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Seçil BEYDEMİR KAYNAK
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’dan

Merhaba sevgili KESİAD ailem,

Göreve başladığımız günden itibaren, KESİAD 
ve bölgemiz için neler yapabileceğimiz 
konusunda, takım arkadaşlarımla birlikte bir 
araya gelerek fikir alışverişi yaptık. Önümüzde-
ki bir yıllık süreç ana hatlarıyla planlanıp, uygu-
lamaya hazır hale gelmişti. Malum tüm 
dünyanın içinde bulunduğu covid-19 salgını 
sebebiyle, planladığımız ve yapmayı arzu 
ettiğimiz tüm etkinliklerimizi maalesef ertele-
mek zorunda kaldık. Bu hepimiz için oldukça 
sıkıntılı bir dönem.
Sağlık sistemimizin bu dönemde gösterdiği 
özverili çalışma azminden dolayı, tüm sağlık 
çalışanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyo-
rum.
Bu dönemde KESİAD üyeleri olarak bizler bir 
araya gelerek, birbirimizden haber alma şansı-
na sahip değiliz maalesef. Sizlere dönem 
dönem, gelişen güncel konularla ilgili, elektron-
ik posta yolu ile bilgilendirmeler yapmaya 
çalışıyoruz. Bundan sonra, her ayın sonunda, 

KESİAD’ın neler yaptığı ve neler yapacağını 
içeren, ayrıca gündemi yakalayabilmek adına, 
alanında yetkili kişilerin görüşlerini belirttikleri 
bilgilendirme yazılarının, ülkemizden ve böl-
gemizden kısa haberlerin, kültür ve sanat 
dünyamızdan bilgilendirmelerin bulunacağı 
dijital bir bülten yayınlayacağız. Bu bülten 
sizlere mail adresleriniz aracılığı ile ulaştırıla-
cak aynı zamanda web sitemiz üzerinden de 
yayına alınacaktır.
Değerli KESİAD üyelerimiz, tüm dünya olarak 
savaştığımız Korona salgını ile ilgili zor günler-
imizi en kısa zamanda geride bırakıp, bir araya 
gelebileceğimiz sağlıklı günlerde buluşabilmek 
dileği ile, sevgiyle kalın.
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KESİAD’A İLK
KADIN BAŞKAN

Kemalpaşa Ramada Otel’de yapılan KESİAD’ın 
genel    kurulunda KESİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Haluk Meriç bir konuşma yaparak 
geçirdiği 2 yıllık süreci anlattı. KESİAD kurucu 
başkanı Fahrettin Selçik’in divan kurulu 
başkanlığı görevini yürüttüğü kongrede tek 
liste olarak seçime katılan Seçil Beydemir 
Kaynak, oy birliği ile KESİAD’ın 18 yıllık tarihin-
de ilk kadın başkan oldu.

Kongrede söz alan KESİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Haluk Meriç, kendi döneminde ilk 
icraat olarak toplumsal cinsiyet eşitliği adına 
dernek ismindeki “iş adamları” yerine “iş 
insanları”nı eklediklerini söyleyerek, “Şimdi de 
bir kadın başkan seçerek KESİAD’ın toplum-
sal cinsiyet eşitliğine olan inancını ve laik 
demokratik anlayışa bağlılığını göstermiş 
olduk. Seçil Başkan’a başarılar diliyorum” 
dedi.

Oylama sonrasında bir teşekkür konuşması 
için kürsüye gelen KESİAD’ın ilk kadın 
başkanı Seçil Beydemir Kaynak ise kendisine 
gösterilen desteğe teşekkür etti. KESİAD’ın ilk 
kadın başkanı olmaktan duyduğu gururu dile 
getiren Kaynak, “Bu gurur aslında hepimizin. 
Bu yolda beni destekleyen, bana yol 
açan, yanımda duran ve cesaretlen-
diren tüm aileme, dostlarıma ve en önemlisi 
siz KESİAD üyelerine çok teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca yeni yönetimde kadın üye 
sayısını da ikiden dörde çıkarmış olduk. 
Umarım hep beraber dolu dolu iki yıl geçirerek 
sizlere layık olmaya çalışacağım” diye 
konuştu.

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) tarihinde, ilk kez bir kadın,
başkanlığa seçildi. Seçil Beydemir Kaynak, yapılan genel kurulda tek aday olarak 
girdiği seçimde KESİAD’ın ilk kadın başkanı oldu.

“İş adamları” yerine “iş insanları”

“Bu gurur aslında hepimizin.”

KESIAD DÜNYASI
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İlk kadın başkana
KOSBİ’DEN
TEBRİK
ZİYARETİ

Yapılan olağan genel kurulda KESİAD Başkanı 
seçilen Seçil Beydemir Kaynak’ı ziyaret ederek 
başarı dilemek istediklerini söyleyen KOSBİ 
Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Bir 
sanayici ve iş insanları derneğinde kadın 
başkanları çok sık görmüyoruz. Bu yolu açan 
ve örnek olan KESİAD’ın değerli sanayicilerini 
ve Seçil Beydemir Kaynak’ı kutluyor, kendisine 
her türlü desteği vereceğimizi söylemek
istiyoruz” dedi.

Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
İzmir’in kadın dostu kent olma vizyonu ile 
hareket ettiğini ve bu yönde öne çıktığını 
söyleyen KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil 
Porsuk, “Bu anlamda Kemalpaşamızın sanay-
icilerinin üyesi olduğu KESİAD’ın, toplumsal 
cinsiyet eşitliği yolunda öncü rolü üstlenmiş 
olmasından gururluyuz. Seçil Beydemir Kay-
nak’a ve ekibine bu yolda KOSBİ olarak her tür 
desteği vermeye hazırız. Kendisini vakit geçir-
meden ziyaret ederek hem kutladık hem de 
Kemalpaşalı sanayicilerin ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini değerlendirdik” dedi.

