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Kütahya Ekspres Gazetesi,
þehrimizde 60 yýldýr hizmet
veren ilk yerel gazete.
Bu ay okuyucularýmýzla tarihe
tanýklýk eden Ekspres Gazetesi'nin
baþarý hikâyesini paylaþtýk.
Gazetenin sahibi, ayný zamanda,
Odamýz Meclis Üyesi ve 8.Meslek
Komitesi Baþkaný, TOBB Kütahya
Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulumuz
Ýcra Komitesi Baþkan Vekili Semra
Sarýýþýk Tozaraydýn'la yaptýðýmýz
keyifli sohbeti sizlere aktardýk.
Hazýrlayan : Melike Köse
Fotoðraflar : M.Akif Çakmak
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vilayet tarafýndan çýkarýlan bir gazete var. Bu teklifi deðerlendiren
Nuri Sarýýþýk Kütahyaya yerleþmeye ve burada gazetecilik
mesleðine devam etmeye karar veriyor.

Burada bir küçük anýsýný anlatmak istiyorum çünkü firmamýzýn
ismini bu aný belirliyor. Nuri Bey Kütahyada büyük potansiyel
görüyor. Kütahyanýn geliþeceðine, kalkýnacaðýna, göç
alacaðýna inanýyor ve Kalkýnan Kütahyaadlý gazeteyi çýkarmak
için Kütahyaya geliyor. Ancak onun bu ismi kullanacaðýný
daha önceki sohbetlerinden duyan Kütahyalý bir milletvekili
Kalkýnan Kütahya adlý gazete baþvurusu yapýyor ve Nuri
Beyde çýkaracaðý gazeteye yeni bir isim bulmak zorunda
kalýyor. Bunun üzerine hýzla geldiði Kütahyada, dinamizmini
yansýtacaðýna inandýðý Kütahya Ekspres ismini gazetesine
veriyor. Bu konudaki ayrýntýlar,Ben Mehmet Nuri Sarýýþýk
kitabýnda, kendi sözleriyle ayrýntýlý þekilde anlatýlmaktadýr.
Kütahya Ekspres Gazetesinin 60 yýllýk yolculuðu, Sevim-Nuri
Sarýýþýk çiftinin Kütahyaya gelmesiyle böyle baþlamýþtýr.1980
yýlýndan itibaren, M.Nadi Sarýýþýk ve S.Sami Sarýýþýk, daha
sonra da Semra Sarýýþýk Tozaraydýn katýlýmýyla, 1982 yýlýnda
Ekspres Gazetecilik olarak þirketleþmiþtir. Bu þirketleþme ile
büyüme ve geniþleme çalýþmalarý devam etmiþ, zamanla
Ekspres Gazetecilik bünyesine Dumlupýnar Gazetesi ve
Kütahya Postasý Gazetesi de eklenmiþtir.
Hangi alanlarda faaliyet göstermektesiniz?
Firmanýn tarihçesini kýsaca paylaþýr mýsýnýz?
Kütahya Ekspres Gazetesinin ilk sayýsý 18 Mayýs 1956
tarihinde yayýmlanmýþ. 1927 doðumlu Kurucumuz M.Nuri
Sarýýþýk, Ýstanbul Ýktisat Fakültesi Gazetecilik Okulu Mezunu.
Ýstanbulda okurken, ayný zamanda Yeni Ýstanbul, Gece
Postasý, Son Telgraf gazetelerinde çalýþmýþ. Afyonkarahisar
Sandýklýnýn varlýklý bir ailesine mensup. Eþi Sevim Haným, o
zamanlar Kütahyanýn ilçesi olan Uþakýn eþrafýndan deri
fabrikatörü bir ailenin kýzý. Ýstanbulda okurken tanýþýyorlar ve
ailelerin yakýnýnda olmak için önce Afyonkarahisara geliyorlar.
Nuri Sarýýþýk o dönemde Demokrat Afyon Gazetesinde
çalýþýyor ve ayrýca Gençliðin Sesi Gazetesinin sahibi.
Afyonkarahisarda gazetecilik yaparken tanýþtýðý Kütahya Valisi
Fahrettin Akkutlu bu genç, dinamik, sözünü sakýnmayan
gazeteciyi Kütahya da gazetecilik yapmak için çaðýrýyor. Nuri
Sarýýþýka Kütahya fikri cazip geliyor. O yýllarda Kütahyada
özel müteþebbis tarafýndan çýkarýlan gazete yok. Sadece

