Sevgili ‹SMMMO Ailesi,

B

ir mevsim de¤ifliminde
daha beraberiz.
Sonbahar› geride
b›rak›p k›fl mevsimini
hissetti¤imiz bu dönem,
ayn› zamanda yeni bir y›l›n
bafllang›c›n› da simgeliyor.
Bu vesileyle Yeni Y›l’›n, daha
sonraki y›llara da örnek
olacak flekilde mutlulukla
geçmesini yürekten
diliyorum.
Geçti¤imiz döneme
bakt›¤›m›zda; 29 Ekim’de 83
y›l›n› kutlad›¤›m›z ça¤dafl,
laik Cumhuriyetimizin
kurucusu Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ü 10
Kas›m’da özlemle and›k. Ve
Cumhuriyetimizin devam›nda
büyük katk›lar› olan Devlet
Adam› Say›n Bülent Ecevit’i
kaybetmifl olman›n çok derin
üzüntüsü içindeyiz. Buradan
Türk halk›na baflsa¤l›¤›
dileklerimi tekrarl›yorum.
Dergimizin yeni say›s› yine
güncel, ilginizi çekece¤ini
düflündü¤ümüz haberlerle
dolu. Bildi¤iniz gibi, Kas›m
ay›nda Türkiye’de
HAB‹TAT’dan sonra 6 bine
yak›n kat›l›mc›s›yla en büyük
organizasyon olan Dünya
Muhasebe Kongresi’ne
‹stanbul’da ev sahipli¤i
yapt›k. Baflta Cumhurbaflkan›
Say›n Ahmet Necdet Sezer’in
mesaj› ve Baflbakan Say›n
Recep Tayyip Erdo¤an,
Baflbakan Yard›mc›s› Say›n

Abdüllatif fiener, Maliye
Bakan› Say›n Kemal
Unak›tan olmak üzere,
hükümet, bürokrasi, kamu ve
özel sektörden çok genifl
kat›l›mla gerçekleflen Dünya
Muhasebe Kongresi’nin
baflar›yla sonuçlanarak,
mesle¤imizin geliflmesinde
önemli bir katk› yaratm›fl
olmas›ndan mutluyuz.
Dergimizin, 5. say›s›n› da her
sayfas›n› sevgili üyelerimiz ve
ailelerinin aktüel bir
yay›ndan beklentilerini
karfl›lamak hedefiyle
haz›rlad›k. Kapak
sayfalar›m›z› ise, bugüne
kadar irdelenmeyen, bir
süredir ‹stanbul’da bafllayan
ve büyük illere de sirayet
eden yeni yaflam biçimlerine
ay›rd›k. ‹SMMMO Yaflam
Dergimizin "Her fiey Dahil
Yaflam" bafll›¤›yla verdi¤imiz
kapak çal›flmas›n› ilgiyle
okuman›z› diliyoruz.
Bu say›m›zda ayr›ca, kapak
boyutunda bir ikinci dosya
konusu olarak E¤itim’i seçtik.
Türkiye gündeminin baflta
gelen konular›ndan E¤itim
dosyam›z›n, sorunlar›n
çözümüne bir nebze de olsa
›fl›k tutmas›n› umuyoruz.
Bu say›m›z›n röportaj
sayfalar›nda ise önemli
konuklar›m›z var. ‹SMMMO
üyeleri Soner Gedik ve Atilla
‹fller ile Türk ekonomi
bas›n›n›n duayenlerinden
Meral Tamer. Soner Gedik,
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Yahya Ar›kan, Yücel Akdemir, ‹smail
Hakk› Baliç, Kenan Bu¤a, Erol
Demirel, Mehmet Eren, Hüseyin F›rat,
Mehmet Aziz Gökdeniz, Tayyar Güler,
Asl› Hanife Gültekin, Mustafa Gürses,
Atiye Göreke, Hasan Ild›r, Hüseyin
Kaleli, Necati Kalkan, Turgay
Kanarya, Osman Kavrak, ‹lhan
K›rcao¤lu, fienol Kokal, Habib
Kullukcu, Hac› Reflit Küçük, Kaz›m
Mermer, Erol Öngen, Leyla Özbay,
Arif Özdemir, Mehmet ‹hsan Yalç›n,
Serpil Zorbozan

Hürriyet gazetesini bugüne
tafl›yan önemli isimlerden.
Yine di¤er üyemiz Atilla
‹fller, 17 A¤ustos 1999
depreminde ortaya ç›kan,
yapt›¤› çal›flmalarla ad›n›
hepimize duyurmufl olan
AKUT’un liderlerinden.
Bugüne nas›l geldiklerini,
gençlere tavsiyelerini ilgiyle
okuyaca¤›n›z› düflünüyoruz.
Türkiye’de 7’den 70’e
hepimizin tan›d›¤› Say›n
Tamer, ‹SMMMO Yaflam’a
kendisini içtenlikle anlatt›,
gazetecilik yaklafl›m›yla ilgili
çok önemli aç›klamalar
yapt›. Kendilerine teflekkür
ediyoruz.
Biliyorsunuz, her say›m›zda
dergimiz yay›n kurulu
üyelerinin yerine gidip
görerek izlenimlerini
aktard›¤› yurtiçi ve
yurtd›fl›ndan birer flehre yer
veriyoruz. Cumhuriyetimizin
82. y›l›nda bu kez
Kastamonu’ya gittik. fierife
Bac›lar›n mücadelesiyle
taçlanan, önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ün,
devrimlerini ilan etti¤i, "Bir
Türk dünyaya bedeldir"
aç›klamas›n› yapt›¤› bu kenti
selaml›yoruz.
Bir sonraki dönem, daha da
iyi bir Yaflam’› hedefleyerek,
selam ve sayg›lar›m›
sunuyorum…

Yahya Ar›kan
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Kapak

Her fley dahil yaflam
S›k›fl›k ve kalabal›k bir flehir. Afl›r› gürültü, altyap› yetersizli¤i, trafik t›kan›kl›¤›,
sald›rganl›k, hava kirlili¤i ve kent yaflam›n›n insan› adeta nefessiz b›rakan
y›prat›c› temposu. Büyük flehirlerin bütün bu olumsuzluklar›, flehir insanlar›n›
merkezden uzak rezidans ve sitelerde yaflamaya yönlendiriyor. fiehrin
keflmekeflinden kaçan özellikle orta ve üst düzey gelir grubu, bu kez de
fark›nda olmadan kendini toplumdan soyutluyor. Her fley dahil yaflamlar sunan
flehrin "öteki yakas›"ndaki site ve rezidanslar, büyük kentlerdeki toplumsal
yap›y› da dönüfltürüyor…

‹SMMMO Yaflam’da...
06 Bir y›l›n ard›ndan
2006 y›l›ndan kalan izler.
12 Zirvedekiler SONER GED‹K
Do¤an Yay›n Holding
‹cra Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› ve CFO’su
Soner Gedik,
Hürriyet’teki baflar›
basamaklar›n› nas›l
t›rmand›¤›n›,
‹SMMMO Yaflam’a
anlatt›.
22 Röportaj MERAL TAMER
Türk bas›n›nda ad› “pek çok ilk”le an›ld›.
“Yaz›lardan arta kalan zamanda arfliv
yapar›m, yerleri de silerim” diyerek
Cumhuriyet Gazetesi’ne ad›m›n› atan
Meral Tamer, 32 y›ld›r mesle¤ini ayn›
heyecanla sürdürüyor.
36 Kariyer

Sizi ifle alamay›z!

Art›k az›msanmayacak say›da patron ve yönetici, ifle al›m
karar›n› verirken adaylar›n burçlar›na da bak›yor. ‹nsan
kaynaklar› dan›flmanlar›na göre, iflverenler Kova, Aslan ve Koç
burçlar›n› daha çok tercih ediyor. Burcu ‹kizler olanlar›n
durumu ise pek iç aç›c› de¤il…

08

‹SMMMO’dan Haberler

Muhasebe Olimpiyat› yap›ld›
17. Dünya Muhasebe Kongresi 13-16 Kas›m tarihleri
aras›nda baflar›yla gerçeklefltirildi.

38 Ailem

Önce kendini de¤ifltir, sonra eflini suçla
Evlilikler veya iliflkiler bir y›ldan k›sa bir sürede
monotonlaflabiliyor. Heyecan›n› kaybeden evlilikler ise,
aldatmayla sonuçlanabiliyor.

40 Röportaj
AT‹LLA ‹fiLER
Atilla ‹fller, y›l›n yar›s›nda
hepimizin 17 A¤ustos 1999 büyük
depremiyle yak›ndan tan›d›¤›
AKUT’un Birim Sorumlusu. Y›l›n
geri kalan›nda ise Mali Müflavir
olarak çal›fl›yor.
42 Moda
44 Evim evim
45 Dostlar›m›z
46 Lezzet
48 Sa¤l›kl› yaflam
50 Gezi
Kiev ve Kastamonu

26

Dosya: E¤itim

Gelecek yap-boz tahtas›nda
Dünya Bankas›’n›n haz›rlad›¤› E¤itim Raporu’na
göre, kapsaml› bir ulusal e¤itim stratejisi için
"hemen, flimdi" harekete geçilmeli. Beyaz Nokta
Geliflim Vakf› Baflkan› T›naz Titiz, yaflam›n her
alan›nda ezber sorununa dikkat çekerek, ezber
sorununu kanser tümörüne benzetiyor.

54 Yeni y›la girerken
56 Kültür sanat
58 Sinema
60 Kitap
62 Teknoyaflam
64 Mizah
66 Bulmaca

32

Yaflam›n portresi

Emre K›nay: Sanatç›n›n
bir siyaseti olmal›
Ünlü TV dizisi Y›lan
Hikayesi’nin Erkan A¤a’s›
Emre K›nay, kendi deyimiyle
bir toplum idealisti. Bu
idealizmini gerçeklefltirmek
için de tiyatroyu kullan›yor.
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bir y›l›n ard›ndan…
Karao¤lan ak güvercinlerle u¤urland›

T

ürkiye, 5 Kas›m'da
dürüst, ilkeli, örnek bir
siyaset adam›n›
kaybetti. Eski
Baflbakan, DSP Onursal
Genel Baflkan› Bülent Ecevit
tedavi gördü¤ü Gülhane
Askeri T›p Akademisi
Hastanesi'nde (GATA)
yaflam›n› yitirdi. 18 May›s'ta
Dan›fltay üyesi Mustafa Yücel
Özbilgin'in cenazesine kat›lan
Ecevit gün içinde yaflad›¤›
üzüntüden kaynakl› olarak
akflam saatlerinde beyin
kanamas› geçirmifl, 5.5 ayl›k
süre boyunca iyileflme
gösterememiflti.

Dan›fltay'a
kanl› bask›n
Türkiye’de 2006
May›s’›nda gerilim bir
hayli yükseldi. Dan›fltay
2. Dairesi’ne türban
nedeniyle yap›lan silahl›
bask›n, hükümete yönelik
tepkilerin artmas›na
neden oldu.
‹stanbul Barosu’na
kay›tl› avukat Alparslan
Arslan ve adamlar› ilk
önce Cumhuriyet
gazetesine 5, 10 ve 11
May›s tarihlerinde üç kez
el bombas› att›.
Üçüncü bomban›n
patlamas› sonucu ufak
çapl› maddi hasar
meydana geldi.
Son bomban›n ard›ndan
Ankara’ya giden Arslan,
17 May›s’ta, türban›n
kamusal alanda
kullan›m›na karfl› ç›kan
kararlar› nedeniyle
Dan›fltay 2. Dairesi’nin
baflkan ve üyelerine
silahl› sald›r›da bulundu.
Sald›r›da yaflam›n›
yitiren Dan›fltay üyesinin
cenaze töreni, hükümet
protestosuna dönüfltü.
‹SMMMO YAfiAM > Kas›m/Aral›k 2006
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81 yafl›nda hayata veda eden
Bülent Ecevit'in yar›m as›rl›k
siyasi yaflam› baflar›larla
doluydu. 1972 y›l›nda "milli flef"
‹smet ‹nönü'nün yerine CHP
Genel Baflkanl›¤›'na seçildi.
1977'de sol ve Ecevit, tarihteki
en büyük zaferini kazand›.
Halk, "Karao¤lan" › umudu
olarak görmüfl ve CHP yüzde

41.4 oy alm›flt›.
K›br›s Bar›fl Harekat› ve
Abdullah Öcalan'›n
Türkiye'ye getirilmesi onun
baflbakanl›klar› döneminde
olmufltu. 6 kez hükümet
kuran Ecevit, 3 Kas›m 2001
seçimlerinden sonra aktif
siyaseti b›rakt›. Kendisi de
gazeteci olan Bülent Ecevit
hiçbir zaman gazetecilere
dava açmad›, nezaketiyle,
dürüstlü¤üyle, ülke
ç›karlar›na karfl› ald›¤›
kararlarla örnek bir siyasetçi
oldu. Ayn› zamanda flair olan
Bülent Ecevit, 60 y›ld›r
Rahflan Ecevit ile evliydi.

Ortado¤u yine cad› kazan›
Ortado¤u'da Irak ve
Filistin'deki yang›n 2006'da
Lübnan'a da s›çrad›. ‹srail, 2
askerinin Hizbullah
taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n›
gerekçe göstererek bu
örgütün güçlü oldu¤u
Lübnan'a günlerce bomba
ya¤d›rd›. Sald›r›lar,
Hizbullah'› çökertmek
amac›yla düzenlense de
ölenler a¤›rl›kl› olarak
siviller oldu.
Cumhurbaflkan› Ahmet
Necdet Sezer’in ve TSK’nin
pek s›cak bakmamas›na
karfl›n hükümetin iste¤iyle
Türkiye de bar›fl gücüne
kat›ld›.
Ortado¤u'da bu olaylar
yaflan›rken iki farkl› olay
ABD'nin bölgenin gelece¤i

için asl›nda farkl›
düflüncelere sahip
oldu¤unu gözler önüne
serdi. ‹lk olarak ABD
Silahl› Kuvvetler
Dergisi'nde yay›mlanan
yaz›da Ortado¤u'da
s›n›rlar›n yeniden çizilmesi
gerekti¤i belirtildi.
Yay›mlanan haritada
Türkiye'nin do¤usundaki
birçok kent ''Özgür
Kürdistan'' içerisinde
gösterildi. ‹kinci olarak ise
ABD D›fliflleri Bakan› Rice
baklay› a¤z›ndan ç›kard›:
"Yeni Ortado¤u", Rice'›n
kulland›¤› bu kavram
bölgenin kolay bitmeyecek
bir savafl›n kuca¤›na
at›ld›¤›n›n adeta göstergesi
oldu.
‹srail’in Lübnan’›
iflgaliyle kan
gölüne dönüflen
Ortado¤u
kayn›yor.
Hizbullah’›
çökertme
gerekçesiyle
yap›lan
sald›r›lardan en
büyük zarar›
siviller gördü.