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni 
(KESİAD) ziyaret eden KOSBİ Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Porsuk ve beraberindeki heyet, 
KESİAD’ın yeni seçilen ve tarihindeki ilk kadın 
başkanı olan Seçil Beydemir Kaynak’ı 
kutlayarak başarı diledi.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Bey-
demir Kaynak ise KESİAD’ın her zaman 
kadına pozitif bir yaklaşımı olduğunu belirter-
ek, “Tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçerek 
de İzmir iş dünyasının diğer sanayici ve iş 
insanları kuruluşlarına da örnek olduk. KOS-
Bİ’nin ziyaretinden çok memnunum, yeni 
dönemde KOSBİ ile iletişimimizi daha da 
güçlendirerek sanayicilerin sorunlarına, 
beklentilerine ve taleplerine ses olmaya 
çalışacağız. Ortak projeler üreterek bölge 
sanayicisine daha etkin hizmet edebiliriz. Bu 
konuda önümüzdeki dönemde KOSBİ ile 
işbirliğimiz artarak sürecek” diye konuştu.

“KESİAD öncü rol oynadı”

“İşbirliği artarak sürecek”

KESIAD DÜNYASI
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"Ortak projeler geliyor"
Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİ-
AD) Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kay-
nak’ı ziyaret eden EGEKOBİDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Halil Karakaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
iki dernek olarak işbirliği yapma kararı aldılar

EGEKOBİDER Başkanı Halil Karakaya, 
KESİAD’ın ilk kadın başkanı olan Seçil Beydemir 
Kaynak’ı tebrik ederek, başarı dileklerini de iletti. 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya gelerek 
güçlenmesi hedefiyle faaliyet gösteren EGEKO-
BİDER’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Bey-
demir Kaynak, yeni dönemde iki kurumun ortak 
projeler üreterek KOBİ’lere destek olmayı 
amaçladığını söyledi. 

İki sivil toplum kuruluşunun bir çok alanda iş birliği 
yapabileceğine dikkat çeken Kaynak, “EGEKOBİD-
ER asli üyeleri olan KOBİ’ler bizim bünyemizde de 
fazlasıyla bulunuyor. Bu anlamda iki kurum ortak 
proje üreterek KESİAD üyelerine ve diğer KOBİ’lere 
fayda sağlayacak ortak projeler geliştirebilir” diye 
konuştu.

Temel misyonu tüm KOBİ’lerin birleşmesi ve örgü-
tlenmesi olan EGEKOBİDER’in bu konuda kurul-
muş dernek, vakıf ve tüm sivil toplum kuruluşları 
ile işbirliği yapmayı hedeflediğini söyleyen EGEKO-
BİDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Karakaya, “Bu 
maksatla KESİAD’ı hem işbirliği için hem de ilk 
kadın başkanı olan Seçil Beydemir Kaynak’ı kutla-
mak için ziyarete geldik” dedi. Birikimlerimizi 
KOBİ’ler lehine kullanmak, KOBİ’lerin önündeki 
engellerin kaldırılması, Kobilerin rekabet gücünün 
artırılması yönünde çalışmalar yapmak ve ortak 
projeler üretmek için KESİAD ile çalışmaya hazır 
olduklarını anlatan Karakaya, “Bu konuda atılacak 
adımları KESİAD ile birlikte belirleyerek yeni projel-
er üreteceğiz” diye konuştu.

KESİAD
EGEKOBİDER
ile ortak projeler

üretecek

KESIAD DÜNYASI
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Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

www.beydemir.com - info@beydemir.comÇalışan sayısı: 40

 0 232 877 12 11 - 0 232 877 07 99

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
Taşıma ve istifleme kasaları, ağır malzeme
rafları, taşıma paletleri, kumlama 
makinaları, lazer kesimli sac parçalar. 

Kemalpaşa Organize Bölgesi Mahallesi
İzmir Cad. No: 91 Kemalpaşa / İZMİR

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

www.batianadolu.com Çalışan sayısı: 1000 üzeri
 0(232) 478 44 00 - 0(232) 478 44 44

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
Çimento, hazır beton, lojistik ve enerji 
sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor

Ankara Caddesi No:335 Bornova / İZMİR

Firma ismi

Firma
Yetkilileri

BEYDEMİR

Seçil Kaynak
Melih Beydemir

Firma ismi

Firma
Yetkilileri

BATI
ANADOLU

Mutlu Can
GÜNEL

ÜYELERIMIZi taniyalim
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“AF KANUNLARI GÖLGESİNDE” 
VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE 
SAĞLANAN %5 ‘LİK VERGİ İNDİRİMİ

Ülkemizde son yıllarda çıkan 
vergi affı kanunları, vergisini 
zamanında ödeyemeyen 
mükelleflerde yeni af kanunları 
beklentisini arttırırken, finansal 
olarak her daim vergi bütçesini 
oluşturan ve vergisini hep 
zamanında ödeyen mükellefler 
açısından ise bazı rahatsızlıklara 
neden olmaktadır. Söz konusu 
vergi affı kanunları ile vergi borcu 
yapılandırmalarının yanında 
matrah artırımı, stok affı, aktifte 
yer almayan varlıkların beyanı gibi 
haklar tanınmıştır. 
Vergisini düzenli bir şekilde 
ödeyen mükellefler içinde olumlu 
yönde adımlar atılması gerekliliği 
ortaya çıkmış ve  bu konudaki 
talepleri karşılık bulmuştur. 
Yapılan düzenlemeler ile “Vergiye 
Uyumlu Mükelleflere Vergi İndi-
rimi”kapsamında vergisini 
zamanında ödeyen Gelir ve 
Kurumlar Vergisi mükelleflerine 1 
Ocak 2018 tarihinden itibaren %5 
vergi indirimi uygulaması 
başlamış bulunmaktadır.

