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Sevgili İZSİAD’lı Dostlarım,

Siyasetin yoğun yaşandığı ve hayatımızın her zerre-

sinde hisettiğimiz bir dönem içindeydik. 

Bu dönemin sonuna gelirken önümüzdeki günlerin siyasetin gölgesinde değil ekonominin ışığında 

ilerlemesini diliyoruz. İZSİAD’lı iş adamları olarak yeteri kadar siyasetin konuşulduğunu; artık, iş yapma 

zamanının geldiğine inanıyoruz.

2013 yılı geçmiş yıllara kıyasla yüzde 4 gibi düşük bir büyüme oranıyla tamamlandı. Her ne kadar bek-

lenilen orandan daha yüksek bir büyüme oranı yakalanmış olunsa da 2014 yılının daha iyi bir yol olması 

için gerekli çalışmaların hızlandırılması gereklidir. 

Bu yıl ve önümüzdeki yıl için Türkiye ve benzeri ekonomilerin büyüme beklentilerinin oldukça düşük 

olduğu çeşitli uluslararası raporlarda yer almaktadır. Nakit sermaye girişlerinde yavaşlamanın daha da 

belirgin hale gelmesi beklenirken dünya ekonomisi, küresel enflasyon tehdidi altındadır.

Birçok ülkede devlet tahvilleri, daha yüksek faizlerle satılmaya başlanırken aynı zamanda döviz fiyatların-

daki artışlar üretim ve ticaret maliyetlerini yükseltme eğilimindedir.

Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomileri, önümüzdeki birkaç yıl bu tür riskler beklemektedir. Öte yandan, 

gelişmiş ekonomilerde bir takım olumlu kıpırdanmaların olduğu ve küresel sermayenin tekrar bu ülkelere 

yöneldiği görülmektedir.

Bu nedenle, bir süre daha yavaş büyümesi beklenen ekonomimize can suyu sağlayacak, eski ve yeni 

ihracat pazarlarımıza yönelik çalışmaların daha da hızlandırılmasını tavsiye ediyoruz.

Elbette, gerek üretimde gerekse de ticarette daha fazla yerli malı kullanmanızı ve en azından İzmir'deki 

Organize Sanayi bölgeleri doluncaya kadar teşvik ve desteklerin artmasını umuyoruz. 

Yerel seçimde İZSİAD üyesi olan tüm adaylarımıza başarılar dilerken, sonuçlarının kentimize, bölgemize 

ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum.  

Bu arada bahar aylarına girdik ve doğa yine yenileniyor. Bahara merhaba diyoruz. Bahar diriliştir,

sevgidir, aşktır. Her yer bembeyaz papatyalar ve benim için de çok özel olan rengarenk gelinciklerle dolu. 

Doğadaki bu güzelliğin, sevginin, yaşam sevincinin ekonomimize de, hayatımıza da yansımasını

gönülden diliyorum.

  

Sevgi ve saygılarımla, 
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İZSİAD’IN GURUR KAYNAĞI 

İ
zmir Sanayici ve İşadamları Derneği 
(İZSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Chris-
topher Dologh, 12 Mart 2014 tarihinde 
Hilton Oteli’nde düzenlenen resepsiyon 
ile Macaristan İzmir Fahri Konsoloslu-
ğu görevine getirildi. Fahri Konsolosluk 

Buyrutlu Mektubu Takdim töreni ve 1848 - 1849 
tarihli Macar Ayaklanma ve Özgürlük Savaşı’nın 
yıldönümü" vesilesiyle düzenlenen resepsiyona 
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük-
kurt, başkan yardımcıları Mukaddes Çelik ve Taner 
Telcioğlu, Danışma Kurulu Başkanı Ayhan Baran 

ve İZSİAD üyeleri ile iş ve diplomasi dünyasının 
tanınmış isimleri katıldı.

Fahri konsolosluk mektubu takdim töreninde ko-
nuşan Macaristan İstanbul Başkonsolosu Gabor 
Kiss, Türk-Macar ilişkilerinin güçlendirilmesinin 
eskiden beri niyet, arzu ve bir anlamda tarihi borç-
ları olduğunu dile getirdi. Dologh da yaptığı konuş-
mada, bu görevi büyük bir gururla kabul ettiğini 
söylerken, “Bu görevle birlikte hem İzmir hem de 
Macaristan arasındaki bağların kuvvetlenmesi için 
çalışacağım” şeklinde konuştu.

G Ü N C E L
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İzmir iş, sanat ve siya-
set dünyasının tanınmış 
isimleri Bortar A.Ş. ve 

İZSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan 

Küçükkurt’un ev 
sahipliğini üstlendiği 

“Opak Opera” isimli kuk-
la gösterisinde buluştu

İ
zmir’de 6 – 23 Mart 2014 tarihleri ara-
sında gerçekleşen 8. Uluslararası Kukla 
Günleri kapsamında sahnelenen “Opak 
Opera” adlı oyun, Bortar A.Ş. sponsor-
luğunda izleyici karşısına çıktı. Fran-
sız kukla tiyatrosu topluluğu Plexus 

Polaire’in sahnelediği gösteri, İzmir iş, sanat ve si-
yaset dünyasının tanınmış isimlerini 13 Mart 2014 
tarihinde İzmir Sanat’ta bir araya getirdi. Etkinliğe 
ev sahipliği yapan Bortar A.Ş. ve İZSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İZSİAD ve Bor-

tar ailesi olarak sanata desteklerinin sürdüğünü ifa-
de ederek, böyle bir gösteriyi İzmirli sanatseverler 
ile buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Gösteri öncesi Küçükkurt’un konuklarını ağırladığı 
kokteylde davetliler, ressam Nurşen Telli’nin sanat 
eserlerinin duvarları süslediği mekanda keyifli da-
kikalar geçirdi. Ardından “Opak Opera”yı izleyen 
konuklar, fantastik, komik ve korkutucu gösteriyle 
adeta büyülenirken, kukla ve gölge oyununu birleş-
tiren Plexus Polaire de izleyicilerden tam not aldı.

G Ü N C E L

İŞ DÜNYASINI 
BULUŞTURAN GÖSTERİ
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OBEZİTE İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt’un Başkan 
Yardımcılığını üstlendiği Türkiye Yemek Sanayicileri 

Dernekleri Federasyonu’nun sosyal sorumluluk projesi 
olan “Türkiye Obezite ile Mücadele Platformu”

düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı

T
ürkiye Yemek Sanayicileri 
Dernekleri Federasyonu’nun 
(YESİDEF) sosyal sorumlu-
luk projesi “Türkiye Obezite 
ile Mücadele Platformu”, 14 
Mart Tıp Bayramı’nda İzmir’de 

düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla payla-
şıldı. Türkiye genelinde 22 milyon kişiye yemek 
hizmeti veren yemek sanayicileri, tüm yemek re-
çetelerinde tuz, şeker, yağ ve un kullanımını yüzde 
10 oranında azaltma kararı aldı. Yemek sanayicileri 
gıda tedarikçilerinden de benzer çalışmaları yap-
malarını istedi.

YESİDEF üyesi Ege Yemek Sanayici ve İşadam-
ları Derneği’nin (EYSAD) merkezinde düzenlenen 
toplantıya, YESİDEF Genel Başkanı ve Türkiye 
Obezite ile Mücadele Platformu Sözcüsü Hüseyin 
Bozdağ, EYSAD Başkanı Rafet Gülbil, YESİDEF 
Başkan Yardımcısı ve İzmir Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt 
ile platformun temsilcileri katıldı. Ülkemizin en 
önemli sağlık sorunlarından olan obeziteyle mü-

cadele edecek olan Platformun Sözcüsü Hüseyin 
Bozdağ, “Biz, yemek sanayicileri, yemek reçetele-
rimizde tuz, un, yağ ve şeker kullanımımızı yüzde 
10 azaltarak, hem sağlıklı beslenmeye katkı yap-
mayı hem de kalp-damar hastalıkları, tansiyon, di-
yabet gibi hastalıkların görülme oranlarında gözle 
görülür bir düşüşle; ülkemizin yıllık sağlık harca-
ması olan 60 milyar TL’nin yüzde 10’u oranında 
azaltacak bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Şişman-
lığın ve şeker hastalığının özelliklerde çocuklarda 
ve gençlerde önemli ölçüde artış göstermesinin ge-
leceğimiz için büyük bir tehdit oluşturduğu düşün-
cesinden hareketle yola çıkan platformun çalışma-
larını gittiğimiz her yerde ulaşabildiğimiz herkese 
anlatacağız” dedi.

76 MİLYONUN 25 MİLYONU OBEZ

“Çocuklarımızı gıda mühendislerinin, diyetisyen-
lerin ve uzmanların kontrolünde hazırlanmış sağ-
lıklı gıda ve yemeklerle buluşturacak ‘Yeni Neslin 
Beslenmesi’ adlı önemli bir proje hazırlıyoruz” di-
yen Hüseyin Bozdağ, konuyla ilgili şunları söyledi:

 “Bugün itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 17,5’i, 
yani yaklaşık 8,5 milyon insanımız obez, yüzde 
33’ü, yani yaklaşık 16,5 milyonu fazla kilolu. Kısa-
cası 76 milyonluk ülkemizde 25 milyon insanımız 
obez ya da obezitenin kıyısında. Bu durum gelecek 
için büyük bir tehdit oluşturuyor. 17 milyon öğren-
cimiz de maalesef bugün halen devam eden anlayış 
nedeniyle obeziteyle karşı karşıya. Türkiye’de her 
yıl kalp, obezite, diyabet gibi hastalıklara 60 milyar 
TL harcanıyor. Bu bütçenin yüzde 20’si ile çocuk-
larımızın sağlıksız beslenme kaynaklı sağlık sorun-
larının önüne geçebiliriz. Bugün İngiltere’de tuz 
kullanım oranı yüzde 10 azaltılarak 1,5 yılda sağlık 
harcamaları 5 milyon Sterlin aşağıya çekildi. Biz 
de ilk etapta ülkemizdeki 60 milyar TL olan sağlık 
harcamalarını yüzde 10 aşağıya çekmek istiyoruz. 
Öğrencilerimize diş macunundan akıllı tahtasına, 
tabletlerden süte kadar uzanan pek çok destek veri-
liyor. Artık ‘test verin çözsünler, tost verin yesinler’ 
anlayışını terk etmenin zamanı geldi de geçiyor. 
‘Süt evet ama yetmez, yemek de verelim’ diyerek 
her kesimden çocuklarımızı tabakta buluşturalım 
diyoruz.”

G Ü N C E L
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BAŞKAN KÜÇÜKKURT 
GÜVEN TAZELEDİ

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 24 Ocak 2014 tarihinde
düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, açık oylama yapılırken, 

tek listeyle gidilen seçimde İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt
ve ekibi yeniden güven tazeledi



Danışma Kurulu, Denetleme Kurulu'na ve özverili 
çalışan komisyon üyelerine tekrar tekrar teşekkür-
lerimi iletirim” diyerek noktaladı.

“İYİ Kİ İZSİAD’LISINIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından dene-
tim raporu, faaliyet raporu, gelir, gider hesap cetve-

G Ü N C E L

İ
zmir Sanayici ve İşadamları Derneği 
(İZSİAD) Olağan Genel Kurul Toplan-
tısı 24 Ocak 2014 tarihinde Tarihi Ha-
vagazı Fabrikası’nda düzenlendi. 110 
üyenin katılımıyla gerçekleşen toplan-
tıda açık oylama yapılırken, tek listeyle 

gidilen seçimde İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt 
yeniden güven tazeledi.

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapan Başkan 
Küçükkurt, 5 Haziran 2013 tarihinde göreve gel-
dikten sonra yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade 
ederek, dinamik bir dokuz ay geçirdiklerini belirtti. 
Küçükkurt, bu süre zarfında gerçekleştirdikleri fa-
aliyetler hakkında bilgi verdiği konuşmasını “Des-
tekleri ve duydukları güven nedeniyle İZSİAD 
ailesine sonsuz teşekkür ederim. Yönetim Kurulu, 
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G Ü N C E L

li ve bütçe taslağının ibra edildiği Genel Kurul’da, 
tüzüğün bazı maddelerine ilişkin değişikliklere de 
yer verildi. Oylamanın bitimiyle yeniden kürsüye 
çıkan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “İyi ki 
varsınız, iyi ki İZSİAD’lısınız” cümleleriyle duy-
gularını dile getirdi.

2014-2016 yılları arasında Yönetim Kurulu ve lis-
tesinde, Hasan Küçükkurt, Mukaddes Çelik, Hayati 
Ertuğrul, Taner Telcioğlu, Cengiz Yavaş, Christop-
her Dologh, Ahmet Baştuğ, Hayrettin Kayaönü, 
Adil Özyiğit, Öztürk Bağcı, Nilhan Antitoros, Nu-
rettin Avcı,  Davut Yanık, Fulya Akgün ve Özgür 
Dökmetaş yer alıyor. 

Derneğin Danışma Kurulu listesi ise Ayhan Baran, 
Hüseyin Porsuk, İrfan Erol, Ali Talak, Asuman Ali 
Güven, Betül Elmasoğlu, Bilal Eyüboğlu, Cemal 
Girgin, Cemalettin Tekgezen, Cumali Kayar, Erol 
Diren, Esra Akkaş, Eyüp Sevimli, F. Banu Var-
dar, Hümeyra Çözel, İbrahim Baylan, İzzet Şanlı, 
Kenan Aksoy, Muhsin Çömden, Mustafa Siner, 
Müjdat Uyar, Necip Nasır, Necmi Çalışkan, Nes-
rin Serin, Salih Özçiftçi, Selami Özpoyraz, Serkan 
Şahin, Şehmus Kayapınar, Tacettin Bayır, Yaşar 
İleten’den oluştu.
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KADINLAR 
GÜNÜ’NE ÖZEL 

BULUŞMA

İzmir Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin (İZSİAD) kadın 
üyeleri 8 Mart Dünya Emek-
çi Kadınlar Günü etkinliğin-

de bir araya geldi

İ
zmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
(İZSİAD) kadın üyeleri 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğin-
de bir araya geldi. Tarihi Havagazı 
Fabrikası’nda düzenlenen kahvaltılı 
organizasyona, Ege İş Kadınları Derne-

ği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve EBSO 
Meclis Başkan Yardımcısı Işın Yılmaz konuk oldu. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Mukaddes Çelik 
8 Mart’ın tarihçesini anlatarak, kadınların sadece 
özel günlerde var olmadığına, aslında her günün 
önemli olduğuna vurgu yaptı. Çelik, “Şiddetten 
uzak, her platform da biz de varız diyebileceğimiz 
nice 8 Mart’lara” temennisiyle tüm kadınların Ka-
dınlar Günü’nü kutladı.

E T K I N L I K L E R I M I Z



Çelik’in ardından mikrofonu alan İZSİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, sözlerine 
“Sevgili kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 
hepinize değil, hepimize kutlu olsun” diyerek baş-
ladı. Bu güne özel bir de sürpriz hazırlayan Başkan 
Küçükkurt, Nazım Hikmet’in “Hoş geldin Kadı-
nım” şiirini İZSİAD üyesi kadınlar için okudu. 

“İNSAN CİNSİYETSİZDİR”

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve EBSO Meclis Başkan Yardımcısı 
Işın Yılmaz mesleki kariyerinden bahsederek baş-

ladığı konuşmasında, kadınlarının toplum içindeki 
yerinin önce ailede belirlendiğini belirtti. Beş kız 
kardeş olduklarını anlatan Yılmaz, babasının beş 
kardeşin hepsini de okuttuğunu söyledi. “Kadın 
yoğun bir evde doğdum, erkek yoğun bir okulda 
okudum, sonra yine kadın yoğun bir sektörde ça-
lıştım” diyen Yılmaz, başarısının kaynağının da bu 
olduğunu dile getirdi. Yılmaz, “Bizler çocuklarımı-
zı nasıl yetiştirirsek, onlar bunun aynası olur” dedi.
Bir noktadan sonra insanın cinsiyetsiz olduğuna 
vurgu yapan Işın Yılmaz, önemli olanın birlikte tek 

ve ortak hedefe ulaşmak olduğunu ifade etti. Son 
yıllarda kadınların başarılarının en önemli nedeni-
nin dayanışma olduğunu dikkat çeken Yılmaz, kız 
çocuklarına verilmesi gereken desteğe de değine-
rek, “Hiçbir şekilde mazeret uydurup hayattan kop-
masını sağlamayın. Mümkünse kendi tercihlerini 
yapmasını sağlayın” şeklinde konuştu. Pozitif ay-
rımcılığın İzmir’de olduğu gibi diğer illerde de ol-
ması gerektiğini dile getiren EBSO Meclis Başkan 
Yardımcısı Işın Yılmaz, bu şekilde istenilen hedefe 
ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi. 

E T K I N L I K L E R I M I Z
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TARİHİ CANLANDIRAN 
DOKUNUŞLAR

Hayata geçirdikleri restorasyon projeleriyle bir çok
tarihi yapıyı ayağa kaldıran İnşaat Mühendisi
Mahir Kaplan ve ekibinin tarihi canlandıran 

dokunuşlarıyla eski eserler küllerinden doğuyor

İ
nşaat Mühendisi Mahir Kaplan ve mi-
mar eşi Burcu Kaplan yedi yıl önce kur-
dukları Umart Mimarlık çatısı altında 
örnek olacak projelere imza atıyor. Eki-
biyle birlikte İzmir ve Ege Bölgesi başta 
olmak üzere bir çok tarihi yapıyı ayağa 

kaldıran Mahir Kaplan, hayata geçirdikleri resto-
rasyon projeleriyle ilgili bilgi verirken, duygularını 
da “Biz yapıların o virane halini görüp de akabinde 
ayağa kalkmış durumunu gördüğümüz zaman za-

ten alınabilecek en büyük hazzı almış oluyoruz” 
cümleleriyle ifade ediyor. Usta ellerin dokunuşuyla 
küllerinden doğan tarihi yapılar eski görkemli gün-
lerine geri dönse de Kaplan, toplumda eski eserlere 
yönelik bilinç eksikliği ve yanlış kullanımlarına 
dikkat çekerek,  “Bilinçli kitle sayısını artırmak la-
zım. Bunun meslekle de ilgisi yok. Kentini, ülkeni, 
tarihi, insanlığı sevmek yetiyor buna. Bu eserleri 
korumak bir meziyet değil, bu bizim görevimiz. Bu 
bir sosyal sorumluluk, insani sorumluluk” diyor.

- Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
İnşaat mühendisiyim. Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden 1999 yılında mezun oldum. 
Mezuniyet tezim de eski yapıların güçlendirilmesi 
üzerineydi. O günden bugüne kadar sadece resto-
rasyon üzerine çalıştık, deneyim sahibi olduk. Yak-
laşık 15-16 yıldır restorasyon üzerine tecrübemiz 
var. Yedi yıldır da Umart Mimarlık olarak ben ve 
mimar olan eşim Burcu Kaplan, Ege Bölgesi’ndeki 
anıtsal yapılar, arkeolojik restorasyonlar başta ol-
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Aya Vukla Kilisesi
Mahir Kaplan
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mak üzere birçok yapının restorasyonunu yaptık, 
uygulamalarında yer aldık. Yani daha çok restoras-
yon üzerine çalışan bir firmayız. Umart Mimarlık 
olarak yedi yıllık periyotta 75 – 80 esaslı onarım 
yapmış olmalıyız. 

- Çalışmalarınızdan örnekler verir misiniz? 
Mesela Garanti Bankasıyla Konak Pier’in karşı-
sındaki eski Osmanlı Bankası’nı, KafePi grubuy-
la Bornova’daki tarihi Andrea Köşkü’nü yaptık. 
Alavya Oteli’ni yaptık Polimeks İnşaat’ına ki ge-
çen 1,5 ay önce dünyanın en iyi 10. oteli seçildi. 
Basmane bölgesindeki Aya Vukla Kilisesi, Mene-
men’deki Konstantinos Kilisesi, Didim’deki Yoran 
Şapeli, Ödemiş Bademli’deki Kılcı Mehmet Ağa 
Camisi, Alaçatı Pazaryeri Camisi, Çeşme merkez-
deki Aya Haralambos Kilisesi yine restore ettiğimiz 
yapılar arasında yer alıyor. 

- Restorasyon çalışmalarına başlamadan 
önce bir hazırlık süreciniz oluyor mu? 
İlk etapta proje teknik birimimiz ve şantiye uygu-
lama birimimizle birlikte oturup, değerlendirir, gi-

Aya Vukla Kilisesi

der yapıyı yerinde inceleriz. Ondan sonra projeler 
ile yapıda olanlar arasında bir fark var mı onların 
tespitini yaparız. Bunları etüt ettikten sonra almış 
olduğumuz notlar üzerinden bir takım aciliyetle 
halletmemiz gereken konuları tespit ederiz. Bunun 
yanında bir de mahalli bir araştırmaya giriyoruz. 
Özellikle özel için konuşuyorum, iş sahibimiz, ata-
sından kalan bir yapıyı ayağa kaldırmak istiyorsa, 
önce ondan alabildiğimiz her türlü veriyi almaya 
çalışıyoruz. Eğer o mümkün değilse, o muhitteki 

yaşlı insanlara bir şekilde ulaşıyoruz. Mahalli kay-
naklardan çok veri elde ediyoruz. Sonradan elde et-
tiğimiz diğer kaynaklarla karşılaştırdığımız zaman 
çoğunun da doğru olduğunu görüyoruz. Bir de ya-
pının kendi üzerinde bir takım izler oluyor. Orada 
da daha ayrı uzmanlıklar giriyor devreye. Örneğin 
ben bir yapıya baktığım zaman statik probleminin 
neden kaynaklanabileceği konusunda bir yorum 
yapabiliyorum. Bir sanat tarihçi baktığı zaman 
dönem eklerine, bu yapının dönemler boyunca ne 
amaçtan dolayı bu eklentileri aldığını daha iyi yo-
rumluyor. Bir arkeo-
log, sahada yapacağı 
bir temizlik, hafif bir 
araştırma kazısında 
çıkan parçalarla orada 
zengin bir ailenin mi, 
yoksul bir ailenin mi 
yaşadığını ya da ne 
amaçla kullanıldığına 
yorum getirebiliyor. 
Yani bizim konu bir 
bütün, bir takım işi.

“KORUMA BİLİNCİ OLUŞMALI”

- Eski eserleri restore ederek, kültürel mira-
sımızın yaşatılmasına katkı sağlıyorsunuz. 
Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Biz bu işi gerçekten çok seviyoruz. Sevmek, aka-
binde bilinçli davranışı getiriyor. Özellikle 10 yıl-
lık süreçte Türkiye genelindeki kültür varlıklarımız 
üzerine oluşan sahiplenme, yatırım, bir takım im-
kanlarla birçok eser ayağa kalktı ve en azından o 

virane halinden kurtuldu. Sonuçta bu ülke bir Açık-
hava müzesi. Yani birçok medeniyete kucak açmış 
topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bugün İzmir’de bile 
8 bin yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. O yüzden 
tabii biz bunu kendimize bir vazife olarak alıyoruz. 
İşin ticari kısmını bir tarafa atıyor, etik ve bilimsel 
tarafını ele alıyoruz. Bir yapı bizden ne istiyorsa 
ona göre dokunuyoruz yapıya. Bütün metodoloji-
miz, restorasyon yöntemimiz de hep güncel, çağa 
uygun, denenmiş, yapıyı yormayan ve özgün doku-
suyla çok uyumlu olabilecek şekilde. 