Pamuk, Nobel’i
kazanan
ilk Türk oldu

12 Ekim’de Türkiye art arda
iki önemli olayla dünya
medyas›n›n gündemine
oturdu. Önce Ermeni
soyk›r›m› iddias›n›
tan›mayanlara ceza öngören
tasar› Fransa Meclisi'nden
19'a karfl› 106 oyla geçti.
Hemen ard›ndan ise dünyan›n
en prestijli ödüllerinden Nobel
Edebiyat Ödülü’nü Orhan
Pamuk’un kazand›¤› aç›kland›.
Daha önceki y›llarda ad›
adaylar aras›nda geçen
Pamuk, böylece Nobel’i
kazanan ilk Türk olma
baflar›s›n› gösterdi. ‹sveç
Kraliyet Bilimler Akademisi,
Orhan Pamuk’un
"memleketinin melankolik
ruhunu aray›fl›nda kültür
çat›flmas› ve kesiflmesini
anlat›m›nda yeni semboller
buldu¤u" için Nobel Edebiyat
Ödülü’ne lay›k görüldü¤ünü
aç›klad›. Aç›klamada,
Pamuk’un büyürken
geleneksel Osmanl› aile
ortam›ndan daha Bat›
yönelimli bir yaflam tarz›na
dönüflüm deneyimini içeren
bir anlat›m›n›n bulundu¤u
vurguland›. Pamuk bu prestijli
ödülün yan› s›ra 10 milyon
‹sveç kronu (yaklafl›k 1.9
milyon YTL) para ödülünün
de sahibi oldu. Orhan Pamuk,
iki y›l önce Züricher
Taggesanzeige gazetesiyle
yapt›¤› bir görüflmede
Osmanl› ‹mparatorlu¤u
zaman›nda 1 milyon
Ermeni’nin ve Türkiye’de
30.000 Kürdün
öldürüldü¤ünü ve kimsenin
bundan söz etmeye cesaret
edemedi¤ini söylemiflti.

2007 seçimler y›l›
2007'de Türkiye gündemine
Cumhurbaflkanl›¤› seçimi ve
genel seçimler damgas›n›
vuracak. 2000 y›l›nda
Süleyman Demirel'den
Cumhurbaflkanl›¤› görevini
devralan Ahmet Necdet
Sezer'in 7 y›ll›k görev süresi
may›s ay›nda sona erecek.
Görevi boyunca "hukuk
devleti" ilkesinden taviz
vermeyen Cumhurbaflkan›
Sezer, Anayasa'ya ayk›r›
gördü¤ü birçok düzenlemeyi
veto ederken, birço¤u
hakk›nda da Anayasa
Mahkemesi'ne dava açt›.
Farkl› bir Cumhurbaflkan›
profili çizen Sezer, Çankaya

Köflkü harcamalar›nda
yapt›¤› tasarruflar, trafikte
k›rm›z› ›fl›kta durmas›,
alçakgönüllülü¤ü ile dikkat
çekti.
Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an her f›rsatta flu
anki TBMM içerisinden bir
kiflinin Cumhurbaflkan›
olarak seçilece¤ini
söylüyor. Çankaya Köflkü
için Erdo¤an'›n aday
olmas› beklenirken
AKP'nin önde gelen
isimlerinden de aday
ç›kabilece¤i belirtiliyor.
CHP'nin ise Erdo¤an'›n
adayl›¤›na karfl› oldu¤u
biliniyor.

E¤er Cumhurbaflkanl›¤›
seçimine endeksli olarak bir
erken seçime gidilmezse
genel seçimler 4 Kas›m

2007'de gerçeklefltirilecek.
Yap›lan anketlere göre
parlamento çok parçal›
olacak.

2006 y›l› kronolojisi
Türkiye, 2006'da çok say›da
siyasetçi, sanatç› ve yazar›n›
kaybetti. Y›l›n ilk aylar›nda
Türkiye’nin dört bir yan›n› saran
kufl gribi korkusu, yaz aylar›nda
yerini kene pani¤ine b›rakt›.
Tuzla'da zehirli variller, Uflak'ta
Karun Hazinesi'nin en de¤erli
parçalar›ndan "Kanatl› Denizat›"
fleklindeki alt›n broflun çal›narak
yerine sahtesinin konuldu¤unun
ortaya ç›kmas›, A¤ca'n›n erken
tahliye edilmesi gibi çok say›da
skandal olay y›la damgas›n› vurdu.
‹flte 2006'da yaflananlar:
1 Ocak: Türkiye yeni y›la kufl gribi
korkusuyla girdi. 2005'in sonbahar
aylar›nda bafllayan kanatl› hayvan
ölümlerinin ard›ndan Türkiye, y›l›n ilk
gününde kufl gribine ilk kurban›n› verdi. Van
Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi’nde tedavi gören Mehmet Ali
Koçyi¤it yaflam›n› yitirdi.
12 Ocak: Abdi ‹pekçi’nin katili ve Papa
suikast›n›n tetikçisi Mehmet Ali A¤ca, fiartla
Sal›verilme yasas›ndan yararland›r›larak
cezaevinden tahliye edildi. Kamuoyunda
A¤ca’n›n erken tahliye edildi¤i tart›fl›l›rken
Yarg›tay, tahliye karar›n› bozdu. 8 gün özgür
kalan A¤ca, Kartal U¤ur Mumcu
Mahallesi’nde gözalt›na al›narak yeniden
cezaevine kondu.
22 Ocak: Eski Halkç› Parti ve Sosyal
Demokrat Parti Genel Baflkan›, eski Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik bakanlar›ndan Prof.
Ayd›n Güven Gürkan, 2.5 y›ld›r savaflt›¤›
mide kanserine yenildi.
24 Ocak: Tiyatro sanatç›s› Mümtaz
Sevinç, Üsküdar'daki evinde k›z arkadafl›
Banu H. taraf›ndan b›çaklanarak öldürüldü.
5 fiubat: Tarihçi-yazar Cemal Kutay, 94

yafl›nda öldü.
11 fiubat: Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an'›n , Mersin'de kendisini protesto
eden bir çiftçiye karfl› söyledi¤i sözler
kamuoyunda Baflbakan›n uslubunu masaya
yat›ran bir tart›flma bafllatt›. Erdo¤an,
''Anam›z› a¤latt›n›z'' diyen çiftçiye ''Anan›
al da git'', "Artistlik yapma lan'' diye yan›t
verdi.
20 Mart: Tuzla’da topra¤a gömülü halde
çok say›da zehirli varil bulundu. Bölgede
günlerce süren kaz›larda firmalar›n Tuzla’daki
bofl arazileri çöplük olarak kulland›klar›
ortaya ç›kt›.

haz›rlayan Van Savc›s› Ferhat Sar›kaya 'y›
meslekten ihraç etti.
3 May›s: Fortis Türkiye Kupas›’n›,
Fenerbahçe’yi 3-2 yenen Befliktafl kazand›.
5 May›s: 80 yafl›ndaki usta yönetmen
At›f Y›lmaz Bat›beki yaflam›n› yitirdi.
6 May›s: Usta yazar Erdal Öz, kanser
tedavisi gördü¤ü hastanede yaflam›n› yitirdi.
14 May›s: Turkcell Süper Ligi'nde
flampiyon Galatasaray oldu. Kayserispor'u Ali
Sami Yen Stad›'nda 3-0 yenen Sar›K›rm›z›l›lar, haftaya lider giren Fenerbahçe'nin
Denizli deplasman›nda 1-1'lik sonuçla puan
yitirmesiyle tarihindeki 16. flampiyonlu¤una
30 Temmuz 2006

8 Nisan: Elaz›¤'da karakol denetimine
ç›kan ‹l Jandarma Komutan› Albay Ali
Ergülmez'in konvoyuna sald›r› düzenlendi.
Yola yerlefltirilen may›n›n konvoyun geçifli
s›ras›nda uzaktan kumandayla patlat›lmas›
sonucu Yarbay Alim Y›lmaz ve korumas› Sinan
Gümüfltafl flehit oldu.
19 Nisan: Uflak Arkeoloji Müzesi'nde
sergilenen Karun Hazinesi’nin en önemli
parçalar›ndan "Kanatl› Denizat›" fleklindeki
alt›n broflun yerine sahtesinin konuldu¤u
ortaya ç›kt›.
20 Nisan: Hâkimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu (HSYK), Kara Kuvvetleri Komutan›
Orgeneral Yaflar Büyükan›t 'a yönelik iddialara
da yer verilen fiemdinli iddianamesini

ulaflt›.
18 May›s: Dan›fltay üyesi Mustafa Yücel
Özbilgin’in cenazesine kat›lan Eski Baflbakan,
DSP Onursal Genel Baflkan› Bülent Ecevit, gün
içinde yaflad›¤› üzüntüden kaynakl› olarak
akflam saatlerinde beyin kanamas› geçirdi.
Gülhane Askeri T›p Akademisi Hastanesi'nde
(GATA) ameliyat edilen Ecevit, aylard›r
komada kald›.
25 May›s: Telsim’in yeni sahibi
Vodafone oldu. fiirket TMSF’ye 4.55 milyar
Dolar ödeme yapt›.
27 May›s: Endonezya’da 6.2
büyüklü¤ündeki depremde 5 bini aflk›n kifli
öldü.
1 Haziran: Bal›kesir'in Dursunbey
ilçesinde bir kömür oca¤›nda meydana gelen

grizu patlamas›n›n ard›ndan oluflan göçük
nedeniyle 17 madenci yaflam›n› yitirdi.
26 Haziran: 20. yüzy›l›n en önemli
müzik yap›mc›lar›ndan Arif Mardin (74), uzun
süredir tedavi gördü¤ü pankreas kanseri
nedeniyle New York'ta yaflam›n› yitirdi.
9 Temmuz: Dünya Kupas›'n›, final
maç›nda Fransa'y› yenen ‹talya kazand›.
10 Temmuz: Rusya, Çeçen lider Aslan
Basayev'in ‹ngufl Cumhuriyeti'ndeki bir
çat›flmada öldürüldü¤ünü aç›klad›.
13 Temmuz: 'Yüzy›l›n Projesi'' diye
adland›r›lan Bakû-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru
Hatt› aç›ld›.
19 Temmuz: F›nd›k paralar›n›
alamayan yaklafl›k 100 bin üretici Ordu'da,
AKP hükümeti ve F‹SKOB‹RL‹K yönetimini
protesto etti.
28 Temmuz: Tiyatro dünyas› art arda
gelen iki ölüm haberiyle sars›ld›. Kanser
tedavisi gören Baykal Saran ile ''Çocuklar
Duymas›n'' adl› dizinin 'Müzeyyen Han›m'›
Ayfle Tekin tedavi gördükleri hastanelerde
yaflamlar›n› yitirdi.
30 Temmuz: ‹ki y›ld›r beyin
tümörüne direnen Türkiye'deki kad›n
hareketinin öncülerinden gazeteci-yazar
Duygu Asena, yaflam›n› yitirdi. Asena, son
yolculu¤una kad›nlar›n omuzlar› üzerinde
''Kad›nlar vard›r, kad›nlar her yerde'' slogan›
ile u¤urland›.
30 Temmuz: ‹lk Süper Kupa’n›n
sahibi Galatasaray’› 1-0'l›k skorla yenen
Befliktafl oldu.
27 A¤ustos: Formula 1 Dünya
fiampiyonas›'n›n 14. aya¤› Petrol Ofisi ‹stanbul
Grand Prix'sini kazanan Ferrari'nin Brezilyal›
sürücüsü Felipe Massa'ya ödülü, KKTC
Cumhurbaflkan› Talat taraf›ndan verildi.Ödülü
Talat’›n vermesinden dolay› Formula,
Türkiye’ye 5 milyon dolar ceza verdi.

30 A¤ustos: TSK’de yeni dönem
bafllad›. Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral
Yaflar Büyükan›t Genelkurmay Baflkan› oldu..
3 Eylül: ‹smaila¤a Camisi'nin emekli
imam› Bayram Ali Öztürk, cemaatle yapt›¤› bir
sohbet s›ras›nda ''Allah'' diye aba¤›rarak
üstüne atlayan Mustafa Erdal adl› kifli
taraf›ndan b›çaklanarak öldürüldü. Erdal da
cemaat taraf›ndan linç edildi.
12 Eylül: Diyarbak›r'›n Ba¤lar semtinde
bir minibüs dura¤›nda meydana gelen patlama
sonucu 8'i çocuk 10 kifli yaflam›n› yitirdi.
3 Ekim: Hava de¤iflimindeyken firar
ederek Arnavutluk'a kaçan Hakan Ekinci,
s›n›rd›fl› edilince Tiran-‹stanbul seferini yapan
THY uça¤›n› kaç›rd›. Uçak ‹talya'ya indirildi.
Hava korsan› 5 saat süren eylemden sonra
yakalanarak tutukland›
17 Ekim: Kan flekeri düflen Baflbakan
Recep Tayip Erdo¤an fenalaflt›. Korumalar,
Baflbakan'› apar topar hastaneye götürdü.
Erdo¤an'›n hastaneye getirilifli s›ras›nda
büyük bir ihmal yafland›. fioför, koruma ve
Baflbakan'›n dan›flman› telaflla arabadan indi.
Araban›n kontak anahtar›n›n içeride
b›rak›lmas› nedeniyle özel z›rhl› araç,
kendisini kilitledi. Erdo¤an 8 dakika arac›n
içinde kald›. Arac›n cam› balyozla k›r›larak
Erdo¤an d›flar› ç›kar›labildi. Yaklafl›k 9 saat
hastanede kalan Erdo¤an, bir dizi testten
geçirildikten sonra taburcu oldu.
29 Ekim: Cumhuriyet'in ilan›n›n 83.
y›l› tüm yurtta coflkulu etkinliklerle kutland›.
31 Ekim-2 Kas›m: Baflta
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi olmak üzere
Türkiye'yi etkisi alt›na alan ya¤›fllar sonucu
meydana gelen sellerde yaklafl›k 40 kifli
yaflam›n› yitirdi.
10 Kas›m: Türkiye Cumhuriyeti'nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün
68'inci y›l›nda törenlerle an›ld›.

Kas›m/Aral›k 2006 < ‹ S M M M O Y A fi A M

7<

ismmmo haber
‹SMMMO'nun do¤al ev sahipli¤inde,
13-16 Kas›m tarihleri aras›nda baflar›yla
gerçeklefltirilen 17. Dünya Muhasebe Kongresi
hem iktidar, hem muhalefetin önemli
mesajlar›na sahne olurken uluslararas›
arenada da kabul gören meslek örgütlerinin
temsilcilerini buluflturdu. Aç›l›flta konuflan
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Türk Ticaret
Kanunu'nun yenilenece¤i sözünü verdi.

Dünya muhasebecileri

Tarihi zirve

‹lk kez Türkiye’de yap›lan
Muhasebe Olimpiyatlar›’nda tüm
dünyan›n gözü Türkiye’deydi...
17. Dünya Muhasebe
Kongresi’ne Cumhurbaflkan›
Ahmet Necdet Sezer, kutlama
mesaj› gönderdi. Kongreye,
Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, ana muhalefet partisi
CHP Genel Baflkan› Deniz
Baykal, Baflbakan Yard›mc›s›
Abdüllatif fiener, Maliye Bakan›
Kemal Unak›tan baflta olmak
üzere muhasebe camias›n›n
önde gelen bütün isimleri
kat›ld›.