• 2019 yılı kazançları için 
verilecek Gelir ve Kurumlar Vergi-
si beyannamelerinde %5’lik vergi 
indirimi uygulanacaktır.
• Belirtilen şartları taşıma-
ları kaydıyla vergi indiriminden; 
ticari, zirai veya mesleki faaliyeti 
nedeniyle gelir vergisi mükellefleri 
ile kurumlar vergisi mükellefleri 
(Finans ve bankacılık sek-
törlerinde faaliyet gösterenler, 
sigorta ve reasürans şirketleri, 
emeklilik şirketleri ve emeklilik 
yatırım fonları hariç) yararla-
nabilmektedir.

1. İndirimin hesaplanacağı 
beyannamenin ait olduğu yıl ile 
bu yıldan önceki son iki yıla ait 
vergi beyannamelerinin*kanuni 
süresinde verilmiş olması(Kanuni 
süresinde verilen bir beyannam-
eye ilişkin olarak kanuni süresin-
den sonra düzeltme amacıyla 
veya pişmanlıkla verilen beyan-
nameler bu şartın ihlali sayıl-
maz.),

*Vergi beyannameleri;

-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
-Kurumlar Vergisi Beyannamesi 
-Geçici Vergi Beyannameleri
-Muhtasar ve Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannameleri
-Katma Değer Vergisi Beyan-
namesi
-Özel Tüketim Vergisi Beyannam-
elerini ifade eder.

2. Belirtilen süre içerisinde 
haklarında beyana tabi vergi 
türleri itibarıyla ikmalen, re'sen 
veya idarece yapılmış bir tarhiyat 
bulunmaması (Yapılan tarhiyat-
ların kesinleşmiş yargı kararlarıy-
la veya 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun uzlaşma ya da 
düzeltme hükümlerine göre 
tamamen ortadan kaldırılmış 
olması durumunda bu şart ihlal 
edilmiş sayılmaz.),
3.  İndirimin hesaplanacağı 
beyannamenin verildiği tarih 
itibariyle, vergi beyannameleri 
üzerine tahakkuk eden vergilerin 
ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili 
mevzuatı gereği istenilen bilgi ve 
belgelerin tam ve eksiksiz olarak 
ibraz edilmiş olması koşuluyla, 
vergi kanunları gereği doğan iade 
alacaklarından mahsuben 
yapılmış olması ve indirimden 
yararlanıldıktan sonra söz 
konusu iade alacağı tutarının 
mahsuben ödemesi talep edilen 
vergi borcu tutarının altına 
düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş 
duruma gelen vergilerin mahsub-
en ödenmek istenilen tutarın 
%10'unu aşmaması kaydıyla, 
eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla 
veya vergi kanunları gereğince, 
tecil edilerek belirlenen şartların 
gerçekleşmesine bağlı olarak 
terkin edilecek vergilerin, şartların 
sağlanamaması hâlinde kanun-
larında belirlenen tecil süresinin 
sonunu takip eden onbeşinci 
günün bitimine kadar ödenmesi 
şartıyla, bu şart ihlal edilmiş 
sayılmaz.)

Harun Tunaboylu
Mali Müşavir

İndirimden kimler yararlanabilir?

İndirimden yararlanmanın şartları

GÖRÜS
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4. Vergi aslı (vergi cezaları ile 
fer'i alacaklar dâhil) 1.000 TL 
üzerinde vadesi geçmiş bor-
cunun bulunmaması,
5. Vergi indiriminin hesapla-
nacağı beyannamenin ait olduğu 
yıl ile önceki dört takvim yılında 
kaçakçılık suçu fiillerinin işlen-
memiş olması,

Değişiklik öncesi yasal düzenle-
meye göre, vergiye uyumlu mü-
kelleflere sağlanan %5 indirimin 
koşullarından birisi, indirimin 
hesaplanacağı beyannamenin ait 
olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 
iki yıla ait vergi beyannamelerinin 
kanuni süresinde verilmiş ve bu 
beyannameler üzerine tahakkuk 
eden vergilerin kanuni süresinde 
ödenmiş olmasıydı.
Yapılan düzenlemeyle, bu koşul, 
indirimin hesaplanacağı beyan-
namenin ait olduğu yıl ile bu 
yıldan önceki son iki yıla ait vergi 
beyannamelerinin kanuni 
süresinde verilmiş ve bu beyan-
nameler üzerine tahakkuk eden 
vergilerin, indirimin hesapla-
nacağı beyannamenin verildiği 
tarih itibariyle ödenmiş olması 
şeklinde değiştirilmiştir. 

• Hesaplanan indirim tutarı, 
1/1/2020 tarihinden itibaren 
verilmesi gereken yıllık gelir ve 
kurumlar vergisi beyannamel-
erinde uygulanmak üzere 
1.400.000 TL’den fazla olamaya-
caktır.
• İndirilecek tutarın öden-
mesi gereken vergiden fazla 
olması durumunda kalan tutar, 
yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi gerek-
en tarihi izleyen bir tam yıl içinde 
mükellefin beyanı üzerine tahak-
kuk eden diğer vergilerinden 
mahsup edilebilecek olup bu süre 
içinde mahsup edilemeyen tutar-
lar red ve iade edilmeyecektir.

• Vergi indiriminden yararla-
nan mükelleflerin, şartları 
taşımadığının sonradan tespiti 
halinde ilgili vergilendirme döne-
minde indirim nedeniyle alın-
mayan vergiler bu kez vergi ziyaı 
cezası uygulanmaksızın mü-
kelleften istenilecektir.
• İndirimin hesaplanacağı 
beyannamenin ait olduğu yıl ile 
bu yıldan önceki son iki yılda 
herhangi bir vergiye ilişkin bey-
anın gerçek durumu yansıt-
madığının, indirimden yarar-
lanıldıktan sonra tespiti üzerine, 
yapılan tarhiyatların kesinleşmesi 
halinde de yine indirim nedeniyle 
alınmayan vergiler, vergi ziyaı 
cezası uygulanmaksızın mü-
kelleften istenilecektir.