- Alanınızda en önemli şeylerden bir tanesi 
aslına uygun restorasyon. Bu anlamda sek-
törde yaşanan sıkıntılar var mı? 
Batıda özellikle de Avrupa’da bu işler gerçekten de 
bu konuda çok yetkin eller ile yapılıyor. Yani res-
torasyon çalışmaları ticari bir sektör olarak değil, 
daha sanatsal ve bilimsel olarak ele alınıyor. Ancak 
bizim ülkemizde maalesef Devlet İhale Kanunu ge-
reği hasbel kader de olsa bir tescilli yapıyı bitirmiş 
veya orada bir çalışma yapmış, iş bitirme dediğimiz 
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belgeyi almış herkes ihalelere katılıp, işin sahibi 
olabiliyor. Bu iş yüklenicisi, yüklenicinin alt teknik 
kadrosu, sahada çalıştırdığı ustası, işçisi, her türlü 
elemanıyla uzmanlık istiyor. Ülkemizde bu konuda 
çok da büyük bir potansiyel yok. İstediğiniz zaman 
istediğiniz ustayı, teknikeri bulamıyorsunuz. Bir de 
konu ticari boyuta geldiği zaman, özellikle bizim 
bölgemizde şahıslara ait yapıların restorasyonuna 
baktığımızda yapıda bir işlevsellik değişikliği gibi 
yapıyı yoran, yapıya uzun vadede zarar veren, bir 
takım bilinçsiz ve olmaması gereken uygulamalar 
oluyor. Halbuki özgün dokuda, orijinaline en azın-
dan yakın şekilde malzeme temini, analiz ve me-
todolojisiyle yapılması gerekir. Restorasyon budur. 
Restorasyon hiçbir zaman dekorasyon değildir. Ör-
neğin bir yapıya girdiğiniz zaman o yapıda sadece 
boya ya da alçı kokusu alıyorsanız bir problem var 
demektir. Bizim restore ettiğimiz yapılar için “Es-
kiyi hissediyoruz, bir ruh var” diyorlar. Bunun tek 
sebebi de koruyabildiğimiz her şeyi koruyor olma-
mız. Yani 1 metrekare sıva dahi olsa, korunacak-
sa koruyoruz. Ya da ufacık bir ahşabın bir yerinde 
problem olduğu zaman illaki onu söküp, 
yenisini koymanız gerekmiyor. Çünkü 
bunun tekniği var. Bir takım metotlarla 
onu yerinde sağlamlaştırıp, güçlendirip, 
daha uzun yıllar koruyabiliyorsunuz. 
Ben özellikle hem bölgemizde hem de 
Türkiye genelinde çok korunacak yapı 
olduğuna inanıyorum. Korumacılık bi-
lincini artırmamız lazım. Örneğin bir 
yapıya emek veriyorsunuz; akabinde 
öyle bilinçsiz bir işletmeye veya işletme 
sahiplerine veriliyor ki, çivi çakılmaya-
cak yere çivi çakılıyor, sökülmeyecek 
kapı sökülüyor, açılmayacak duvar açılı-
yor. Yasalara göre bu suçtur ama o tarihi 
değer, zenginlik yok olduktan sonra suç olsa ne 
olur? Yaşadığımız en büyük sıkıntı bu. Bu bilinci 
artırmadığınız sürece bunun önüne geçmek pek 
mümkün değil. Çünkü sayısı fazla, bölge dağınık. 
Gerçekten toplum bilinciyle ilgili bir şey. Bilinçli 
kitle sayısını artırmak lazım. Bunun meslekle de 
ilgisi yok. Kentini, ülkeni, tarihi, insanlığı sevmek 
yetiyor buna.
 
- Çalışmalarınızda hikayesiyle sizi farklı ola-
rak etkileyen bir yapı oldu mu? Ya da unuta-
madığınız bir olay yaşadınız mı?
İlklerden olduğu için belki de, özgün dokusunda-
ki zenginliği, süslemeleri, yapım tekniği, konumu 

ve tarihçesiyle İzmir Basmane Kapılar bölgesinde 
bulunan Aya Vukla Kilisesi benim en çok etkilen-
diğim yapıdır. Süreç içinde kat ve kat bilinçsizce 
boyanmış bir duvarı yavaş yavaş sıyırdığınız ve te-
mizlediğiniz zaman altından bir fresk ya da bir ikon 
çıkması çok etkileyici. Sıvanın altından çok mü-
kemmel bir taş işçili çıkıyor. Örneğin Aya Vukla’da 
duvardan Aziz Voukalos’un resmi çıktı. Alaçatı 
Pazayeri Camisi’nden de çok etkilenmiştim. O da 
kiliseden dönme bir cami ama uzun yıllardır cami 
olarak kullanılıyor. Biz yapıların o virane halini 
görüp de akabinde ayağa kalkmış durumunu gör-
düğümüz zaman zaten alınabilecek en büyük hazzı 
almış oluyoruz. 

- Ödülleriniz de var. Bu ödüllerden de bahse-
debilir misiniz?
Özellikle Tarihi Kentler Birliği’nden bir çok proje-
miz hem uygulama hem de süreklilikte ödüle layık 
görüldü. Toplamda 10’a yakın Tarihi Kentler Birli-
ği ödülümüz var. Tarihe Saygı Koruma Ödülü’nü 
2009’da aldık. 

“BU ESERLERİ KORUMAK BİZİM 
GÖREVİMİZ”

- Şu anda ne gibi projeler var gündemde? 
Mardin’de devam eden, Sanayi Bakanlığı, Mardin 
Valiliği ve İPA dediğimiz Avrupa delegasyonunun 
yönettiği bir projemiz var. Mardin Kalesi’nin al-
tındaki eski 1. Cadde dedikleri yaklaşık 3 kilomet-
relik güzergahta 650 tane yapının cephe restoras-
yonu yapıyoruz şu anda. Yaklaşık altı aydır süren 
bu proje, Avrupa Birliği standartlarında yapılan ilk 
proje aynı zamanda. Ilıca’da tescilli parsel içinde 
eski Muradiye Oteli’nin olduğu yerde Vakıflar’ın 
bir otel inşaatı var. Bunun yanında Urla’da tarihi 

Kapani Camisi ve Doğanlar’daki eski şape-
lin çalışmalarını da sürdürüyoruz. 

- İleriye dönük hedefleriniz neler?
Mardin projemiz Avrupa Birliği projesi ol-
duğu için Eylül ya da Kasım ayında en geç 
bir iki ay belki uzayabilir, o dönemlerde biz 
Avrupa Birliği İş Bitirmesi almış olacağız. 
Avrupa Birliği’ndeki her türlü ülkede bir 
takım ticari şeyleri hallettikten sonra bizim 
oradaki restorasyonlara katılabilme hakkı-
mız doğuyor. Birinci hedefimiz yurtdışında-
ki restorasyon projelerinde yer almak. Artı 
Çeşme Çiftlikköy’de bir Rum evi almıştık 
kendi şahsımıza ait. Onu restore edeceğiz. 

Özelde kendimiz de artık imkan doğrultusunda 
alıp, restore edip, daha soysal amaçlı kullanma he-
defimiz var. Kurumsal çizgide olan özel firmalarla 
müşteri ilişkilerimizi artırmayı da hedefliyoruz. 
Yani bu konuda kalıcı olmak için her şeyi yapmak 
istiyoruz. Ben ve ekibim, biz zor işleri seviyoruz. 
İnsanların dokunmaya bile ürkeceği yapılar genel-
de tercihimiz oluyor. Cesaret de tabii ki kadrodan 
geliyor. Üç duvarı kalmış bir yapıyı ortaya çıkara-
bilmek, çok ayrı bir duygu. Bu eserleri korumak bir 
meziyet değil, bu bizim görevimiz. Bu bir sosyal 
sorumluluk, insani sorumluluk. Bunlar bir kalıptan 
çıkmıyor. Hiçbir yapı, hiçbir yapıya benzemiyor. 
Yani her yapı özelinde tek. 
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İZSİAD Çarşamba Toplantıları’nın Ocak ayı konuğu olan Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü Zafer Yıldırım, Türkiye’de en fazla

koruyucu ailenin İzmir’de olduğunu belirtti

İ
zmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
(İZSİAD) geleneksel olarak düzenlediği 
Çarşamba Toplantıları’nın Ocak ayı ko-
nuğu Aile ve Sosyal Politikalar İl Mü-
dürü Zafer Yıldırım ve ekibi oldu. Tarihi 
Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen ye-

mekli organizasyonda İZSİAD üyeleriyle bir araya 
gelen Yıldırım ve ekibi, “Koruyucu aile” ve çocuk 
evleri başta olmak üzere çalışmaları hakkında bilgi 
verirken, üyelerden de destek istedi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Baş-
kanı Hasan Küçükkurt, derneklerinin 2014’te de 
çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirte-
rek, Sokak Çocukları projeleriyle ilgili destek al-

İZMİR ÇOCUKLARINI KORUYOR
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dıkları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü 
ağırlamaktan mutluluk duydukları ifade etti.

Başkan Küçükkurt’un ardından konuşmasına baş-
layan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zafer 
Yıldırım, İZSİAD üyelerine müdürlük bünyesin-
deki birimler ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Çalışmalarını “önce insan, önce çocuk” politika-
sıyla yürüttüklerini vurgulayan Zafer Yıldırım, ko-
runmaya muhtaç çocuklar konusunda devam eden 
“koruyucu aile” modelinin önemine de dikkat çek-
ti. İzmir’de şu an itibariyle 330 çocuğun koruyucu 
aile yanında bakım altında olduğunu belirten Yıl-
dırım, Türkiye’de İzmir’in ilk sırada olduğunu dile 
getirerek, “İzmir cefakar, vefakar bir kent olarak o 
fedakarlığı yapmış, devlet koruması altındaki yav-
rularına sahip çıkmıştır” şeklinde konuştu. 

Konuşmasında çocuk yuvaları, çocuk evleri ve 
gebe çocuk evleri gibi hizmetlerinden de söz eden 
Yıldırım, “Rüyası olan çocuklar yetiştirmeye çalı-
şıyoruz” ifadelerine yer verdi. İzmirlilere duyarlı-
lıkları için teşekkür ettiğini söyleyen Zafer Yıldı-
rım, İZSİAD’tan da çocuk evlerinden 10 tanesinin 
giderlerini karşılamaları için söz istedi.

KORUYUCU AİLE ROL MODEL

Toplantıda söz alan Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Mü-

dür Yardımcısı Ayşe Çelik, katılımcıları koruyucu 
aile konusunda aydınlatarak, konuyla ilgili detaylı 
bir sunum yaptı. “Koruyucu aile kimdir?”, “Ko-
ruyucu aileden istenen belgeler”, “Çocuk yetişti-
rilmesi ve takibi” ve “Koruyucu ailelere sağlanan 
hizmetler” ile ilgili bilgiler veren Çelik, koruyucu 
aile hizmetinin yaygınlaştırılması noktasında yü-
rüttükleri çalışmaları da İZSİAD’lılar ile paylaştı. 
Koruyucu ailenin toplum için bir rol model oldu-
ğunu belirten Ayşe Çelik, “Sizlerden de bizlere ko-
ruyucu aileler bulmanız konusunda yardım bekli-
yoruz” şeklinde konuştu.
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“SHOWROOMLARIMIZ 
MÜŞTERİLERİMİZİN EVLERİ”
Mobilya sektöründe farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Fuga markasını 2000’li yılların 

başında İzmirliler ile buluşturan Abdülkadir Alkışel, “Bütün müşterilerimizin
evlerini showroomlarımız olarak kabul ediyoruz” diyor

M
obilya sektörünün rekabet 
ortamında farklı tasarım-
larıyla adından söz ettiren 
Fuga Mobilya’nın 1990’lı 
yıllarda İstanbul’da baş-
layan yolculuğu bugün 

Türkiye genelinde dokuz nokta ve yurtdışı mağa-
zalarında devam ediyor. 2000’li yılların başında İz-
mirliler ile de buluşan Fuga tasarımlarında sadelik 
ve rahatlık ön plana çıkarken, Fuga İzmir Sorum-
lusu Abdülkadir Alkışel, “Bütün müşterilerimizin 
evlerini showroomlarımız olarak kabul ediyoruz” 
diyor. Mobilya alırken markanın önemine dikkat 
çeken Alkışel, “Marka güvenilir ise mallar da gü-
venilirdir” ifadelerini kullanıyor. Türkiye’de mo-

Abdülkadir Alkışel
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bilya sektörün her geçen gün daha ileriye gittiğini 
dile getiren Alkışel, sektörü daha ileriye taşımak 
adına özgün tasarımların artması ve devletin de bü-
rokratik engellerin önünü açması gerektiğine vurgu 
yapıyor.

- Fuga Mobilya’yı  kısaca tanıtabilir misiniz?
1991 senesinde kardeşim Süleyman Alkışel tarafın-
dan İstanbul’da Artek Mobilya adıyla kuruldu. O 
senelerde ufak çaplı bir üretimle sektöre giriş ya-
pan firma, 2000’li yılların başlarında Fuga adıyla 
markalaştı. Şu an Türkiye genelinde dokuz mağa-
zamız mevcut. Yurtdışında da Libya, Azerbaycan 
ve Kıbrıs’ta mağazalarımız bulunuyor. Bununla 
birlikte Gebze Köseler Köyü’ndeki İstanbul Mer-
merciler Sanayi Sitesi’nde 10 bin metrekare kapalı 
alana sahip bir fabrikamız var. Karşıyaka’da 2006 
yılından beri hizmet veren mağazamızı metrekaresi 
az olduğu için kapattık. Karabağlar’da 2 bin 500 
metrekarelik mağazamızda müşterilerimize hizmet 
veriyoruz. 2014’ün sonunda da Mavişehir’de 1000 
metrekarelik bir showroom açmayı planlıyoruz. 

 - Fuga ürünlerini nasıl tanımlarsınız?
Her şeyiyle çok özel, butik bir üretime sahibiz. Bu-
rada en önemli faktör kalite ve rahatlık. Yani bizim 
için önemli olan müşterilerimizin memnuniyeti. 
Çünkü biz bütün müşterilerimizin evlerini showro-
omlarımız olarak kabul ediyoruz. Kalitemiz, fiyat 
ve ürün çizgimizden dolayı da çok beğeni kazanı-
yoruz. Çünkü çok yalın ve sade bir çizgimiz var. 
Bu da hem göze hitap etme hem kullanım hem 
de kombin edebilme açısından çok avantaj sağlı-
yor bize. Kimseyi taklit etmiyoruz veya kimseden 
esinlenmiyoruz. Kendi kalitemiz ve çizgimizde 
ilerliyoruz. Bütün ürünlerimiz patentli ve bize has. 

Üretimlerimiz de bugüne kadar müşterilerimizin 
isteklerinden edindiğimiz tecrübe doğrultusunda 
gerçekleşiyor. 

- Tasarımlarınızda öncelikleriniz neler?
Ön planda sadelik ve rahatlık var. Mobilyanın uzun 
süre kullanılan bir şey olmasından dolayı müşteri-
nin kullanırken rahat etmesi, her alanda rahatlıkla 
kullanılabilmesi, gözü yormaması, evin büyüklü-
ğüne uyumlu olması, evi boğmaması ve sade ol-
masını önemsiyoruz. Ayrıca ürünlerimiz ufalıp bü-

RR Ö P O R T A J

Mobilya üretirken yan 
sanayi ürünleri bul-
makta zorlanıyoruz. 
Aksesuarlarda dışa 
bağımlı olmamak 

adına yan sanayinin 
kendini geliştirmesi 

gerekiyor
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yüyebilen ürünler. Bu anlamda da müşterilerimize 
pratik çözümler üretmiş oluyoruz. 

“SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇILMALI”

- Mobilya sektörünün bugününü nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de mobilya sektörünün her gün yükselen 
bir trendi var. Elbette ki bunda biz ve bizim gibi 
büyük firmaların kaliteyi yükseltmesi de rol oynu-
yor. Ancak altyapı ve bürokrasi anlamında eksikler 
var. En önemlisi de yan sanayideki eksiklerimiz. 
Mobilya üretirken yan sanayi ürünleri bulmakta 
zorlanıyoruz. Aksesuarlarda dışa bağımlı olmamak 
adına yan sanayinin kendini geliştirmesi gerekiyor.

- Diğer ülkeler ile kıyasladığımızda sektörün 
durumu nedir?
Tabii İtalya başı çekiyor her konuda olduğu gibi. 
Allah’ın onlara verdiği lütuf diyelim, tasarım ko-
nusunda iyiler. Ama altını çizmekte fayda görü-
yorum, Türkiye’de de çok güzel şeyler yapılıyor. 
Çok güzel tasarımlar var ve çok güzel mobilyalar 
üretiliyor. Bunlara destek verilmesi lazım. Ticaret 
odaları, meslek komiteleri, mobilyayla ilgili bütün 
derneklerin çok iyi çalışması gerekiyor. Devlet de 

bürokrasinin önünü açacak projeler üretmeli. Me-
sela yüzde 18 KDV çok fazla. Bunun önünün açıl-
ması lazım. Ayrıca merdiven altı da kontrol altına 
alınmalı ve meslek okullarından çıkan gençlerimi-
ze imkan yaratmak adına daha kurumsal firmalar 
ortaya çıkmalı. 

- Karşılaştığınız başka zorluklar var mı?
Irak, Azerbaycan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz 
ama Avrupa ülkelerinde zorlanıyoruz. Bu anlamda 
prosedürlerin gözden geçirilmesi ve ona göre pro-
jeler üretilmesi lazım. Ayrıca herkes katılmayabilir 
ama ben mobilya sektörünü Türkiye’de biraz kısır 
görüyorum. Daha modernleşmemiz ve eleman ye-
tişmesi gerek. Herkesteki malı ufak ufak değiştire-
rek değil de insanların kendi tasarımları ve çizgi-
lerini belirlemeleri lazım. Bu çok önemli. Bunun 
için de çok değerli tasarımcılarımız var. Onlardan 
yardım alınabilir, hatta gerekirse İtalya’dan bile 
yardım alınabilir. Ama kolayı yani gördüğümüzü 
yapmayalım. Böylelikle hem sektöre hem de mem-
leketimize hizmet etmiş oluruz.

- Fuga’yı gelecekte nerede göreceğiz?
Tabii ki devamlı zirvede göreceksiniz. Her geçen 
gün kendini yenileyen bir marka olarak hedefimiz, 

öncelikle tabii ki Türkiye’deki tüm müşterilerimi-
ze, çözüm ortaklarımıza daha iyi hizmet edebil-
mek, onlar için daha iyiyi yapabilmek, bununla 
beraber kalite ile fiyatı doğru orantıda yürütmek, 
çıtayı devamlı yükseltmek, yurtdışında da daha çok 
noktaya ulaşarak, oralarda da bayrağımızı gururla 
dalgalandırmak. 

“EŞYALAR İLE ÖZDEŞLEŞİRİZ”

- Mobilya alırken nelere dikkat edilmeli?
Öncelikle firmanın yapısına dikkat etmeliler. Yani 
güvenilir bir marka mı, malının arkasında duruyor 
mu? Mobilya baktığınızda çok hoş görünebilir. 
Ama burada alacakları marka çok önemli. Marka 
güvenilir ise mallar da güvenilirdir. Bu her sektörde 
aynıdır. Üç kuruş fazla verseniz de bunun karşılığı-
nı fazlasıyla alırsınız.

- Eşyaların da bir ruhu olduğu fikrine katılı-
yor musunuz?
Tabii ki. Eşya çok önemli. Hatta bir örnek vermek 
gerekirse, doktorlar alzheimer hastalarının ev eş-
yalarının kesinlikle değiştirilmemesi gerektiğini 
söylerler. Çünkü onlar bu eşyalarla artık özdeş-
leşmişlerdir. Eğer ev eşyalarında değişiklik olursa 
kendilerini yabancı hissederler. Dolayısıyla insan-
ların yaşadıkları mekanlarda ve evlerde kullandık-
ları eşyayla bir şekilde özdeşleştiklerini söyleyebi-
liriz. Örneğin kendi evinizden çıkıp, bir yabancının 
evine girdiğiniz zaman bir çekingenliniz ya da ra-
hatsızlığınız olabilir. Ancak kendi eviniz ve eşyala-
rınızda rahatlık duygusu hakimdir. 

- Fuga Mobilya olarak sanata da destek 
veriyorsunuz. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

Fuga İzmir’de sanata karşı tüm duyarlılığı-
nı gösteriyor. Fuga Mobilya olarak altı yıldır 
Karşıyaka Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın 
(KARSAV) ana sponsorluğunu yapıyoruz. Bu-
nunla birlikte Liyakat Lider Yaratıcı Katılım-
cılar Derneği’nin ''Çocuk büyüsün diye... Biz 
değilsek kim? Şimdi değilse ne zaman?'' ve  
''Her şey inanmakla başlar'' projelerine sponsor 
olduk. Fatma Elvin Öztürk’ün ''Kumsal yansı-
malarında Aşk'' ve  ''Hayat Fuga ile Bir Sanat'' 
resim sergileri ile Oğulcan Aksoy’un dans gös-
terisine ev sahipliği yaptık. 
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MHP ADAYI TAŞER 
İZSİAD’LILAR İLE BULUŞTU

İ
zmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
(İZSİAD) her ay düzenli olarak ger-
çekleştirdiği Çarşamba Toplantıları 
yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Mart 
ayında belediye başkan adaylarına ev 
sahipliği yapıyor. Seçim maratonun hız 

kazandığı bu günlerde başkan adaylarını üyeleriyle 
buluşturan İZSİAD’ın ilk konuğu Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Murat Taşer oldu.

Tarihi Havagazı Fabrikası’ında gerçekleşen ye-
mekli toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİ-
AD Başkanı Hasan Küçükkurt, tüm partilere eşit 
mesafede eşit mesafede durduklarını vurgulayarak 

Ç A R S A M B A T O P L A N T I L A R I

İzmir Sanayici ve

İşadamları Derneği’nin 

(İZSİAD) her ay düzenli 

olarak gerçekleştirdiği 

Çarşamba Toplantıları’na 

MHP İzmir Büyükşehir

Belediye Başkan Adayı 

Murat Taşer konuk oldu



“Sayın Murat Taşer’e bizleri kırmayarak davetimi-
zi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

“BEN SUPERMAN DEĞİLİM”

Küçükkurt’un konuşmasının ardından, sözlerine 
kendini tanıtarak başlayan MHP İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Murat Taşer, İzmir çocuğu 
olarak İzmir’in sorunlarını çok iyi bildiğini ifade 
etti. Amacının kimseyi incitmek ve üzmek olmadı-
ğını söyleyen Taşer, “Ben Superman değilim, İzmir 
de Superman aramamalı. Bizim iyi bir ekibimiz var 
ve bu konuda tevazu gösteremem” diye konuştu. 

CHP ve AK Parti’nin İzmir’de iki kutuplu bir se-
çim varmış havası yarattıklarını belirten MHP 
Adayı Taşer, alternatiflerin önemine değinerek, 
“Alternatifsizliğin sonucu bugün gelinen noktadır. 
Mevcut iktidarın alternatifsiz oluşunun karşılığı 
yapılan icraatların karşısında bütün insanların ümi-
dini yitirecek büyük sıkıntılara yol açacak uygula-
malara yol açıyor. Yerel yönetimde alternatifsiz ka-
lınca yapılan uygulamalarda İzmir’in 10 yılı heba 
edilmiş gidiyor” ifadelerini kullandı. İki kutuplu 
seçimi alışkanlık haline getirdiklerini dile getiren 
Murat Taşer, “Bu nedenle, verilen aşırı gücün güç 
zehirlenmesini yaşıyorlar” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZDAN EMANET”

Konuşmasında dünyada artık ülkelerin değil, şehir-
lerin yarıştığına dikkat çeken Murat Taşer, “Yerel 
yönetim ve merkezi yönetim İzmir’in kalkınması 
için hangi çaba içine girmiştir. İzmir rekreasyon 
alanları yapılarak ya da küçük bir arıtma kurarak 
övünülecek bir yer değil” dedi. Taşer sözlerini, “Bu 
şehir bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımız-
dan emanet” diyerek sürdürdü. “İzmir bizim için 
bir sevda” diyen Taşer, “30 Mart’ta İzmir’in dağla-
rında çiçekler bir başka açsın” ifadelerini kullandı. 
Toplantı’nın sonunda İZSİAD Başkanı Hasan Kü-
çükkurt, MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Murat Taşer’e plaket ve Fahri Üyelik Beratı 
takdim edildi.