‹stanbul’da bulufltu...

ismmmo haber

Y

aklafl›k 120 ülkeden 6
bine yak›n delegenin
kat›ld›¤› 17. Dünya
Muhasebe Kongresi
önemli politik ve
ekonomik mesajlar›n
verildi¤i bir arenaya
dönüfltü. ‹stanbul Lütfi
K›rdar Kongre Merkezi'nde
düzenlenen Muhasebe
Olimpiyat› olarak bilinen
Dünya Muhasebe Kongresi
süresince, kongre merkezi
ve havaalan› aras›nda
1000-1500 yolcu transferi
gerçekleflti. Aç›l›flta
konuflan Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an, Türk
Ticaret Kanunu'nun
yenilenece¤i sözünü verdi.
Cumhurbaflkan› Ahmet
Necdet Sezer, kongre
aç›l›fl›nda okunan
mesaj›nda, “Muhasebecilik,
ekonominin rekabet gücü
yüksek istikrarl› yap›ya
kavuflturulmas›,
büyümenin sürdürülebilir
k›l›nmas› yönünden
vazgeçilmez bir ifllev
üstlenmektedir”
aç›klamas›n› yapt›.

BAfiBAKAN’DAN
TTK’YI DE⁄‹fiT‹RME SÖZÜ
Kongrenin aç›l›fl›nda
konuflan Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an, “Türk
Ticaret Kanunu flu anda
haz›r vaziyette. 1500
maddelik bu kanunda
beklenen de¤ifliklikleri
yaparak, Genel Kurul’dan
geçirmeye haz›r›z” diye
konufltu.
TÜRMOB Genel Baflkan›
Mehmet Timur, Genel
Baflkan Yard›mc›s› ve
‹SMMMO Baflkan› Yahya
Ar›kan, TMUD Baflkan›
Masum Türker'le beraber
kongrenin aç›l›fl›n›
gerçeklefltiren CHP Genel
Baflkan› Deniz Baykal'dan
iktidara yine önemli bir
uyar› geldi:
“Yolsuzluklar›n
soruflturulabilmesi,
dokunulmazl›klar›n
‹SMMMO YAfiAM > Kas›m/Aral›k 2006
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ortadan kald›r›labilmesi
aç›s›ndan hükümet ve
parlamento düzeyinde
denetim d›fl› alanlar›n
b›rak›lmamas› çok büyük
önem tafl›yor''
Baykal, Türk Ticaret
Kanunu’nda yap›lacak
düzenlemeleri CHP'nin
sonuna kadar
destekleyece¤ini de söyledi.
IFAC’IN BAfiKANI
‹STANBUL’DA SEÇ‹LD‹
IFAC'in Türkiye'de seçilen
yeni Baflkan› Arjantinli
Juan Jose Fermin del Valle,
muhasebecilikte
uluslararas› standartlar›n
bütün dünyada
uygulanmas› sürecine çok
yaklafl›ld›¤›n› belirtti.
Yeni Baflkan, ‹SMMMO
Yaflam'›n sorular›n›
yan›tlarken
meslekdafllar›na önemli
mesajlar verdi. Etik
standartlar›na da de¤inen
del Valle, etik konusunda
standartlar konulabilece¤ini
ancak profesyonellerin bu
konuda e¤itilmemesi
durumunda sonuç
al›namayaca¤›n›, etik
kurallar›n finansal
de¤erlendirmelerde çok
önemli oldu¤unu kaydetti.
Del Valle, muhasebecilerin
ve denetçilerin de etik kodu
bulundu¤unu, herkesin bu
zincirde do¤ru fleyi yapmas›
gerekti¤ini vurgulad›. Del
Valle, Türkiye'deki
muhasebe sistemi ve
muhasebecilik konusunda
flunlar› söyledi: “Kongrenin
aç›l›fl›nda Baflbakan
Yard›mc›s› Abdüllatif
fiener, uluslararas› ve yerel
standartlar aras›nda uyum
olmas› gerekti¤ini söyledi.
Ekonomi fonksiyonlarinda
muhasebe ve denetlemenin
önemine de¤indi. Türkiye
do¤ru yolda. Etik de¤erlere
hepimiz uymal›y›z. Herkes
etik de¤erlerin ne oldu¤unu
biliyor. Her mesle¤in etik
kodu var.”

Büyük buluflman›n ard›ndan...
>> 17. Dünya Muhasebe
Kongresi'ne 100'ün üzerinde
ülkeden yaklafl›k 6 bin delege
kat›ld›.

>> Baflbakan Erdo¤an, CHP Lideri
Baykal ve Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan'›n da haz›r bulundu¤u
kongrede aç›l›fl konuflmalar›n›n
ard›ndan, Anadolu Atefli bir
gösteri sundu.

>> Kongre süresince 30 bin
turistin harcamas›na
eflde¤erde ekonomiye yaklafl›k
20 milyon Euro katk› sa¤land›.

>> ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre
Merkezi'nde, 13-16 Kas›m
tarihleri aras›nda düzenlenen
Dünya Muhasebe Kongresi
süresince, kongre merkezi ve
havaalan› aras›nda 1.000-1.500

yolcu transferi gerçekleflti.
2000 civar›nda özel tur
düzenlendi.

>> Aç›l›flta konuflan Baflbakan
Erdo¤an, Türk Ticaret
Kanunu'nun yenilenece¤i
sözünü verdi. Baflbakan 1-20
Temmuz tarihleri aras›nda
"mali tatil" sözünü hat›rlatarak
sektörün bunu olumlu
karfl›lad›¤›n› belirtti.

>> ISMMMO'nun, TÜRMOB’un ve

LUCA’n›n kongredeki standlar›,
hem ‹ngilizce hem Türkçe
bas›lan mesle¤e iliflkin yay›nlar
nedeniyle ziyaretçi ak›n›na
u¤rad›. Türkiye'ye özgü lokum
ve flekerin eksik olmad›¤›
‹SMMMO'nun stand›nda
özellikle Kongre için ‹ngilizce

Hayallerin
gerçe¤e
dönüfltü¤ü
sevda
Anadolu Atefli büyüledi

Lütfi K›rdar Konge Saray›’nda gerçekleflen Kongre’nin aç›l›fl galas›nda Anadolu
Atefli’nin sundu¤u Türkiye mozai¤ini yans›tan dans gösterisi büyük ilgi uyand›rd›.
Aç›l›fl galas›n› izleyen Nijerya’dan Avustralya’ya, ABD’den Çin’e 100’ü aflk›n ülkeden,
6 bine yak›n meslek mensubu Anadolu Atefli’nin özgün dans›n› hayranl›kla izledi.

Kongrenin 3. gününde
"Türkiye'de Muhasebe
Mesle¤inin Örgütlenmesi"
konulu sunum yapan
TÜRMOB Baflkan
Yardımcısı ve ‹SMMMO
Baflkanı Yahya Arıkan,
1990'dan bugüne
muhasebe mesle¤inin
Türkiye'deki geliflimini
anlattı. Arıkan,
sunumunda flu mesajları
verdi:
>> Birli¤imiz 16 yılda
küçümsenmeyecek bir
yol aldı.
>> Uluslararası iliflkilerin
zirve noktası olan
Dünya Muhasebe
Kongresi'nin
ülkemizde yapılması
bir hayalin gerçe¤e
dönüflüm sevdasıdır.
>> TÜRMOB'un
gündeminde; e-birlik,
e-oda projesi, Türk
Ticaret Kanunu, Basel
II, UFRS, LUCA'nın
daha da
yaygınlaflması,
Muhasebe Denetim
Mesle¤inde Kamu
Gözetim Kurulu
oluflumu, TÜRMOB
Üniversitesi'nin
kurulması var.
TÜRMOB
gündemindeki bu
konularla liderlik
görevini
sürdürecektir.

ve Türkçe haz›rlanan ‹SMMMO
Çözüm dergisinin özel say›s› ile
Baflkan Yahya Ar›kan'›n
"Muhasebe Mesle¤inin
Örgütlenmesi" konulu sunumlar›
büyük ilgi gördü. ‹SMMMO,
bunlar›n yan› s›ra mesleki
e¤itime dönük pek çok yay›n›n
da¤›t›m›n› yapt›.

>> Dünya finans piyasalar›n› sarsan
ENRON, NIPPON, WORLDCOM
ve AHOLD benzeri mali
skandallar›n ard›ndan finansal
tablolar›n, para ve sermaye
piyasalar›n›n fleffafl›¤›n›n
masaya yat›r›ld›¤› oturumlara
profesyonel muhasebecilerin
(borsa baflkanlar›, mali müflavir
ve denetçiler) yan› s›ra ifl
dünyas› da yo¤un ilgi gösterdi.

>> Kongre'nin 15 Kas›m'da

düzenlenen Gala Yeme¤i için
Ç›ra¤an Saray› kapat›ld›.
Ç›ra¤an Saray›'n›n hamam› ilk
kez kap›lar›n› açt›. Gala
Yeme¤i'ne Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan ve efli Ahsen Unak›tan

kat›ld›. Bakan Unak›tan,
‹SMMMO Baflkan› Ar›kan baflta
olmak üzere bütün TÜRMOB
yöneticileriyle vergi
degiflikliklerine iliflkin görüfl
al›flveriflinde bulundu.

>> Artık olması gereken
tek bir fley vardır: Bu
ülkeyi yönetenlerin
siyaset yapmadan, bu
meslek örgütüne
güvenerek yolumuzu
açmaları gerekiyor.
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zirvedekiler: soner gedik

Hürriyet’i vergi
rekortmeni
yapt›
D
> > G ü l fl e n K a n d e m i r

aha ortaokul y›llar›nda,
mahallenin güzel ablas›n›n
yolundan gitmeyi kafas›na
koyarak, mesleki kaderini çizdi.
“O, hem güzelli¤iyle hem de
okudu¤u okulla ilgi çekerdi. Siyasal
Bilgiler yani Mülkiye, ilk kez o
zamandan akl›ma yerleflti. Birinci
tercihim olarak yazd›m. ‹yi bir
s›ralamayla okula girdim” diyor
Soner Gedik.
1958 Eskiflehir do¤umlu. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonomi ve Finans Bölümü mezunu.
Hesap uzmanl›¤› s›nav›n› kazanmak
için alt› ay evde kamp kurduktan
sonra, 950 kifli aras›ndan seçilen 11
kifli aras›na girmeyi baflard›.
6 AYLIK SINAV KAMPI
“Bizim camiay› bilmeyenler
abartt›¤›m› düflünebilirler. 11 kifli
sözlüye ça¤r›ld›. Sözlüyü yaln›zca 6
kifli kazand›” diyen Soner Gedik,
s›nav› bile¤inin hakk›yla
kazand›¤›n›n alt›n› çiziyor. Hesap
uzmanl›¤› s›nav›n› kazand›ktan sonra
hayata h›zl› bir dal›fl yapm›fl Gedik.
K›sa bir süre sonra evlenmifl ve
ard›ndan da bir erkek çocuk sahibi
olmufl. Hesap uzmanl›¤›nda 3 y›l
yo¤un çal›flm›fl. Hatta bu yo¤unluk
nedeniyle sürmenaj olman›n efli¤ine
gelmifl. Maliye’ye girdikten 1.5 y›l
sonra yeterlilik s›nav›na, 3 y›l sonra
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Ankara’dan beklemedi¤i kadar k›sa sürede koptu. Hesap
uzman› olarak kamudaki görevinin alt›nc› y›l›nda özel
sektöre transfer oldu; medya sektöründe 20’inci y›l›n›
doldurmak üzere. Do¤an Yay›n Holding ‹cra Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› ve CFO’su olan Gedik, vergide nice alt›n
madalyalar gördü. Soner Gedik, "Devlete yüzde 10 fazla
vermenin rahatl›¤›yla çal›flt›m" diyor.
da hesap uzmanl›¤› s›nav›na giren
Gedik, hesap uzmanlar›n›n kendine
has dünyas›n› flöyle anlat›yor:
“Hesap uzmanl›¤›n›n çok kat›
kurallar› vard›. Bazen efsane gibi
anlat›lan konular› duyard›k.
‘Köprüde simit yiyerek yürüyen bir
hesap uzman›n ifline son verilmifl, bir
yere ziyarete giden hesap uzmanlar›
ikram edilen meyve suyunu içmifl!’
gibi. Üstad dedi¤imiz kifliler, 4 ay

önce kurula girse de onun arkas›nda
yürüme gibi karanl›k, koyu bir
bürokrasi vard›. Ben o bürokrasiyi
yap› gere¤i sevmedim…”
ANKARA’DAN ‹STANBUL’A
Kamuda 6 y›l çal›flan Gedik’e hiç
beklemedi¤i bir anda özel sektör
yolu aç›lm›fl. Hürriyet’ten gelen
teklifi de¤erlendirip, Ankara’daki
bürokrasi dünyas›ndan ‹stanbul’a,

Tek partiden
memnunum

Soner Gedik, medyan
›n k›r›lgan
bir sektör oldu¤unu söy
lüyor.
Medya kurulufllar›n›n
politikac›larla ç›kar ilifl
kilerinin
olmamas› gerekti¤ini
vurgulayan
Gedik’e hükümetten me
mnun
olup olmad›¤›n› soruy
oruz. Yan›t›
gayet aç›k:
“Bu sözlerim belki bir
az flaflk›nl›k
yaratacak ama ben bu
günkü
durumdan memnunum
. Asl›nda
tek partiden memnun
um. Ak
Parti’ye oy vermedim
. Hepimiz
yaflad›k, gördük. Türki
ye’ye çok
parti sistemi yaram›yo
r. Çok
partide hiçbir fley
yapam›yorsunuz. Ben
‘Yine tek
parti olsun da, kim olu
rsa olsun’
diyenlerden biriyim. Ba
z›lar›na
belki bu yanl›fl gelebi
lir ama
Türkiye’nin ç›kar› için
hükümetin
tek partili olmas›n› ter
cih ederim.”
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zirvedekiler: soner gedik
medyaya transfer olmufl. Ayr›lma
kararlar›n› bildirmek üzere gitti¤i
kurul baflkan›n›n söyledikleri bugün
bile Soner Gedik’in haf›zas›nda:
“Benimle birlikte bir arkadafl›ma
daha Hürriyet’ten teklif gelmiflti.
Üstad’a ‘Biz ayr›l›yoruz’ dedik. Önce
bizi azarlad›. Çok yanl›fl ifl
yapt›¤›m›z› söyledi. Afla¤›
kademeden bafllad›¤›m›z›, hep afla¤›
kademede kalaca¤›m›z› da ekledi.
Ayr›ca devlete daha yeterli hizmeti
yapmad›¤›m›z› da belirtti. ‹kinci

söyledi¤inde hakl›yd›. Ancak birinci
söyledi¤inde haks›z ç›kt›.”
BEY’DEN AB‹’YE GEÇ‹fi
Bürokrasinin koyu kurallar›ndan
s›yr›l›p, özel sektöre özellikle de
medyaya ad›m atsalar da uyumlar›
hemen olmam›fl. Gedik, özel
sektördeki ilk izlenimlerini flöyle
anlat›yor:
“1987 y›l›nda Hürriyet Gazetesi’nde
çal›flmaya bafllad›m. Yan odada U¤ur
Dündar oturuyordu. Çok canl› bir