Diğer önemli hususlar 

Yapılan değişikliklerle daha
yararlanabilir hale geldi

KURUMSAL VERGİSİ MATRAHI 250.000,00 TL

55.000,00 TL

2.750,00 TL

500,00 TL

51.500,00 TL

52.000,00 TL

250,00 TL

HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ (%22)

YIL İÇİNDE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER

ÖDENEN GEÇİCİ VERGİLER

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER TOPLAMI

VERGİ İNDİRİMİ MAHSUBUNDAN SONRA ÖDENECEK K.VERGİSİ

HESAPLANAN VERGİ İNDİRİM TUTARI (%5)

GÖRÜS
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Yüz koruyucu siperlik, özellikle virüs salgınlarına karşı korunmada tüm dünyada kullanılan 
en etkili kişisel korunma ürünlerinden birisidir.
Partikül, tükürük, damlacık, toz ve benzeri cisimlerin yüzünüze (göz, ağız, burun) gelmesini 
engeller. Karşılıklı konuşma ve işlem (muayene, karşılama, satış, toplantı vb.) esnasında kişi-
sel kullanım içindir.

Hafiftir, kullanımı kolaydır ve çıkarıp takması basittir. Ayarlanabilir esnek bant sayesinde her-
kesin kullanımına uygundur. Yüksek ışık geçirgenliği sayesinde HD görüş alanı sağlar ve 
görüntü kaybını önler. 1200 döndürülebilir.

Ürün dezenfekte edilerek birçok kez kullanılabilir.

İçinde bulunduğumuz KORONA salgını 
günlerinde üretim portföyüne yeni bir ürün eklemiştir.

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

www.lmcmakina.com.tr - iletisim@lmcmakina.com.tr

+90 232 880 70 50

Ankara Cad. No: 3/1 35743 Bağyurdu – Kemalpaşa/İZMİR TÜRKİYE

ÜYELERIMIZden haberler

www.kesiad.org 10
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Fahrettin SELÇİK
Kurucu Başkan

Sivil toplum örgütü olarak güç kaybına uğramadı. 
Bilakis her geçen yıl güç tazeledi. Onunla birlik-
teliğim olduğu için bende yirmi yaş kocaldım 
demektir.
Kurucu başkan olarak kuruluş anılarımı, sonraki 
serüvenimizi, başarılarımızı ve eleştirilerimi 
yazacağım.
Önce Kemalpaşa’da sanayi tesisleri kuruluş ned-
enleri,Ankara asfaltıyolu, ihtiyaç, suyu olan arsala-
rı, ucuz elektriği temin edilebilen yer olması,yarat-
tığı istihdam için itibar gören yer olmasıdır. Efe 
Tarım, Ege Seramik, Tetrapak firmaları, bölgenin 
öncüleri olmuşlar.
Anılan tarihte Bornova, Işıkkent, Pınarbaşı’nda 
sanayi yapılaşması kurulmakta buralara ulaşmak 
dahi güç olduğundan firmaların İzmir merkez de 
ayrıca ofisi bulunmaktaydı. Kemalpaşa Belkahve 
yokuş, yoldar ve kifayetsiz olduğundan geçilmez 
engel idi.
Belkahve dahil Pınarbaşı’na kadar araziler kapa-
tılmış Fiyatlar ulaşılamaz olmuş, bu nedenle 
ULUCAK belediyesinin sanayicilere çağrısı ve araz-
inin ucuz oluşu sanayinin Kemalpaşa’ ya taşın-
masına vesile olmuştur.
Birbirinden haberli ve habersiz,Pınarbaşı’lı sanay-
iciler ULUCAK da arazi edinmeye, başlamış,bulun-
dukları yerdeki alan kifayetsizliğinde yeni daha 
büyük tesisler yapmaya başlamışlardır. Ulucak’ da 
tarla ve bahçe alan sanayiciler alt yapı sorunları ile 
karşılaşmış, belediyenin imkansızlığından kendileri 
çözüm yolunu aramışlardır.İşte burada şahsi 
teşebbüs yerine ortak çözüm için çare aranmış, 
başkanlığımda 9 kişi katılımı ile ULUCAK SANAY-
İCİLERİ BİRLİĞİ “USBİ “LTD. ŞİRKETİ Kurulmuştur. 

Başarılı olan birliktelikle,ekonomik olarak yol, elek-
trik, imar parselasyon işini ortak çözerek,  başarı 
örneği ortaya konulmuştur.
Birbiri ile uyumlu olan bu firma yetkilileri, Fahrettin 
Selçik, Ali Özgenalp, Tayfur Altınküp, Halim Hasi-
pek, Mesut Kanat, Mehmet Bıkmaz, Süleyman Öz, 
Yakup Özdanon, Hüseyin Eren ve Şefik Tanyel, 
çıtayı yükselterek KESİAD, Kemalpaşa Sanayici ve 
İş adamları Derneği kuruluşunun öncülüğünü yap-
mışlardır.
Kadro ve kurucular genişletilmiş ilk toplantısını 
EGE SERAMİK SALONUNDA  86 SANAYİCİNİN 
KATILIMI VE EBSO da bulunan KOSBİ yetkilisi 
Hakkı ATTAROĞLU katılımı ile münazaralı toplantı 
sonunda genelin kabul ve arzusu ile KESİAD kuru-
luş kararı alınmıştır. Yirmi kişilik müteşebbis den, 
formalite olarak gerekli ve zorunlu olan kişi sayısı-
na indirgenerek resmen dernekler masasına 
müracaat edilerek, 12.04.2002 yılında derneğin 
kuruluşu gerçekleşmiştir.
Hazırlanan tüzüğe göre 5 yönetim kurulu ve iki 
murakıp ile göreve başlamıştır.Kemalpaşa sanayi 
alanlarındaki yollar toprak ve 50 cm su birikintileri 
olan yapıdadır. Bu atmosferde, ihtiyaçtan doğdu 
KESİAD.

KESİAD, bu sene yirminci yılına girdi. 