Ç A R S A M B A T O P L A N T I L A R I
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İZSİAD’DAN EĞİTİME DESTEK

Eğitime Yüzde Yüz Destek Projesi kapsamnında İZSİAD 8. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Baran’ın öncülüğünde hayata geçirilerek, hayırseverler 
adına yaptırılan Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi düzenlenen törenle açıldı

İ
zmir’de başlatılan Eğitime Yüzde Yüz 
Destek Projesi kapsamında, İzmir Sana-
yici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) 8. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Baran’ın öncülüğünde hayata geçirile-
rek, hayırsever Tırnaklı çifti tarafından 

yaptırılan Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi dü-
zenlenen törenle açıldı. 

İzmir Valiliğiyle yapılan protokol neticesinde, ha-
yırsever Tırnaklı çifti tarafından yaptırılarak, İZ-
SİAD koordinatörlüğünde tamamlanan Buca İnci 

Özer Tırnaklı Fen Lisesi, 28 Şubat 2014 tarihinde 
düzenlenen tören ile kapılarını öğrencilere açtı. 
Fen Lisesi’nin bahçesinde düzenlenen törene İzmir 
Valisi Mustafa Toprak, CHP İzmir milletvekilleri 
Alaattin Yüksel ve Mustafa Moroğlu, İl Milli Eği-
tim Müdürü Vefa Bardakcı, İZSİAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İZSİAD Danışma 
Kurulu Başkanı Ayhan Baran, İnci - Özer Tırnaklı 
çifti ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konu-
şan Ayhan Baran, böyle bir eğitim yuvasını İzmir’e 
kazandırılmasından dolayı İZSİAD olarak büyük 
mutluluk duyduklarını belirtti.

G Ü N C E L
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MOBİLYALARINDA 
SIRADIŞI TASARIMLAR
Fuat Eroğlu’nun “Biz aslında kent mobilyası üretiyoruz, oyuncak üret-
miyoruz” söyleriyle tanımladığı bu renkli dünya, hem tasarımın sınır-
larını zorluyor hem de çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlıyor

M
inik yüreklerin oyun 
dünyasındaki kocaman 
mutlulukların mimarı 
olan salıncak ve tahte-
revalli, gelişen teknolo-
jiyle birlikte artık yerini 

modern oyun gruplarına bırakıyor. Cemer Kent 
Ekipmanları’nın sahibi Fuat Eroğlu’nun “Biz as-
lında kent mobilyası üretiyoruz, oyuncak üretmi-
yoruz” söyleriyle tanımladığı bu renkli dünya, hem 
tasarımın sınırlarını zorluyor hem de çocukların zi-
hinsel gelişimine katkı sağlıyor. 1994’ten bu yana 
kent mobilyaları üreten Cemer Kent, yürüttüğü 

projeler ve özel ürünleriyle sektörün ülkemizde 
gelişmesine önemli katkılar sağlarken, Eroğlu ka-
munun da sektöre fiyat odaklı değil, kalite ve insan 
odaklı bakması gerektiğinin altını çiziyor. 

- Cemer Kent fikri nasıl ortaya çıktı?
Babadan ve dededen müteahhit bir ailenin çocukla-
rıyız. Ben de inşaat mühendisliği mezunuyum. Biz 
park, bahçe düzenleme işleri ve peyzaj projeleri 
yaparken, bu tür donatıları çevreden tamamlama-
ya çalışıyorduk. Özellikle 1994 – 95 yılları bu do-
natıların Türkiye’de çok zayıf olduğu zamanlardı. 
İnsanlar oyuncağın sadece salıncak ya da tahtere-
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Fuat Eroğlu

KENT



valliden ibaret olduğunu düşünürlerdi. Biz de “bu 
sektör Türkiye’de gelişir” diyip, 1994 yılında bu işi 
yapmaya karar verdik. 1997’den sonra da sadece 
oyuncak işiyle ilgilenmeye başladık. Şu anda 17 
bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere yaklaşık 
30 bin metrekarelik alanda, ortalama 250 çalışanı-
mız var.  

- Türkiye genelinde nerelere gidiyor oyun-
caklarınız?
Trakya’dan Hakkari’ye kadar her yerde varız. Ege, 
Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve 
Marmara Bölge Müdürlüklerimiz var. Dolayısıyla 
tüm bölgelere satıyoruz.

- Ürünlerinizi ihraç da ediyorsunuz. Dünya-
nın nerelerinde Cemer Kent ürünlerini gör-
mek mümkün?
Cemer bu sektörde 20. yılını dolduruyor bu sene. 
Şu anda yaklaşık 42 ülkeye ihracat yapan bir fir-
mayız. Almanya’dan Şili’ye kadar, Kuzey Irak’ta 
İran’a ve Kazakistan’a kadar 42 farklı ülkeye ih-
racat yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 40’ı da batı 
ülkelerine.
 
-  Ürün gruplarınızdan bahseder misiniz?
Biz aslında kent mobilyası üretiyoruz, oyuncak 
üretmiyoruz. Kent mobilyasının içine üç yaşındaki 
çocuktan ayakta yürüyen her çocuk için oyuncak-
lar, zihinsel gelişimi sağlayan oyuncaklar, yetişkin-
ler için spor aletleri, gençler için macera parkur-
ları, dağcılıkla uğraşanların kullandığı tırmanma 
duvarları, ip parkurları giriyor. Ayrıca Türkiye’nin 
en uzun macera köprüsünü biz yaptık. 140 metre 
civarında olan bu köprü Ankara Altındağ’da doğal 

köy yaşantılarının yer alacağı vadi projesi içinde 
yer alıyor. Manisa’da yaptığımız Kent Park projesi 
şu anda Türkiye’de zannediyorum kendi alanında 
en büyük projelerden bir tanesi. En son Uşak’a Ma-
sal Parkı yaptık. Bunların hepsi çok özel projeler.
 
- Çocukların zihinsel gelişimi-
ne katkı koyan ürünler de 
üretiyorsunuz. Bu ürünler 
ile ilgili de bilgi alabilir 
miyiz?
Bunlar fonksiyonel oyun-
caklar. Yani çocuk sadece 
oynamıyor, aynı zamanda 
takım halinde yarışıyor ve 
oyuncaktaki bazı parçaları kul-
lanarak beynini de çalıştırıyor.

“OYUNCAK EVE ALINAN BİR 
MOBİLYA GİBİDİR”

- Oyun parklarında zaman zaman talihsiz 
kazalar da yaşanabiliyor. Bu gibi durumlar 
için aldığınız özel önlemler var mı?

Genelde kullanıcılardan ya da oyun grubuna bak-
makla yükümlü olan kamu ya da özel işletmele-

rin oyun grubunun gerekli periyodik bakımlarını 
yapmamaktan kaynaklanan problemler yaşıyoruz. 
Oyuncak eve alınan bir mobilya gibidir. Oyuncağa 
da iyi bakacaksınız, kontrolünü yapacaksınız. Gev-

şeyen ya da arıza yapan bir kısmı varsa 
bunu tamir etmek zorundasınız. 

Etmezseniz, doğal olarak bir 
tuzak olmaya başlıyor. 

Servis ile ilgili garanti 
verdiğimiz için bizi 
bulacaklar. 

- Sektörde sizin 
karşılaştığınız sı-

kıntılar var mı?
Bizim ülkemizde oyun-

caklarla ilgili en büyük 
problem standart dışı üre-

tim. Örneğin biz 2000 yılından beri 
Avrupa’ya malzeme satan bir firmayız. Avrupa’ya 
malzeme satmak için standartlarınızın çok yüksek 
olması gerekiyor. Avrupalının çocuğu çok değerli-
dir, bizim çocuklar gibi değildir. O yüzden de her-
hangi bir hata yaparsanız, sizin fabrikanızı bile eli-
nizden alabilirler. Kalite standartları ve kontrolleri 
o kadar yüksektir. Bizim ülkemizde maalesef kalite 
standartlarıyla ilgi bir problem var. Herkes bir TSE 
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belgesi alıp, oyuncak satabiliyor. İkincisi, kamu-
nun çok daha bilinçli olması lazım. Eğer kamu 
bir üretime fiyat odaklı bakıyorsa, orada kaliteyi 
geliştirmek çok kolay değil. Kamunun daha çok 
kalite odaklı ve insan esaslı bakması gerekiyor ki, 
o zaman aldığı malzemedeki güvenlik standartla-
rını yüksek tutsun. Kamu ucuz olduğunu düşün-
düğü ve parka koyduğu malzemeyle aslında bir 
tuzak oluşturuyor. Spor aletlerinde bir sıkıntı ya-
şandığı zaman yetişkin sizi arayarak uyarabiliyor. 
Ancak çocuklar, oyuncağı kullanıp, hiçbir şeyden 
haberi olmadan evine gidiyor. Çocuğun onu an-
layıp, şikayet etme şansı yok. Oyuncakta o kadar 
çok standart dışılık var ki. Ve biz bu tuzağı çocuk-
lara sunuyoruz. Benim en önemsediğim taraf bu.

ÜNİVERSİTELER İLE İŞ BİRLİĞİ

- Üniversitelerle birlikte yürüttüğünüz pro-
jelerden de bahsedebilir misiniz? 
Biz sektörü geliştirmek için özellikle son iki yıl-
dır üniversitelerle çok ciddi işbirliği yapıyoruz. 
Geçen sene Ekonomi Üniversitesi üçüncü sınıf 
öğrencilerinin proje konuları tamamen çocuk 
oyun grupları üzerine oldu. 10 öğrenciye de fir-
mamızda staj yaptırdık. Bu sene bunu biraz daha 
geliştirerek çocuk oyun grubu üzerine ödüllü ulu-
sal bir tasarım yarışması açtık. Aynı zamanda da 
üniversitelerde oyuncak konusunun ciddi bir iş 
olduğunu anlatmak istiyoruz. Şu anda bütün üni-
versitelerde bu tanıtımları yapıyoruz. Ekonomi 
Üniversitesi de çok ciddi manada destek oluyor. 
Biz çocuk oyun grubunu Türkiye’de çok ciddi bir 
noktaya getirip, batıdan Türkiye’ye oyuncak gel-
mesinin önünü keserek, birkaç sene sonra da ta-
mamen batının ihtiyacını Türkiye’nin karşılaması 
gerektiğine inanıyoruz. 

- Siz bu anlamda Cemer olarak ne gibi ça-
lışmalar yapıyorsunuz?
Geçen sene Ekonomi Üniversitesiyle çok cid-
di bir çalışma yaptık. Sonuçta öğrenciler çocuk 
oyun grubunu öğrendiler ve tasarım yaptılar. Şu 
anda kendi bünyemizde de beş tane endüstriyel 
tasarım uzmanı var. İkisi İngiltere’de eğitim gör-
müş arkadaşlar. Bu çocuklarımızı sürekli dünya-
ya taşıyarak, dünyada sektörün nereye gittiğini 
takip etmelerini sağlıyoruz. Son iki üç yılda yaşa-
dığımız bu tecrübeler bizi çok hızlandırıyor. Öyle 
zamanlar oluyor ki pazarlamadaki arkadaşlarımız 
AR-GE’nin hızına yetişmekte zorlanıyorlar.

- Tasarım alanındaki çalışmalarınız 
ödül de aldı. Bundan da bahseder 
misiniz?
Kaotik tırmanma ürünümüz REDDOT 
DESIGN AWARD 2014 yarışmasında 
finale kalmıştı. Ürünümüz Şehir Oyun-
cakları kategorisinde 1. oldu.  Bu çok 
önemli ve çok da gurur duyduğumuz bir 
şey. Sanırım Türkiye’den bizim sektörü-
müzde bu yarışmaya katılan ilk firma bi-
ziz. İnşallah beşinci, altıncı firmalar olur. 
Sektörün büyüdüğü anlamına gelir. 

- İleriye dönük projeler var mı gün-
demde?
Biz 2014 bitmeden 2015’in tasarımla-
rını yaparız. Yeni ürünlerimiz var ama 
bunları sektörün gelişmişliğiyle beraber 
sunmanız lazım. Hepsini aynı anda su-
narsanız, bu sefer o tasarımın da değeri 
kalmıyor. 
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SMYRNA AGORASI 
ARKEOLOJİK KAZILARI

Smyrna Agorası eski çağlardan bu yana kesintisiz bir yerleşimin olduğu ve Batı Anadolu’nun en 
önemli liman kenti olarak günümüze kadar varlığını sürdüren  İzmir’in tarihine tanıklık ediyor

S
myrna (İzmir) kenti, İzmir 
Körfezi’nin doğu derinliğinde 
uygun liman koşulları nedeniyle 
Neolitik-Kalkolitik dönemlerden 
itibaren kesintisiz bir yerleşim 
tarihine sahip olmuştur. İlk ola-

rak Bornova Yeşilova Höyük, daha sonra Bayrak-
lı-Tepekule Höyük yerleşimlerinin ardından kent, 
Büyük İskender sonrası bugünkü yerine (Kadife-
kale-Kemeraltı) taşınmıştır. Yeni kent yeni yerinde 
Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin ardın-
dan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de, 2 
bin yılı aşkın bir süredir,  kesintisiz olarak iskan 
görmüş ve görmeye devam etmektedir. Smyrna 
çevresindeki verimli tarımsal alanları, ürün çeşitli-
liği, maden kaynakları ve deniz ve kara ticaret yol-
larının üzerinde bulunması ile Batı Anadolu coğ-
rafyasının en önemli liman kenti olarak günümüze 
kadar varlığını sürdürmüştür.

M.Ö. 4. yüzyılın sonu - 3. yüzyılın başında, Bay-
raklı’daki (Palaia Smyrna) yerinden Kadifekale 
(Smyrna Akropolü) ile deniz arasına, akropol tepe-
sinin kuzey ve batı yamaçlarına taşınan yeni kentin 

A R K E O L O J I
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Bazilika’nın bir 

diğer önemli özelliği  

ise bodrum katı 

galerilerinde Yu-

nanca karakterlerle 

yazılmış dünyanın 

en zengin duvar 

yazısı koleksiyonuna 

sahip olmasıdır

(Nea Smyrna) Büyük İskender’in komutanları An-
tigonos Monophtalmos ve Lysimakhos tarafından 
kurulduğu antik kaynaklardan ve akropolde yapılan 
sur kazılarından elde edilen arkeolojik bulgulardan 
anlaşılmaktadır. Tıpkı Roma ve Atina’da olduğu 
gibi Smyrna’da da yerleşimin aynı alanda yüzyıl-
lar boyu kesintisiz devam etmiş olması Smyrna’nın 
Hellenistik dönem ve sonrasına ait kalıntılarının 
algılanmasını güçleştirmektedir. Yakın zamana ka-
dar antik Smyrna’ya ait, görülebilen yegane alan 
Smyrna Agorası iken, sürdürülmekte olan bilimsel 
kazı ve araştırmalar kent tarihine ışık tutan pek çok 
başka alana ve buluntuya ulaşılmasını sağlamıştır. 
Arkeolojik kazı ve araştırmaların yoğunluklu ola-
rak sürdürüldüğü Smyrna Agorası dörtgen planlı 
olup ortada avlu/meydan ve avlunun etrafını çevre-
leyen sütunlu portikolardan oluşmaktadır. Arkeolo-
jik çalışmalar avlu alanında sondaj kazıları ve avlu 
alanını kuzeyden sınırlayan ve Bazilika olarak ad-
landırılan çok amaçlı yapıdaki kazı ve restorasyon 
çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir. Avlu’daki 
sondaj kazıları agoranın eğimli bir alanda inşa edil-
diğini, kentin kuruluş yılları ile birlikte agoranın 
planlandığını, önce sıkıştırılmış toprak olan avlu 
zemininin Roma Dönemi’ne gelindiğinde mermer 
plakalar ile kaplandığını, avlunun Geç Bizans ve 
ardından Osmanlı dönemlerinde mezarlığa dönüş-
türüldüğünü göstermiştir. Bazilika’da yürütülen 
araştırma kazıları ise yapının M.Ö. 2. yüzyılda 
önce inşa edildiğini, Roma Dönemi’nde bugünkü 
büyüklüğüne ulaştığını göstermiştir. 160 m uzun-
luğunda ve 30 m genişliğinde ve üç katlı olan bu 
büyük yapı esasen bir adli yapı olup borsa işlemleri 

vb ticari işlemler için de kullanılabilmekteydi. Dört 
galerili olan yapının bir galerisinde 63 adet küçük 
boyutlu dükkan tespit edilmiş olup bu dükkanların 
perakendeci ve toptancılar tarafından kullanıldık-
ları tespit edilmiştir. Bazilika’nın bir diğer önem-
li özelliği ise bodrum katı galerilerinde Yunanca 
karakterlerle yazılmış dünyanın en zengin duvar 
yazısı koleksiyonuna sahip olmasıdır. Konservas-
yon çalışmalarının hızla sürdürüldüğü bu duvar 
yazıları Smyrna ve dolayısıyla antikçağın günlük 

yaşamına ilişkin pek çok bilgiyi günümüze ulaştır-
maktadırlar. Bulmacalardan, gizli aşklara, tanrılara 
yakarışlara, küfürlere kadar pek çok insani duygu-
nun yazıya döküldüğü görülmüştür. Yazılar kadar 
duvarlar üzerinde resimler de yer almakta olup, 
bu resimler gladyatörlerden, gemi ve gemicilere, 
kuşlardan yırtıcı hayvanlara kadar pek çok canlıyı 
göstermektedir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin agora çevresinde 
gerçekleştirdiği istimlak ve yıkımlar sonrasında 

A R K E O L O J I
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Büyükşehir
Belediyesi ile Agora 

ve çevresinde
Güvenlik Duvarı ve 

Giriş Kapısı pro-
jesi oluşturulmuş, 
söz konusu çev-

re düzeni planı ile 
Agora’nın daha
çekici bir turizm 
noktası olması 
amaçlanmıştır

yeni arkeolojik alanlar 
açılmıştır. Bu yeni alan-
larda halen sürmekte 
olan kazı çalışmaların-
da Mozaikli Yapı, Kent 
Meclisi ve Roma Hama-
mı ile iki antik cadde iyi 
korunmuş durumda orta-
ya çıkarılmışlardır. Kazı 
ve araştırmaların halen 
sürdürüldüğü bu yapılar-
dan Mozaikli Yapı’nın 
yaklaşık 1800 m bo-
yutlarındaki bitkisel ve 
geometrik süslemeler-
den ibaret mozaik taban 
döşemi bu boyutları ile 
bölgenin en büyük taban 
mozaiği örneğidir. 

Son yıllarda ortaya çıkarılan bir başka yapı Kent 
Meclisi’dir. Mozaikli Yapı ile birlikte M.S. 2. yüz-
yılda inşa edilmiş olan yapı küçük bir tiyatro for-
mundadır. Osmanlı yapılaşmaları nedeniyle çok 
zarar görmüş olan ve yaklaşık 400 meclis üyesi ka-
pasiteli yapının orkestrası ve oturma basamakları-
nın küçük bir bölümünün izleri hala izlenmektedir.

Smyrna Agorası yakınında tespit edilen üçüncü 
yapı bir Roma Hamamı’dır. Üzerinde bulunan 
Saray Sineması’nın yıkılmasının ardından büyük 
ölçüde ortaya çıkan yapının Caldarium-Sıcaklık 

bölümü tespit edilmiştir. M.S. 2. yüzyılda yaşa-
mış İzmirli entelektüellerden biri olan Aristides, 
İzmir’de pek çok hamam yapısının bulunduğunu, 
bunların güzelliği karşısında insanın hangisinde yı-
kanacağını şaşırdığından bahseder ki, ortaya çıkan 
hamam yapısı bunlardan biri ve bugün için ulaşılan 
ilk örnektir. Roma Hamamı yapısının önemli ve 
farklı özelliği alt yapısında kuzey-güney doğrultu-
sunda uzanan tonozlu galerilerin üzerine inşa edil-
miş olmasıdır. 

Diğer yandan agorada mimari restorasyon ve 
düzenleme çalışmaları da yürütülmektedir. 
Bazilika’nın kuzey cephe duvarının bir bölümü 
onarılmış, cephe duvarının bulunduğu bölümdeki 
antik caddenin düzenlemesi yapılmıştır. Mozaikli 
Yapı’nın mozaik taban döşemi ortaya çıkarıldıkça 
konservasyonu gerçekleştirilmektedir. 

Büyükşehir Belediyesi ile Agora ve çevresinde Gü-
venlik Duvarı ve Giriş Kapısı projesi oluşturulmuş, 
söz konusu çevre düzeni planı ile Agora’nın daha 
çekici bir turizm noktası olması amaçlanmıştır. 
Proje, Koruma Kurulu ve ihale aşamasındadır. 

2007 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ve İzmir Ticaret Odası, 2008 yılından itibaren de 
Total Oil Türkiye AŞ “Smyrna Kazı, Araştırma ve 
Restorasyon Çalışmaları Projesi”ni desteklemekte-
dirler. İzmirli sanayicilerimizi de bu anlamda yanı-
mızda görmek istiyoruz.

A R K E O L O J I
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Yerel seçimler öncesi partilerin büyükşehir belediye başkan adaylarını üye-
leriyle bir araya getiren  İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD), 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu konuk etti

Y
erel seçimler dolayısıyla Çar-
şamba Toplantıları’nda par-
tilerin büyükşehir belediye 
başkan adaylarını ağırlayan 
İzmir Sanayici ve İşadamları 
Derneği (İZSİAD), İzmir Bü-

yükşehir Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyük-

şehir Belediye Başkan Adayı Aziz Kocaoğlu’nu 
konuk etti. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçek-
leşen yemekli toplantıya CHP Konak Belediye 
Başkan Adayı Sema Pekdaş, Bornova Belediye 
Başkan Adayı Olgun Atila, Menderes Belediye 
Başkan Adayı Ahmet Pala, CHP İzmir Milletvekil-
leri Alaattin Yüksel, Mustafa Moroğlu, CHP eski İl 

Başkanı Tacettin Bayır ve dernek üyesi iş adamları 
katıldı. 

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt’un “hoş geldi-
niz” konuşmasından sonra kürsüye gelen Başkan 
Kocaoğlu, sözlerine metro müjdesi ile başladı. Üç-
yol – Üçkuyular Metro hattının Göztepe durağını 

İZSİAD 
KOCAOĞLU’NU AĞIRLADI
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sabah açtıklarını söyleyen Kocaoğlu, 30 Nisan’da 
geriye kalan Poligon ve Fahrettin Altay istasyon-
larında deneme seferlerine başlanacağı müjdesini 
verdi.  “Bugün sabah Göztepe istasyonunu açtık 
ve vatandaşlarımız ücretsiz hareket edebiliyorlar. 
30 Nisan’da da Poligon ve Fahrettin Altay istika-
metinde metromuz bitiyor. Umuyorum İzmir’in 
ulaşımında dar boğaz dediğimiz yol açılmış olacak.  
Uğraştığımız ve bizi de yoran bu süreci atlatmış 
bulunuyoruz. İzmir’deki trafik sorununun nedeni 
siyasidir. Trafik polislerinin valinin direktifiyle iş 
yapmamalarından kaynaklanmaktadır. Seçimler-
den sonra bu kendiliğinden halledilecek yani bunu 
biz halledeceğiz.  Trafik sorununu çözmek için ça-
lışıyoruz gerekli yerlerde alt ve üst geçitleri yapı-
yoruz” dedi.