‘Romanya’da kanal kuraca¤›z’
Do¤an Yay›n Holding’in 8 günlük gazetesi, 3 televizyon kanal›, 3 radyosu ve
25 dergisi var. Holdingde 7 bin kifli çal›fl›yor. Bu y›l› 2 milyar dolar ciro ile
kapatacak olan holding 30 flirkete sahip. Medyada ilk yabanc› ortakl›¤›
gerçeklefltiren holdingin, halka aç›k 4 flirketi de bulunuyor. fieffafl›¤a önem
verdiklerini belirten Do¤an Yay›n Holding Baflkan Yard›mc›s› Soner Gedik,
“Halka aç›k flirketlerimizin hisselerinin yüzde 90’› yabanc› kurumsal
yat›r›mc›lar›n elinde. Bu da bizim y›llard›r verdi¤imiz çabalar›n bir sonucu”
diye konufluyor.
Soner Gedik, Do¤an Yay›n Holding’in büyüme planlar›n› ise flöyle anlat›yor:
“Bana göre yaz›l› medyada rekabet
nedeniyle art›k bizim bir büyüme
alan›m›z yok. 25 dergimizi belki 40
dergi yapabiliriz. Yeni Yat Dergisi
ç›kard›k. Erkek Sa¤l›k Dergisi
yapabiliriz. Bu bitmez. Kanal D, Star
TV ve CNN Türk olmak üzere 3
ulusal kanal›m›z var. Dördüncü
ulusal kanal› rekabet nedeniyle
alamay›z. fiu anda küçük tematik
kanallar yap›yoruz. 15 tematik
kanal›m›z oldu. Bu alanda daha da
büyürüz. Türkiye’de art›k büyük
sat›n almalar yapmak zor. Dolay›s›yla
yak›n vadedeki amac›m›z, art›k daha
global bir oyuncu haline gelmek. fiu
anda Romanya’da bir televizyon
kanal› kuruyoruz. Kanal D’nin
Do¤an Holding Baflkan› Ayd›n Do¤an
benzerini Romanya’da yapaca¤›z. Biriki ay içinde operasyon bafllayacak.
Mesela Romanya’n›n Seda Sayan’›n› bulaca¤›z. Bu bizim ilk yurtd›fl›
kanal›m›z olacak. Onlar›n diliyle yay›n yapaca¤›z. Yoksa bizim Euro D,
Euro Star olarak Avrupa’daki Türklere hitap eden kanallar›m›z var. fiimdi
Romanya’daki kanal› kendimiz kuruyoruz ama daha büyük oyuncu olmak
için ortaklar da bak›yoruz. CNN nedeniyle Amerikal› Turner Grubu ile
orta¤›z. Almanya’n›n ikinci büyü¤ü olan Burda Grubu ile dergilerde
orta¤›z. Baflka yabanc› ortakl›klar›m›z ve iflbirliklerimiz de var. Bundan
sonra da yabanc› ortakl›k konusunda f›rsatlar olursa de¤erlendiririz.
Bunlar yaln›z büyük oyunlar. Rakamlar büyük. Gerçekleflirse de Türkiye
aç›s›ndan önemli olur. Yurtd›fl›nda mevcut kanallara ortak olmak
istiyoruz. Kendiniz yaratt›¤›nda mecburen küçükten bafll›yorsunuz.
Geliflmelere göre, mesafeleri daha da h›zl› alabiliriz.”
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oda, girenler ç›kanlar… Herkes spor
k›yafetle. Rahat iliflkiler… Biz de
böyle kravatl›. Herkese ‘Bey’ diye
hitap ediyorum. U¤ur Bey, Çetin
Bey… O zamanki genel müdür Özcan
Ertuna bana dedi ki, ‘Böyle biraz
garip oluyor. Herkese ‘bey, bey, bey’
diyorsun. Bunlar al›fl›k de¤ildir.
Onlarla arada s›rada spor konufl, k›z
konufl. Ben de ondan sonra art›k
‘abi’ demeye bafllad›m. Art›k U¤ur
Abi, Ertu¤rul Abi derim.”
GENÇ YAfiTA YÜKSELD‹
Ankara’da hesap uzmanl›¤› yolunda
sürmenaj olman›n efli¤ine gelen
Soner Gedik, ‹stanbul’a gelince bu
kez de yeni iflinde kendini ispat
etmek için gece gündüz çal›flmaya
bafllam›fl. Bu çal›flmas›n›n karfl›l›¤›n›
da alm›fl. Yeni görevler pefl pefle
gelmifl. 27 yafl›nda Hürriyet’te
‘denetim kurulunda’ ifle bafllayan
Gedik, bir y›l sonra genel müdür
yard›mc›s› olmufl. Ayn› zamanda
yönetim kurulu üyeli¤ini üstlenen
Gedik, medyada 20’inci y›l›na
merdiven dayam›fl.
Erol Simavi’nin patron oldu¤u
dönemde Hürriyet’e giren Soner
Gedik, bugün geriye bakt›¤›nda “‹yi
ki, kamudan ayr›lma telkininde
bulunan kurul baflkan›n›
dinlememiflim” diyor. Gedik
sözlerini flöyle sürdürüyor:
“Kurul baflkan›n›n ‘Hiçbir fley
olamazs›n›z’ dedi¤ini hat›rlad›¤›mda,
1 y›l içinde Hürriyet’in yönetim
kuruluna girmek onurdu benim için.
Erol Simavi, Çetin Emeç gibi
duayenlerin aras›nda ben henüz
30’uma bile gelmemifltim.”
Medyada 19 y›l› geride b›rakan
Gedik, 1998 y›l›na kadar Hürriyet
Gazetesi’nde ‹cra Kurulu Üyesi ve
CFO görevini sürdürmüfl. Gedik,
1998 y›l›ndan bu yana da Do¤an
Yay›n Holding ‹cra Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› ve CFO görevini
yürütüyor. Gedik, ayr›ca tüm
flirketlerde Yönetim Kurulu Üyeli¤i
görevini sürdürüyor.
‹K‹ PATRONLA ÇALIfiTI
Hürriyet’te hem Erol Simavi hem de
Ayd›n Do¤an dönemini yaflayan
Soner Gedik, Hürriyet’i ve Ayd›n
Do¤an’› vergi rekortmeni yapan isim
olarak da biliniyor. Medyan›n iki

Okul arkadafllar›yla briç oynuyor. ‹lk evlili¤inden

Ömür Gedik ile evli
Soner Gedik, sinema yazar›
r Han›m’dan ise 13 yafl›nda bir
Ömü
ik’in
Ged
olan
iki çocu¤u
ye
kün oldukça ailesiyle geçirme
müm
k›z› var. Bofl zamanlar›n›
ere
ivall
Fest
gul.
mefl
eniyle çok
çal›flan Gedik, “Eflim de ifli ned
gidiyorum. Bir nefes alma
gidiyor. Bazen onunla ben de
di¤er bir tutkusu da briç.
olana¤› oluyor” diyor. Gedik’in
15 günde bir düzenli briç
la
Gedik, mülkiyeli arkadafllar›y
olduklar› derneklere fazla
Üye
›r…
y›ld
20
de
oynuyor. Hem
tary oldum ama en fazla
“Ro
ek
zaman ay›ramad›¤›n› belirter
.
kiyeliler Birli¤i’ne de üyeyim
5-6 kez gidebildim. Mesela Mül
hçe
erba
Fen
.
orum
miy
a gide
Ama maalesef oraya da fazl
m. Bu sene de
üyesiyim. Ama maçlara gidiyoru
konufluyor.
diye
m”
tliyi
ümi
tan
nluk
flampiyo

Mesle¤imden uzaklaflmaya bafllad›m
‹SMMMO’ya kuruluflundan beri üye olan Soner Gedik’in Oda ile ilgili
görüflleri flöyle:
“Yay›nlar ve haberleflme aç›s›ndan odan›n faaliyetleri iyi. Ben görevlerim
nedeniyle çok fazla vakit ay›ram›yorum. Maalesef mesle¤imden de biraz
uzaklaflmaya bafllad›m. Art›k vergi konular›ndaki geliflmeleri, yeminli
mali müflavir arkadafllara ve ekibimdeki arkadafllara soruyorum. CEO ve
patronlara yak›n çal›fl›nca yapt›¤›n›z ifl geniflliyor. ‹SMMMO’dan yay›nlar
geliyor, takip etmeye çal›fl›yorum. Haberleflme de iyi ama Oda içinde neler
oluyor bilmiyorum.”

önemli patronuyla yak›n çal›flan
Gedik’e Erol Simavi ve Ayd›n
Do¤an’›n aras›ndaki farkl›l›¤›
soruyoruz. Sorumuzun yan›t›n› flu
cümlelerle veriyor:
“‹kisi de Türkiye için bir flans. Erol
Simavi, babadan, gerçekten gazeteci.
Mesle¤ini yapmaya çal›flt› ama Erol
Simavi ifladam› de¤ildi. Ayd›n Bey
ise iyi bir ifladam›. fiu anki medya
patronlar› içinde en eski medya

patronu. Medyay› çok seven ve
medyaya çok katk›s› olan bir
ifladam›. Bu kadar istihdam olana¤›
yaratmas›yla da Türkiye için bir
flans. Medya çok k›r›lgan bir
sektördür. Burada hiç kimseye
ekonomik olarak hiç müdanan›z›n
olmamas› laz›m. Belediyelerle,
politikac›larla hiçbir ç›kar iliflkinizin
olmamas› laz›m. Medyan›n görevi
bu. Her gün bir fleyleri kritize

edeceksiniz. Bizim 8 günlük
gazetemiz, 3 televizyon kanal›m›z, 3
radyomuz, 25 dergimiz var. Hepsi
haber yap›yor. Özgürlük vermesek
ifllerini yapmalar› mümkün de¤il.
Gururla söyleyeyim ki, Ayd›n Bey
Türkiye’nin vergi rekortmeni. Benim
y›llarca emek verdi¤im Hürriyet de
y›llard›r vergi rekortmeni.”
Bu kez Gedik’e “Ayd›n Do¤an’›n ve
Hürriyet’in vergi rekortmeni
olmas›n›n ard›ndaki isim siz
misiniz?” diye soruyoruz. Bu konuda
patronunun hakk›n› da teslim eden
Gedik, “Bizim gibi profesyonelleri
yanlar›na alanlar, iflleri kurallara ve
yasalara uygun olarak yapmak
isteyenlerdir. Yoksa gider cambazlar›
bulurlar. Biz halka aç›¤›z. SPK ile
‹MKB ile iliflkimizde hiçbir aç›¤›m›z
yok. Bana verilen ö¤üt, ‘Aman
arkadafl devlet bir istiyorsa, sen
yüzde 10 fazlas›n› ver. Biz de hiç
kimse ile karfl› karfl›ya gelmeyelim.’
Ben de o rahatl›kla çal›fl›yorum”
diyor.
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kapak

Her fley dahil
S›k›fl›k ve kalabal›k bir flehir. Afl›r› gürültü, altyap› yetersizli¤i,
trafik t›kan›kl›¤›, sald›rganl›k, hava kirlili¤i ve kent yaflam›n›n
insan› adeta nefessiz b›rakan y›prat›c› temposu. Büyük flehirlerin
bütün bu olumsuzluklar›, flehir insanlar›n› merkezden uzak
rezidans ve sitelerde yaflamaya yönlendiriyor. fiehrin
keflmekeflinden kaçan özellikle orta ve üst düzey gelir grubu, bu
kez de fark›nda olmadan kendini toplumdan soyutluyor. Her fley
dahil yaflamlar sunan flehrin "öteki yakas›"ndaki site ve
rezidanslar, büyük kentlerdeki toplumsal yap›y› da dönüfltürüyor…

kapak
> > H a n d e B a fl a k

fi

›k giyimli, orta yafl›n
biraz üzerindeki kad›n
arabas›yla büyük
bloklar›n yer ald›¤›
uzay üssünü and›ran
rezidans›n önüne
gelerek güvenlik
memurunun kap›y› açmas›n›
bekliyor. Güvenlikteki
formal› genç, tan›d›k
gülümsemesiyle “iyi
akflamlar” diyerek a¤›r
hareketlerle dü¤meye bas›p
kap›y› aç›yor. Akflam›n geç
saatinde iflinden yorgun
arg›n dönen Sema Han›m,
arabas›n› park eder etmez
k›z›n› arayarak akflam
yeme¤i için afla¤›daki
restorana inmesini istiyor.
Anne-k›z rezidansa ait olan
lüks restoranda ço¤u zaman
yapt›klar› gibi akflam
yemeklerini yiyorlar. Ve
daha önceden kararlaflt›rm›fl
olduklar› gibi de, befl
dakikal›k yürüme
mesafesindeki sinemaya
gidiyorlar. Gece geç
saatlerde evlerine dönmek
onlar için kesinlikle sorun
de¤il…
Sema Han›m, iflinden kalan
çok az vaktini genelde
yaflad›¤› rezidans›n içinde
geçiriyor. Yaflad›¤› mekan›n
sundu¤u seçeneklerden
dolay› da, flehir merkezine
gitme zorunlulu¤unu
duymuyor. Befl y›l önce
eflinden boflanm›fl. K›z›yla
beraber yaln›z yafl›yor.
Birkaç y›l önce, ‹stanbul
Befliktafl’taki evini satarak
bir rezidansta yaflama karar›
alm›fl. Her fleyden önce
k›z›yla yaln›z yaflayan bir
kad›n olarak sunulan tam
güvenlik hizmeti,
restorandan birkaç dakika
içinde günün tabldot yeme¤i
dahil evine yap›lan servis,
baflta havuz olmak üzere site
içindeki sportif olanaklar,
kendisini günün her saatinde
rahat ve özgür hissetmesi
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Onlar flehir içinde ayr› flehir
gibi. Kentin geriliminden
uzak, sakin, temiz ve
düzenliler. Muntazam ve
bak›ml› yollara, tertemiz
sokaklara sahipler. Al›flverifl
merkezi, kafeteryas›, spor
merkezi, okulu, park› sadece
kendi sakinlerinin kullan›m›
için. K›sacas› her fley dahil
yaflamlar sunarak, bir

gibi nedenlerle ald›¤›
karardan da çok memnun.
Sema Han›m, “Keflke daha
önce tafl›nsayd›m” diyor.
fiEH‹R ‹Ç‹NDE fiEH‹R
Rezidanslar yani uydu
kentler, son y›llarda
Türkiye’de patlayan
gayrimenkul sektörünün
flehirleflmeye yeni katk›lar›.