İyi ki Doğdun
KESİAD
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Bu dönemde, KOSBİ, Kurucusu olan,EBSO 
meclisinde Kemalpaşalı sanayici bunmamaktadır. 
Atanan müteşebbis heyet, Belkahve ’den geçip 
Kemalpaşa’ ya ulaşmamış kişilerden oluşmuştur. 
Yönetim Merkezi de Sanayi odası içinde tek perso-
nel ile görev yapmaktadır.

KESİAD devreye girdiğinde haklı talep ve eleştirileri 
ile dikkatleri üzerine çekmiş,kendini kanıtlaması 
kolay olmuş ancak nedense karşı tepkileri de 
artarak sürmüştür. 
İlk iki yıllık faaliyetler ve aldığı sonuçları şöyle sıra-
layabiliriz;
 KESİAD kendisine ve mensuplarına düzeyde, ofis 
olarak sanayicinin kolay erişebileceği bir yer 
kiralamış, açılışını Vali Aksu ile 
gerçekleştirmiştir.KOSBİ den önce sahaya 
girmiştir. 
KOSBİ’ yi yaptığı eleştiri ve baskılarla ofisinKemal-
paşa’ ya taşınmasına vesile olmuştur.
Ofis olarak Kemalpaşa’ da yer kiralayarak tarihi ve 
asli görevine işyerinde başlamıştır.
’Kemalpaşa KOSBİ’ yi Kemalpaşalı sanayi yönete-
cektir” sloganı ile konuyu EBSO meclisine 
taşımış,haklılığını kabul ve tescil ettirmiştir.KESİ-
AD’ ın yaptığı yayın ve kulis faaliyetleri ile İlk EBSO 
seçimlerinde 15 sanayici meclise girmiş ve KOSBİ 
müteşebbis heyeti Kemalpaşalı sanayicilerinden 
oluşmuştur.
Ulucak Belediyesi ve Kemalpaşa belediyesi ile 
toplantı ve temaslarda bulunulmuş,sorunlar 
tartışılmaya açılmış ve haklı talepler kabul görmüş 
desteklenmiştir.
Kemalpaşa park vadisinde büyük iştirak ile yemekli 
toplantı düzenlenmiştir. Bu yemek ile KESİAD 
Kemalpaşa sosyal ve ekonomik yapısında varlığını 
ortaya koymuştur.Belediye başkanı Mehmet 
AliÖZÜDOĞRU’ dan tam destek ve onur almıştır. 
OSB içindeki toprak ve kasisle yollara ıslah edilerek 
kalitesi iyileştirilmiştir.Enerji bakanlığına müracaat 
ile Sanayi tarifede 50 krş./KWs avantaj sağlan-
mıştır. Doğal gazın sanayicilerin kullanımı için 
kampanya yapılmış, ihalesi ile gerçekleştirilmiştir.

KOSBİ’ deruhsatlı sanayici 1/3 doluluk oranı ile 
müteşebbis heyet seçimleri yapılmış,ilk olarak 7 
KESİAD üyemiz müteşebbise girmiş faaliyetler hız 
kazanmıştır.
Kemalpaşa’ya atanan stajyer Kaymakam Davut 
Gül ile tanışmamız ile Devlet Hastanesi kurulması 
için iş birliğine başlanmıştır.Kısa sürede proje ve 
formaliteleri ikmal ederek başlangıç olarak kaba 
inşaat ihale edildi ve sanayicilerden toplanan bağış 
ile kaba inşaat bitirildi. Temel atma ve katılım 
belgeleri dönem valisi iştiraki ile yapıldı. Yani 
Kemalpaşa Devlet Hastanesi, sanayicilerimizin ve 
KESİAD’ın eseridir. Benim de bu organizasyonda 
derneğin kuruluşu,inşaatın ihalesi ve yürütülme-
sinde ALİ Özgenalp ile emeğimiz ve övünme hak-
kımız vardır. Katılan sanayicilere teşekkür ediyo-
rum.
Doğal gazın Kemalpaşa’ya getirilmesi EGE SERA-
MİK ve KESİAD’ ın eseridir. Fizibilite, Dağıtım, orga-
nizasyon, ihale safhası KESİAD, finansmanı,sanay-
icinin kendi katılımları ile gerçekleşmiştir. Sanayici 
kullandığı enerjide %50 ye yakın ekonomi 
sağlamıştır.İki Avrupa birliği projesi yap-
mış,başarmış bir dernektir.
KESİAD, ihtiyaçtan doğmuştur, ihtiyaç devam 
etmektedir. Sanayiciye yararı olmuştur, her iki yılda 
başkan ve yönetimini yenileyerek, güçlenerek, 
rekabetle hizmete devam etmekte, sanayiciye, 
Kemalpaşa sosyal yaşamına katkı vermektedir. 
Övünüyorum, benimle yola çıkan emek veren tüm 
arkadaşlara şahsım ve adınıza teşekkürler ediyo-
rum.
Yeni, KADIN ellerin hâkimiyeti olan yönetime başarılar 
diliyorum. 
Derim ki;

KESİAD bu ortamda ve şartlarda büyük sanayici desteği 
ile kurulmuştur.

“KESİAD İYİ Kİ DOĞDUN,
KEMALPAŞA’ YA GÜÇ VE IŞIK OLDUN,”
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• 2019 yılı kazançları için 
verilecek Gelir ve Kurumlar Vergi-
si beyannamelerinde %5’lik vergi 
indirimi uygulanacaktır.
• Belirtilen şartları taşıma-
ları kaydıyla vergi indiriminden; 
ticari, zirai veya mesleki faaliyeti 
nedeniyle gelir vergisi mükellefleri 
ile kurumlar vergisi mükellefleri 
(Finans ve bankacılık sek-
törlerinde faaliyet gösterenler, 
sigorta ve reasürans şirketleri, 
emeklilik şirketleri ve emeklilik 
yatırım fonları hariç) yararla-
nabilmektedir.