Kuruluþtan itibaren, öncelikli iþimiz gazete basýmý, mahalli
haber üretimi ve günlük gazetelerin okuyucuya ulaþtýrýlmasý
oldu. Ayrýca, matbaa hizmetleri, kitap, broþür, katalog, davetiye,
kartvizit, kurumsal baskýlý evraklarýn tasarým ve baskýsý ile ilgili
olan tüm üretimleri gerçekleþtiriyoruz.
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bir þekilde iþletmemizi geleceðe taþýmak için gerekli fiziki,
maddi ve manevi çalýþmalarý her zaman yapmaya çalýþtýk.
Ayrýca, ilk yýllardan itibaren gazete ve matbaa konusunda
personel yetiþtiren bir iþletme olduk. Sayýsýný bilemediðimiz,
çok sayýda kiþiyi, meslek sahibi yaptýk. Mesleki eðitimin
önemini ve eksikliðini en iyi bilen firmalardan biriyiz. Pek çok
sektörde olduðu gibi bizim iþ kolumuzda da eðitimli ve iþi
yapabilen eleman bulmak çok zor.
Geçtiðimiz günlerde 60.kuruluþ yýldönümünüz kutlandý.
Kütahyada 60 yýlý aþan tek yerel gazete oldunuz? Bu konuda
neler paylaþmak istersiniz? Bu baþarýnýn sýrrý nedir?
Öncelikle büyük bir gurur kaynaðý olduðunu söylemek isterim.
18 Mayýs 1956da, babam Nuri Sarýýþýk tarafýndan ilk kez
yayým hayatýna baþlayýp 60 yýl boyunca çizgisinden sapmadan
yayýncýlýk hayatýný sürdüren, bir gün olsun bile bireysel yaþamý
öne almadan, kamu görevi yapmanýn bilinci ile býkmadan,
usanmadan, severek çalýþan; ruhu gazeteci olan duayenin
yetiþtirdiði bir nesiliz. Tarafsýz habercilik yapma anlayýþýmýzý,
görevimizin kamuoyunu aydýnlatmak olduðunu hiç unutmadýk.
Deðerli okuyucularýmýzdan ve Kütahya haklýndan aldýðýmýz
tepkiler de iþimizi en doðru ve iyi þekilde yaptýðýmýzýn kanýtýdýr.

Kâðýt ve baský konusunda hayal edilen ve ihtiyaç duyulan her
þeyin tasarlanarak basýlý evrak haline getirilmesi aþamalarýnýn
tümünü en temiz, kaliteli, hýzlý ve uygun fiyata yapmak hedefi,
Kütahya Ekspres Gazetecilik olarak þirketimizin ana ilkeleri
oldu. 1956 yýlýndan bugüne, kurumsal ve kiþisel geliþimlerimizi,
iþimizi daha iyi yapmak için iþletmemize aktarýyoruz.
Ýkinci kuþak olarak, iþletmenizi geliþtirmek ve sürdürmek için
ne gibi çalýþmalar yaptýnýz?
Sarýýþýk ailesinin ikinci nesli olarak, doðumu gazetede duyurulan
þanslý çocuklar olarak dünyaya geldik. Bu nedenle, Kütahya
Ekspres Gazetesi hepimizin ilk eðitim yeri oldu. Aile büyüklerimiz,
bütün para birikimlerini, matbaamýz ve gazetemizde sürekli
yenilikleri takip etmek için kullandý. Biz de Nadi, Sami ve
Semra olmak üzere üç kardeþ olarak onlarý örnek aldýk. Eðitime
çok önem veren bir aileden geliyoruz. Her birimiz üniversite
eðitimini tamamladýktan sonra birikimlerimizi iþimizi geliþtirmeye
kullandýk. ODTÜ mezunu Elektrik Mühendisi M.Nadi Sarýýþýk,
Ankara Üniversitesi Siyasal Dýþ Ýliþkiler Fakültesi mezunu Sami
Sarýýþýk, Anadolu Üniversitesi Ýþletme Fakültesi mezunu ben
Semra Sarýýþýk olmak üzere, üç kardeþ, baský sistemlerimizi
sürekli yeniledik ve modernizasyon yaptýk. Dürüst, doðru, ilkeli
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Yaptýðýmýz iþi sevmemiz ve benimsememizin de baþarýmýzda
çok büyük rolü var. Tarafsýz ve dürüst duruþuyla Kütahya
Ekspres Gazetesi doðruyu aynen aktardýðý konusunda þüpheye
yer vermez. Bu nedenledir ki 60 yýldýr Kütahyanýn tarihini gün
gün yazdý ve yazmaya devam ediyor. Kütahyanýn sembolü
vazonun yapýmýndan termik santrallerin kuruluþuna, Gediz
depreminden Döner Gazinonun inþaasýna kadar Kütahyada
ve hatta Türkiye genelinde pek çok önemli olaya tanýklýk etmiþtir
gazetemiz.
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Son olarak eklemek istedikleriniz?
Baþarýlý olmak için yeniliklere ve geliþmelere uyum saðlamak
gerekir. Biz de teknolojik geliþmeleri ve sektördeki yenilikleri
hýzla yakalamaya çalýþtýk. Ara sýra renkli basýlan gazetemiz,
2013 yýlýndan itibaren her gün renkli basýlmaya baþlandý. Ayný
yýl sosyal medya aðlarýmýzý da yayýna açtýk. 2016 yýlý itibariyle
de gazetemizin internet yayýnýna baþladýk.
Gazetecilikte baþarýlý olmak için önemli olan unsurlardan bir
tanesi de, baðýmsýz ve tarafsýz yayýn ilkelerine sahip olmaktýr.
Özgür ve baðýmsýz gazetecilerin yaþam alanlarýný geniþletmek
ve güvenceye almak, toplumdaki tüm sektörlerin birlikte
geliþmesine yol açar. Gazetecilik mesleðine tanýnan özgürlük,
ayna olarak tekrar topluma döner.

