuşmacının 
katılımıyla 75 

konferans,  se-
miner, panel ve 
çalışma atölyesi 

düzenleniyor.