“KENT DÖNÜŞÜMÜ YETMEZ”

Kentsel dönüşümle ilgili problemlerin ancak ger-
çek köklü dönüşümle olabileceğini söyleyen Baş-
kan Kocaoğlu “ İstanbul’da ya da Ankara’da kimse 
gecekonduyu kaldırmış değil bunun için 40 sene 
daha lazım. İzmir’e nereden bakarsanız bakın ken-

tin coğrafyasından her yeri görüyorsunuz. Bu ken-
tin kent dönüşümünü sadece binaları yıkmak değil, 
Yamanlar Dağı’ndan Nif Dağı’na kadar denize di-
key kent ormanları yapmak lazım. Bina ve yeşili 
bir araya getirmeniz lazım. Başka türlü İzmir’in 
panoramasını değiştiremezsiniz. İzmir’in sadece 
kent dönüşümünü değil görünümünü değiştirmek 
lazım” şeklinde konuştu.

“BİZ HİÇ BİR ŞEY SATMADIK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2.5 milyon TL’lik 
gayrı menkul satışı yaptığı iddiasına cevap ve-
ren Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Belediye 
TOKİ’den Kadifekale’yi taşımak için 2800 konut 
aldı. Bir kısmını kamulaştırdığımız evlere verdik. 
Belediye olarak 2.5 milyon TL’lik gayrı menkul 
satmadık. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 
şunu yapıyoruz. Diyelim 150 metrekarelik arsanın 
30 metrekaresi devletin, 120 metrekaresi vatanda-
şın. Bunu meclisten geçirip komisyona sunup sa-
tışını yapıyoruz. Biz mal satmadık. Hilton’un kat 
karşılığı satılması gibi şeyler yapmadık” ifadelerini 
kullandı.
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ZEYTİNYAĞINDAN GELEN LEZZET
Asırlardır uzun yaşamın 

sırrı olarak kabul 
edilen Ege mutfağının 

zeytinyağıyla pişen 
hafif ve lezzetli tatlarını 
konuklarıyla buluşturan 

Birsen Kayaönü hem 
aileden gelen mutfak 

kültürünü yaşatıyor hem 
de konuklarına sağlıklı 

yaşamın anahtarını veriyor

İ
ş dünyasının farklı sektörlerinde hizmet 
verirken, 50. yaş gününde aniden geli-
şen bir fikir ile “Zeytinyağlı”yı açmaya 
karar veren Birsen Kayaönü, asırlardır 
uzun yaşamın sırrı olarak kabul edilen 
Ege mutfağının zeytinyağıyla pişen ha-

fif ve lezzetli tatlarını konuklarıyla buluşturuyor. 
Evinde ağırladığı kalabalık misafir gruplarından 
aldığı olumlu eleştirilerin de katkısıyla başlayan 
yolculuğu bugün “Zeytinyağlı”nın üç şubesinde 
sürdüren Kayaönü, konuklarına sunduğu lezzetler 
ile hem aileden gelen mutfak kültürünü yaşatıyor 
hem de sağlıklı yaşamın anahtarını veriyor. Yarat-
tığı farklı lezzetler ile alanında ödül sahibi de olan 
Kayaönü başarının sırrını “Kalan yemeğini eğer 
evine götürüp, gönül rahatlığıyla yiyebiliyorsan, 
sen çok doğru bir yemek yapıyorsun demektir” 
şeklinde ifade ediyor.

- Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1961 doğumluyum. 16 yaşında liseyi yarıda bıraka-
rak evlendim. 17 yaşında da ilk çocuğum dünyaya 
geldi. Hayata böyle başladım. İş hayatım da eşimin 
yanında, onunla birlikte çalışarak başladı. 

- Restoran açma fikri nasıl gelişti?
Aslında böyle bir şey hiç gündemde yoktu. Eşim 
özel sektörün birkaç dalında çalışıyor. Ben de onun 
yanında finans işleriyle ilgileniyordum. Ailem Yu-
nanistan kökenli. Annem Selanik, babam da Limni 
Adası’ndan gelen bir aileden. Biz Selanik, Girit 
Adası ve ot yemekleriyle büyüdük. Annem, teyze-
lerim, halalarım, bütün ailem çok güzel yemek ya-
par. Ben de iş hayatım boyunca sayıları bazen 50’yi 
bulan misafirler ağırladım. Misafirlerim bana ‘Çok 
güzel yemek yapıyorsun’ derlerdi. Derken, bir 
anda dershane işletirken, ‘Ben restoran açıyorum’ 
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dedim. Arkadaşlarımın da teşvikiyle 50. yaş gü-
nümde dershaneyi oğluma bırakarak Karşıyaka’da 
60 sandalyesi olan küçük bir restoran açtım 2011 
yılında. Tabii açmadan önce bir süre AR-GE çalış-
ması yaptım. Yedi ay boyunca yaptı-
ğım yemekleri dağıttım ve yiyen 
insanlardan fikirlerini aldım. 
İki tane de bayan aldım 
yanıma. Oradaki felse-
fem de şuydu, asla aşçı 
istemiyordum, becerikli 
ev kadınlarının yaptığı 
yemekleri istiyordum. 
İlk etapta 20 çeşit ye-
mek çıkarıyorduk. Fakat 
talep arttıkça yemek sayısı 
50’ye çıktı. Ardından oğlum 
da dershane işleri kötü gitmeye 
başlayınca, o işi bırakıp yanıma geldi. Oğ-
lan yanıma gelince ben de Buca’da atölye kurdum. 
Atölyeyi kurmaktaki amacım restoran sayısını ar-
tırmaktı. Bu sefer olay biraz daha büyüdü ve kızım 
da devreye girdi. Arkasından Gıda Çarşısı’ndaki 
üçüncü şubemizi açtık. 

- İrili ufaklı birçok firmanın yer aldığı yemek 
sektöründe başarının sırrı nedir?
Bu sektör bir kere çok zor bir sektörmüş. Yıllardır 
çalışıyorum, hayatımda bu kadar yoğun çalıştığı-

mı hatırlamıyorum. Bu işte sen akşam 
kalan yemeğini eğer evine götü-

rüp, gönül rahatlığıyla yiye-
biliyorsan, sen çok doğru 

bir yemek yapabiliyorsun 
demektir. Yani bana ayrı 
hiçbir şey pişmiyor. Ye-
meği evine, çocuklarına 
yapar gibi hazırlayabili-

yorsan başarırsın. Bir de 
emeğini sakınmamak la-

zım. Ben hiçbir zaman ‘Ben 
şöyle bir dolaşayım, onlar bunu 

yapsın’ demedim. Bu nedenle hep de 
başarılı oldum. 

- Alanınızda ödül sahibisiniz aynı zamanda. 
Ödüllerinizden bahsedebilir miyiz?
Çocuklar yetişme dönemlerinde sebze yemiyorlar. 
Eşim de Konyalı, onun da sebzeyle çok arası yok. Onlara ot yedirmek istiyordum ve nasıl yedirebili-

rimi düşünüyordum. Bir gün cevizli kabak yapa-
caktım. Ancak evde ceviz olmadığını fark ettim. Ne 
yapabilirim diye düşünürken, fındık geldi aklıma. 
Fındığı aldım, sosladım, zeytinyağıyla kavurdum 
ve kabağın üzerine dökerek servis yaptım. Her-
kes de fındıklı kabağa bayıldı. Ben de bu yemekle 
Karşıyaka’da belediyenin düzenlemiş olduğu zey-
tinyağlılar yarışmasına katılmaya karar verdim. Ve 
ben fındıklı kabak ile o yarışmada birinci oldum. 
Bir de bizim göçmenlere özgü, bir yemek var. Bi-
berlerin içini çökelekle doldurur ve onları kızartır-
sınız. ‘Biber şöleni’ adını verdiğim bu yemekle de 
birincilik ödülü aldım Karşıyaka Belediyesi’nden.
 
LEZZET ZEYTİNYAĞINDAN

- Müşterileriniz ile buluşturduğunuz lezzet-
ler neler?
Ağırlıklı olarak Ege mutfağı, zeytinyağlılar, ot ve 
sebze. Haftada 2 – 3 kez pazara gider, hoşuma gi-
den sebze neyse onu alırım. Dolayısıyla menüm 
yoktur. Zeytinyağını da dışarıdan almam. Eski 
Foçalı olduğum için bütün akrabalarım orada ve 
zeytinyağım da oradan geliyor. Tüm yemeklerimiz 
zeytinyağıyla pişer. Kızartmalarda da fındık yağını 
kullanıyorum. Yanma özelliği az olan fındık yağıy-
la lezzetli kızartmalar çıkıyor. 
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Birsen Kayaönü
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- Special yemekleriniz var mı?
Fındıklı kabak hiçbir yerde yok. Lorlu ka-
bağımız da her gün menümüzde çıkar. Ka-
bak ağırlıklı yemeklerimiz çok fazla diye-
bilirim. Mesela ben mercimek çorbasının 
içine de tatlı kabağı kullanırım. Bildiğiniz 
bal kabağını rendeleyin, mercimek çorba-
sının içine koyun, muhteşem bir mercimek 
çorbası olur. Bunların dışında mücverim 
de çok farklıdır. Mücveri dökmek çok özen 
isteyen bir şeydir. Genelde mücveri ben 
dökerim. Onu çok fazla öğretemiyorsunuz. 
Bazı kabak çok su salar, bazısı az su salar. 
Bazı şeyleri ölçüyle yapamazsınız.

- Hala işin mutfağında mısınız?
Ben hep mutfaktayım. Arada bir kaçıyo-
rum. Yoksa sabah altı, akşam sekiz. Se-
kiz tane ev hanımı çalışıyor. Ama mesela 

erişteleri kendim kesiyorum, mantım 
kendime ait. Asla dışarıdan bir şey 
yok. Hiçbir şekilde katkı maddesi, 

tatlandırıcı kullanmıyorum. Önermi-
yorum da. 

- Bir anlamda Ege mutfak kültürü-
nün tanıtımına da katkı sağlıyor-
sunuz. Sizin için bu kültür ne ifade 
ediyor? 
Ege mutfak kültürü çok sağlıklı bir beslen-
me öncelikle. Otların hepsi doğadan topla-
nan, yüzde yüz doğal ürünler. Mesela ben 
et ya da balığın yanında sebze yoksa ha-
zımsızlık çekerim. Yemeği mutlaka otlarla 
takviye etmem gerek. Son günlerde fast 
food alışkanlığı yerine sarma, taze fasul-
ye gibi yemekleri tercih etmeye başlayan 
gençlerimizin sayısının da çoğaldığını gö-
rüyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor. 

- Sektöre yönelik, ileriye dönük ha-
yalleriniz var mı?
Narlıdere’de denize sıfır bir evde yaşıyo-
rum. İlk restoranımı açtığımda sadece bir 
tane hedefim vardı: Yaşadığım evi balık 
restoranı yapmak. Kendi elimle diktiğim 
masa örtüleri, kendi işlediğim sepet örtü-
leriyle dekore edilmiş, beni anlatan bir res-
toran açmayı hayal ediyordum. Ama şimdi 
nereye doğru gidecek, ona ne zaman ulaşı-
rım bilmiyorum. Belki çocuklarım yapar. 

RR Ö P O R T A J
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İZSİAD KENTİN NABZINI TUTUYOR

H
ayatın her ala-
nında kente 
katkı koyan İz-
mir Sanayici ve 
İşadamları Der-
neği (İZSİAD), 

farklı sektörlerdeki temasları ve işbir-
liklerini sürdürüyor. Dernek çalışmaları 
hakkında bilgi vermek ve yeni projeler 
geliştirmek amacıyla İzmir’in önde ge-
len kurum ve kuruluşlarıyla bir araya 
gelen İZSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, 
Ben TV İmtiyaz  Sahibi Erol Yaraş, Ege 
Telgraf Gazetesi’nden Can Süphandağlı, 
Milliyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi 
Hamdi Türkmen, Hürriyet Gazetesi Ege 
Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Yenigün 
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Dinçer, 
Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öz-
türk, İzmir Ticaret Odası Meclis Baş-
kanı Rebii Akdurak, Yaşar Üniversitesi 
Rektörü Murat Barkan, İtalya Konso-
losu Igor Dı Bernardını ve İzmir Demir 
Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ah-
met Baştuğ’a ziyarette bulundu. 

Hasan Küçükkurt başkanlığında düzen-
lenen ziyaretlerde karşılıklı fikir alışve-
rişi yapılırken, Ben TV, Hamdi Türkmen 
ve İzmir Demir Çelik ziyaretlerinde 
İZSİAD’ın haftalık Yönetim Kurulu 
Toplantısı da gerçekleştirildi. 

Milliyet GazetesiHürriyet Gazetesi

İtalya Konsolosluğu

İzmir Demir Çelik

E T K I N L I K L E R I M I Z
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Ben TV

Deniz Ticaret Odası Yaşar Üniversitesi

Yenigün Gazetesi

Ege Telgraf Gazetesi

İzmir Ticaret Odası
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA 
GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM

T
ürkiye ekonomisi, 2000’li yıl-
larda geçmiş dönemlere kıyasla 
küresel ekonomiye daha yoğun 
eklemlendi ve yükselen piyasa-
lar ekonomileri ile aynı katego-
ride yer aldı. Özellikle, son 10 

yıl içinde başta BRICS ülkeleri olmak üzere çoğu 
yükselen piyasa ekonomileriyle benzer ekonomik 
performans gösterdi. 2000’li yılların çoğunda onlar 
gibi yüksek ekonomik büyüme performansı göste-
rirken son iki yıl içinde küresel rüzgarların tersine 
dönmesi nedeniyle tıpkı onlar gibi düşük büyüme 
performansı ortaya koymaktadır.

Türkiye ekonomisi her ne kadar BRICS ülkeleri-
nin benzer ekonomik trendlerini takip etse de son 
iki yıldan beri yüksek cari açık ve dövize aşırı 
bağımlılık nedenlerinden dolayı aşırı kırılgan bir 
ekonomik yapıya sahip olduğuna dair saptamalar, 
alanında uzman küresel uzmanlar tarafından dile 
getirilmektedir. 

Wall Stree Jounal, Financial Times, The Economist 
gibi küresel ekonominin duayen yayın organla-
rı, son 1 yıl içinde Türkiye ekonomisine yönelik 
ciddi uyarılarda bulundukları dikkat çekicidir. Öte 
yandan, 2013 yılının yaz aylarının başından beri 
bozulmaya başlayan çeşitli makroekonomi verile-
rinin yanı sıra ulusal piyasalarımızda nakit, yatırım, 
istihdam gibi alanlarda önce yavaşlama sonra dur-
gunluk ve 17 Aralık itibariyle de önemli bir panik 
yaşandığı gözlemlenmektedir.

Hisse senedi ve devlet bono-tahvil piyasalarımız-
dan son 1 yıl içinde çoğunlukla net çıkışlar göz-
lenirken 17 Aralık sonrası bu çıkışların süreklilik 
ve yoğunluk arz ettiği anlaşılmaktadır. Grafikten 
de izlendiği gibi Borsa İstanbul hisse senedi piya-
samıza yabancıların ilgisinde ciddi bir durgunluk 
izlenirken devlet kağıtlarında görülen net yabancı 
sermaye çıkışları kamunun piyasa borçlanma fa-
izlerinin kısa süre içinde yüzde 7’lerden 11’lere 
çıkmasına yol açmıştır. Bu çıkışlara paralel olarak 

E K O N O M I
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döviz fiyatlarında hızlı bir yükselme ve sürekli bir 
dalgalanma beklentisi piyasaların geneline hakim 
olmuştur.

 Son yıllarda dış borçlanma, doğrudan yabancı ya-
tırım, sıcak para gibi döviz ana kalem girişlerinde 
izlenen yavaşlamaya bir ölçüde alternatif olduğu 
düşünülen net hata noksandan girişler, İran ile al-
tın ticareti, yabancılara gayri menkul satışları da 
bugünlerde artan döviz ihtiyacımıza çare olamaya-
cağı anlaşılmaktadır. Özellikle, 17 Aralık sonrası 
hemen hemen bütün döviz girişi kanallarında izle-
nen net çıkışlar ve aniden bozulan piyasa dengeleri, 
dövize karşı ne kadar bağımlı hale geldiğimizi ve 
bu ana kalemlere alternatif başka döviz girişlerini 
henüz oluşturamadığımızı göstermektedir. 

Döviz fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması ve 
daha da yükselme olasılığının bulunması, güncel 
küresel ve ulusal ekonomik konjonktürde hedef-
lenilen enflasyon, işsizlik ve büyüme gibi birçok 
makroekonomi verilerinin 2014 yılında tutturula-
mamasına yol açabilir. Yüksek döviz fiyatları, üre-
tim maliyetlerini olumsuz etkilerken bu yükselen 
maliyetleri de dış ticarete konu olan malların sa-
tış fiyatlarına yansıtmak da mümkün olmayabilir. 
Hatta yurtiçinde artan maliyetler nedeniyle ithal 
mallara olan talebin artması ve cari açıkta beklenen 
düşüşün gerçekleşmeme olasılığı da bulunmakta-
dır. Ayrıca, son yıllarda aşırı kredi ve bol tüketime 
alışmış olan tüketicilerin de bu sürecin aniden tersi-
ne dönmesi sonucu toplumsal ve siyasi buhran ya-
ratabileceğine yönelik risklere de bazı uluslararası 
kurumlar dikkat çekilmektedir.

E K O N O M I

Ulusal piyasalarımız-
da nakit, yatırım, is-

tihdam gibi alanlarda 
önce yavaşlama sonra 
durgunluk ve 17Aralık 

itibariyle de önemli 
bir panik yaşandığı 
gözlemlenmektedir
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FOODWORKS EGE BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETE GİRDİ

İ
ZSİAD üyelerinden Ayhan Aktürk’ün 
Ege Bölge Grup Temsilciliğini yaptığı 
Avira Grup’a ait Foodworks markası-
nın Ege Bölge Müdürlüğü düzenlenen 
kokteyl ile açıldı. “Kurumsal Lezzet 
Çözümleri” sloganıyla hareket eden Fo-

odworks Ege Bölge Müdürlüğü’nün açılışına İzmir 
Vali Yardımcısı Şahin Aslan, Türkiye Yemek Sana-
yicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Genel 
Başkanı Hüseyin Bozdağ, İzmir Sanayici ve İşa-
damları Derneği (İZSİAD) Başkanı ve YESİDEF 
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Küçükkurt, Ege 
Yemek Sanayicileri Derneği (EYSAD) Başkanı 
Rafet Gülbil, Avira Grup Yönetim Kurulu Başka-
nı Dr. Ali Bingöl Yaşar, şirket ortakları Dr. Cüneyt 
Ataseven, Oktay Uygur, Genel Müdür Yardımcısı 
Pınar Yalçın, Marka ve İtibar Yöneticisi Rezzan 
Özdemir ile İZSİAD üyeleri katıldı. 

E T K I N L I K L E R I M I Z

ÇİFTBAĞCI YENİ ŞUBESİNİ AÇTI

İ
zmir Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(İZSİAD) Yönetim 
Kurulu Üyesi Öztürk 
Bağcı’nın sahibi oldu-
ğu Çiftbağcı Alışveriş 

Merkezi’nin altıncı şubesi olan 
Özkanlar şubesi, düzenlenen 
kokteyl ile kapılarını açtı. 25 
Mart 2014 tarihinde gerçekleşen 
açılışa, İZSİAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hasan Küçükkurt ve 
İZSİAD üyeleri ile çok sayıda 
davetli katıldı. 20 kişilik ekip ile 
hizmet verecek mağazanın kur-
dele kesim töreninde konuşan 
Öztürk Bağcı, yakın gelecekte 
yeni şubeler açacaklarının da 
müjdesini verdi.
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KURUMSALLAŞMA

Y
apılan tüm araştırmalar, dün-
yada ikinci kuşağın yöneti-
minde varlığını sürdürebilen 
şirketlerinin oranının yüzde 
12’den az olduğunu göster-
mektedir. Bu açıkça işaret 

etmektedir ki; işletmelerin zamanla büyümesi, tek-
nolojideki hızlı değişim, rekabet, ekonomik krizler 
ve küreselleşme gibi nedenlerle işletmelerin işin 
uzmanları tarafından yönetilmesi, bir başka deyişle 
“kurumsallaşmaları” kaçınılmaz olmuştur. Çok net 
bir ifade ile kurumsallaşmayan şirket, hızlı yaşar 
ama genç ölür. Günümüz “one-man show”lar için 
hiç de uygun değildir.  

Genel olarak, kurumsallaşma en çok aile şirketleri 
için öncelik arz eder. Aile şirketlerinde kurucular, 
son derece girişimci ruha, güçlü liderlik yetenek-
lerine ve vizyonuna sahip olan kişilerdir. Ancak, 
işletmeler belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında artık 
kurucular tarafından layıkıyla kontrol altında tutu-
lamamakta, sürekli gelişen sermaye, işgücü ve bilgi 
gibi sistemin mutlak girdilerinin işletmelere temini 
mümkün olamamaktadır. 

G Ü N C E L



Aile şirketleri için bir diğer olumsuz etmen de aile 
şirketlerinde farkına bile varılmadan icra edilen ve 
diğer çalışanların motivasyon, performans, bağlılık 
ve güvenlerini çok ciddi anlamda olumsuz etkile-
yen nepotizmdir. Nepotizm, kişilerin sadece akra-
balık ilişkileri esas alınarak istihdam edilmesine 
veya terfi edilmesine denmektedir ve kurumsallaş-
manın önündeki en büyük engel olarak değerlen-
dirilmektedir. 

Şirketlerde en sık rastlanan ve belli bir büyüme 
aşamasına ulaşınca onların yaşamlarını tehdit eden 
eksiklikler özetle şöyledir; uzun soluklu stratejik 
planlar yapılmaması, yazılı olarak alınan kararların 
uygulanmaması, çabuk karar alıp çabuk vazgeçme, 
ayrıntılara takılıp önemli konuları atlama, kayıt dışı 
çalışma, yeterli iç denetim mekanizmalarını oluş-
turmama, muhasebeyi sadece vergi amaçlı tutma, 
finansmanın önemini yeterince algılamama, çocuk-
ları yönetime hazırlama planlamasının yapılmama-
sı ve aile anayasasının olmaması.

Bu aşamaya yaklaşan bir şirketin patronunun tipik 
şikayetleri ise; işlere yetişememek, kalifiye eleman 

bulamamak, elemanların sadakatsizliği, kendine 
zaman ayıramamak, bıkkınlık ve benzerleridir. 

Tüm bu sorunların çözümü olan kurumsallaşma, 
bir şirketin kişilerden ziyade kurallara, 
standartlara, prosedürlere sa-
hip olması, kendisine özgü 
davranış biçimlerini, iş 
yapma yöntemlerini 
edinmesi ve bu sa-
yede diğer şirket-
lerden farklı bir 
kimliğe bürünmesi 
süreci olup, işlet-
menin sistem ha-
line getirilmesidir. 
Aslında kurumsallaş-
ma, gerçek manada ve 
tam olarak markalaşmadır. 
Kurumsallaşma yolunda önemli 
olan, kabul edilen ilkelerin ve kuralların 
herkes tarafından bilinmesi, benimsenmesi ve uy-
gulanmasıdır. Bu yönetim tarzında, patron icranın 
sadece tamamlayıcısı ve karlılığın gözetmenidir.

Kurumsallaşma bir süreç olmakla beraber bir anla-
yış ve felsefedir. Başlangıçta, tüm aile fertlerinden 
fedakarlık beklenmektedir. Bunlara ilaveten, kuru-
cu patrondan sonra liderliğin kime geçeceği hususu 

da bir şirket için hayati önem taşır. Kurum-
sallaşmada, dikkat edilecek nokta, bu 

sürecin işletmede hantallaşmaya 
ve rijitliğe yol açmamasıdır. 