2019’un Aralık ayından beri dünya gündemine 
oturan, Çin’in Wuhan kentinde birdenbire nedeni 
bilinmeyen zatürre olguları ile başlayan ve hala 
devam eden, bu olgularda daha önce tanımlan-
mayan yeni tip bir coronavirüs olduğu ortaya 
çıkarıldı. Kişiden kişiye bulaşabilen virüsün bulaş-
ma oranı 2020 Ocak ortasında büyüme gösterdi. 
Çok kısa sürede Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya 
Pasifik’te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan virüs 
vakaları rapor edilmeye başlandı. 11 Mart 2020’de 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan 
edildi. 18 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Dünya'da 
2.306.588 onaylanmış vaka, 590.367 iyileşen 
varken virüs nedeniyle 158.705 hasta hayatını ka 
ybetti. 
Salgına neden olan coronavirüs başlangıçta 
kulağımıza tanıdık gelmemiş olsa da aslında pek 
çok kişinin bu virüsün daha hafif türleri ile daha 
önce karşılaşmış olması muhtemel. Çünkü bu 
virüsün dört farklı suşu yaygın soğuk algınlığı 
vakalarının yaklaşık beşte birinin sorumlusu. Coro-
navirüsler hem insanlarda hem hayvanlarda bulu-
nabilen büyük bir virüs ailesinin bir parçası. Bazıları 
insanları enfekte edebiliyor ve yaygın olarak basit 
bir soğuk algınlığına ya da MERS (Orta doğu solu-
num sendromu) ve SARS (Ciddi akut solunum 
sendromu) gibi çok ciddi hastalıklara neden 
olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütünün(WHO) uluslararası acil 
durum ilan etmesine neden olan bu küresel salgı-
na, Covid-19 ismine karar verilirken WHO 
danışmanları sadece hastalığa neden olan virüs 
türüne odaklandı. Co ve Vi coronavirüsten, “d” 
Ingilizcede hastalık anlamına gelen “disease” keli-
mesinden, 19 ise vakaların görülmeye başlandığı 
yıl olan 2019’dan geliyor. 

Virüs insandan insana, havada veya yüzeylerde 
bulunan virüs içeren damlacıkların nefes yolu 
vücuda girmesi ile bulaşmaktadır. Hastalığın 
herhangi bir belirti göstermeden de insandan 
insana bulaşabildiği gösterilmiştir ki Almanya’daki 
ilk bulaşma olayı bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu 
şekilde belirti göstermeden bulaşma vakaların 
yayılmasını arttırmakta ve salgının kontrol edilme-
sini zorlaştırmaktadır. Semptom göstermeyen 
bulaştırıcı taşıyıcı kişi, bulunduğu ortamda nefes 
alıp vermesi, konuşması, hapşırması, öksürmesi 
ile ortama virüsleri dağıtır, o ortamda bulaştırıcı 
kişi gitse bile virüsler ortam şartlarına göre havada 
bir süre asılı canlı kalabilir, özellikle ortam hava-
landırılmıyorsa  bu süre içinde  başka birisi geldiği 
zaman gelen kişi virüsle enfekte olabilir.

BULAŞMA NASIL OLUR?
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Uzman Dr. Gülcan Çelik
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

COVİD-19

KÜRESEL
KABUS

CORONA VİRÜS

KORONAVİRÜS NEDİR?



Coronavirüs bulunduğu yüzeylerdeki 
hayatta kalma süreleri nedir? 

Yapılan çalışmalarda Covid -19’a neden olan coro-
navirüsün canlı yüzeylerde uzun süre  hayatta 
kalabileceğini gösterdi. Salgın hastalıklar koruma 
ve önleme merkezine göre, enfekte bir yüzeye veya 
nesneye dokundukdan sonra eller ağıza, buruna 
veya gözlere sürüldüğünde coronavirüsün 
bulaşabileceği öngörülmektedir. 
İnsanlar ve hayvanlar üzerinde etkili olan virüslerle 
ilgili daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
insanda hastalığa neden olan mikroorganizma-
ların oda sıcaklığında, birçok yüzeyde 9 güne kadar 
canlı kalabildiği  görüldü. Araştırmacılar corona-
virüs ailesine ait virüslerin ise bakırda 4 saat,  kağıt 
ve karton yüzeyde 24 saat, metal yüzeylerde 2-5 
gün, alüminyum yüzeylerde 3 gün, ahşap yüzeyle-
rde 4 gün,  plastik yüzeylerde 3 gün ve cam gibi 
değişik malzemeler üzerinde en fazla 4 ila 5 gün 
canlı kalabileceğini söylüyor. Greifswald Üniversi-
tesi Hastanesinden doktor Günter Kampf, düşük 
sıcaklık ve yüksek nemin bu virüslerin yaşam 
sürelerini uzattığını söylüyor. Virüs bulaşmış 
yüzeylere ellerimiz nemli ya da ıslak olarak dokun-
duğumuz zaman virüsler ele hemen geçebilir.
Virüslü yüzeyi ya da elleri sabun ve su ile bol 
köpüklü 20 saniye ovaladıktan sonra, yıkanan 
yüzeydeki zarflı virüslerin zarf yapıları tahrip 
olmaktadır. Zarflı virüslerin dış tabakasında lipid 
birimler bulunduğundan, sabun ve  su ile ovalanın-
ca bu yağlar parçalara ayrılmakta ve virüsün 
hastalık yapıcı etkisi ortadan kalkmaktadır. Sabun 
ve su ile bol köpüklü 20 saniye ovalayıp silmek,  
%0,5 hidrojen peroksit ağartıcı ürünü ile silmek, 
%0.1 sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyunu, 
suya 1/100 az miktarda katarak yüzeyleri silmek, 
en az %60 alkol içeren kolonya ya da dezenfekte 
ürünleri ile silmek, virüsleri öldürür.