Fiyatlar 72 bin dolardan bafll›yor
Projenin ad›

Yeri

Antrium Residence
Atapark Residence
Fulya Residence
Main Towers Residence
Nautilus Residence
Pagesus Residence
Selenium Twins
Selimo¤lu Residence
Mashattan
Park Ataflehir Residence
Terrace Fulya
Uphill Towers Residence
My World Andromeda Residence
Ekinoks Beylikdüzü Residence
Ç›nar Residence
Atapol Residence
Flora Residence
Dora Park Residence
Bellevue Residences by Kempinski
Kempinski Residences Astoria

Ümraniye
Ataflehir
Caddebostan
Maslak
Yeflilyurt
Beylikdüzü
Fulya
Ataflehir
Maslak
Ataflehir
Fulya
Ataflehir
Ataflehir
Beylikdüzü
Kemerburgaz
Ataflehir
Kozyata¤›
Ümraniye
Etiler
Esentepe

Fiyat›
130 bin - 530 bin dolar
400 bin - 550 bin dolar
575 bin dolar
250 bin - 2.5 milyon dolar
665 bin - 995 bin dolar
72 bin - 138 bin dolar
Metrekaresi 3 bin dolar
190 bin - 230 bin dolar
305 bin - 929 bin dolar
160 bin - 290 bin dolar
Metrekaresi 2800 - 3800 dolar
Metrekaresi 2 bin 200 dolar
165 bin - 335 bin dolar
111 bin - 229 bin YTL
45 bin Euro
260 bin - 345 bin YTL
214 bin - 269 bin dolar
178 bin - 425 bin YTL
Metrekaresi 6 bin - 7 bin dolar
400 bin - 1.5 milyon dolar

insan›n flehirle ba¤lant›s›n›
kesebiliyorlar.
Son y›llarda baflta ‹stanbul
olmak üzere kentlerin
büyümesiyle birlikte, arsa
s›k›nt›s› yaflanmaya
baflland›. Konut projeleri
giderek flehir merkezinin
uzaklar›na do¤ru kayd›.
Bunda, flehir merkezinde
arsa kalmamas› kadar, ev
sahibi olmak isteyenlerin
flehrin kalabal›k ve
karmaflas›ndan kaçma iste¤i
de etkili oldu. Durum böyle
olunca, kent merkezlerinden
uzakta ve daha genifl araziler
üzerinde büyük inflaat
flirketleri taraf›ndan markal›
siteler infla edilmeye
baflland›. Yeflil alanl›,
güvenlikli ve kendi içinde
yaflam› idame ettirebilecek
her türlü olana¤a sahip
siteler, özellikle orta ve üst
gelir grubunun tercihi haline
geldi. Baflta ‹ngilizce olmak
üzere her dilden isimle,
hemen her bölgede mantar
gibi infla edilmeye bafllanan
uydu kentler, ekonomi için
de önemli bir destek olarak
görülüyor. Yeni uydu kent
tasar›mlar›, k›r hayat›n›n
güzellikleri ile kentlerin
sa¤lad›¤› en son olanaklar›n

Evde befl y›ld›zl›
otel konforu

bir araya getirildi¤i yeni
yaflam biçimleri sunuyor.
‹ZOLE ORTAM
‹nsanlar›n daha modern
ortamlarda yaflamas›na
olanak veren ve flehirleflme
anlay›fl›n› kökünden
de¤ifltiren uydu kentler ve
rezidans yaflam›n›n zamanla
farkl› bir yönü daha ortaya
ç›kt›. Bu yap›lar›n
toplumsal iliflkilere, aile ve
toplumsal cinsiyet düzenine
etkisi de tart›fl›lmaya
baflland›. Çünkü flehir
içinde flehir yaratan uydu
kentlerde yaflayanlar
topluma yabanc›laflmaya,
flehir insanlar›n›
ötekilefltirmeye bafllad›lar.
Demir tellerle çevrelerinden
izole edilen rezidans ve
sitelerde yaflayanlar, birkaç
metre ötelerindekilerden
habersiz yaflamlar›n›
sürdürüyorlar.
Yeni orta s›n›f ve uydu kent
yaflam› konusunda
araflt›rmalar yapan
Ortado¤u Teknik
Üniversitesi (ODTÜ)
Sosyoloji Bölümü Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Sencer
Ayata, maddi durumu iyi
olan orta s›n›f ailelerin

artan bir h›zla kentin
d›fl›na, kendilerini daha alt
s›n›flara mensup
insanlardan iyice
ay›rabilecekleri, onlarla
iliflki kurmaktan
kaç›nabilecekleri,
istedikleri kiflilerle görüflüp
istemediklerini
yaflamlar›ndan kolayca
ç›karabilecekleri uydu
kentlere tafl›nd›klar›n›
söylüyor. Parçalanm›fl
kentte gerilim, flüphe ve
ayr›mc›l›¤›n farkl› gruplar
aras›ndaki temaslara
giderek daha fazla
damgas›n› vurdu¤unu
belirten Ayata, gruplar›n
aralar›ndaki uzlaflmas›
mümkün olmayan
fakl›l›klar› vurgulad›kça
kentsel bütünleflme
ümidinin giderek
azald›¤›n›n alt›n› çiziyor.
YEN‹ ORTA SINIF
Bu geliflmenin, kentsel hayat
ve toplumsal iliflkiler
üzerinde çok ciddi olumsuz
etkileri görülüyor. Sencer
Ayata, uydu kentte yaflayan
yeni orta s›n›ftan insanlar›n,
genellikle taflral› kaba ve
medeniyetten uzak
gördükleri kent

kalabal›¤›ndan kendilerini
kesin çizgilerle ay›rma
e¤iliminde olduklar›n›n
vurguluyor. Daha da
önemlisi, kent hayat›n›
bütünüyle bir kargafla ve
düzensiz bir çeflitlilik olarak
alg›l›yorlar.
Ayata, yeni orta s›n›f›n
düzen saplant›s› ile s›n›fsal
farkl›l›klar› vurgulama
arzusunu birbiriyle yak›ndan
ilgili buluyor. Çünkü ona
göre, farkl›l›klar ve ayr›mlar
ancak düzenin oldu¤u, her
fleyin yerli yerinde durdu¤u
bir ortamda korunabilir ve
sürdürülebilir:
“Bat›daki benzerleriyle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda
Türkiye’deki uydu kent
alanlar›nda daha az yeflil
alan bulundu¤u ve müstakil
bahçelerin çok daha küçük
oldu¤u görülüyor. Yine de,
uydu kentteki konut
yo¤unlu¤u flehre oranla daha
az. Sakinlere, oldukça özenli
ve etkin hizmet sunuluyor.
Türkiye’de köy ve kentlerin
genel görüntüsünün tersine,
siteler temiz ve derli toplu.
Site yöneticileri, bu flekilde
Türklerin evlerine iyi
bakt›klar› ama oturduklar›
sokaklar›n ve semtlerin

Bir evde yaflay›p ayn› zamanda
otelcilik hizmetleri de al›nmas›n›
sa¤layan rezidans›n (residence)
sözlükteki karfl›l›¤›, yüksek devlet
görevlileri, elçiler gibi kiflilerin
oturmalar›na ayr›lan konut olarak
geçiyor. Son befl y›ld›r hayat›m›za
giren rezidanslar›n en yo¤un
oldu¤u flehir ‹stanbul. Bu flehrin
adeta tafl› topra¤› rezidans olmufl
durumda. Otel konforu sunan
rezidans dairelerine hem inflaat
flirketleri, hem de tüketiciler yo¤un
ilgi gösteriyor. Evde befl y›ld›zl› otel
konforu sa¤layan bu daireler, daha
proje aflamas›nda maket üzerinden
sat›lmaya bafllan›yor, inflaat›
bitmeden tükeniyor. Fiyatlar› 72 bin
dolardan bafllay›p 2.5 milyon dolara
kadar ç›kan rezidanslar adeta
‹stanbul'un dört bir yan›na yay›lm›fl.
Rezidansa gösterilen yo¤un ilgiyi
fark eden inflaatç›lar yeni
projelerini ard› ard›na tan›t›yor.
Önceleri merkezi semtlerde ve ifl
merkezlerine yak›n bölgelerde infla
edilen rezidans projelerine art›k
‹stanbul'un her yerinde rastlamak
mümkün. Gayrimenkul uzmanlar›,
rezidans projelerine gösterilen
yo¤un talebi, h›zl› ve zor yaflam
koflullar›n›n evde geçirilen süreyi
azaltmas› ile konforlu ve kolay
yönetilebilen evlere olan ilginin
artmas›na ba¤l›yor. Standart bir
rezidans dairesinde, tam donan›ml›
mutfak, ütü odas›, kablolu
televizyon, uydu televizyon,
internet ba¤lant›s›, kasa, direkt
telefon, klima ve çamafl›r makinesi
gibi servislerin yan› s›ra sekreterlik,
resepsiyon hizmeti, günlük temizlik
servisi, kuru temizleme,
çamafl›rhane, al›flverifl servisi ve
otopark da bulunuyor.
‹stanbul’da rezidans inflaat› için en
çok tercih edilen semt Ataflehir.
Ancak Beylikdüzü’nden
Ümraniye’ye, Kemerburgaz’dan
Yeflilyurt’a kadar flehrin dört bir
yan›nda yeni rezidans projelerinin
yap›m›na bafllan›yor. Uzmanlar,
önümüzdeki dönemde rezidans
rekabetinin yaflanaca¤› en gözde
bölgeyi ise, Maslak olarak görüyor.
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“Rezidans yaflam›
sosyal iliflkileri güçlendiriyor”
A¤ao¤lu ‹nflaat, rezidans inflaat› yapan önemli firmalardan biri. Yedinci rezidans
projesini Bat› Ataflehir’de hayata geçirdi. My World’ün içinde yer alan Andromeda ise,
flirketin ilk rezidans projesiydi. A¤ao¤lu ‹nflaat Sat›fl ve Pazarlama Koordinatörü Ayten
Alpar, 25 y›ld›r “Yaflam Mimarl›¤›” yapt›klar›n› dile getirerek, konut yaparken sosyal
aç›dan insanlar›n birbirleriyle olan iliflkilerini de dikkate ald›klar›n› söylüyor. Alpar,
“‹nsanlara yaflam alanlar› sunuyoruz. Kulüp aktiviteleri arac›l›¤›yla unutulan komfluluk
iliflkilerinin canland›r›lmas›, çocuklar için sitelerde güvenle oynayabilme olanaklar›n›,
güvenli bir site ortam›nda oturmalar›n›, altyap› sorunlar› olmadan konfor ve huzur
içinde keyifli bir yaflam sürmelerini sa¤l›yoruz” diyor.
Alpar, rezidans yaflam›n›n metropollere uygulanabilecek bir yaflam tarz› oldu¤unu
belirtiyor. Rezidanslardaki yeni yaflam tarzlar›n›n günümüz koflullar›nda ifl yo¤unlu¤u
yaflayan kitlenin zamandan tasarruf etmesini sa¤lad›¤›n› vurguluyor. Alpar’a göre,
rezidans yaflam› insanlara birçok fayda sa¤l›yor: “Kaybolmaya yüz tutmufl komfluluk
iliflkileri, kulüp aktiviteleri sayesinde güçlendi¤inden izole bir yaflamdan söz edemeyiz.
Günümüz koflullar›nda insanlar daha düzenli ve özellikle güvenli yaflamlar sürecekleri
evleri tercih ediyor. Rezidans yaflam›n›n tam tersine sosyal iliflkileri gelifltirdi¤ine
inan›yoruz.” Kendisinin de sitede yaflad›¤›n› aktaran Alpar, flu tespitlerde bulunuyor:
“Site yaflam›na geçmeden önce flehir içinde apartman dairesinde edindi¤im

bak›m› ile ayn› düzeyde
ilgilenmedikleri fleklinde
yayg›n elefltiriye dolayl› bir
yan›t vermifl oluyor.”

“fiehir yaflam›ndan vazgeçemem”
Adile Emanet (45): Üsküdar’da bir apartmanda oturuyorum. fiehir içinde ve
olaylar›n tam ortas›nda yaflamak benim için vazgeçilmez. Site ya da rezidans gibi
bir yaflam tarz› benim için çok uzak. Tellerle çevrilmifl bir yaflam tarz› bana göre
de¤il. Sepeti uzat›yorum bakkal ekme¤i koyuyor. Apartman›n giriflinde mahallenin
kad›nlar›yla sohbet ediyorum. Befl dakikada Kad›köy’de, befl dakikada Befliktafl’ta
olabiliyorum. fiehir d›fl›nda, izole rezidanslarda yaflamak bana cazip gelmiyor. Çocuk
ve sokak gürültüleri oluyor ama zaten ben insanlar›n içinde yaflamak istiyorum.

“Herkese rezidans› öneririm”
Gül F›rat (47): Eflimle boflanmadan önce, o¤lumuz ve biz Aksaray ve
Göztepe gibi flehrin kalabal›k merkezlerinde oturuyorduk. Bofland›ktan sonra,
henüz yafl› küçük olan o¤lumla birlikte yine merkezi olmakla birlikte;
tan›mad›¤›m›z, farkl› semtlere tafl›nd›k. O semtlerin sakinlerine biz ne kadar
yak›n olmaya çal›flsak da, onlar›n bizi kabul etmeyece¤ini hiç tahmin etmemifltik.
Çevreyle uyumsuzlu¤umuz, orta gelir grubuna hitap eden bir rezidansa
tafl›nmam›zla birlikte son buldu. Art›k iflim gere¤i geç saatte eve geliyor olmam
kimseyi ilgilendirmiyor, o¤luma kimse bir fley sormuyor. Neredeyse hemen her
gün yak›nlar›m›n bafl›na gelen h›rs›zl›k olaylar› beni ürkütmüyor. Bu arada, flehir
içinde normal bir apartman dairesinde yaflayanlar›n da rezidansta
oturabileceklerini söylemeliyim. Bu bir tercih. Ben, farkl› nedenlerle tercihimi
yaparken, rezidans›n bana sa¤lam›fl oldu¤u sosyal ve fiziki imkanlar› dikkate
almam›flt›m. Güvenlik d›fl›nda verilen teknik hizmetler, rezidans restoran›,
o¤luma sa¤lanan spor olanaklar›, yaz›n havuzda komflular›mla birlikteli¤imi
düflününce, herkese rezidansta yaflamalar›n› rahatl›kla tavsiye edebilirim.
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C‹NS‹YET ROLLER‹N‹
DE⁄‹fiT‹R‹YOR
Ayata, uydu kentlerin
toplumsal cinsiyet rolleri
konusunda da büyük önem
tafl›d›¤›n›n alt›n› çiziyor. Ona
göre, uydu kentin kendini
tan›mlay›fl›nda cinsiyet de
s›n›f kadar önemli bir
a¤›rl›¤a sahip. Ayata, uydu
kenti “merkezi özel yaflam
olan bir kamu alan›” olarak
tan›ml›yor. Uydu kentlerin
hem ev, hem de aile merkezli
bir mekan oldu¤unu
söylüyor:
“Ailenin küçülmesi ve
çekirdek ailenin kendini
genifl toplumdan önemli
ölçüde tecrit etme e¤ilimine
girmesi uydu kentin iki temel
özelli¤i. fiehir içindeki
apartman semtlerinde de
çekirdek ailenin mahremiyeti
güçlü biçimde vurgulan›yor
ancak ailenin iflten, sokaktan
akraba ve mahalle
çevresinden kopmas› esas
olarak uydu kentte

belirginlefliyor. Ço¤unluk
flehirdeki ahbaplar›yla bir
araya gelmeyi sürdürse de,
genel e¤ilim fiziksel
mesafenin artmas›yla sosyal
iliflkilerin zay›flamas›
yönünde.”
fiehir merkezlerindeki
mahalle havas›n›n
bulunmamas› avantaj olarak
görülüyor. Sencer Ayata,
bireyleri sürekli gözetleyen,
kusur arayan ve kötü niyetli
dedikodular yapan mahalle
havas›n›n uydu kent
ortam›nda önemli ölçüde
ortadan kalkt›¤›n›
vurguluyor.
GELENEKLER HEMEN
BIRAKILMIYOR
Mimar Sinan Üniversitesi
Uygulamal› Sosyoloji
Anabilim Dal› Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Müzeyyen

deneyimlerden yola ç›karak insan ve komfluluk iliflkilerinin mahalle aras›
apartmanlarda da giderek azald›¤›n› gördüm. ‹nsanlar›n yaflad›¤› güven sorunu,
apartman d›fl›nda komflular›yla paylaflabilece¤i sosyal alanlar›n›n olmamas›, bu
iliflkileri kurmalar›na engel oluyor. Sitede hem ortak alanlarda komflular›n›zla birçok
fley paylaflabiliyorsunuz, hem de güvenli bir ortamda yaflam›n›z› sürdürüyorsunuz.”
Ayten Alpar, rezidanslar›n gelece¤iyle ilgili ise, “Büyük bir h›zla ilerleyen teknoloji,
konutlara her geçen gün daha fazla entegre edilecek. Daha yal›n dekorasyonlu, daha
pratik kullan›m alanlar›na sahip evler gözde olacak. Rezidans yaflam tarz›
metropollerde artacak. Hafta içi ofislerine yak›n oldu¤u için ve zamandan tasarruf
etmek amac›yla rezidansta yaflayan kifliler do¤a konseptleri a¤›r basan bahçeli villa
veya iki katl› evlere geçmeyi tercih edecek” öngörüsünde bulunuyor.