Ayrıca altını çizerek belirt-
mek gerekir ki, kurum-
sallaşma asla işleri pro-
fesyonellere bırakmak 
değildir.

Son olarak, kurumsal-
laşmada hem aile dışın-

dan hem de icra işlerinden 
bağımsız üyelerin yönetim 

kuruluna dahil edilmeleri stra-
tejik önem taşır. Bağımsız yönetim 

kurulu üyeleri, konumlarından dolayı hem şir-
ket içi reformların gerçekleştirilmesinde daha açık 
sözlü davranabilirler hem de şeffaflığın ve objektif-
liğin yerleşmesini sağlamış olurlar. 

G Ü N C E L
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KALİTELİ ÜRETİM İTHALATIN 
ÖNÜNÜ KESTİ

RR Ö P O R T A J

Bugün TP Elektrik markasıyla Avrupa’da sektörün öncü firmalarıyla rekabet 
eden Sayim Tütüncü, gün geçtikçe artan üretim kapasitesiyle yurtdışından 

ithal edilen ürünlerin de önüne geçtiklerini dile getiriyor

E
lektrik sektörüne endüstriyel 
malzeme üretmek amacıyla 
1989 yılında T Plast adıyla 
sektöre giren teknik öğretmen 
Sayim Tütüncü, bugün TP 
Elektrik markasıyla Avrupa’da 

sektörün öncü firmalarıyla rekabet ediyor. 7 bin 
metrekare alana kurulu üretim tesislerinde, son tek-
nolojinin uygulandığı geniş makine parkuru, 150 
çalışanı, yurtiçinde 100 ana bayisi ve 35 ülkeye 
gerçekleştirilen ihracat ile ürünlerini tüketicilere 

ulaştırdıklarını belirten Tütüncü, gün geçtikçe artan 
üretim kapasitesiyle yurtdışından ithal edilen ürün-
lerin de önüne geçtiklerini dile getiriyor. Merdive-
naltı üretimin sektöre getirdiği olumsuzlara dikkat 
çeken Tütüncü, İzmir’e teşvik yetersizliğinden de 
dem vuruyor. 

- TP Elektrik’in kuruluş sürecini anlatabilir 
misiniz?
TP Elektirik, 1989 yılında elektrik sektörüne en-
düstriyel malzeme üretmek amacıyla tarafımdan 

kuruldu. Kuruluşumuzun ilk yıllarında kalıp imala-
tı yapıyor, özel sektöre yan sanayi hizmeti veriyor-
duk. Daha sonra 1995 yılında elektrik sektörü için 
kauçuk fiş ve priz gruplarında üretime başladık. 
Ardından da sektördeki ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeni ürünler üreterek, üretim kapasitemizi artır-
dık. 1994 – 2000 yılları arasında ciddi bir büyüme 
gerçekleştirerek, doğru zamanda doğru hamleler 
ile 2000’li yıllarda rakiplerimizin üzerine çıktık. 
Yurtdışından ithal edilen ürünlerin önünü kesmeye 
başladık. Daha sonra 2011 yılında TP Elektrik mar-

Sayim Tütüncü
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kasını oluşturduk. 2013 yılında ise tür değişikliği 
yaparak T Plast olan ismimizi TP Elektrik olarak 
değiştirdik ve aynı zamanda da limited şirketten 
anonim şirkete geçiş yaptık. Şu an itibariyle de 7 
bin metrekare alana kurulu üretim tesisi-
mizde, son teknolojinin uygulandığı 
geniş makine parkurumuz, 150 
çalışanımız, yurtiçinde 100 
ana bayimiz ve 35 ülkeye 
yapılan ihracatımız ile 
ürünlerimizi tüketicilere 
ulaştırıyoruz. Yüzde 40 
ihracatımız var, yüzde 60 
iç piyasadayız.

- Ürün gruplarınız hak-
kında bilgi alabilir miyiz?
Sanayinin tün dallarına yönelik 
endüstriyel tip fiş ve priz üretimi ya-
pıyoruz. 16 amperden 125 ampere kadar tüm 
ürünleri CE normlarında, dünya standartlarına uy-
gun olarak üretiyoruz. Ürün gruplarımız arasında 
kauçuk fiş ve prizler, CEE norm fiz ve prizler, mo-
bilbox saha dağıtım kutuları, termoplastik buatlar, 
kombinasyon kutuları, alüminyum buton kutuları, 
kauçuk el lambaları, aksesuarlar, nemliyer serisi 
anahtar ve prizler, inşaat sektörüne yönelik sıvaaltı 
anahtar ve prizler ile sıvaaltı anahtar kasaları yer 
alıyor. Ayrıca yüksek akım fiş ve prizler, tek kutup-
lu fiş ve prizler ile çok kontaklı fiş ve prizler gibi 
ürünlerin de satışını yapıyoruz. 

- Hizmet alanlarız nereler?
Elektrifikasyon işlerinin gerçekleştirildiği tüm 
alanlar, demir çelik endüstrisi, demiryolları, ses ve 
ışık sistemleri, marinalar, tersaneler ve gemi inşa 

sektörü, çimento sektörü, inşaat sek-
törü, petrokimya sektörü, enerji 

üretim ve dağıtım sistemleri, 
tüneller, mermer ve do-

ğaltaş endüstrisi, rafine-
riler, limanlar, maden 
endüstrisi, makine 
imalat sektörü, enerji 
transferi gerektiren 
uygulamalar, kalıpçı-

lık sektörü, aydınlatma 
teknolojileri, otomasyon 

ve kontrol teknolojileri, 
tren ve vagon uygulamala-

rı ürünlerimizin başlıca kullanım 
alanları. 

“İZMİR’E TEŞVİK YETERSİZ”

- Uluslararası fuarlara da katılıyorsunuz. 
Sektörün dünyada geldiği noktayı nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Yurtdışında 17 – 18 fuara katılıyoruz. Bunlardan 
en önemli belirleyiciliği olan Almanya Fuarı. Ora-
da tüm elektrik sektörünün ve bizim rakibimiz olan 
firmalar güzel şovlar yapıyorlar. Bir Avrupa ülke-
sinde kötü mal üretme şansınız yok. Çünkü onlar-

daki denetimler gerçekten kurallara bağlı. Hemen 
ruhsat vermek, bu üretimi yaptınız, satışa sunmanız 
için imkanlar tanımıyorlar. Üretimlerin yapıldığı 
belli bölgeler var. O bölgelerde insanları uzmanlaş-
tırıyorlar. İşsizlik sorununa da çözüm bulabiliyor-
lar. Kalite olarak da iyiler. Düzgün hammaddeleri 
var. Ama biz de bunların içinde ürün kalitemizle 
yer almaya başladık.

- Ürünleriniz arasında insanlar için tehlike 
arz edebilecek ürünler de var. Bu anlamda 
aldığınız önlemler ya da dikkat ettiğiniz nok-
talar neler? 

Burada insan sağlığına oldukça dikkat eden yapı-
mız var. Hiçbir şekilde kaliteden, ARGE’den taviz 
vermiyoruz. Çalışanlarımız tamamen mühendislik 
sistemlerinde gelişmiş arkadaşlarımız. Ve yurtdışı 
belgelere de gücümüz erdiğince sahibiz. VD belge-
lerimiz var. Diğer belgeleri de almaya özen gösteri-
yoruz. Ürünlerimiz güncel IEC standartlarına göre 
kendi laboratuarlarımızda test edildikten sonra ba-
ğımsız uluslararası kalite kuruluşları tarafından de-
netlenerek sertifikalandırılıyor ve ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi’nin standartlarına göre üretilerek, 
kuruluşlar tarafından alınmasıyla iç ve dış paza-
ra sunuluyor. Merdivenaltı tür üretimden oldukça 
uzağız. 
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- Merdivenaltı sektörde rahatsız eden bir bo-
yutta mı?
Oldukça yoğun. Rahatsız eden boyutta diyebiliriz. 
Örneğin güvenlik amaçlı sarı ve bakır toprakla-
maların olması gerekiyor. Bu firmalar sactan ya-
pabiliyorlar. Ve sactan yaptıkları için de çok ucuz 
fiyatlarla ürün satılabiliyor. Türkiye’de tüketici 
bilinci daha tam oturmadığından dolayı ucuz mala 
yönlenme oldukça fazla. Fakat Avrupa’da bu ta-
mamen farklı. Sizin ürününüzü alıyor Avrupalılar, 
önce inceliyorlar. İstedikleri bir şeyler varsa ilave 
ediyorlar. Bu ilavelerden sonra fiyat soruyorlar 
size. Ve yaklaşımları tamamen kaliteden taviz ver-
memek, iyi, düzgün ürün almak şeklinde. Yani top-
lumunu, kullanıcılarını, makinelerini düşünüyorlar. 
Bu maalesef Türkiye için henüz geçerli değil. Yani 
piyasada kötü malları görebiliyoruz. Hatta “Siz de 
bu şekilde ucuz yapın satalım diyorlar” bize de. 
Ancak biz kaliteden asla taviz vermiyoruz. İyi bir 
markayla çok ucuz olmanın da mümkünü yok. Biz 
yolumuzdan hiçbir şekilde sapmıyoruz. Bunun da 
artısını gördük. Gün geçtikçe sürekli büyüme kay-
dediyoruz. 

- Tüketiciler iyi bir ürünü nasıl ayırabilir? 
Kriter fiyat mıdır sadece?
Teknik bilgi ve belgelerine bakmaları gerek. Ürün 
üzerinde kullanım özelliklerinin, yanmazlık değer-
lerinin olması gerekiyor. Zaten baktığınız zaman 
zehirli malzemeler içerip içermediğini ve kullanı-
lan hammaddeyi özelliklerinden anlayabilmemiz 
mümkün. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. 

- Sektörünüzde merdivenaltı üretim dışında 
karşılaştığınız başka sıkıntılar var mı?
Teşvikler konusunda İzmir sıkıntılı. Buradan 5 – 6 
kilometre ileride yer alan Turgutlu’da teşvik var, 
burada yok. Oraya gitmek de mümkün ancak orada 
teknik personel bulmakta zorlanıyorsunuz. Oraya 
imkanlar sunulmuş, bizde de bu teşviklerin olması 
gerekiyor. İzmir’in üvey evlat olarak görülmemesi, 
bu teşviklerden bizim de yararlanmamız gerekiyor. 
Çünkü iyi bir sanayi yapısı var İzmir’in. Yani bütün 
sanayinin Manisa’ya gitmesi mümkün değil. Tür-
kiye genelinde de sanayinin gelişmesi için gerek-
li önlemlerin alınması, devletin finansal anlamda 
desteklemesi gerekiyor. Avrupa’dan yüksek fiyatla-
ra makine satın alıp, oraya düşük fiyatlara ihracat 
yapıyoruz. Dolayısıyla da cari açığımız çoğalıyor. 
Cari açığın çoğalmaması için bizim de katma de-
ğeri yüksek olan ürünlerle bu ülkelere ihracat yap-

mamız lazım. Uluslararası belgelendirmeler konu-
sunda da destek verilmeli ve denetimler bağımsız 
denetim kurumlarınca yapılmalı. Yani belgelendi-
riyoruz diyerek devletten para alıp, denetlenmeden 
birilerini zengin etmek gibi bir düşünce olmaması 
gerekiyor.

- Hedefleriniz neler?
Kemalpaşa Organize Sanayi’den yer aldık. Önü-
müzdeki günlerde oraya taşınacağız. Sektörümüz-
de rakiplerimiz ağırlıklı olarak Alman ve Avusturya 
kökenli firmalar. Yurtdışında karşımızda 2 – 3 fir-
ma var. Hedefimiz ilk üç firmanın içinde yer alarak 
dünya pazarlarında söz sahibi olmak. Ülkemizde 
de tek olmayı hedefliyoruz. 
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Etrafımızdaki renkler cisimlere ait nitelikler 
olarak gözükse de aslında her biri bundan öte bir 
anlam taşıyor. Her renk bir karakter barındırıyor

K
endinizi birkaç saniyeliğine 
renklerin olmadığı bir dünya-
da hayal edin. Masmavi gök-
yüzünü, yemyeşil ormanları, 
çiçekleri, gün batımını, anne-
nizin ördüğü kırmızı kazağı, 

iştahla yediğiniz yemeği, pazar tezgâhlarındaki 
meyveleri düşünün... Dünya siyah beyaz olsa han-
gisinin albenisi kalır ki? Peki, renklerin hem fizyo-
lojik hem de psikolojik yaşantımızı ne denli büyük 
ölçüde etkilediğini biliyor musunuz?

İnsanların algı alanında bulunan ama etkilerinin 
farkına varılmayan renklerin her biri aslında gizli 
birer iletişim gücü. Zira renkler çok eski çağlardan 

beri birer simgesel iletişim aracı olarak kullanılı-
yor. İnsanlar farkında olmadan yaşadığı dünyayı, 
içinde bulunduğu durumu renklerle anlatıyor, se-
çilen her renk aslında bir mesaj veriyor. Popüler 
reklam kampanyalarında, farklı milletlerde, farklı 
kültürlerde, giyimde, dekorasyonda, iş hayatında 
renkler çeşitli anlamlar taşıyor. Sanatçılar bir görüş 
ya da ruh halini vurgulamak için bazı renkler kul-
lanıyor; şirketler logosunu, üreticiler ürün ambalaj-
larını renklerin diline göre belirliyor. Her bir renk 
seçimi, iletilmek istenen ile ilgili ipuçları veriyor.

Renklerin insan algısıyla öyle ilgisi var ki, görsel 
bilgilerin yüzde 80'inden fazlası renk ile ilişkilen-
diriliyor. İştah açıcı, canlandırıcı, heyecanlandırıcı 

RENKLERİN
SİHİRLİ DÜNYASI

G Ü N C E L
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Habertürk Gazetesi’nden Serpil 
Yılmaz’ın kaleme aldığı köşe yazısın-
da, renklerin insan psikolojisi üze-
rindeki etkilerine değiniliyor. Yazı-
da, Eski Arnavutluk Kültür, Gençlik 
ve Spor Bakanı ve 2000 – 2011 yılları 
arasında Başkent Tiran’ın Beledi-
ye Başkanı olarak görev yapan Edi 
Rama’nın bir kamu binasını gök-
kuşağı renklerine boyamasıyla baş-
layan ve kaçak binaların yıkılarak, 
dört bir yanın yeşillendirilmesiyle 
devam eden sürecin kent halkının 
yaşantısını nasıl değiştirdiği anlatı-
lıyor. Yılmaz, halkın sokaklara daha 
az çöp atmaya başladığının gözlendi-
ği Tiran’da, suç oranlarındaki ciddi 
düşüş oranına da dikkat çekiyor.

olarak bilinen kırmızı bu olguya en basit örnek. 
Trafik lambalarından şurupların kutusuna, spor 
arabalardan günlük gazetelerin logolarına kırmızı 
gündelik hayatın her alanında sıkça karşımıza çıkı-
yor. Diyet ürünlerin logolarında neden mavi tercih 
edildiğini hiç düşündünüz mü? Hiçbir fast-food 
restoranında kullanılmayan mavi, yeme içgüdüsü-
nü azaltıyor. Turistik yerlerle ilgili trafik levhala-
rında bulunan sarı ise gelip geçici mesajı verdiği 
için, dünyada hiçbir akıllı bankanın logosunda bu 
renk hakim değil. Hindistan’da yüzyıllardır terapi 
amaçlı kullanılan renklerin gizli gücü bir çok hasta-
lığa da çare oluyor. Mor da bu renklerden biri; sara, 
menenjit gibi beyin hastalıklarında tedaviyi destek-
liyor. Eklem iltihaplarına karşı da faydalı olan mor 
rengi kanı temizliyor, akciğer, karaciğer, kalp ve 
böbreklerin çalışmasını düzenliyor.

Fakında olmadan düşüncelerimizi, eylemlerimizi, 
tercihlerimizi etkileyen renklerin dilini öğrenerek, 
renklerin sihrinden siz de faydalanabilirsiniz.

GİYSİLERİN DİLİ

Renkler şüphesiz ruh halimizi yansıtıyor, sabah 
uyandığımızda dolabımızdan rastgele seçtiğimiz 
bir gömlek bile bir şeyler anlatıyor. Mesela siyah. 

Çoğu kişinin iç karartıcı olarak tabir ettiği renk as-
lında gücü, soyluluğu, hırsı ve tutkuyu ifade ediyor. 
Kahverengi rahatlatıcı bir renk olması özelliğiyle 
gözaltına alınan kişilerin sorgulamalarında sıkça 
tercih ediliyor. Karşısında pembe kıyafetler giymiş 
birini gören kişilerin de daha rahat hareket ettikleri 
gözleniyor.

Kararlılığı, sürekliliği ve temizliği simgeleyen be-
yaz ise genç kızların hayalini süsleyen gelinliklerin 
ardından en çok politikacıların tercihi. Kırmızı in-
san gözünün görebildiği ilk renk olması sebebiyle 
fiziksel ve duygusal açıdan güçlü bir etkiye sahip. 
Yeşil renkli giysiler doğadan gelen rahatlatıcı bir 
etki uyandırıyor, Mavi renk tercih edenler ise gü-
ven, sadakat ve barış mesajı veriyor. Bu renk takım 
elbise ve kravat takan kişilerin inandırıcı ve güve-
nilir imajı bıraktığı iş çevrelerince kabul ediliyor.

RUH HALİNİZİ ETKİLİYOR

Renkler, insanın ruhsal durumunu etkileme özel-
liği sebebiyle mimaride de kullanılıyor. Mekânın 
atmosferi, kullanılan renkler ile değiştiriliyor. Bir 
renk, eşyayı olduğundan daha büyük gösterebili-
yor; bazı renkler ise seslere duyarlılığı artırıyor.

Yapılan araştırmalar, sıcak renklerin hakim olduğu 
mekanlarda geçen zamanın gerçek sürenin üstünde 
olduğu, soğuk renklerin tercih edildiği mekanlarda 
geçirilen sürenin ise gerçek sürenin altında kaldı-
ğını gösteriyor. Bu sıcak renklerden biri turuncu. 
Turuncu, kullanıldığı ortamlara neşe ve canlılık 
veriyor. Yine sıcak bir renk olan sarı ilham veriyor, 
yeşil üretkenliği artırıyor. Kahverenginin sırrını 
keşfeden fast-food restoranlarının duvarları, ma-
saları ve sandalyelerinde ise bu renk hakim. Amaç 
müşterilere renklerin diliyle “çabuk yiyip git” 
mesajını vermek. Devlet dairelerindeki üst düzey 

bürokratların odalarında da aynı gerekçeyle kahve-
rengi kullanılıyor. 

Bulunduğunuz mekânı olduğundan geniş ve ferah 
göstermek istiyorsanız beyaz kullanın; mekânı kü-
çük göstermenin en etkili yolu ise siyah rengi tercih 
etmek. Lacivert mekânlar özellikle yoğun düşünce 
gerektiren çalışmalar için uygun bulunuyor, sinirle-
ri rahatlatıyor. Gri yaratıcılığı öldürme özelliğiyle 
biliniyor. İştah açıcı kırmızı ise zaman kavramını 
da unutturduğu ve uyku kaçırdığı için yemek oda-
larında ya da restoranlarda tercih ediliyor.

Her bir renk, nasıl hissettiğimiz ve ne düşündüğü-
müzün dışavurumu... Bulunduğumuz ortama hayat, 
giysilerimize ruh veren, izlediğimiz manzarayı gü-
zelleştirip, yediğimiz yemeğe afiyet katan renkler, 
ifade özgürlüğümüzün sessiz dili belki de. Renkle-
rin gizli şifreleri keşfedilmeyi bekliyor.

G Ü N C E L
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OTİZM: DAHİ Mİ, İNSANLIK TESTİ Mİ?

1
989 yılında ilk olarak “Rain Man/
Yağmur Adam” filminde Dustin 
Hoffman’ın muhteşem oyunculuğu, 
Tom Cruise’un inanılmaz perfor-
mansı ile otizmle tanıştık. Bu film, 
4 Oscar ve 21’den fazla ödül alarak 

klasikler arasına girdi. O zamanlar otizmin görül-
me sıklığı çok azdı, ama gittikçe hayatımızın içine 
girdi ve günlük hayat dilimizde bile kullanır hale 
geldik. Peki, nedir bu otizm?

Otizm, diğer adıyla Yaygın Gelişimsel Bozukluk, 
1940’lı yıllarda bulunmuş bir nöro-gelişimsel bo-
zukluktur. Nöro-gelişimsel bozukluk, beyinde olu-
şan bir nörolojik (sinirbilimsel) bozukluk sebebiy-
le beynin ve bireyin gelişim alanlarını etkilemesi 
demektir. Otizm, hamilelik sırasında anlaşılmaz ve 
çocuklarda yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkmakta-
dır. Bilim ilerledikçe bunun tespit (tanı) yaşı 6-12 
aya kadar inmiştir. Otizm, sosyal iletişim bozuklu-
ğu, davranışta stereotip yani tekrarlayıcı ve ama-

cına uygun olmayan davranışlar, duyu-motor geli-
şiminde, dili kazanma veya kullanımda gerilik ile 
görülen bir durumdur. Çocuğun akranlarına uygun 
oyun geliştirmemesi, onlarla veya aileyle sosyal 
olarak kaynaşmaması ve ilgilenmemesi, sınırlı ilgi, 
göz temasının olmaması ve konuşmanın gecikmesi 
ile anlaşılmaktadır. Otizmin görülme sıklığı 1990’lı 
yıllarda 2000 çocukta 1 iken, 2005’te 250’de 1, 
2014 yılında 88 çocukta 1 oranına kadar yüksel-
miştir. Zaten başlıkta insanlık testi derken onu ima 

G Ü N C E L
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ettim, yakında 10 çocukta 1 otizmli olduğunda, in-
sanlık olarak bu sınavı nasıl geçeceğiz diye merak 
ediyorum.

Otizmin sebepleri konusunda genetik mi çevresel 
faktörler mi tartışması uzun yıllar boyu sürmüştür. 
Genetik bir sebep henüz bulunamamakla birlikte, 
bebeğin oluşumu sırasında bazı genlerde “yatkın-
lık” oluşabildiği söylenmiştir. 1940’lı yıllarda be-
beklere vurulan aşıların artmasıyla birlikte otizmin 
de ortaya çıkması, otizmde görülen durumların 
civa zehirlenmesi belirtileriyle aynısı olması sebe-
biyle çoğu aile ve bazı bilim adamları aşı sektörünü 
suçlamış ama aşı vurulmamasının da çocuğun sağ-
lığını tehlikeye attığından bu suçlamalar sonuçsuz 
kalmıştır. Nedeni hala bilinmemekle beraber 2002 
yılında Times dergisinde kapak olmuş ve artan sa-
yıya dikkat çekilmiş, 2005 yılında Newsweek’te 
Kanserden sonra gelen en tehlikeli ve artan hastalık 
olarak yazılmıştır. Nörolojik problem olarak hasta-
lık deniyor ancak aileler çocuklarının hasta oldu-

ğunu kabullenmek istemez, onları Otizmli olmala-
rıyla da kabul ediyoruz. Tıpkı bazılarının saçlarının 
kızıl, bazılarının gözlerinin yeşil, veya yüzünün 
çilli olması gibi… 

Otizmin tedavisi yüzde 100 gibi görülmese de 
mümkün ancak uzun yıllar sürebiliyor. Bir kitap 
dolusu eğitim metodu var. Ancak Amerika’da ve 
gelişmiş ülkelerde en etkili tedavi yöntemleri özel 
eğitim, davranışçı, duyusal ve motor farklılıklarına 
yönelen eğitim sistemleri,  işitme ve konuşma te-
rapisi, biomedikal destekler ve destekleyici tekno-
lojilerdir.  Bu eğitimlerin yoğun bir şekilde uygu-
lanmasıyla çocuğun beynini etkileyen bozukluğu 
büyük ölçüde düzelebiliyor yani akranlarına yakın 
duruma getirebiliyor, ya da kendini idame ettirir 
hale getirmesi sağlanıyor… Tabi okulların ve yerel 
yönetimlerin otizmli çocukları kaynaştırma ve ka-
bul etme hizmetlerini artırmaları ve öğretmenlerin 
de bu konuda eğitim almaları gerekiyor. Ailelerin 
toplum tarafından kabul görmesi, hem moral hem 
de maddi açıdan desteklenmesi de en önemli ko-
nulardan biri.