İlk Covid-19 vakalarının çoğu, çeşitli hayvanların 
satıldığı Çin’in Wuhan şehrindeki  Huanan deniz 
ürünleri pazarında çalışan veya pazarı ziyaret eden 
insanlarda meydana geldi. Virüsün kökeni hakkın-
da daha fazla bilgi edinmek
için, Covid-19 virüsünün gen dizilimi, virüs gen 
dizilim veri bankasındakilerle karşılaştırıldı ve en 
benzer gen dizilimlerinin yarasalardan kaynakla-
nan iki coronavirüste olduğu keşfedildi. Her iki 
coronovirüsün genetik dizilimi de %88 oranında 
Covid-19 virüsünün gen dizilimi ile benzerliği 
bulundu. Aynı zamanda Covid-19’un gen dizilimi-
nin SARS’a neden olan coronavirüsünkiyle %79, 
MERS’e neden olan coronavirüsünkiyle de %50 
oranında benzer olduğu tespit edildi.
Bu sonuçlara dayanarak, bilim insanları 
Covid-19’un yarasalardan bulaştığını düşündü. 
Ancak deniz ürünleri satılan Huanan pazarında 
yarasa satılmıyordu, bu nedenle virüsün insanlara 
iletilmesinde henüz tanımlanmamış başka bir hay-
vanın bir tür ara taşıyıcı olduğu kanısına varıldı. 
Iowa Üniversitesinden mikrobiyolog Stanley Perl-
man’a göre yarasalar  uzun zamandır bu virüslerin 
konakçısı ancak yarasalar hastalanmıyor.  Yaras-
alar insanlarda öldürücü salgınlara neden olan bu 
virüslerle yaşamayı bağışıklık sistemleri sayesinde 
başarıyor.  Yarasalardan insana taşıyan hayvan 
grubunun pullu karıncayiyen olduğu ile ilgili kanıt-
lar bulundu.
Bu salgın için çok geç olsa bile, coronavirüsü 
taşıyan ve insana bulaştıran hayvanı tespit etmek, 
gelecekte hastalığın tekrar ortaya çıkmasını engel-
lemek açısından büyük önem taşıyor. Paris, Ulusal 
Bilimsel Araştırmalar Merkezinden
araştırmacı Francois Renaud, potansiyel olarak 
insanlara virüs bulaştırma riski olan tüm hayvan-
ların takip listelerinin oluşturulmasının potansiyel 
salgın hastalıkları önlemede rol oynayabileceği 
belirtiliyor. 

Virüs nasıl ortaya çıktı?
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Hastalık 2-27 gün süren bir kuluçka süresinden 
sonra birden başlayan yüksek ateş, öksürük ve 
nefes darlığı ile karakterlidir. Bazı hastalarda boğaz 
ağrısı ve burun akıntısı da görülmüştür. Bunlara 
ilave olarak bulantı kusma, diyare, kas eklem ağrısı, 
iştahsızlık gibi farklı semptomlar da görülebilir. 
Hastalık genellikle orta-ağır bir klinik seyir göster-
mektedir. Hastalığın komplikasyonları ağır pnömo-
ni, septik şok, akut respiratuvar distres sendromu 
(ARDS), çoklu organ yetmezliği ve ölüm olarak 
duyurulmuştur. 
Hastalık genç ve sağlıklı kişilerde daha hafif klinik 
tablo ortaya çıkarırken, özellikle akciğer hastalığı 
bulunan, ileri yaşta, diyabet, hipertansiyon 
bağışıklık sistemi hastalığı bulunan kişilerde daha 
ağır hastane koşullarında yönetilmesi gerekebi-
lecek klinik tablolarla ortaya çıkmaktadır.

COVID-19'un şu anda etkili bir ilaç tedavisi veya 
aşısı yoktur, ancak geliştirme çabaları devam 
etmektedir. Hastalığın grip benzeri nefes alma 
güçlükleri, öksürük ve diğer semptomları vardır. 
Enfeksiyonu önlemek için WHO, "düzenli el yıkama, 
öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnu 
örtme ve solunum yolu hastalığı belirtileri 
(öksürme ve hapşırma gibi) gösteren herhangi 
biriyle yakın temastan kaçınmayı öneriyor. Genel 
insan koronavirüsleri için spesifik bir tedavi olma-
masına rağmen, sıvı tüketerek ve dinlenerek 
semptomlarını hafifletebileceği konusunda genel 
öneriler sunmaktadır. 

Filyasyon, virüsün kaynağını tespit etmek amacıy-
la virüsün temas halinde olduğu kişilerin taran-
ması yöntemine deniliyor.
Saha incelemesi olarak da adlandırılan filyasyon, 
sağlık bakanlığına bağlı bulaşıcı hastalıklar ile mü-
cadele rehberinde "Saha incelemesi/filyasyon kay-
nağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma 
yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kon-
trol önlemlerinin alınmasıdır." şeklinde tarif ediliyor.
Ülkeler virüs salgınıyla mücadelede genellikle iki 
yöntem kullanıyor. Bunlardan birisi genel tarama, 
diğeri de filyasyon yani virüsün temas zinciri içinde 
olanları tespit etmek ve virüs taramasından 
geçirmek.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Önleme için neler yapılmalı?

Türkiye uygulanan filyasyon 
nedir?
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KESİAD YÖNETİM KURULU
ZOOM üzerinden toplantılarını sürdürüyor.

Bu toplantıda prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, yönetim kurulu üyelerine Corona salgınının ekonomiye 
olan etkisi ve bu dönemde en az zarar görmek adına ne gibi önlemler almalıyız hakkında bilgilendirme 
yaptı. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri bu sıkıntılı süreçte zarar gören iş yeri sahiplerine nasıl destek 
olabilecekleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

ONLINE TOPLANTI
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KESİAD YÖNETİM KURULU

Seçil BEYDEMİR KAYNAK
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

1978 izmir doğumlu, Manisa Beden eğt. Ve 
spor yks. Okulu mezunu. 11 yıl öğretmenlik 
mesleğini yaptıktan sonra, devlet memur-

luğundan ayrılarak aile şirketi olan Beydemir 
sac prof. San ve tic AŞ.’ne geçiş yaptı. 
Beydemir’ de 11 yıldır, idari işlerden ve 
finanstan sorumlu Genel Müdür olarak görev 
yapmaktadır. Evli 1 kız ve 1 erkek çocuk 
annesidir. Aynı zamanda TAİDER VE İZİKAD 
aktif üyesidir. Taider forum tiyatro ekibindedir.