Güler ise, mekanlar›n
düzgünlü¤ünün insanlar›n
davran›fllar›n›n düzgün
olmas›nda etkisi bulundu¤unu
savunuyor. Ancak rezidans ve
site yaflam›n›n sak›ncalar›n›n
olabilece¤ini, insanlar›
birbirine ötekilefltiren
yap›laflmalar›n mahsur
yaratabilece¤ini dile getiren
Güler, “Ancak yeni site
anlay›fllar› havuz bafllar›n›n,
kafelerin ortak kullan›lan
alanlar›n oldu¤u mekanlar
yarat›yor. ‹nsanlar ayn›
mekan› paylaflt›klar› için
tan›fl›p, yak›nlaflabiliyorlar.
Dikine de¤il de, enine ve yatay
yerleflimler insanlar için daha
sa¤l›kl› olur. Toplumda flu
anda bile apartmanlarda ve
sitelerde yaflayanlar aras›nda
kopukluk var ve bunun önüne
geçmek mümkün de¤il” diyor.
Güler, flehir merkezinden site
ve rezidanslarda yaflamaya
bafllayan insanlar›n birdenbire

kültürlerini ve geleneklerini
terk etmediklerini ifade
ediyor. Komfluluk iliflkilerini
ve di¤er adetlerini devam
ettirdiklerinin alt›n› çiziyor:
“Herkes kendi sitesini
tellerle çevirmifl, kimse
giremiyor. Bu flekilde, sitede
yaflayanlar›n güvenli¤i
sa¤lanabilir ama toplumda
ayr›mc›l›¤a da neden
olunabilir. Ancak bu
ayr›mc›l›k tarihte her zaman
vard›. Az geliflmifl ülkelerde
yerleflim biçimleri, s›n›flar
aras› farkl›l›¤› korumak
üzere düzenleniyor.”
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¤itim, deneyim, kiflilik özellikleri ve bir de burcunuz…
‹fl baflvurular›nda ve ifle al›m kararlar›nda bu üç
özelli¤e bak›ld›¤›n› herkes biliyor. Ancak do¤du¤umuz
gün nedeniyle sahip oldu¤umuz burçlar›m›za göre de
de¤erlendirme yap›ld›¤›n›n ço¤umuz fark›nda bile
de¤iliz.
‹nsan kaynaklar› dan›flmanlar›na göre, birçok müdür veya
patron ifle al›m karar›n› verirken burçlar› da baz al›yor.
Kendi burçlar›n›n anlaflt›¤›
burçlara sahip olan adaylar›
ifle almay› tercih ediyorlar.
Burçlarla meslekler
aras›nda ba¤lant› oldu¤unu
iddia eden bu görüflteki
kiflilere göre, burçlar›n
temsil etti¤i karakterler ifl
hayat›na da bu özelliklerini
>> ‹kizler: Terazi ve Kova
yans›t›yor. ‹nanmas› zor
ama ifl dünyas›nda bu
>> Kova: ‹kizler ve Terazi
yönteme ra¤bet bir hayli
>> Koç: Aslan ve Yay
fazla.
>> Bal›k: Yengeç ve Akrep
>> Bo¤a: Baflak ve O¤lak
‹fiE ALIMDA
>> O¤lak: Bo¤a ve Baflak
DESTEKLEY‹C‹
>> Yengeç: Akrep ve Bal›k
‹nsan kaynaklari flirketi
>> Aslan: Yay ve Koç
Fortune Dan›flmanl›k'›n
>> Baflak: Bo¤a ve O¤lak
Orta¤› Ayflen Ar›duru,
>> Terazi: Kova ve ‹kizler
eleman arayan flirketlerden
bu yönde kendilerine talep
>> Akrep: Bal›k ve Yengeç
geldi¤ini söylüyor. Ona göre,
>> Yay: Koç ve Aslan
kiflinin sahip oldu¤u burç,

Hangi burç,
hangi burçla
iyi çal›fl›r?
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kendi kiflilik özelliklerini yans›tt›¤›ndan, ifle al›mda bir
gösterge ya da destekleyici bilgi olabiliyor. Ancak Ar›duru,
sadece burçlara ba¤l› ifle al›m karar› verilmesini do¤ru
bulmuyor. fiirketlerin, eleman taleplerinde öncelikli olarak
e¤itim, deneyim ve kiflilik özelliklerine önem verdi¤ini
belirtiyor. Daha sonra da flirket kültürüne ve ücret
beklentilerine bakarak ifle al›m karar› veriliyor. Ayflen
Ar›duru, "Burçlar asl›nda bireyin kiflilik özelliklerini büyük
ölçüde yans›t›yor. Ancak çal›flma kapasitelerini en bafltan
göstermesi mümkün de¤il. ‹nsanlar›n do¤du¤u yer, yetiflti¤i
çevre, e¤itimleri farkl› katk›lar
yaratabilir ve kiflisel de¤iflimlere
yol açabilir. Önemli olan
baflarma arzusu, h›rs, çal›flkanl›k
ve heves" diyor.
KOVA, KOÇ, ASLAN TALEP
ED‹L‹YOR
‹fle al›mlarda art›k alternatif
yöntemler gelifltirilmeye
bafllan›yor. Bu alternatif
yöntemlerden biri de burçlara
verilen önem. Mülakatlar›n
‹nsan kaynaklari flirketi
sonunda adaylara burçlar›n›n
Fortune Dan›flmanl›k'›n Orta¤›
DA sorulabildi¤ini dile getiren
Ayflen Ar›duru
Ar›duru, Kova, Aslan, Koç gibi
burçlar›n tercih nedeni olabildi¤ini kaydediyor. Ar›duru'ya
göre ise, baflar›l› çal›flanlar daha çok Aslan, Kova, Koç,
O¤lak ve Yay burcundan ç›k›yor. ‹kizler burcundakilerin
çok fazla tercih edilmedi¤i yönünde genel kan›
bulundu¤unu vurguluyor. Ar›duru, yurtd›fl›nda da
astrolojiye göre alternatif ifle alma yöntemlerinin
gelifltirilmeye baflland›¤›n›n alt›n› çiziyor.

Art›k az›msanmayacak say›da patron ve yönetici, ifle al›m karar›n›
verirken adaylar›n burçlar›na da bak›yor. Burçlarla ilgili yaz›l› bir kural
olmamakla beraber çok say›da yönetici kendi burcuna uygun insanlar›
tercih ediyor. ‹nsan kaynaklar› dan›flmanlar›na göre, iflverenler Kova,
Aslan ve Koç burçlar›n› daha çok tercih ediyor. Burcu ‹kizler olanlar›n
durumu ise pek iç aç›c› de¤il…

Burçlar ve ideal meslekleri
Koç: At›lgan, serüvenci, yaflam dolu, cesur ve planl›d›r. Bafllad›klar› her
iflin hemen bitmesini isterler. H›zl› ve ileriye dönüktürler. fiirketlerde
baflar›l› olurlar. Koçlar için uygun meslekler: Sat›fl, asker, reklamc›, halkla
iliflkiler uzman›, muhabir, televizyoncu.
Bo¤a: Baflar›lar›, ifl konusunda azimli, çal›flkan ve inatç› olmalar›
sayesindedir. ‹flte düzenli, inatç›, enerjik, dayan›kl› ve kararl›lar. Serbest
mesle¤e ve tak›m çal›flmas›na yatk›n de¤illerdir.
Uygun meslekler: Emlakç›, bankac›, grafiker, broker, ekonomist, otel
yöneticisi, inflaat mühendisi.
‹kizler: ‹letiflime yatk›n olan ‹kizler, zihinsel ve bedensel aç›dan
hareketlidirler ve birkaç ifli bir arada yürütebilirler. H›zlar›, hataya neden
olsa da çabuk toparlan›rlar. H›zl› çal›fl›r, rutin
iflleri sevmezler. Uygun meslekler: Müflteri
temsilcisi, muhabir, reklamc›, metin yazar›,
yay›nc›. Konsantrasyon yetene¤i geliflmiflse
iyi borsac› olabilirler.
Yengeç: Duygusal zekas› olan Yengeçler iyi
niyetleri sayesinde ifl hayatlar›nda ad›m ad›m
ilerlerler. Yengeç burcunda do¤anlar parlak
fikirlidirler. ‹yi ifl insan› olurlar ve büyük
flirketleri yönetirler. Uygun meslekler: Doktor,
hemflire, sekreter, otel yöneticisi, ö¤retmen,
emlakç›, genel müdür.
Aslan: Aslan ifl konusunda çok etkileyici ve
yarat›c›d›r. Bu özelliklerini çal›flma arkadafllar›n›n
kifliliklerindeki cevheri ortaya ç›karmalar›nda
teflvik olarak kullan›rlar. Lider, kibirli, cömert ve
gururlu Aslan kendi fikirlerinde ›srarc› davran›r.
Aslan burcunun iflyerinde baflar›l› olmas› için
diktatör olmaktan kaç›nmas› gerekiyor.
Uygun meslekler: Oyuncu, sanatç›, modac›, halkla
iliflkiler uzman›, yönetici, mühendis, muhasebeci,
sat›fl dan›flman›.
Baflak: ‹flte h›rsl›d›rlar. Hata yapmaya tahammül edemedikleri için

mükemmeliyetçidirler. Uygun meslekler: Alternatif t›p uzman›, borsac›,
muhasebeci, eczac›, ö¤retmen.

Terazi: Terazi burcu çal›flan› ifl bitiricidir. ‹nsanlarla iyi geçinir, öncüdür,
di¤er çal›flma arkadafllar›n› motive eder. Sevimli ve nazik Terazi'ler
diplomasi ve iflbirli¤inde baflar›l› olurlar.
Uygun meslekler: Ressam, müzisyen, stilist, mimar, hakim, diplomat,
kuaför, difl doktoru.

Akrep: Dünyan›n en zengin adam› Bill Gates, Akrep

burcuna tipik bir örnek. Akrepler cin fikirlidirler.
Esrarengiz önsezileri ve ola¤anüstü haf›zalar›yla dikkat
çekerler. ‹flte tutkulu, güçlü karakterli, kuflkucu ve
inatç›d›rlar. Uygun meslekler: Polis, araflt›rmac›,
medyum, politikac›, köfle yazar›, cerrah, bilim adam›.

Yay: ‹fl hayat›nda genelde tafl›yabileceklerinden

fazla yük al›rlar. Sonra da kendilerinden ödün
vermeye bafllarlar. Ba¤›ms›z ve yetenek gerektiren
ifllerde baflar›l› olurlar.
Uygun meslekler: Felsefeci, avukat, ö¤retmen,
turizmci, sporcu, yönetici, politikac›, iflletmeci.

O¤lak: Çok fazla çal›fl›p, kendilerini tüketirler.

Çok h›rsl›, azimli, muhafazakar, dayan›kl› ve inatç›
olan O¤lak ilerlerken y›lmaz, uzun mesafe
koflucusudur. ‹yi çal›fl›r, liderlik özelli¤i otoriteyle
tart›flma yaratabilir. Uygun meslekler:
Müteahhit, ö¤retim üyesi, sigortac›, bankac›.

Kova: Yarat›c›l›klar› bask›nd›r, gözlem ve analiz yetenekleri vard›r, pratik
ve k›sa sürede çözüm sa¤layacak orijinal fikirler üretebilirler. ‹flini hakk›n›
vererek yapar, yarat›c› alanlarda daha baflar›l› olurlar.
Uygun meslekler: Radyocu, televizyoncu, bilgisayar uzman›, arkeolog, film
yönetmeni.
Bal›k: H›rsl› ve çal›flkan olan Bal›k burcunun iflte baflar›l› olmas› için hem
iyi para kazanmas›, hem de tatmin olmas› gerekir. Ak›ll› ve uyumludur.
Sat›fl ve pazarlamada baflar›l› olurlar. Uygun meslekler: Akademisyen,
ressam, müzisyen, sosyal dan›flman, ö¤retmen, sporcu, foto¤rafç›.
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ailem
Evlilikler veya
iliflkiler bir y›ldan
k›sa bir sürede
monotonlaflabiliyor.
Heyecan›n›
kaybeden evlilikler
ise, aldatmayla
sonuçlanabiliyor.
‹liflki Koçu Saim Koç,
"Monotonlaflman›n
temel belirtisi can
s›k›nt›s›. Genellikle
herkesin içine
düfltü¤ü hata ise,
sorunun
partnerinden
kaynakland›¤›
düflüncesi.
Kendimizi
sorgulamadan,
eflimizi suçlayarak
hiçbir yere
varamay›z" diyor.
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Önce kendini de¤ifltir
sonra eflini suçla!
> > H a n d e B a fl a k

‹

lk bak›flta afl›k oldular.
‹liflkileri çok h›zl›
geliflti. Birbirlerini bir
an bile görmeden
yapam›yorlard›.
Çiçekler, hediyeler,
uykusuz geçen geceler.
Heyecan, sevgi ve bafl
dönmesi aylarca sürdü.
Evlendiler… Belli bir süre
sonra çok güzel giden her
fley birden bire flekil
de¤ifltirdi. Büyük aflkla
bafllayan evlilik zamanla
çekilmez hale geldi. Kalpler
çarpmaz oldu ve ço¤u
insan›n evlilik ya da
iliflkileri sonunda yaflad›¤›
sonla bafl bafla kald›lar.
S›k›nt›, sürekli elefltiri,
partneri haks›z yere
suçlama ve hatta aldatma…
Birçok insana tan›d›k
gelebilecek bu süreci