OTİZM: DAHİ Mİ?

Otizmli bireyler yaşadıkları zorlukların yanı sıra 
bazı alanlarda çok yetenekli olabiliyor. Rain Man 
filmindeki Raymond üstün matematik zekâsına 
sahipti, bu karakter fotografik hafızasıyla meşhur 
Kim Peek’ten esinlenerek yaratılmıştı.  Biyografi 
filmi Emmy Ödüllü, Prof. Dr. Temple Grandin de 
Amerika’da hayvanlarla iletişimi ve fotografik ha-
fızasıyla ünlü, otizm üzerine kitaplar yazan ve kon-

feranslar veren bir otizmli bayandır. Kendisi ayrıca 
hayvan bilim uzmanıdır ve mezbahalara danış-
manlık vermektedir. Yine otizmli bir genç Stephen 
Wilshire bir helikopterle 45 dk. gezdiği şehirlerin 
resimlerini tüm detaylarına kadar resmedebilmek-
tedir. Daha önce Mozart ve Beethoven’in da otizm-
li olduğu varsayılıyordu. 

Biz otizmle 1993 yılında kardeşime otizm tanı-
sı konmasıyla tanıştık. Kendisinde de inanılmaz 
bir müzik yeteneği olduğunu keşfettiğimde daha 
10 yaşındaydı. Bir yandan özel eğitim, İsrail ve 
Amerika’da terapi arayışları devam ederken bir 
yandan da müzik eğitimine başladık. Kardeşim 
Cem Vardarcı müzik alanındaki yeteneği doğru 
(absolut) kulağa yakın duyuyor olması. Yani ne 
duyuyorsa piyano’da, gitarda vb. çalma yetene-
ğine sahip. Uzunca süren eğitim ve tedavilerden 
sonra, kaynaştırma öğrencisi olarak Ümran Bara-
dan Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdi. Şu anda Ya-
şar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik 
Bölümü’nde Yaylı Çalgılar Bölümünün 2. sınıf öğ-

G Ü N C E L
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rencisi. Bu uzun ve başarı hikayesini anlatmak için 
ayrı bir makale yazmam gerekli. Ancak Google’a 
Cem Vardarcı yazarsanız, hayat hikayemizi göre-
bilirsiniz.

Aslında iş yerlerinizde bu müthiş yeteneklerden 
inanılmaz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Belirli 

bir eğitim görmüş, üstün yetenekli 
otizmli bireyleri İZSİAD üyeleri 
olarak iş alanlarınızda istihdam 
edebilir, hem ailelerine destek ol-
muş olup, hem de gençlerin öz 
güvenlerinin kazanılmasını sağ-
layabilirsiniz.  Otizmli bireylerin 
çalışabildiği iş yeri olarak bu ko-
nudaki ilk örneği Specialisterne fir-
ması kurucusu Thorkil Sonne, yük-
sek fonksiyonlu otizmli bireylerin 
eğitim ve istihdamını sağlamak 
için Danimarka’da 2004 yılında bir 
girişim başlatmıştır. Bu girişimde 
otizmli bireylerin uzmanlıklarına 
yönelik iş fırsatı sağlayarak pa-
zarda rekabet avantajı sağlamak 

hedeflenmiştir. Bu fikir tüm Dünya’ya yayılmıştır. 
Benim görüşüm şuanda özel eğitim görmekte olan 
otizmli bireylere hazırlanacak bir eğitim ve iş mo-
deliyle onların spesifik alanlardaki üstün yetenekle-
rini ve detaycı bakış açılarını firmalarda kullanmak 
firmaların geleceği için oldukça önemli olacaktır. 
Örneğin, detaycı ve takıntılı özelliklerinden oto-

masyon sistemlerinde, fotografik hafızalarından 
grafik ve tasarım geliştirmede, verilen görevi aynen 
söylendiği gibi yapmalarından kalite kontrol gibi 
alanlarda yararlanılabilir. Otizmli bireyler, duyusal 
algılarındaki seçicilik özelliklerinden ve hata pay-
larının çok az olmasından ötürü kriminoloji, degus-
tatörlük mesleklerini başarıyla yapabilirler. 

TÜRKİYE’DE OTİZM

Otizmle ilgili sivil toplum hareketi 2000’li yıllarda 
başladı. İzmir’de Otistik Çocukları Koruma Der-
neği (ODER) içinde bizim de içinde bulunduğu-
muz aileler tarafından kuruldu. Bu derneğin amacı 
otizm tanısı almış çocukların ve ailelerin ihtiyaç-
larına yönelik projeler yapması ve yönetimlerin 
bile yetmediği uzmanları getirterek aileleri, eği-
timcileri bilinçlendirmek oldu. Benim de yöneti-
minde gururla yer aldığım ODER’de müthiş özve-
riyle çalışan başkanımız ve yönetimimizle birçok 
önemli proje yapmaktayız. Türkiye’de ODER’in 
önderliğinde, içinde Tohum Otizm Vakfı, Emira-
lem Sabahat Akşiray Otistik Bireyler Destekleme 
Derneği gibi derneklerin de bulunduğu 24 derneğin 
birleşmesiyle 2008 yılında Türkiye Otizm Platfor-
mu oluşturuldu ve “Otizm Eylem Planı” gibi etkin 
projeler üretildi. Geçtiğimiz ay içerisinde de bu 
dernekler ülkemizde daha etkin olmak adına Otizm 
Dernekleri Federasyonu’nu resmen kurdu. Böylece 
otizmin artan sayısından ötürü hem otizmli bireyle-
rin özlük haklarının korunması hem ailelerin des-
teklenmesi, yerel yönetimlerin eğitilmesi ve somut 
projeler üretmeleri için teşvik edilmesi konularında 
çalışmalar hızlanmış oldu. 

2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkında-
lık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm 
bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Millet-
ler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü”  
Nisan ayı da Otizm Farkındalık ayı olarak ilan 
edilmiştir. Hem otizmle mücadele eden bir karde-
şin ablası, hem de bir uzman olarak Nisan ayında 
sizlere Otizmden bahsetmek istedim. Benim görü-
şüm, Otizmli bireylerin yeteneklerine göre okullar-
da ve üniversitelerde, mesleki eğitimler almalarının 
sağlanarak topluma kazandırılmaları gereklidir ve 
İZSİAD olarak bu konuda etkin projeler yaparak 
diğer STK’lara örnek olacağımıza inanıyorum.

Otizm Farkındalık ayı çerçevesindeki etkinlikleri-
mizi www.otizm.org sitemizden takip edebilirsiniz. 

G Ü N C E L
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E T K I N L I K L E R I M I Z

ÜYE İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

İ
zmir Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği’nin (İZSİAD) üye 
ilişkilerini geliştirmek ama-
cıyla düzenlediği ziyaretlerini 
tüm hızıyla sürdürüyor. Üye 
İlişkilerini Geliştirme ve Üye 

Kazandırma Komisyonu tarafından Emin 
Gemici başkanlığında aylık olarak gerçek-
leştirilen ziyaretler kapsamında Alsancak 
bölgesindeki Asklepion Dokuz Eylül, 
Atagün Sigorta, Frompark, Kristal Yağ-
ları, Mensa Ekspertiz ve Tursem Turizm 
ziyaret edildi.

İZSİAD Üye İlişkilerini Geliştirme ve Üye Kazandırma Komisyonu’nun üye 
ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği ziyaretler tüm hızıyla devam ediyor

Formpark / Hülya Güven
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E T K I N L I K L E R I M I Z

Asklepion Dokuz Eylül / Dr. Okan GünelAtagün Sigorta / Cengiz Işık

Mensa Ekspertiz / Cengiz Dehmen

Tursem Turizm / Seda Yıldırım
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BESLENMEDE DOĞRU 
ZANNETTİĞİMİZ YANLIŞLAR

H
emen her gün,  yaşamın 
devamlılığını sağlamak   
için beslenirken, genellikle 
sadece doyabilmeyi ve ar-
zuladığımız lezzetlere ulaş-
mayı tercih ederiz.

Elbette lezzet bir haz ve tatmin açısından son de-
rece önemlidir. Peki bunları elde edelim derken, 
yediklerimizin bizi yağlandırması, kalbimizin da-
marlarını tıkaması, hormonlarımızı bozması ve bizi 
hasta yapması gibi bir beklentimiz olabilir mi?
Yanlış besleniyorsak bu mecburi bir gelişme… 
Kaçış yok…

Gündelik hayatımızda doğru zannettiğimiz bir dizi 
yanlış beslenme faaliyetimiz var. Araştırmalar gün 
be gün yeni sonuçlar üretiyor. Bunların toplam so-
nuçlarına baktığımızda sağlığımız tehdit eden bir-
den çok yanlış veya eskimiş beslenme alışkanlığı-
mız bulunuyor. İşte bunlardan birkaçı:

D I Y E T
.
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1.YUMURTA YÜKSEK KOLESTEROL YA-
PAR YANLIŞI: İnsan bedeni kolesterolsüz ya-
pamaz. Hücre yapımından, hormonların yapımına 
kadar çok hayati bir dizi alanda kolesterol kullanıl-
maktadır. Vücut ihtiyacı olan kolesterolü, ister ko-
lesterolü dışarıdan alalım, ister almayalım, ihtiyacı 
olan neyse kendisi üretir ve kullanır. Dışarıdan ko-
lesterol alabilme kapasitemiz en fazla 600 mgr’dır. 
Bunun yumurta olarak karşılığı 2 adet yumurtadır. 
İnsan bedeni bu 600 mgr. Kolesterolü ister diğer 
gıdalardan alsın isterse sadece yumurtadan almak 
istesin 2 yumurtanın kolesterolünden daha fazlası-
nı alamaz. Yani bir kişi, 2 yumurta da yese, 7-8 ve 
hatta daha fazla sayıda yumurta da yese, vücudu sa-
dece 2 yumurtanın kolesterolünü alır, geri kalanını 
atar. Yapılan bir çalışmada 21 bin 327 doktor, 20 yıl 
boyunca takip edilmek kaydı ile 5 gruba ayrılmış. 
Her grup haftada değişik sayıda yumurta tüketmiş-
ler, sonuçlar şöyle;

Görüldüğü gibi, haftada 1’den az yumurta tüke-
tenlerin kolesterol oranları yüzde 13 kişide fazla 
çıkarken, haftada 7’den fazla yumurta tüketenlerin 
kolesterol oranları yüzde 10 kişide fazla çıkmıştır.
Yumurtayı aksi özel sebeplerle söylenmediği tak-
dirde, aşırıya kaçmadan rahatlıkla tüketebiliriz.

2. KALORİ HESAPLARSAM ZAYIFLA-
RIM YANLIŞI: Kaloriler olmadan, enerjimiz 
olamaz ve yaşamımızı sürdüremeyiz. Ama kalori 
denen şey her yerde ve her şeyde aynı mıdır? Bize 
göre iyi kalori vardır, kötü kalori vardır. Vücuda gi-
ren kaloriler; hızlı emilirse, kilo alırız, yavaş emi-
lirse, kiloyu korur veya veririz. Örneğin, aynı ka-
lori değerini içeren kola bizi şişmanlatırken, kuru 
fasulye bizi zayıflatabilecektir.

Bir deney Dr. David Ludwig’ten;  3 grup fazla kilo-
lu çocuk seçildi ve hepsine kahvaltıda,  aynı kalo-
ri değerlerinde ama farklı gıdalar verildi. 1. gruba 
mısır gevreği, 2. gruba yulaf ezmesi, 3. gruba om-
let verildi. Üç grupta aynı kalori değerinde kahvaltı 
yapmış oldu. Kahvaltı sonrası  “acıkan açık büfe-

den istediğini yiyebilir” dendi. Sonuçta, açık büfe-
den “acıktıktan sonra”  hangi grup olması gereken-
den daha fazla yiyecek almış bakıldı: 1. grup yüzde 
81,   2. grup yüzde 51 daha fazla yiyecek alırken, 
3. grubun normal ölçekte yiyecek aldığı görüldü. 
Ayrıca; 1. grupta; kan şekeri, insülin salınımı ve 
kan yağları arttı. Oysaki, hepsi kalori değeri aynı 
olan kahvaltılar yapmışlardı. Kalorinin önemi yok, 
kalorinin “kötü” yani acıktıran mı, yoksa “iyi” yani 
tok tutan mı olduğu önemlidir. 

Yukarıda anlattıklarımıza örnek olacak bir deney-
den daha söz edelim. Fazla kilolu 40 kişiye, 12 haf-
ta boyunca 2 farklı diyet uygulandı.

A DİYETİ: 1500 kalori + yüzde 24 yağ + yüzde 7 
doymuş yağ + 140 mgr. kolesterol içeriyordu.

B DİYETİ: 1500 kalori + yüzde 59 yağ + yüzde 
22 doymuş yağ + 600 mgr. kolesterol 
içeriyordu.

Şimdi size bir soru: Siz olsanız zayıfla-
mak ve sağlıklı olabilmek adına hangi 
diyeti seçerdiniz?

Sonuçlar ise şöyle;
Bir grup: Kan şekeri yüzde -12 düştü  

+  trigliserid yüzde -51 oranında azaldı  +  10 kg 
zayıfladı + 6 kg yağ kaybetti
Diğer grup: Kan şekeri yüzde -2 düştü  +  trigliserid 
yüzde -19 oranında azaldı  +  5 kg zayıfladı + 4 kg 
yağ kaybetti
Sizce hangi diyet, hangi sonuçları yarattı?
Cevap: birinci grup = B DİYETİ, diğer grup = A 
DİYETİ

3. YAĞ TÜKETMEK ŞİŞMANLATIR YAN-
LIŞI: Hem hücrelerin temel yapısında yer alması 
hem de enerji kaynağı olması sebebi ile yağlar çok 
önemlidir. Yağ yediğimiz için kilomuz ve kalp krizi 
v.b. hastalık riskimiz artmaz. Ancak her yağ aynı 
yağ değildir. Biz yağları; İYİ-KÖTÜ-ÇİRKİN üç-
lemesi ile açıklıyoruz. İyi yağlar; Omega-3, zeytin-
yağı, katkısız tereyağıdır. Kötü yağlar ise, homoje-
nize edilmiş ön adı ne olursa olsun tüm margarinler. 
Çirkin yağlar; rafine işlemler görmüş ayçiçek yağı, 
mısırözü yağı v.b.’dir.

ABD’de, yağlar şişmanlatıyor anlayışı ile 30 yıl 
önceden gıdalardaki yağ oranları düşürülmeye baş-

landı. Buna rağmen obezite 3 kat arttı. Diyabet ço-
cuk yaşlarda görülmeye başlandı.

1979 yılında kalp hastalıklarına müdahale sayısı 
1,2 milyon adet iken, bu sayı 1996’da 5,4 milyon 
adete çıktı.

Yani yağı azaltılmış gıdalar kullanmak kalp hasta-
lıklarının sayısında azalma yaratmadı. Oysa yapı-
lan bir araştırmada; 

Şeklinde bir sonuçla karşılaşıldı. Yani yağ tüketi-
mi günlük öğünlerde miktar olarak azaldıkça kalp 
krizi geçirme oranlarında artış söz konusu olmakta. 
Önemli olan yağın doğru seçilmiş olmasıdır…

D I Y E T
.
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D I Y E T
.

3. AZ AZ VE SIK SIK YERSEM ZAYIFLA-
RIM YANLIŞI: Az az ve sık sık yemek, rölatif 
kilo almanın bir yoludur. Çünkü sık sık ve az az 
yiyerek aç kalırsanız, gıdalardan enerji alamayan 
vücut, açık kalan enerji gereksinmesini yağ dokusu 
yerine, daha kolay enerji edinebileceği kas dokusu-
nu eriterek enerji açığını kapatır.

Bu durumda kilo kaybı olur ama kas kaybı yaşan-
mak kaydı ile… Bu da metabolizmanın daha fazla 
zora girmesi anlamına gelir.

Ayrıca bu sırada sık sık yemekten dolayı, metabo-
lizma her yemek için fazladan insülin salgılamaya 
devam eder, fazla insülin yağlanmaya sebep olur.
Sonuçta önceleri kas dahil kayıplar yaşanıp kilo 
verilirken, daha sonra vücut fazla insülin sayesinde 
yağlanma fazına geçerek, önceleri verdiği kiloları 
tekrar bu sefer sadece yağlanarak geri alır. Verdi-
aldı olur = YO YO sendromu.

5. AĞIR SPOR YAPARSAM ZAYIFLARIM 
YANLIŞI: Nabzı zorlayan ve bizi nefes nefese bı-
rakan ağır sporlardan metabolizma faydalanamaz. 
Çünkü vücut, 1 gr. yağ yakmak için 2 lt. O2 ister. 1 
gr. KH. yakmak için ise, 0,9 lt. O2 yeterlidir.

Bu durumda yani aslında vücut O2’yi zahmetsiz 
kullanabileceği ve zorlanmadan temin edebileceği 
ortamda (yani istirahat halinde ve özellikle uykuda) 
yağlarını yakar, nabzı zorlayan sporlar O2 yetmez-
liği yaratır, vücut fazladan O2 arayışına girer ve 
zor yanan yağ yerine daha az O2 ile yanabilecek 
karbonhidratları yakmak zorunda kalır. Ortamda 
karbonhidrat bulamaz ise, karaciğerden glikojen 
kullanır. Bu seviyede artık yağ yakmak mümkün 
değildir. KC’den glikojen yakma fazına geçen vü-
cut ağır spor eylemleri çok uzun sürmüyorsa genel-
likle, spor etkinliği bitene kadar KC’deki glikojeni 
kullanır yani yağ yakmak gerçekleşemez. Bu du-
ruma düzenli ve her gün doğru dozda spor yapan 
kişiler dahil değildir. Ama bu kişiler genellikle pro-
fesyonel sporculardır.

İdeal kalp hızından fazla bir kalp hızında yapılan 
egzersizler, yağ yakımında rol oynamazlar. Buna 
göre ideal kalp hızı nasıl hesaplanır dersek?  For-
mül şudur;  220 – yaşımız = Atım hızının yüzde 
70’i.

Örneğin 50 yaşında isek:

220 – 50 = 170’in yüzde 70’i= 119 dakika olarak 
hesaplanabilir.

Egzersizler kilo vermek arasındaki ilişkiye dair bir 
araştırma yapılmış, sonuç şöyle:

6. SADECE PROTEİN YERSEM ZAYIF-
LARIM YANLIŞI: Protein kökenli beslenme ve/
veya protein tozları alarak beslenme, sanıldığı gibi 
kas yapımına neden olmaz. Kas yapımı veya artışı 
eksersiz kökenli faaliyetlerin toplam sonucu oluşur. 
Sadece proteinle beslenme durumunda vücut, acil 
enerji ihtiyacı olduğunda, sistemde karbonhidrat 

bulamaz ise, yani kişi sadece proteinle beslenip 
karbonhidrat almamış ise, enerji açığını alınan pro-
teinleri parçalayarak yada doğrudan kasları erite-
rek karşılamak durumunda kalır. Bu süreçte aynı 
zamanda, açlık duygusunu yaratan hormon Ghreln 

hormonu azar ve aşırı iştah 
baş gösterir. Kişi sadece 
kaslarını kaybetmekle kal-
maz, aynı zamanda yüksek 
iştah ile baş başa kalmış 
olur.

Doğru zannettiğimiz, ama 
bize daha fazla kilo aldı-
racak ve/veya metaboliz-
mamızı bozacak olan bir 
dizi yanlıştan kısaca bah-
setmeye çalıştık. Bütün bu 
yanlışların bize gösterdiği 
şey; birincisi; doğal ürün-

lerden tüketmeliyiz, ikincisi; dedelerimizin tarzın-
da beslenmeliyiz, üçüncüsü; işlem görmüş her türlü 
gıda maddesinden uzak durmalıyız, dördüncüsü; 
beslenme yöntemimiz ve/veya zayıflama çabaları-
mız kanıta dayalı tıbbi gerekçeler ile desteklenmiş 
programlardan olmalı.
Sağlıklı ve mutlu kalınız…
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1915-1916 yılları arasında
Osmanlı İmparatorluğu ile
İtilaf Devletleri arasında
gerçekleşen Çanakkale

Savaşları, hafızalardan kazın-
mayacak mücadelelere ve acı-
lara sahne olurken, Türkiye 

Cumhuriyeti'nin, bağımsızlık 
ve egemenlik mücadelesinin 
temellerinin atıldığı cephe 

olarak da tarihteki yerini aldı

ÇANAKKALE
GEÇİLMEZ

1
914 – 1918 yılları arasında yaşanan I. 
Dünya Savaşı, insanlığın en kanlı sa-
vaşlarından biri olarak tarihe geçmiş-
ti. Milyonlarca kişinin hayatını kay-
bettiği, bir o kadarının da sakat kaldığı 
savaş, insanlık tarihinde ağır yaralar 

açarken, bir ulusun küllerinden yeniden doğuşuna 
da zemin hazırladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-
ruluşunda önemli bir yere sahip olan savaş, sekiz 
cephede eşsiz bir direniş göstererek topraklarına 
sahip çıkan Türk askerinin adını tarih sayfalarına 
altın harfler ile kazıdı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun İttifak Devletleri’nin 
yanında yer aldığı savaştaki cephelerden biri olan 
Çanakkale Cephesi, Türk ve dünya tarihinde yad-
sınamayacak bir yere sahip. 1915-1916 yılları ara-

G Ü N C E L

Büyük Zafer’in 99. Yılı’nı Kutladık
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sında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri 
arasında yapılan deniz ve kara muharebeleri ha-
fızalardan kazınmayacak mücadelelere ve acılara 
sahne olan Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
temelleri ve bağımsızlık ve egemenlik mücadele-
sinin temellerinin atıldığı cephe olarak da tarihteki 
yerini aldı. 

“ÖLMEYİ EMREDİYORUM”

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun baş-
kenti konumundaki İstanbul'u alarak İstanbul ve 
Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, 
Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ik-
mal yolu açmak, başkent İstanbul′u zapt etmek 
suretiyle Almanya′nın müttefiklerinden birini sa-

vaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak 
amaçlarıyla ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı 
seçmişlerdi. 8,5 ay boyunca Boğaz’ın iki yakasını 
adeta cehenneme dönüştüren, yarım milyona yakın 
can kaybının yaşadığı Çanakkale Savaşları, İtilaf 
Devletleri için büyük bir hüsran ile sonuçlanırken, 
Türk Milletinin dünyanın en güçlü devletlerine kar-
şı, Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in önderliğinde 
insanüstü direnmesi ile kazanılan bir savunma des-
tanı oldu. Çanakkale Savaşları, yüzyılın en büyük 
savaşları arasında yer alırken, Mustafa Kemal’in 
askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, öl-
meyi emrediyorum!” sözleri, savaşların kaderinin 
değişmesinde önemli rol oynayarak Türk askeri 
düşmana geçit vermeyerek “Çanakkale Geçilmez” 
dedi.