1979 İstanbul doğumlu Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 
bölümü mezunu Marmara Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 
Yüksek Lisans EKO Endüstri AŞ Şirket Ortağı ve 
İnsan Kaynakları Müdürü & Finans Müdür 
Yardımcısı

1980 İzmir doğumlu England – Coventry 
University BSC Business & Technology 
mezunu Renksan Boya AŞ.  Şirket ortağı ve 
yöneticisi Evli ve bir çocuk babası

1978 İzmir  doğumlu,İzmir Fatih Koleji 1996 
,Calal Bayar Univ IIBF İşletme 2002 Yaşar Univ 
Fen Bil.Ens. Yüksek lisans 2016 Erenli Kauçuk 
A.Ş. 2004-2020 Genel Md./ Yönetim Kur Üyesi

1985 İzmir doğumlu, Sabancı Üniversitesi 
Yönetim Bilimler University of Sussex’te 
Uluslararası İşletme Ege Üniversitesi İşletme 
Yüksek Lisans Batıçim İcra Kurulu Asistanlığı, 
Necdet Bükey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
MCG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı Evli ve İki 
Çocuk Babası

1983 İzmir doğumlu Orta Doğu Teknik Üniver-

sitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu 
Minos Makina’da yönetici ortak ODTU Ege 
Mezunlar Derneği ve ODTU Mezunu İş İnsanları 
Derneği üyesi

Sevil YÖNDEM
KESİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Can ARDİTTİ
KESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

Mutlu Can GÜNEL
KESİAD Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yeşim IŞIKLI
KESİAD Genel Sekreter

KESİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Erçin ŞAHİN
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KESİAD YÖNETİM KURULU

Gürhan GÜVEN
KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1985 Almanya doğumlu. Gürhan Güven, 
(Endüstri Mühendisliği) Almanya FERSAN 
Fermantasyon A.Ş.’nin (%100 Almanya merke-

zli DEVELEY Grup şirketi) Yönetim Kurulu 
Başkanı & CEO Evli Fenerbahçe Spor Kulübü 
kongre üyesi

1978 İzmir doğumlu Dokuz Eylül Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 
mezunu Çizgi Reklam firma sahibi Evli ve  bir 
çocuk babası

1987 İzmir Dumlupınar Üniversitesi Muhasebe 
bölümü mezunu Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Makine Mühendisliğini bölümü mezunu 
Özteknik AŞ  Kalite Yöneticisi Evli

Yaşar Üniversitesi mezunu Akbirlik Demir AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Metalif Ltd.Şti Ortağı 
Evli

1970 Almanya doğumlu Dokuz Eylül Üniversi-

tesi Makine Mühendisliği bölümü Evli , bir 
çocuk babası AKG Termotekniik Ltd.Şti –Genel 
Müdürü

1970 Zile doğumlu Karadeniz Teknik Üniversi-

tesi Makine Mühendisliği mezunu Kaan Havalı 
Kırıcı Ltd.Şirketi Şirket ortağı Evli ve iki çocuk 
babası

Öncel SARIKAYA Tuğba KİRİŞ

İbrahim ÖZDEMİR İbrahim SEZEK

Ural KURTKAPAN

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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KESİAD DENETİM KURULU

Mustafa MUTLUBAŞ
KESİAD Denetim Kurulu Üyesi

1960 Konya doğumlu Doğuş Otomotiv – 
Scania Araç Bayiliği Evli ve 5 çocuk babası

1979  Ankara doğumlu Celal Bayar Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü -2002 Ege Üniversitesi MYO – Öğretim 
Görevlisi Evli ve bir kız çocuğu babası AFE 
olgunlar Ltd.Şti – Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim : Lisans / University of Nottingham / 
İşletme – BA in Management Studies Ege Genç 
İş Adamları Derneği (EGİAD) Üyesi EGİAD 
Melekleri İcra Kurulu Üyesi T.C. Lisanslı Melek 
Yatırımcı TUGİM & TÜSİAD Rehberi / Mentörü 
MERT Yatırım Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Evreka ve Fazlı Gıda Şirketleri 
Yatırımcısı / Ortağı

1980 İzmir doğumlu Anadolu Üniversitesi 
İşletme Bölümü Evli , bir çocuk babası Ovakent 
Lastik Ltd. Şti  ve Billas Lastik Grup AŞ ,Genel 
Müdür –  Yönetim Destek – İş Geliştirme

1970 – İzmir Doğumlu Uludağ Üniversitesi 
işletme mezunu İzto meclis Üyesi BNS Atık 
Yönetimi Ltd.Şti  ve Dönmez Varil AŞ Şirket 
ortağı

1982 İnebolu/Kastamonu’da doğumlu Ege 
Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu 
Vakıfbank Pınarbaşı Şubesi MüdürüEvli ve bir 
çocuk babası

Ferhat KILIÇ Filip MİNASYAN

Taner HİRİK

Gürhan BİLDİLER
KESİAD Denetim Kurulu Yedek Üyesi KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

KESİAD Denetim Kurulu Üyesi KESİAD Denetim Kurulu Üyesi
Sebahattin DÖNMEZ
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https://youtu.be/27MI63O2cSw

https://youtu.be/WQcqx6NT_BU

https://youtu.be/b8XmlrH7ZJA

https://youtu.be/8Y5eL1n5_Vk

www.sanalmuze.gov.tr

Sanal

Müzeler

Olten
Filarmoni

Orkestrası

Corona virüs ile mücadelemizde

muhteşem konserlerle ve sanal müzelerle
gününüzü güzelleştirin
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KÜLTÜR VE SANAT

EVDE KALEVDE KAL
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