Babam merhum Nuri Sarýýþýkýn tecrübeleri bugünlere ve
geleceðimize hep ýþýk oldu. Yýllardýr konuþulan bir kavram olan
Aile Anayasasýný Ekspres ailesi olarak yýllar evvel hayata
geçirdik. Kurumumuzun misyonu ve çalýþma þekli net çizgilerle
belirlidir. Þu anda ikinci kuþak olan bizler, zamaný gelince
hedeflerimizi belirledik ve hep ileriye doðru çalýþmaya devam
ettik. Bu gayretimizin de sonucu olduðuna inanýyorum ki;
ismiyle 60 yýldýr yaþayan Kütahya Ekspres de yazdýðý sayfalar
kadar Kütahyada tarihe düþülen notlar arasýnda da yerini aldý
ve alacak.

Kütahya Ekspres Gazetesi gibi tarafsýz ve özgürlüðünü hep
ön planda tutmuþ gazeteler yaþamalý ve yaþatýlmalýdýr. Kiþilerin,
sistemin veya zümrelerin baskýsý, görüþü ve finansmaný ile
yayýn yapan gazeteler ve yayýn organlarý parayý verenin, fikrini
verir.Topluma gerçekleri yansýtamaz. Bu nedenle gazeteciliðin
en önemli ilkelerinden birisi, tarafsýz, basýn yayýn ilkelerine
uygun þekilde mesleði yürütmektir. Biz de Kütahya Ekspres
Gazetesi olarak, 60 yýldýr taþýdýðýmýz dürüst ve tarafsýz yayýn
ilkelerimizi sürdürmeye devam edeceðiz.

Tecrübeyi ve bilgiyi önemsediðmiz kadar kurumsallaþmaya
da büyük önem verdik. Þirketimiz bünyesindeki tüm mesai
arkadaþlarýmýz; her gün kendisini yenileyen, yükselttiði çýtayý
bir sonraki gün bir kademe daha yükseltmek adýna çalýþan,
özverili ve tecrübeli kiþilerden oluþuyor. Geçmiþin izinde,
geleceðe daha emin adýmlarla yürüyerek baþarýya ulaþtýk. Ýþte
bizim sýrrýmýz da bu oldu.
Geleceðe yönelik hedefleriniz var mý?
Bizimle birlikte çalýþan meslektaþlarýmýza örnek olmaya, onlarý
yüreklendirmeye, sektörün büyümesine ve geliþmesine katký
saðlamaya devam edeceðiz. Üçüncü nesil olan bizim
çocuklarýmýz, eðitim hayatlarýna devam ediyor. Zamaný gelince,
bu onurla ve gururla ilmek ilmek örülmüþ varlýðýmýzý devralacaklar.
Onlara býrakacaðýmýz en büyük hazinemiz, Kütahya Ekspres
Gazetesi olacak.
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