Çanakkale Boğazını geçmek isteyen İngiliz ve 
Fransız gemileri, 3 Kasım 1914’te boğazın iki ya-
kasındaki birliklerimize ateş açtılar. Birliklerimizin 
karşı ateşi ile geri çekilmek zorunda kalan İtilaf 
güçleri, 19 Şubat 1915’te kesin hücuma geçti. Os-
manlı Ordusunun karşı ateşi ile tekrar geri çekilen 
düşman donanmaları, 18 Mart 1915’te 16 harp ge-
misi ile büyük bir hücum daha başlattı. Üç gemisi 
sulara gömülen İngiliz ve Fransızlar, tekrar geri çe-
kilmek zorunda kaldı. 

DÜNYA ŞEHİTLERİ BURADA

Birinci Dünya Savaşında İtilaf Devletleri ile Os-
manlı Ordusu arasında yaşanan dünyanın en büyük 

savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı’nda yüz 
binlerce kayıp anısına yapılan anıtlar ve düzen-
lenen şehitlikler savaşın acılarını hatırlatmasının 

yanı sıra tarihin muhteşem zaferlerin-
den birini gözler önüne sermektedir. 
253 bin Türk şehidinin aziz hatıraları 
üzerinde yükselen anıtlar ve yine 250 
bini aşkın İngiliz, Fransız, Avustral-
ya ve Yeni Zelanda askerinin gömülü 
olduğu alanları içine alan Milli Park, 
bugün bütün dünyaya barışın değerini 
anlatmaktadır. Gelibolu Yarımadası Ta-
rihi Milli Parkı içerisinde 56 yerli anıt 
ve şehitlik 35 Yabancı Mezar ve Anıtla-
rı bulunmaktadır. 

Her yıl 18 Mart ve 24 Nisan tarihlerinde Çanakkale 
Kara ve Deniz Savaşları törenlerle anılmaktadır.

G Ü N C E L
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Ç
ocuk yaşlarda başlayan polisi-
ye tutkusunu yazarlığa taşıyan 
Suphi Varım, okuyucularını 
heyecan dolu serüvenlere sü-
rüklerken, diğer yandan da 
İzmir’in geçmişine bir gezinti-

ye çıkarıyor. Ekonomi doktoru Varım, 2009 yılında 
iş hayatını tamamen bırakarak, hayatının geri kalan 
bölümünü en sevdiği işle sürdürmeye karar verme-
sinin ardından başlayan dört kitabını okuyucuyla 
buluşturdu. Polisiye romanların sevilen ismi Suphi 
Varım, okuyucularına yeni çıkacak kitaplarının da 
müjdesini veriyor. 

- Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ekonomi doktoruyum. Yıllarca İzmir Tica-
ret Odası’nda, Ege Sanayici ve İşadamları 

CİNAYET ROMANLARIYLA
ESKİ İZMİR’E YOLCULUK

Polisiye tutkusunu yazarlığa taşıyan ekonomi doktoru Suphi Varım, 
okuyucuları İzmir’in geçmişinde heyecan dolu yolculuklara çıkartıyor

Derneği’nde, Muğla Üniversitesi’nde, İzmir Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası’nda görev yaptım. 2009 yı-
lında iş hayatını tamamen bırakıp, kendimi yazma 
çalışmalarına verdim. İlk kitabım olan Thule Büyü-
cüsü 2010 yılında yayınlandı. 

- Polisiye yazmaya nasıl karar verdiniz?
Küçüklüğümden beri polisiyeyi çok severim. 12 – 
13 yaşlarından itibaren Agatha Christie, Maurice 
Leblanc, Carter Dickson gibi yazarları okudum. 
Daha o yaşlarda kafamda polisiye yazmak vardı. 
Polisiyenin kurgusu, olayların akışı, içindeki gi-
zem, serüven, heyecan, gerilim beni çok etkiliyor-
du. Hatta bu durum öyle bir boyuta geldi ki, 1940 
– 50’lilerde, ben daha doğmadan önce piyasaya 
çıkmış romanları araştırmaya başladım. Şu anda 
koleksiyon değerine sahip 700 civarı kitabım var. 

RR Ö P O R T A J
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Diğer polisiye romanlarımın sayısı bundan da faz-
la. Tabii koleksiyon yapınca, polisiye roman yazar-
ları, hayat hikayeleri, bunlar nasıl yazarlar, olayları 
nasıl kurgularlar gibi konulara da merak saldım 
ve araştırmaya başladım. Diğer bir değişle kolek-
siyonculuk işini daha bilinçli, daha detaylı olarak 
yapmaya çalıştım. Sonra da “Ben de yazayım” 
dedim. 2006 – 2007 – 2008 yıllarında küçük çaplı 
denemelerim olsa da 2009’da iş hayatını bırakarak 
hayatımın bundan sonraki bölümünü en çok sevdi-
ğim işle sürdürmeye, yani polisiye yazmaya karar 
verdim. 

- Romanlarınızda geçmişe yolculuk yapıyor-
sunuz. Bu tercihinizin özel bir sebebi var mı?
Her bir kitabın ayrı bir özelliği var. Mesela Thule 
Büyücüsü 1942 yılında geçer. İkinci Dünya Savaşı 
yılları. O tarihlerde Alman Nazi ajanları Türkiye’de 
cirit atıyorlar. Türkiye’de de Almanya’ya bir sem-
pati var. O sırada Turancı akımlar yükseliyor si-
yaset sahnesinde. Bunları birleştirip bir casusluk, 
politik kurgu romanı yazayım dedim. Çünkü savaş 
yıllarının beni çok etkilemesiyle birlikte siyasi ta-
rihe de çok meraklıyım. Ayrıca araştırdığım kada-
rıyla siyaseti eksen alan politik kurgu ve casusluk 
romanı yok Türkiye’de. Bu boşluğu da doldurmak 
istedim. Simirna Cinayetleri de üç kitaplık bir seri. 
Simirna Cinayetleri Düello ve Simirna Cinayetleri 
Kabus yayınlandı. Orada da 19. yüzyılın İzmir’in-
de geçen cinayet olayları anlatılıyor. 

- Peki, neden İzmir? 
Sherlock Holmes romanları Londra’nın gotik or-
tamında geçer. Tarihi binalar, ürkütücü binalar, 
kiliseler. 19. yüzyılın İzmir’inde de bunu andıran 
bir ortam var. 19. yüzyıl İzmir’i, hangi semtler var, 
hangi eğlence yerleri var, o romanlarda geçen yer-
leri hep gerçek adlarıyla kullandım. O tarihlerde 
İzmir’de yaşayan Levanten kadınların, Rum ka-
dınların özellikle bu tip metafizik konularla uğraş-
tıklarını hatta kadın hakları konusunda çalışmalar 
yaptıklarını da biliyoruz.

- Karakterleriniz nasıl şekilleniyor? 
Önce kafamda bir hikaye oluşturuyorum. Ona uy-
gun karakterler yerleştiriyorum. Önce bir dedektif, 
sonra bir kurban, kurbanı öldürebilecek, dolayısıy-
la dedektifin şüphelenip peşinde dolaştığı insanlar 
olacak. Bunları belirliyorum. Ondan sonra roma-
nın 4 – 5 sayfalık kısa özetini çıkarıyorum. Yazma 
sürecinde de bu özeti genişletiyorum. Tabi bazen 

planladığınızın çok dışına çıkarsınız, karakter özel-
liklerini değiştirirsiniz. Kafanız-
da kurban bu adam, katil de bu 
adam şeklinde kurgularken, 
öyle farklı hayal dünyala-
rına girersiniz ki katil bu 
adam olsun, kurban da bu 
kadın olsun diye değişti-
rirsiniz kurguyu. 

- Genelde 
yazmayı 
tercih et-
tiğiniz özel 
bir yer var 
mı?
Genelde hep ofi-
simde yazarım, evde 
hiç çalışmam. Bazen ca-
nım sıkılır, bilgisayarımı alır, 
fuara gider, orada yazarım. Ro-
manların geçtiği mekanları da mut-
laka dolaşır, oralarda da yazarım. Me-
kanla yazar ve yazdığı arasında mutlak 
suretle bir bağlantı olması lazım. Eski yapıların 
bazıları artık yerinde olmasa bile o bölgelerde 
10 – 15 dakika bulunmak yazarı çok besliyor. 

- Eleştirmenler ve okuyuculardan gelen tep-
kiler nasıl?
Polisiye üzerine uzmanlaşmış bütün eleştirmenler 
kitap hakkında iyi şeyler yazdılar; çok fazla negatif 
tepki almadım. Sadece çok fazla karakter olduğu-
na dair eleştiri aldım. Ancak polisiye romanda çok 
fazla karakter vermek zorundasınız. Ne kadar fazla 
karakter olursa “Cinayeti kim işledi? Suçlu kim?” 

noktasında merak duygusu da o kadar fazla oluyor. 
Romanlarımdaki bütün karakterlerin yabancı ol-
masıyla ilgili de eleştiriler oldu. “Kimisi Levanten, 
kimisi Rum, kimisi Yahudi, kimisi Ermeni olduğu 
için isimler de yabancı, çok da karakter olunca 
zorlanıyoruz” şeklinde eleştiriler geldi. Haklılar 
ama polisiye romanın da raconu budur. Ne kadar 
çok karakter yaratırsanız, o kadar çok iyi bir yapıt 
yaratmış olursunuz. 4 – 5 karakterle yola çıkar ve 
öyle sürdürürseniz, iyi bir polisiye okuyucusu ka-
tili hemen tahmin eder, o zaman da romanın zevki 
kalmaz. 

- Yeni bir kitap var mı gündemde?
Yeni kitabım “Karanlıkta iki ceset”i yayınevine 
teslim ettim. Yine 19. yüzyılın İzmir’inde geçiyor. 
Rum bir dedektifin macerasını anlatıyor. En kötü 
ihtimalle Nisan’daki İzmir Kitap Fuarı’na yetişe-
cek. Gazeteci bir kadının maceralarını konu alan 
“Doğduğum yer” isimli polisiye kurgu türündeki 
kitabım da yayınevinde. 2010 yılında geçiyor fakat 
geri dönüşler ile 1964’te Türkiye’de yaşanan siyasi 
olayları da anlatıyor. Tahminimce o da 2014 Aralık 
ya da 2015 Ocak ayında piyasaya çıkmış olacak.

RR Ö P O R T A J
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Y
eni bir Gezgin sayfasında 
tekrar beraberiz. Bu sayıdaki 
Gezgin durağımız, Amerika 
Birleşik Devletleri’nin batı-
sında yer alan Melekler Şehri 
Los Angeles ve ABD - Meksi-

ka sınırında yer alan San Diego.

İstanbul’dan kalkan uçağımız yaklaşık 13 saat 
süren uzun bir yolculuktan sonra Los Angeles ha-
valimanına iniş yaptı.Uzun bir pasaport kuyruğun-
dan sonra valizlerimizi alıp Los Angeles Century 
City’de yer alan otelimiz İntercontinental Hotel’e 
doğru yola çıktık. Yorucu bir yolculuğun ardından 
otelimizde dinlenmeye çekildik.

4 Eylül 1781 tarihinde İspanya kontrolündeki Mek-
sika tarafından keşfedilen Los Angeles, 4 Nisan 
1850 tarihinde Kaliforniya'nin bir parçası olmuş. 
Los Angeles İspanyolca Melekler Şehri anlamına 
geliyor. 

1876 yılına kadar nüfusu onbin dolaylarında olan 
Los Angeles, petrol yataklarının keşfedilmesi, 
Kaliforniya’nın kuzeyinde altın madenlerinin bu-
lunmasıyla ülkenin en dinamik metropollerinin 
arasında yer almış. Los Angeles bugün Holywood 
sinema film endüstrisine, Anaheim'de Disneyland'a 
ev sahipliği yapıyor. ABD'nin en eski film ve si-
nema okulu bu şehirde. Los Angeles aktörler, akt-
ristler, yazarlar, yapımcılar ya da diğer sanat dal-
larındaki ünlü sanatçıların bu şehirde bulunması 
nedeniyle "Kreatif Başkent" olarak da adlandırılır.

Sabah kahvaltıdan sonra ünlü mağazaların yer aldığı 
Rodeo Drive, ünlülerin semti Beverly Hills, Olive-
ira Street, Hollywood Bulvarı’ndaki Çin Tiyatrosu 
ile Sunset Bulvarı’nı gezdik. Geçtiğimiz günlerde 
86. Oscar töreninin yapıldığı Dolby Teaatre’nin 
etrafındaki standlar daha yeni sökülüyor, kırmızı 
halılar yeni toplanıyordu. Çin Tiyatrosu’nun önün-
deki yolda ise sanatçıların isimlerinin yer aldığı 
yıldızları, ayak-el izleriyle imzaları ve mesajlarını 
gördük, fotoğrafladık.

Öğleden sonra Disneyland’a gittik. Akşama kadar 
Disneyland’da vakit geçirdikten sonra Hidayet 
Türkoğlu’nun oynadığı NBA takımlarından Los 
Angeles Clippers’in Golden State Warriors ile 
oynayacağı maç için Staples Center’e doğru yola 
çıktık. Çok heyecanlıydık. İlk defa NBA maçı sey-

ANGELES



Nisan - Mayıs - Haziran  2014İZSİAD78

G E Z I

redecektik. Staples Center’in kapıları açılıp içeri 
girdiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılaştık. 
Yaklaşık 20 bin kişilik salon tıklım tıklım doluydu 
ve ponpon kızlar şov yapıyordu. Takımlar ısınmak 
için sahaya çıktığında Hidayet Türkoğlu’nu görün-
ce çok gururlandık.

Los Angeles Staples Center, mükemmel ambiyansı 
ile önemli bir spor ve konser alanı. NBA takımla-
rından LA Lakers ve LA Clippers’e ev sahipliği 
yapıyor. Hidayet’in 2. çeyrekte yer aldığı çekişmeli 
geçen maçta, ev sahibi LA Clippers maçı 108-96 
kazandı. Maç sonrasında Hidayet Türkoğlu ile bu-
luştuk, fotoğraf çektirip sohbet ettik. 

Sabah kahvaltı sonrası San Diego’ya gitmek üzere 
araçlarımıza bindik.

San Diego, Güney Kaliforniya’da ABD ile Mek-
sika sınırında yer alan bir sahil şehri. Meksika 
sınırında yer alan Tijuana  şehrine yakınlığı ile 
önemli bir turizm merkezi. Bir milyon 300 bin nü-
fuslu San Diego, Amerikan Deniz Kuvvetleri Pasi-
fik Filosu’nun ana üssü ve komuta merkezi. Ameri-
kan Donanması’na en uzun süre hizmet veren USS 
MIDWAY Uçak Gemisi, 2004 yılından beri müze 
olarak hizmet vermekte. 1945-1992 yılları arasına 
hizmet veren USS MIDWAY, yılda bir milyondan 
fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmakta.

Kaptanımız, Sea World’e giderken San Diego’nun 
tarihi merkezi olan “Gaslamp Quarter”den geçti. 
Bölgede birçok restoran, bar ve dükkan bulunuyor. 
80’li yıllarda ortaya konan koruma politikası saye-
sinde özellikle tuğladan yapılma binalar iyi muha-
faza edilmiş. Elbette eskiye uygun olarak tasarlan-
mış gaz lambaları da oldukça hoş.

USS MIDWAY MUSEUM’dan sonra San 
Diego’nun en çok ziyaret edilen yerlerinden biri 
olan, San Diego Sea World’e gittik. Sea World, ba-
lina, deniz aslanı ve yunusların gösteri yaptığı bir 
park. Yılda 6 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği 
su parkı, her yaştan insanın zevkle vakit geçireceği 
bir eğlence merkezi. Sea World, ABD’de üç yerde 
bulunmakta. Bulunduğu yerler Orlando, San Anto-
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nio ve San Diego. Sea World sonrası akşam ye-
meği için Los Angeles’e döndük. 

Akşam yemeğini Brezilya et lokantası olan Fogo 
de Chao’da yedik. Masalarımızda bir tarafı ye-
şil, diğer tarafı kırmızı olan kartlar vardı. Kartla-
rı kırmızıya çevirene kadar servis devam etti. Et 
olarak sığır, kuzu ve tavuk büyük şişlerle servis 
edildi. Tatlı olarak da kızarmış muz ikram edildi. 
Şili şarabı eşliğinde mükemmel bir akşam yeme-
ği yedik.

Los Angeles’teki son günümüzde Universal Stu-
dios ve Santa Monica gezisi vardı. Sabah otelden 
çıkıp ilk olarak Universal Studios’a gittik. Reh-
berimizin tavsiyesi ile ilk olarak trenle Studio 
turuna katıldık.

Bu turda çeşitli Hollywood yapımlarının stüd-
yoları geziliyor. Eski Westernlerden War of the 
Worlds’e, üç boyutlu Jurassic Park’tan San Fran-
cisco depremini anlatan Deprem filmine kadar 
pek çok filmin en çarpıcı sahneleri izleyiciler 
için yeniden canlandırılıyor. Desperate House-
wives setinin de ziyaret edildiği bu tur, yaklaşık 
bir saat sürüyor. Jurassic Park roller coasteri en 
güzel alternatiflerden biri. Üç boyutlu Termina-
tör ve Shrek gösterileri de özellikle sevenleri 
için tavsiye edilebilir. Bazı kamera hilelerinin 
ayrıntılı olarak gösterildiği gösteri de hepimizin 
ilgisini çekti. 

Güzel bir gün geçirdikten sonra Santa Monica’ya 
gittik. Santa Monica Pier’i gezdik. Şehir merke-
zinde bir kafede oturduk, birşeyler içtik. Akşam 
da Santa Monica sahilinde yer alan Seasons 52 
Restaurant’da yerel tatlardan da oluşan yemeği-
mizi yedik. 

Ertesi sabah Las Vegas için yola koyulduk. An-
cak bu “Günahlar Şehri”ni ve Amerikalıların 
“Las Vegas’ta olan Las Vegas’ta kalır!!!’’ deyi-
mine uyarak çölün ortasındaki bu cennete hak 
ettiği değeri verip başka bir yazıda anlatalım. 

Las Vegas’tan yine beş saatlik bir otobüs yolculu-
ğunun ardından 13 saatlik uçuşla İstanbul’a ayak 
bastık. Yorucu bir yolculuk olmasına rağmen 
gördüklerim, denediğim farklı tatlar, edindiğim 
bilgiler yorgunluğumu unutturdu. Ağustos’ta 
başka bir coğrafyada buluşmak üzere…

G E Z I
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ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU 
ÜYELİĞİNDE SORUMLULUK

II. BÖLÜM: KAMU ALACAKLARI DIŞINDA KALAN SORUMLULUKLAR

Y
azımızın ikinci bölümünde, 
“anonim şirket yönetim kuru-
lu üyelerinin kamu alacakları 
dışında kalan genel sorum-
lulukları ile farklılaştırılmış 
teselsül (birlikte sorumluluk), 

yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim 
kurulu üyesinin alınan kararlardan doğan sorumlu-
luğu ve eski yönetim kurulu kararlarından kaynak-
lanan sorumluluk” gibi hususları değerlendirmek 
istiyoruz.

Bilindiği üzere, her anonim şirketin esas sözleş-
meyle atanmış veya genel kurul tarafından seçil-
miş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim 
kurulu bulunur (TTK m. 359).  Her yönetim kurulu 
üyesinin birbirine karşı sorumlulukları olduğu gibi 
yine her yönetim kurulu üyesinin şirkete ve üçüncü 
kişilere karşı da önemli sorumlulukları bulunmak-
tadır.

Kural olarak, Türk Ticaret Kanunu m. 365 uyarınca 
anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yöneti-

lip temsil edildiğinden, bu çerçevede, anonim şir-
ket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu büyük 
önem arz etmektedir ve bu nedenle üyeler, Türk 
Ticaret Kanunu m. 369 kapsamında, görevlerini 
tedbirli ve basiretli bir yöneticinin özeniyle yerine 
getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kural-
larına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. 
Türk Ticaret Kanunumuzun anonim şirket yönetim 
kurulu üyelerine tanıdığı haklar oldukça geniş olup 
bu hakların kullanılması neticesinde meydana gele-
cek sorumluluk ise bir o kadar fazladır. 

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki 
sorumlukları Türk Ticaret Kanunumuzun 549. vd. 
maddelerinde sayılmıştır. Örneğin, 549. maddeye 
göre, şirket kuruluşu, sermaye arttırılması/azaltıl-
ması ve birleşme, bölünme işlemlerinde ilgili bel-
gelerin, taahhütlerin; yanlış, gerçeğe aykırı veya 
gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanu-
na aykırılıklarından doğan zararlardan bu belgeleri 
düzenleyenler veya yapanların yanı sıra kusurları-
nın bulunması halinde katılanlar da sorumlu tutul-
muştur. 

H U U KK



Devamı niteliğindeki hükümlerde ise, sermaye 
hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin 
bilinmesi, değer biçilmesinde yolsuzluk ve halktan 
para toplamak da dahil olmak üzere pek çok özel 
işlemde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu 
kanunen düzenlenmiştir.(TTK m. 550- 551-552)

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumlu-
luğuna özel olarak yer verilen kanun maddesi ise 
Türk Ticaret Kanunumuzun 553. maddesidir. Bil-
hassa ilgili kanun metninde anonim şirket yönetim 
kurulu üyelerinin sahip olduğu hakların yanı sıra 
sorumluluklarının da oldukça büyük önem arz et-
tiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda kanun koyucu 
anonim şirket yönetim kurulu üyelerini, TTK 446. 
maddesinde iptal davası açabilecek kişiler arasında 
saymış olmakla, anılan kanun maddesi ile yönetim 

kurulu üyelerine kanun veya esas sözleşme hüküm-
lerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan 
kararlardan dolayı iptal davası açma hakkı tanıma-
sının yegane nedeni, aksi takdirde yönetim kurulu 
üyelerinin kişisel sorumluluğunun oluşabileceği 

olasılığıdır. Diğer yandan, anonim şirket üyelerinin 
genel kurul kararlarını yürütmekle sorumlu tutul-
duğu TTK m.375/f bendinde belirtilmiştir. 

Bilhassa, TTK’nin 378. maddesinde düzenlendiği 
üzere, yönetim kurulunun riskin erken saptanma-
sı ve yönetimi ile yükümlü kılınması da, yönetim 
kurulu üyelerinin şirketin varlığını, gelişmesini ve 
devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhi-
sine ve önlenmesine yönelik aktif bir rol üstlenme-
ye yönlendirmiştir. 

Farklılaştırılmış Teselsül

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumlu-
luk unsurlarından bir diğeri ise “Birlikte Sorumlu-
luk (Farklılaştırılmış Teselsül)”tur. Farklılaştırılmış 

teselsül kavramı ile aynı zarardan sorumlu olan 
yönetim kurulu üyelerinin her birinin, dış ilişkide 
bireysel indirim sebeplerini ileri sürerek zararın 
kendilerine isnat edilebilecek miktarıyla sorumlu 
tutulmaları kastedilmektedir. Bu bağlamda, farklı-
laştırılmış teselsül kavramını TTK m. 553/3 kap-
samında değerlendirmek gerekeceği şüphesizdir. 
Zira, TTK m. 553/3’e göre, hiç kimse, kontrolü 
dışında meydana gelen zararlardan ötürü sorum-
lu tutulamaz. Farklılaştırılmış teselsül sisteminde, 
zarara neden olan yönetim kurulu üyesi, zararın 
tamamından değil, kendilerine isnat edilebilen kıs-
mından sorumlu olacaktır. Ancak, farklılaştırılmış 
teselsül, meydana gelen zarar dolayısıyla, zarar 
verenlerin dış ilişkide alacaklıya karşı bireysel in-
dirim sebeplerini ileri sürebilmelerine olanak sağ-
lar; birlikte verilen zarar – tek başına verilen zarar 

H U U KK
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ayrımı yapılmasını sağlamaz. Farklılaştırılmış te-
selsülde amaç, zarar ister ortak kusurla verilmiş ol-
sun, ister farklı hukuki sebeplerden kaynaklanmış 
olsun, yönetim kurulu üyelerinin bireysel indirim 
sebeplerini daha dış ilişkide alacaklıya karşı ileri 
sürebilmelerine imkan vermek suretiyle sorumlu-
luklarını kusurları oranında sınırlandırmaktır. Bu 
hususta Türk Ticaret Kanunu m. 557hükmü düzen-
lenmiştir, şöyle ki; birden çok kişinin aynı zararı 
tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her 
biri kusuruna ve durumun gereklerine göre zarar 
kendisine yükletilebildiği ölçüde bu zarardan di-
ğerleri ile birlikte müteselsilen sorumlu olur. (TTK 
m. 557/1) 

Yönetim Kurulu toplantısına Katılma-
yan Yönetim Kurulu Üyesinin Alınan 
Kararlardan Doğan Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzun 375. mad-
desi yönetim kurulu üyelerinin devredilemez gö-

rev ve yetkilerini düzenlenmiştir. Yönetim kurulu 
üyesinin TTK m. 369 ve 375 kapsamında özen 
yükümlülüğü ile sevk ve idare sorumluluğu bulun-
maktadır. 