Evlilik ve ‹liflki Koçu Saim
Koç, “monotonluk”,
iliflkinin monotonlaflmas›
olarak tan›ml›yor. Her
iliflkinin
monotonlaflabilece¤ini ve
bunu önlemenin bireylerin
elinde oldu¤una dikkat
çeken Koç, “De¤ifliklik
temel bir gereksinimdir ve
zaman içinde her yönüyle
bizim için art›k bilinmez
olmaktan ç›kan bir kifliyle
bu ihtiyac›m›z›
gideremeyiz. Herkes için
bilinmeyen çekicidir çünkü
merak duygumuzu tatmin
eder. ‹liflkimizde monoton
bir sürecin içine
sürüklendiysek baflka
insanlara ilgi duymam›z
kaç›n›lmazd›r” diyor.
HEYECAN ‹Ç‹N KAVGA
‹liflkiler ve evlilikler
insanlar için zamanla
cazibesini yitirerek monoton
hale gelebiliyor. Ço¤u
zaman bireyler bunun
fark›na bile
varamayabiliyor. Peki,
evlilik ya da iliflkiler neden
monotonlafl›r? Kurald›fl›
E¤itim ve Dan›flmanl›k
flirketi uzmanlar›ndan Saim
Koç, iliflkileri
monotonlaflt›ran faktörlerin
hepsinin alt›nda yatan temel
nedeni kiflilerin kendilerini
yenilememeleri olarak
görüyor. Ona göre, çiftlerin
birbirlerinin de¤ifliklik
ihtiyac›na cevap
verememesi iliflkileri
tekdüze hale getiriyor:
“Evliliklerde her fley bilinir

hale geldi¤inde, efller
otomati¤e ba¤lanm›fl gibi
hep bilinir tepkiler
verdi¤inde evlili¤in
monotonlaflt›¤›n› ço¤u evli
insan kendi deneyiminden
bilir. Can s›k›nt›s› bafllar.
Heyecan›n bitti¤i yerde
depresyon bafl gösterir.
Heyecan›n olmad›¤› bir
ortamda mutsuzluk olur.
Tam bu noktada da aray›fl
bafllar. Yaflamlar›nda farkl›
fleyler isteyenler, mücadele
edecekleri bir fleylere ihtiyaç
duyarlar. Heyecan
gereksinimi had safhaya
ulafl›r.”
Saim Koç, de¤ifliklik
ihtiyac›n›n tatmin olamad›¤›
durumlarda çiftlerin kavga
etti¤ine dikkat çekiyor.
Kavga, küsme ve bar›flma
süreci iliflkilere heyecan ve
belirsizlik getiriyor. Küsme
ne kadar sürecek? ‹lk ad›m›
kim, nas›l atacak? Bar›flma
nas›l kutlanacak? Koç, baz›
çiftlerin hiç tart›flmad›klar›
için övündüklerini oysa bir
iliflkide hiç kavga ya da
tart›flma olmamas›n›,
normal bulmad›¤›n›
düflünüyor.
SUÇLAMAKLA OLMAZ
Belli bir süre verilememekle
beraber efllerin kendilerini
gelifltirmedikleri evliliklerde
genellikle bir y›ldan daha
k›sa bir sürede
monotonlaflma
bafllayabiliyor. ‹liflki
Uzman› Koç, sevgili
iliflkilerinde bu sürenin
biraz daha uzayabilece¤ini

‹liflkilerin
monotonlaflma
nedenleri
> Çiftlerin kendilerini
yenilememeleri.
> Çiftlerin birbirlerinin
de¤ifliklik ihtiyac›na cevap
verememesi.
> Evlilikte her fleyin bilinir
hale gelmesi, efllerin hep
ayn› tepkileri vermesi.
> Can s›k›nt›s›.
> Yeni bir fley için mücadele
etme aray›fl›
> Heyecan iste¤i.
> Kavga, küsme.

belirterek, flunlar› söylüyor:
“‹liflkiler emek gerektirir.
‹liflkilerimizden ald›¤›m›z
doyumun ona harcad›¤›m›z
emekle belirlendi¤inin

fark›nda olal›m.
Monotonlaflman›n temel
belirtisi can s›k›nt›s›yla
bafllar. Genellikle herkesin
içine düfltü¤ü hata ise,

Erke¤in iktidar› sorun yarat›r
‹liflki ve Evlilik Koçu Saim Koç, evlilik ve iliflkinin
sa¤l›kl› yürütülebilmesi konusunda efllerin e¤itim
alabilece¤ini aktar›yor. Bu noktada erkeklerin
kendilerini daha fazla gözden geçirmeleri gerekti¤ine
de¤iniyor. Erkeklerin
iliflki içinde kendilerini
iktidarda
konumland›rd›klar›n› dile
getiren Saim Koç, bunun
eflit bir iliflki kurmay›
zorlaflt›rd›¤›n›, bu aç›dan
kad›n›n erke¤in de¤iflimini
arzulamas›n›n son derece
anlafl›l›r oldu¤unu
vurguluyor. Koç'a göre,
iliflkinin eflit kurulamad›¤›
her beraberlik sorun
yarat›r.

sorunun partnerinden
kaynakland›¤› düflüncesi.
Sorunun kiflinin
kendisinden kaynaklanan
yan› fark edilmez. Kendi
durumumuza bakmadan,
kendimizi sorgulamadan,
eflimizi suçlayarak hiçbir
yere varamay›z. ‹liflki
koçlu¤u yapt›¤›m bunca y›l
içinde bana gelen çiftlerin
içinde, sorunu eflinde
görmeyen, efli de¤iflti¤inde
her fleyin de¤iflece¤ini
zannetmeyen tek bir kifliye
bile rastlamad›m.”
‹FLASIN
Efi‹⁄‹NDEYSEN‹Z…
Peki, monotonlaflan bir
evlilik ya da iliflki nas›l
renklendirilir? Saim Koç,
tek düze hale gelen
evlilikleri çocuk yaparak
canland›rman›n yeni sorun
üretmekten baflka sonuç
getirmeyece¤inin üzerinde
duruyor. Bilinçsiz çabalarla
iliflkilerin

canland›r›lamayaca¤›n›
vurgulayan Koç, gerekli
durumlarda uzman deste¤i
al›nmas›n› öneriyor.
Monotonluktan nas›l
ç›k›labilece¤i, heyecanl› bir
sürece nas›l tekrar
dönülebilece¤i konusunda
d›flar›dan tavsiye alman›n
yararlar›na dikkat çekiyor.
Koç, çiftlere flu tavsiyelerde
bulunuyor:
“Henüz geri dönmeye de¤er
bir fleyleri koruyabilmifllerse
iliflkiyi canland›rmak
mümkün olabilir. ‹liflki
iflas›n efli¤ine gelmifl bir
flirket gibi y›pranm›flsa, yeni
bir iliflkiye yat›r›m yapmak
daha ak›ll›ca olabilir. Ancak
bu durumda bile sorunsuz,
s›k›nt›s›z bir ayr›l›k
isteniyorsa uzman deste¤i
gerekebilir. ‹liflkinin g›das›
özendir. ‹liflki canl› bir
organizma gibi her gün
beslenmek durumundad›r.
‹liflkimizde bir sorun
yafl›yorsak, öncelikle
partnerimizi ne kadar
besledi¤imizi gözden
geçirmeliyiz. ‹liflkilerimizi
bize doyum verici hale
dönüfltürmek öncelikle
kendimizi de¤ifltirmek hatta
dönüfltürmekten geçiyor.”
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yaflam›n portresi: atilla ifller
Atilla ‹fller, y›l›n
yar›s›nda hepimizin 17
A¤ustos 1999 büyük
depremiyle yak›ndan
tan›d›¤› AKUT’un
Birim Sorumlusu. Y›l›n
geri kalan›nda ise
Mali Müflavir olarak
çal›fl›yor. ‹fller; da¤da,
do¤ada veya do¤al
afetlerde
kaybolanlara yaflam
vermek için
gönüllülerin
oluflturdu¤u sivil
toplum örgütü olan
AKUT’a tüm kesimleri
dahil olmaya
ça¤›r›yor.

150 gün mali müflavir
150 gün AKUT gönüllüsü

> > Leyla Y›ld›r›m

‹

SMMMO Üyesi, mali
müflavir ve AKUT Yerel
‹liflkiler Birim
Sorumlusu Atilla ‹fller,
hepimizin Marmara
depremi felaketi s›ras›nda
yak›ndan tan›d›¤› ‘AKUT
Gönüllüler Ordusu’nun bir
üyesi. Dünyan›n dört
yan›nda yard›m isteyenlere
dost eli uzatmak için 24
saat yard›ma koflmaya
haz›r olan gönüllü AKUT
ordusunun kahraman›...
Bugüne kadar yurt
genelinde, da¤da, ormanda,
denizde kaybolan insanlara
yard›m etmek için onlarca
operasyona kat›ld›. Gece
yar›s› eve gelen bir
telefonunun ard›ndan,
yard›ma muhtaç birçok
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kiflinin yard›m›na kofltu.
Ço¤u zaman hayat›n›
tehlikeye atarak ölmek
üzere olan bir insan›n
hayat›n› kurtard›.
Afganistan depreminde,
göçük alt›nda kalanlar›n
kurtar›lmas› için uykusuz
günlerce çal›flt›.
AKUT (Arama Kurtarma
Derne¤i) d›fl›nda, ‹SMMMO
üyesi olmaktan gurur
duydu¤unu anlatan mali
müflavir Atilla ‹fller ile
yaflam›n› konufltuk:
Kendinizden bahseder
misiniz? Do¤aya ilginiz
nas›l bafllad›?
‹fller: 1952 y›l›nda
Erzurum’da do¤dum.
Babam, Erzurum’da
Palandöken Da¤lar›’n›n

eteklerine kurulu Et ve
Bal›k Kurumu’nda
Personel fiefi’ydi. Her
hafta sonu ailem veya
tesiste çal›flanlar ile
birlikte da¤lara gider,
derelerde y›kan›rd›k.
Do¤aya ve canl›lara olan
sevgim, küçüklü¤ümde
bafllad›. Macerac› ruhum
çocuklu¤umdan itibaren
flekillendi.
54 yafl›mday›m, halen
çocukluk ve gençlik
y›llar›ndaki enerjiyi
içimde hissediyorum.
Baflar›l› bir ilkokul hayat›
geçirdim. Ancak
ortaö¤renimime ailevi
nedenlerden dolay› ara
verdim. O dönemde Kars
Et kombinas›nda –45
derece so¤ukta çal›flt›m.

–45 derecede çal›flmak
zordu ve ellerde soba yan›k
etkisi yarat›yordu.
E¤itiminizi tamamlamaya
ne zaman karar verdiniz?
‹fller: Zor çal›flma flartlar›
nedeniyle e¤itimime devam
etmeye karar verdim. K›sa
sürede derslerimi d›flar›dan
vererek, liseyi bitirdim ve
üniversite s›navlar›na
girdim. Sonuçlar
aç›kland›¤›nda,
Erzurum’un baflar›l› ilk 3
ö¤rencisinden biriydim.
‹stanbul, Ankara, Bursa
gibi illere ön kay›t
yapt›rd›ktan sonra,
‹stanbul’da eskiden fiiflli’de
bulunan ‹stanbul
Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ne kesin

>> Yaflad›¤›m›z hayat›n bir anlam› olmal› diye düflünüyorum<<
Y›l›n yar›s› olarak 150 gün derken,
tüm hafta sonlar›n› dahil
etmiyorsunuz san›r›z. Hafta
sonlar›n›z nas›l geçiyor?
‹fller: Da¤c›l›k yan›nda, paraflüt, kayak
yap›yorum. Eflim, 10 ve 18 yafllar›nda
olan 2 o¤lum, beni her zaman
destekliyorlar. Arama kurtarma
operasyonuna kat›lmad›¤›n hafta
sonlar›, ailem ile birlikte da¤lara
gidiyoruz. 2 o¤lumu da AKUT
gönüllüsü olarak yetifltiriyorum. Ayn›
zamanda ‹stanbul Zirve Da¤c›l›k
Sporlar› Kulübünde Yönetim Kurulu
Üyesiyim. Hafta sonlar› Zirve Da¤c›l›k
Do¤a Sporlar› çat›s› alt›nda bir araya
gelenlere; kaya t›rman›fl›, da¤c›l›k,
treking, kampç›l›k, teknik kurtarma ve
ip teknikleri e¤itimleri veriyorum.
Herkese aç›k olan, do¤ay› sevenlerin
bir araya geldi¤i kulübümüzde,
bilgilerimizi paylafl›yoruz. Bildiklerimi
daha çok kifliye ö¤retmeliyim ki,
ülkeme ve insanl›¤a ciddi faydam

kayd›m› yapt›rd›m.
Okuldan mezun olup,
askerli¤imi tamamlad›ktan
sonra, serbest muhasebeci
olarak çal›flmaya bafllad›m.
Tabii o y›llarda, flimdi
oldu¤u gibi Mali
Müflavirlik Yasas› yoktu.
Okul arkadafl›m olan
Baflkan›m›z Yahya Ar›kan
ve arkadafllar›,
mesle¤imizin bugünlere
gelmesi için çok çal›flt›lar
ve baflar›l› oldular. 1987
y›l›nda serbest muhasebeci
olarak bafllad›¤›m
mesle¤ime, 1994 y›l›ndan
itibaren mali müflavir
olarak devam ediyorum.
Bilançolar, vergilerle dolu
stresli bir ifl hayat› içinde,
AKUT’a üye olmak nas›l

dokunsun. Özellikle gençlerin ve
içinde insanl›¤a faydal› olmay›
isteyenlerin, AKUT gibi derneklere üye
olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Burada ald›klar› ilk yard›m, arama
kurtarma gibi birçok e¤itimi, aile veya
yak›n çevrelerinde yaflad›klar› bir
sorun s›ras›nda da uygulayabilirler.
Gençlere verece¤im tavsiyem, sigara,
alkol ve uyuflturucudan uzak durarak,
da¤c›l›k, sörf, kayak, paraflüt gibi
sporlar› yapmalar› ve insanl›¤a
yard›mc› olmalar›.
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda kat›ld›¤›n›z
arama kurtarma operasyonlar›ndan
bahseder misiniz?
‹fller: Yurt içi ve yurt d›fl›nda, 25’in
üzerinde arama ve kurtarma
operasyonuna kat›ld›m. Yaflad›¤›m›z
hayat›n bir anlam› olmal› diye
düflünüyorum. ‘Siz hiç, insan hayat›
kurtard›n›z m›? Hayat›n› kurtard›¤›n›z
bir insan ile göz göze geldiniz mi?’.

akl›n›za geldi?
‹fller: Baflar›l› bir meslek
hayat›m var ve eflimle
birlikte çal›fl›yoruz.
Ancak, yo¤un ifl gününün
ard›ndan ifl yerimden
ayr›ld›¤›mda, kendimi
bofllukta hissediyordum.
Do¤aya ve insanl›¤a olan
sevgim ile içimdeki
macerac› ruhum, bana
insanl›¤a faydal› bir fleyler
yapmam gerekti¤ini
hat›rlat›yordu.
1997 y›l› bafl›nda,
AKUT’un ismini ve
çal›flmalar›n› duyarak
üyelik için müracaat
etmifltim. Marmara
Deprem felaketi s›ras›nda,
AKUT gönüllülerinin nas›l
canla baflla çal›flt›¤›n›
gördüm. 2000 y›l›ndan