Eski Yönetim Kurulu Kararlarından 
Kaynaklanan Sorumluluk

Bu hususta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuz-
da açık ve birebir bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Yeni yönetim kurulu üyelerinin, eski yönetim kuru-
lu kararlarından kaynaklanan sorumlulukları ancak 
ilgili mevzuat çerçevesinde bütünsel olarak değer-
lendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. 

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorum-
luluklarını belirttiğimiz başlıklar altında toplamak 
mümkün olmakla birlikte, karşılaşılan her somut 
olayın kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde değer-
lendirilerek sonuca ulaşılması gerektiğini de belirt-
mek isteriz. 

H U U KK
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G Ü N C E L

İ
zmir Sanayici ve İşadamları Derneği 
(İZSİAD) üyeleri, gündelik yaşantının 
koşturmacası ve stresinden, duygu-
sal bir deşarj yöntemi olan müzik ile 
uzaklaşıyor. Sanata ve sanatçıya duyar-
lı İZSİAD’ın üyelerinden oluşan Türk 

Sanat Müziği korosu, Perşembe günleri bir araya 
gelerek, sanat müziği eserlerini Ege Üniversitesi 
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Gö-
revlisi Dr. Özgen Küçükgökçe eşliğinde çalışmayı 
sürdürüyor. Her hafta yeni bir eser öğrenen koro, 
İZSİAD üyelerini sürprizleriyle şaşırtmaya hazır-
lanıyor.

MÜZİK İLE STRES ATIYORLAR

TSE PANELİNE İZSİAD’DAN 
YOĞUN KATILIM

U
lusal ve uluslararası standart 
hazırlama faaliyetlerine ka-
tılımın sağlanması, önem ve 
farkındalığa dikkat çekmek 
için projeler üreten ve bu 
projeleri sanayiciler ile bir-

likte yürütmeyi hedefleyen Türk Standartları Ens-
titüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Standardizas-
yonun Milli Ekonomiye Faydaları” başlıklı panel 
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) 
Başkanı Hasan Küçükkurt ve dernek üyelerinin yo-
ğun katılımıyla gerçekleşti. 21 Mart 2014 tarihinde 
İzmirKatip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlenen pa-
nelde, “Standardizasyon ve Standartlara Genel Ba-
kış”, “Eğitimde Standardizasyonun Önemi”, “Stan-
dardizasyonun İşletmelere Sağladığı Faydalar” ve 
“Kobilerin Standardizasyondaki Önemi” ana baş-
lıklar altındaki konular katılımcılar ile paylaşıldı.
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BAHAR VE ALERJİLERİ

G
ünlerin uzamaya başlaması, 
güneşin güzel yüzünü daha 
fazla göstermesi, papatyalar 
gelinciklerin tepeleri tarlaları 
şenlendirmesi, meyve ağaç-
larının çiçeğe durması, sabah 

kuş sesleri… İşte bahar müjdecileri.

Ancak bazılarımız için bahar, sabah hapşırık ve 
öksürük krizleriyle uyanmak, bütün günü burun 
akıntısı ve kırmızı, sulantılı gözlerle geçirmek ola-
biliyor.

Vücutta alerjik reaksiyon oluşturabilen maddelere 
alerjen denir. Polenler, ev tozları, hayvan tüyleri, 
küf mantarları, deterjan, parfüm ve kokular vücuda 
ulaşabildikleri burun, göz ve boğaz gibi hedef or-
ganlarda alerjik reaksiyonlara neden olur. Vücudun 
amacı salgılarını arttırıp bu alerjenlerin vücuda gir-
mesinin engellenmesidir.

Hapşırık, burun akıntısı, boğazda, damakta ve bu-
runda kaşıntı, öksürük, gözlerde sulanma, kızarık-

S A L I KG
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lık ve kaşıntı ile seyreden mevsimsel “alerjik rinit” 
veya “saman nezlesi” olarak bilinen bu durum ise 
gündelik hayatı güçleştirir. Ayrıca kronik sinüzit, 
baş ağrısı, yorgunluk ve halsizliğe de neden olur.
Tüm yıl sürebilen bu tür alerjilerde ev tozları, küf 
mantarları ve kokular daha ön plandadır. Zaten 
kişi belli bir odaya girdiğinde, belli bir battaniyeye 
veya tüylü bir oyuncağa dokunduğunda, belli bir 
parfüm veya oda kokusunu sıktığında yakınmala-
rının arttığını fark eder. Bu durumda toz birikti-
rebilecek yünlü, tüylü halı, döşemelikler, perdeler 
gibi maddelerden evi arındırmak, oda parfümleri 
kullanmamak, evi sık sık uygun şekilde süpürmek 
ve havalandırmak yardımcı olur.

Oysa bahar alerjileri çevremizde bulunan ağaç ve 
bitkilerden salınan polenlere bağlı olduğundan yı-
lın belli zamanında artar ve bunlardan kaçınabil-
memiz zordur. Bahar alerjileri genetik eğilim ile 
ilişkilidir, genellikle ailede başka bireylerde de gö-
rülür. Küçük yaşlarda başlayabilir ve kişiden kişiye 
şiddeti konusunda fark gösterir.

Ayrıca güneş ışınları da bahar aylarında yeryüzüne 
eğik düşerek solar dermatit denen kaşıntı ve kıza-

rıklıklara neden olabilir. Öğlen saatlerinde dışarıda 
güneş altında uzun süre bulunacaksak mutlaka yüz, 
kulaklar ve el sırtlarımıza güneşten koruyucu sür-
meliyiz.

Birkaç noktaya dikkat edilirse baharın tadı çıkarı-
labilir. Öncelikle doktora başvurmak ve alerji test-
lerinizi alerjileriniz başlamadan yaptırmak önem-
lidir. Deri veya kan testleri ile hangi maddelere 
alerjiniz olduğunu öğrenebilirsiniz. Tedavide en 
önemlisi alerjenle teması kesmektir. İlaç tedavileri 
ve dirençli vakalarda aşı tedavileri uygulanabilir. 
Alerjiniz olan polenler ile temas başlamadan önce 
başlayıp polen mevsimi boyunca kullanacağınız 
ilaçları doktorunuzla birlikte seçebilir ve farklı 
tedavi yöntemleri için kendisinden yardım isteye-
bilirsiniz. Bu arada bizler de çok tozlu ortamlarda 
maske kullanarak, polenlerin yoğunlaştığı sabah 
erken ve akşamüzeri saatlerde ve rüzgarlı havalar-
da dışarıda olmayarak, sıkça duru su ile ovalanma-
dan yıkanarak kendimizi korumaya çalışabiliriz. 
Yağmur polenleri yıkayıp yere çöktürerek bizim 
yardımcımızdır.

Güzel bahar yağmurlu sağlıklı günlere...

S A L I KG
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ÇAĞIN MUCİZESİ: HYPOXİ

B
aharla birlikte yaz mevsimi için 
hazırlıklarımız başladı. Hava-
ların ısınması, kıyafetlerimizin 
incelmesiyle beraber bu mev-
simi bölgesel fazlalıklarımızı, 
selülitleri ve deformasyonları 

gidermeye çalışarak, yazı zayıf ve incelerek kar-
şılamak istiyoruz. Burada önemli olan doğru ve 
sağlıklı yöntemlerle buluşmak. Bu noktada sizlere 
çağın mucizesi olarak adlandırılan Hypoxi’yi an-
latmak istiyorum.

Bölgesel yağ yakma yöntemi olan Hypoxi, basınç 
terapisi yöntemi ile kan dolaşımını hızlandırıyor. 
Bunu egzersiz ile birleştiren Hypoxi daha az za-
manda, daha az efor harcayarak sadece hedeflenen 
problemli bölgeleri yağ yakımını sağlayarak şekil-
lendiriyor.

Hepimiz fazla kilolarımızdan kurtulmak için dü-
zenli olarak uygulanan diyet ile birlikte egzersiz 

G Ü Z E L L I K



NELERİ İÇERİYOR?

Hypoxi programında haftada üç gün olmak 
üzere 12 seanstan oluşan bir aylık pakette 
bir bedene kadar istenilen bölgeden incelme 
sağlanabiliyor. Bu süre sonucunda kişinin 
cinsiyetine, yaşına, metabolizma hızına göre 
minimum bir beden olmak üzere istenilen 
ve/veya hedeflenen bölgeden incelme ger-
çekleşiyor. 

İNCELME KALICI MI?

Hypoxi de hedeflenen bölgeden kaybedilen 
yağlar, daha sonrasında harcadığımızdan 
fazla kalori alınması suretiyle kilo alınsa 
bile, aynı bölgeye yani hedeflenerek yağları 
kaybedilen bölgeye eskisi kadar yerleşemi-
yor. Kilo alımı sonucunda, kaybedilen yağ 
miktarının çok çok azı hedef bölgeye yerle-
şebiliyor, alınan kilolar genelde vücuda eşit 
bir şekilde yayılıyor.

yapılması gerektiğini biliyoruz. Ancak yıllar geç-
tikçe ne kadar diyet ve spor yapılsa da özellikle 
karın, basen, bel, kalça ve bacak gibi bölgelerde 
kurtulamadığımız bölgesel yağlanmalar devam 
ediyor. Hypoxi, özellikle 
bölgesel yağlanmala-
rın olduğu kalça, karın, 
bel, basen, bacak gibi 
problemli alanlarda kısa 
sürede etkili ve kalıcı 
incelme imkanı suna-
rak her zaman hayalini 
kurduğumuz vücuda sa-
hip olmamıza yardımcı 
oluyor.

Egzersiz yaparken is-
kelet kaslarımız ener-
ji kaynağı olarak yağ 
asitlerini kullanır, fakat kullanacağı yağ asitlerini 
dolaşımı iyi olan bölgelerimizden almayı tercih 
eder. Ne yazık ki incelmekte sorun yaşadığımız 
bölgelerimiz, sıklıkla erkeklerde göbek çevresi, ka-

dınlarda kalça ve basen bölgesi olmakla birlikte bu 
alanlarda kan dolaşımı düzenli gerçekleşmiyor. Bu 
nedenle, düzenli egzersiz ile istediğimiz bölgeden 
incelmek oldukça zorlaşıyor. Hypoxi sisteminde-

ki vakumlama yöntemi ile siz 
hafif tempoda spor yapar-
ken, kan dolaşımı sorunlu 
bölgelere doğru çekiliyor ve 
yağın istediğimiz bölgeden 
yakılması sağlanıyor. 

Hypoxi 4 farklı cihaz ve özel 
kıyafetlerden oluşuyor. Do-
ğal ve alternatifsiz bir yön-
tem olan Hypoxi sisteminde 
vakumlama yöntemi ile siz 
hafif tempoda spor yaparken 
kan dolaşımı sorunlu bölge-
lere doğru çekiliyor ve yağın 

istediğimiz bölgeden yakılması sağlanıyor. Sadece 
kilo kaybını sağlayan klasik yöntemler ile ancak 
genel kilo kaybı olurken bu sistemde seçilen böl-
geden yağ yakımı gerçekleşiyor. 

G Ü Z E L L I K
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K
ökeni Roma Katolik 
Kilisesi'nin inanışına dayanan 
ve her yılın 14 Şubat günü 
dünya genelinde kutlanan 
Sevgililer Günü, günümüzde 
bazı toplumlarda sevgililerin 

birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel 
bir gün olarak devam ediyor. Valentine ismindeki 
bir din adamının adına ilan edilerek bir bayram 
günü olarak ortaya çıkan Sevgililer Günü, bazı 
toplumlarda “Aziz Valentin Günü” (İngilizce: St. 

SEVGİYE ADANMIŞ GÜN

14 ŞUBAT

Valentine's Day) olarak biliniyor. Valentine keli-
mesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya 
sevgili anlamlarında da kullanılıyor.

14 Şubat, 1800'lü yıllarda Amerika'lı Esther 
Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasın-
dan bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal 

bir olay oldu. Bunun doğal sonucu olarak olayın 
ticari yönü çok fazla önem kazanarak, Sevgililer 
Günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem 
haline geldi. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm 
dünyada 1 milyar civarında kart gönderilirken, he-
diye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar da cid-
di oranda artıyor. 

G Ü N C E L
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G
erçekleştirilen Olağan Genel 
Kurul'da güvenoyu alarak 
tekrar göreve gelen Hasan 
Küçükkurt, sivil toplum ku-
ruluşları temsilcileri ve siya-
sileri ağırlamayı sürdürüyor. 

İZSİAD Başkanı Küçükkurt’un son konukları Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Ege İş Kadınla-
rı Derneği (EGİKAD), İzmir Kent Federasyonu ve 
MHP Konak İlçe Teşkilatı temsilcileri ile MHP Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Taşer oldu. 

ZİYARETLER 
SÜRÜYOR

İzmir Vali Yardımcısı Adem Karahasanoğlu
başkanlığında Sokak Çocukları Projesi

MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Taşer

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD)

MHP Konak İlçe Teşkilatı

E T K I N L I K L E R I M I Z
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TEKNOLOJİ

AR Drone ile her yer kuşbakışı

Cep telefonu, tablet gibi mobil cihazlarla kumanda edilebilen pervaneli 

Wi-Fi helikopteri AR Drone’un Power Edition modeli ve yeni AR Drone 

aksesuarları piyasaya çıktı. AR Drone 2.0'ın önündeki geniş açı kamera 

renkleri ve diğer AR Drone'u algılayarak artırılmış gerçeklikle video oyun-

ları oynanmasını sağlıyor. Alttaki diğer kamera ise hız ve yükseklik ölçerek 

stabil bir uçuş sağlıyor. Her iki kameranın görüntüsü de anında bir mobil 

cihazın ekranına aktarılabiliyor. Bu görüntü kaydedilerek kolaylıkla sosyal 

paylaşım sitelerinde paylaşılabiliyor. Sınırlı sayıda üretilen cihaz Türkiye'de 

de satışa sunuldu.

Sosyal kamera The Q

Sosyal medyadan fotoğraf paylaşım çılgınlığına bir yenisi daha eklendi. 

Ancak bu kez karşımıza çıkan uygulama değil, dijital bir kamera: The 

Q. Fotoğraf saklamak için değil paylaşmak için tasarlanan kameranın 

hafızası 2 GB. The Q ile çekilen her fotoğrafı internet üzerinden sosyal 

ağlara aktarıyor. Suyun 1 metre altında da kullanılabilen kamera özel 

bir flash teknolojisi kullanıyor, düşük ışıklı fotoğrafları daha iyi çekmenizi 

sağlıyor.

Rota Planlayıcısı TomTom Kendini Geliştirdi

TomTom teknolojisi, işletmelerin verimlilik hedeflerine ulaşmaları için 

uygulamalarla kesintisiz entegrasyon sağlayan TomTom Bridge’i sundu. 

TomTom platformu navigasyon teknolojisi ile işletmelerin kendi uygulama-

larını entegre etmelerini sağlayabiliyor. Çoğunlukla yolda geçirilen bir ya-

şam için geliştirilen TomTom Bridge, TomTom Haritaları ve ödüllü TomTom 

Trafik’i içeriyor. 7-inç ekrana sahip olan cihaz Qualcomm Snapdragon 

işlemcinin yanı sıra kamera, Wi-Fi ve 3G modem gibi yenilikçi özellikleri 

de barındırıyor.

Xbox One Eylül’de Türkiye'de

Daha piyasaya çıkmadan satış rekorları kıran Xbox One Eylül ayında Tür-

kiye dahil 26 ülkede daha pazara sunulacak. İlk olarak Xbox One'ın 21 

ülkede satışa sunulacağı belirtilmiş, ancak sonradan bu ülkelerden 8'inde 

konsolun çıkışı ertelenmişti. Eylül ayı itibariyle Türkiye’de de hem oyun 

tutkunları Xbox One’ın ayrıcalıklı oyunlarına erişebilecek, hem de PS4 ve 

Xbox One arasındaki satış farkı azalacak.
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Malefiz

Uyuyan Güzel masalına kötünün tarafından bakmayı düşündünüz mü? 

Malefiz barışçıl bir orman krallığında büyüyen, huzurlu bir hayata sa-

hip, görkemli siyah kanatları olan, saf ve genç bir kadındır, ta ki bir gün 

istilacı bir ordu gelip, krallığı tehdit edene kadar. Amerikan yapımı Malefiz 

(Maléfique), 30 Mayıs 2014’te Türk sinemaseverlerle buluşacak. Yönet-

menliğini Robert Stromberg’in üstlendiği filmin başrol oyuncusu ise Ange-

lina Jolie. Jolie’ye bu fantastik filmde Elle Fanning, Juno Temple, Sharlto 

Copley, Imelda Staunton gibi tecrübeli oyuncular eşlik ediyor.

Umudun Peşinde

Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark, Mare Winnigham’ın 

oynadığı ve Stephen Frears’ın yönettiği Umudun Peşinde (Philomena), 09 

Mayıs 2014’te vizyona giriyor. Film, 50 yıl önce henüz bebekken elin-

den alınarak evlatlık verilen oğlunun izini bulmaya çalışan Philomena’yı 

anlatıyor.

X-Men: Geçmiş Günler Gelecek

Bryan Singer’nin yönettiği ve Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Evan 

Peters ile Ellen Page’in oynadığı X-Men: Geçmiş Günler Gelecek (X-Men: 

Days of Future Past), Tiglon Film dağıtımıyla 23 Mayıs 2014’te gösterime 

çıkıyor. Filmde, X-Men dünyasının kahramanları, türlerinin hayatta kalabil-

mesi için iki farklı zaman boyutunda savaş veriyor. Karakterler, geleceğimizi 

kurtarmak için “geçmişi değiştirmek” zorunda kalacakları bir mücadeleye 

giriyor.

Pompeii

Paul W.S. Anderson'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrollerini Kit Harington, 

Kiefer Sutherland ile Emily Browning’in paylaştığı film, milattan önce 79 

yılında geçiyor. Filmin ismini aldığı Pompeii şehri, Vesuvius volkanının 

patlamasıyla, tehdit altına girer. Olayın canlı tanığı olan köle Milo, ateş 

ve küller nedeniyle yıkıma uğrayan ve artık harabeye dönen şehirde hem 

gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir. Pompeii, 

13 Haziran 2014’te vizyonda.
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Bir Hıristiyan Masalı
Yazar: Mine G. Kırıkkanat

Gazeteci-yazar Mine G. Kırıkkanat'ın 3 yıllık 

bir araştırma sonunda hazırladığı "Bir Hıristiyan 

Masalı" okuyucularla buluştu. Kırıkkanat, dinsel 

dogmaların tamamen uydurma olduğundan söz 

ettiği "Bir Hıristiyan Masalı"nda, Papalık maka-

mı ve devletinin kurucu yasası, Vatikan'ın gizli 

arşivlerinde "Donatio Constantini" başlığıyla yer 

alan Büyük Konstantin'in sahte vasiyet belgesi 

olmasaydı, Hıristiyanlığın merkezinin bugünkü 

bizim coğrafyamızda olacağını söylüyor.

Hayal
Yazar: Ayşe Kulin

Yazar Ayşe Kulin yeni kitabıyla hayallere dalıyor. 

Raflara çıkan son kitabı “Hayal”de Kulin,  

1983´ten bu yana yaşamında yer alan renkli 

olaylara ve ilginç anekdotlara yer veriyor. Özgün 

çizimlerle desteklenen kitap aynı zamanda 

Ayşe Kulin'in yazarlık serüveninin de bir öyküsü. 

“Hayal”de, işadamı Asil Nadir'den, halkla ilişki-

ler alanının duayeni Betül Mardin'e, Rahmi Koç'a 

kadar pek çok tanınmış isim de yer alıyor.

Yeryüzüne Dayanabilmek İçin
Yazar: Tezer Özlü

1986’da 43 yaşındayken göğüs kanseri nede-

niyle yaşama veda eden Tezer Özlü, içten ve 

özgün metinleriyle Türk edebiyatının unutulmaz 

isimleri arasında yer aldı, yıllar geçtikçe adının 

çevresinde efsanevi bir hale oluştu. “Yeryüzüne 

Dayanabilmek İçin” Tezer Özlü’nün kültür, sanat, 

edebiyata dair düşünce ve görüşlerini yakından 

görme ve anlama olanağı sağlıyor.



İZSİADNisan - Mayıs - Haziran  2014

MÜZİK

Ruhunuzu Dinginleştirecek Festival

Yaz geliyor, festival sezonu da başlıyor. Geçtiğimiz yıl 15 bin müzikseveri 

bir araya getiren Chill-Out Festival, bu kez festival katılımcılarına 4 sah-

nede 20'den fazla müzisyen ve grupla 12 saat boyunca eşsiz bir deneyim 

yaşatmaya hazırlanıyor. İstanbul’un en büyük ormanlık alanında yer alan 

Life Park 25 Mayıs’ta Chill-Out Festival için dev bir festival kasabasına 

dönüşüyor. Goldfrapp, Barış K, Ten Walls ve Nôze &  Ornette festivalin 

konuk edeceği yıldızlar arasında yer alıyor.

Umay Umay Müziğe Geri Dönüyor

90’ların Türk pop müziğine damgasını vuran Umay Umay “Cam Havli” 

isimli albümle yıllar sonra müziğe geri dönüyor. Düet albümünde Umay 

Umay’a albümün prodüktörlüğünü de üstlenen Cem Adrian eşlik ediyor. 

İntro ve outro dahil olmak üzere toplam 7 eserden oluşan albüm Nisan 

ayında müzikseverlerle buluşacak.

The Wanton Bishops İzmir’e geliyor

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da iki kez sahne alan The Wanton Bishops, İzmir’e 

geliyor. 2011’de Beyrut’ta tanışıp birlikte müzik yapma kararı alan ikili, 

performanslarını kısa sürede tüm dünyaya taşıdı. Kurulduklarından bu 

yana Guns N' Roses ve Lana Del Rey gibi tanınmış isimlerin konserlerin-

de alt grup olarak yer alan blues\garaj rock grubu Wanton Bishops 24 

Nisan'da Hayal Kahvesi Performans'ta İzmirlilere müzik ziyafeti yaşatacak. 

Arşivinizde Mutlaka Olması Gereken Bir
Albüm: 100 Golden Songs

6 CD, 100 unutulmaz şarkı… Nostaljik müziğin en iyi örneklerinin bir 

arada yer aldığı “100 Golden Songs”, arşivinizde mutlaka olması gere-

ken bir albüm. Zira, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca söylenmiş 

birbirinden özel şarkıların yer aldığı albüm Edith Piaf, Elvis Presley, Frank 

Sinatra, Gloria Gaynor, Tino Rossi ve Peppino Gagliardi gibi ünlü şarkıcı-

ları bir araya getiriyor. 
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