Böyle derin bir duyguyu yaflad›ktan
sonra, tüm varl›¤›n›z ile AKUT’un
içinde yer al›yorsunuz. Kat›ld›¤›m
operasyonlar sonunda ald›¤›m
telefonlar ve mailler, hayat›m ve
yaflam›n›n önemli bir kesitini
oluflturuyor. AKUT Baflkan› Nasuh
Mahruki ve arkadafllar›, bizlere çok
fley ö¤retti. AKUT da¤da, do¤ada veya
do¤al afetlerde kaybolan kiflilere
yard›m etmek için tamamen gönüllü
insanlar›n oluflturdu¤u bir sivil toplum
örgütüdür. Tüm meslekten insanlar,
ö¤renciler AKUT çat›s› alt›nda insanl›k
yarar› için bir araya geliyorlar, AKUT
üyeleri bir olay hakk›nda bilgi ald›ktan
sonra, olay yerine kendi imkanlar›yla
gider ve o kifliyi kurtarmak için gece
gündüz çal›fl›r.
AKUT, hangi illerde örgütlenmifl
durumda?
‹fller: fiu an ‹stanbul d›fl›nda,
Ankara, Antalya, Olimpos, Marmaris,

itibaren AKUT’un aktif
üyelerinden biriyim. 365
günün yaklafl›k 150
gününü, AKUT e¤itimleri
ile AKUT’un kat›ld›¤›

Bursa, ‹zmit, ‹zmir, Bingöl, Ni¤de
illerin de flubelerimiz var. Ülkemiz
ne yaz›k ki, deprem kufla¤›nda
bulunuyor. Bu nedenle toplumun
tüm bireylerinin, AKUT benzeri
gönüllü sivil toplum örgütlerine
üye olmas› önemli. Bu tür
derneklerde, iki hafta boyunca
alacaklar›, ilk yard›m, enkaza
müdahale, küçük yang›nlarla
mücadele, nükleer-kimyasal ve
biyolojik silahlara karfl› savunma
e¤itimleri, hayatlar› boyunca
kendilerine yard›mc› olacakt›r.
Bildi¤iniz gibi. AKUT hakk›nda baz›
üzücü karalamalar› da yaflad›k.
AKUT aleyhine bafllat›lan
kampanyalar nedeniyle, ba¤›fllar
kesilmifl durumda.
Bugun, AKUT gönüllülerinin
d›flar›daki kurum ve kurulufllara
verdikleri e¤itimlerden gelen
kaynaklar ile yard›mlara yetiflmeye
çal›fl›yoruz.

arama ve kurtarma
operasyonlar›nda
geçiriyorum. Tabii ki, bu
çal›flmalar›mda, ailem
büyük destek veriyor.

0212 212 04 10’DAN AKUT’A ULAfiAB‹L‹RS‹N‹Z
AKUT tamamen g n ll insanlardan olu uyor. Kendini
insanl a adayan AKUT g n ll leri, olaylar kar s nda
ellerinden geleni esirgemeden zerlerine d eni
yap yor. AKUT g n ll leri bir kurtarma operasyonunu
gitti inde hi bir ekilde para almaz. Do ada veya da da
kaybolan bir ki i hakk nda 5 veya 6 g n sonra AKUT a
bilgi veriliyor. Ancak, AKUT g n ll leri ne kadar erken
olay yerine ula rsa, o ki iyi canl bulma ihtimali
artar. nk , do a artlar alt nda yard ma muhta olan
bir ki iyi 72 saatin ard ndan kaybetme ihtimali artmaya
ba l yor. E er bir ki i da da veya do ada kaybolursa,
0212 212 04 10 nolu telefondan AKUT a acil olarak
ula abilir.
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Bu k›fl
‘koyu’
geçecek
Siyah, beyaz, gri ve
k›rm›z› bu k›fl›n
hakimi. Sezonun
dikkati çeken bir
trendi de, geçmifl
y›llarda oldu¤u gibi
leopar desenlerinin
s›kça kullan›l›yor
olmas›…
> > Defne Do¤an

K

ad›n giyiminde bu
k›fl trençkot sitili
kemer ba¤lanan
paltolar oldukça
gözde. Kadife ve
brokar kumafllar bu
grubun merkezinde yer
al›yor. V yakal› diz ve diz
alt› boylar›nda hareket
özgürlü¤ünü k›s›tlamayan
örme elbiseler, darac›k
taytlar, bol kesimli kazak
ve süveterler, deri ceket ve
aksesuarlar yayg›n
modeller olarak göze
çarp›yor.
Kazaklarda gri, taytlarda
siyah favori renkler
olarak dikkat çekerken,
genelde solgun ve nötr
renklerin ön planda
oldu¤u h›rkalarda yatay
çizgi hareketleri
bulunuyor.
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Çal›flan kad›nlara
Park Bravo çal›flan kad›nlara yönelik koleksiyonunda
nefti yeflil, krem, bej ve siyah›n sofistike uyumu, vücuda
oturan dar, fakat ifl hayat›nda rahatl›kla giyilebilecek
seçenekler sunuyor. El iflçili¤inin öne ç›kt›¤›
detaylar›yla, moday› yak›ndan takip eden parçalar
koleksiyona ayr› bir hava kat›yor.
Koton da yine çal›flan kad›nlara yönelik "Business"
koleksiyonunda armürlü gabardinler, ekose desenler,
yünlü kumafl tak›mlar›yla dikkat çekiyor.
Javelin'in pileli etekler
ve dar parça
pantolonlar›n yer
ald›¤› koleksiyonunda
belden pilili elbiseler,
k›sa ve çok dü¤meli
ceketlerle
tamamlan›yor.
Aksesuarlarda ise
armal› dü¤meler
ve arma nak›fllar
göze çarp›yor.
Bisse, erkeklere
yönelik koleksiyonunda sezonun modas›na
uygun tak›m elbise seçenekleri sunuyor. Koleksiyonda
elegan görüntülü, erkeksi yeni dinamikler ile klasik
sitillerin uyumlu kar›fl›m›n› sunan çizgilerle boy
gösteriyor.
Koton'un erkeklere yönelik ''Business''
koleksiyonunda hakim renkler siyah ve gri. Canl›
renklerle hareketlendirilen gömlek grubunda ise mor,
pembe, fuflya, mavi öne ç›kan renkler...

Rahatl›k ön planda
Bu k›fl›n ayakkab› modas›nda
sivri burun ayakkab›lar, dore
siyah kar›fl›m› ayakkab›lar,
dolgu topuk çizmeler, diz üstüne
kadar uzanan çizmeler ön plana
ç›k›yor. Çizmeler ço¤unlukla kal›n,
yüksek topuklu ve yuvarlak burunlu.
Ayakkab›lar da fiyonk gözde unsurlar
aras›nda. Leopar desenli ayakkab› ve
çizmeler dikkat çeken detaylar
aras›nda. Sezonun modas›na uygun
tasar›mlar›yla dikkat çeken Ecco'nun
“Capital” koleksiyonundaki klasik
görünümlü ayakkab›, çizme ve botlar
esneklikleriyle spor ayakkab›lardan
farks›z rahatl›k sunuyor.

moda
Leopar
çantalar

Çantalarda bu
k›fl›n en dikkat
çekici nokta,
sert k›fl
koflullar›na
uygun, ya¤mur
ve kar gibi
ya¤›fllara
dayan›kl›
malzemeden
özel olarak
Ayn› zamanda
tasarlanm›fl olmalar›.
e ç›karan kilit
ön
u
un
sur
güvenlik un
kat çekiyor.
süslemeli modeller dik
rin yan›nda
kle
Çantalarda koyu ren
i renklerde
gib
el
cam
,
mor, lila, bordo
Leopar ve
tasar›mlar bulunuyor.
ab›larda oldu¤u
kaplan deseni ise ayakk
›yor.
ç›k
e
ön
gibi çantalarda da

Sarar'›n elegan görüntüye sahip koleksiyonunda renklerdeki
çeflitlilik öne ç›k›yor. Siyah ve beyaz›n uyumu, mor, k›rm›z› gibi
aksan renklerle destekleniyor. Kaflmir mantolar, ifl kad›nlar› için
farkl› çizgilerdeki etek tayyörler ve ceket pantolon tak›m çok
alternatifli kumafllarla sunuluyor. Düz ve
armürlü beyaz gömlekleriyle dikkat çeken
koleksiyonda bu grubu fl›k tasar›ml› kol
dü¤meleri tamaml›yor. Erkek
koleksiyonunda ise ceketlerde tek dü¤me
ve çift dü¤meli kombinler dikkat çekiyor.
Kendinden gölgeli ve efektli kumafllarla
haz›rlanm›fl tak›m elbiseler, parliament
mavisi, gri, lacivert ve kahve tonlar›n›n
kendi içindeki
uyumuyla
sunuluyor.
Gömleklerde pastel
renkler dikkat
çekiyor. Kravatlar
ise a¤›rl›kl› olarak düz renklerde,
micra desenli ve kendinden jakarl›
modelleriyle gömlekleri
tamaml›yor. Ekoseli, cotton
y›kamal› ve yün ceketler
koleksiyonun en önemli
parçalar›. Collezione da k›fl
koleksiyonunda erkek
trikolar› ile dikkat
çekiyor. Trikoda her yafl
grubuna uygun 150'ye
yak›n model sunuluyor.
Mor, yeflil, pembe gibi renklerin ön
planda oldu¤u kapflonlu, bask›l›, y›kamal›
özelliklere sahip trikolar öne ç›k›yor.

Beyaz k›fl›n
siyah rengi

Erkeklere ve çocuklara ‘s›cak’ seçenekler
Erkek giyiminde ise tak›m elbiseler
ön plana ç›k›yor. Tak›m elbiselerde
pamuk- pamuk kaflmir kar›fl›m›,
natural deri ve yünlü kumafllar öne
ç›k›yor. Klasik stiller yeni dinamikler
ile uyumlu bir kar›fl›m sunuyor.
Çizgiler hayli yumuflak, renkler de a¤›r
ve gösteriflten uzak. Gri, lacivert ve
kahve tonlar› öne ç›k›yor. Gömleklerde
ise beyaz gözde. Bu sezonun
trendlerine uygun birbirinden farkl›
seçenekler sunan çeflitli markalar yine
birbirleriyle yar›fl›yor.
Bere-atk› eldiven tak›mlar›yla minik beyler de fl›kl›kta a¤abeylerinden geri kalm›yorlar.
Kurdele ve dantellerle süslü ürünler de k›z çocuklar›na so¤uk günlere günlere inat
s›cak bir dünya sunuyor. LC Waikiki'nin sonbahar-k›fl koleksiyonu miniklere bu y›l›n
trendlerine uygun yine farkl› seçenekler sunuyor.
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evim evim

Evlere y›lbafl› makyaj›
Bu y›lbafl› coflkusunu ço¤umuz evlerimizde yaflayaca¤›z. Bunun için
de evimizin dekorasyonunda baz› de¤ifliklikler flart. Uzmanlar, odada
az eflya, renk uyumu, konuklara hofl sürprizler öneriyor… > > D e f n e D o ¤ a n

H

er y›lbafl›,
“heyecan›yla” birlikte
gelir. Hepimiz
flimdiden 31 Aral›k
gecesini en keyifli ve
e¤lenceli nas›l
kutlayabilece¤imizi
düflünürken, y›lbafl›
kutlamas›n› evde
planlayanlar için geceye
özgü de¤ifliklikler gerekiyor.
Bu de¤iflikliklerin bafl›nda,
davet edilecek kifli say›s›na
ba¤l› olarak kutlama
yap›lacak odada mümkün
oldu¤unca az eflya olmas›
öneriliyor. ‹ç mimarlar, renk
seçimine özen gösterilmesi
gerekti¤inde de hem fikirler.
Uzmanlara göre, hareket
özgürlü¤ünüzü k›s›tlayacak
sehpalar, k›r›labilecek cam
ve süs eflyalar› baflka bir
odaya almak rahatl›k
sa¤layabilir. Yerleflim düzeni
d›fl›nda elbette y›lbafl›
dekorlar› da önemli.
Örne¤in, çok say›da mum,
odan›z›n ambiyans›na
önemli bir katk› sa¤lar.
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Gecenin ilerleyen saatlerinde
içki al›nabilece¤i
düflünüldü¤ünde mumlar›n
yerlefltirilmesine özen
gösterilmesi flart. Mekan›
lamba ile ayd›nlatmay›
tercih edenlere ise lofl ›fl›kl›
lambalar öneriliyor.
KIRMIZI VE YEfi‹L
KOMB‹NASYONU
‹ç mimarlar, y›lbafl›
dekorunda kullan›lacak

renklerin s›n›rlanmas›
yönünde ›srar ediyorlar.
Bu çerçevede önerilen
renkler ise klasik yeflil ve
k›rm›z› kombinasyonu.
Di¤er bir alternatif de
beyaz ve mor uyumunu
hedeflemek.
Evdeki dekorasyonda renk
uyumu sa¤land›ktan sonra
ise sofraya par›lt›
kat›lmas›, mumluklara
y›lbafl› süslerinin
eklenmesiyle mimari
destek almadan da evlere
y›lbafl› canl›l›¤›n› getirmek
mümkün. Masa

örtülerinde de ayn›
renklerin tercih edilmesi
gerekiyor.
Çok say›da renkli balonu
odaya gelifligüzel b›rakmak
güzel bir görüntü
yaratabilir. Hepimiz
biliyoruz ki, süslemesi
yap›lm›fl büyük bir çam
a¤ac› y›lbafl› gecesi
kutlamalar›n›n en önemli
aksesuarlar› aras›nda.
Ayr›ca yeni y›la girerken
saat 24.00'te yakmak üzere
maytap ve havada
uçuflturmak için konfeti de
edinilebilir.

Oyun e¤lence katar
Uzmanlara göre, y›lbafl› kutlamalar›n›n klasikleri aras›nda yer alan tombala,
Monopoly, Scrabble gibi oyunlar kutlaman›n keyfini daha art›r›r. Sessiz
sinema iyi vakit geçirmeyi sa¤larken, evdeki kutlaman›n vazgeçilmesi ise
müzik. Farkl›l›k yaratmak isteyenlere y›lbafl› öncesi dostlar›n sevdi¤i
parçalar› ö¤renip, çalmak hofl bir sürpriz olur. Ayr›ca evde kutlama için bir
davetiye haz›rlanmas› ve arkadafllara davetiyelerini e-card ya da
kartpostallara yazarak gönderilmesi de iyi bir bafllang›ç sa¤lar.

dostlar›m›z
K›flla birlikte
kaplumba¤an›z›n da uykusu
geliyor. Kaplumba¤an›za k›fl
uykusu döneminde uygun
ortam haz›rlamazsan›z, onu
kaybedebilirsiniz. Bu yüzden
uzmanlar›n önerilerine kulak
vermenizi öneriyoruz.
> > G ü l fl e n K a n d e m i r

‹yi uykular kaplumba¤am

K

›fl geliyor. Evdeki
kaplumba¤an›z yak›nda
k›fl uykusuna yatabilir.
Buna
flafl›rmay›n.
200 milyon
y›ldan bu yana
yaflayan
kaplumba¤alar,
kara
yaflam›ndan su
yaflam›na geçmifl
canl›lar›
oluflturuyor.
Kaplumba¤alar su
yaflam›na adapte olurken
de¤iflmeyen tek fley ise iç
güdüsel bir davran›fl olan k›fl
uykusu. Hem kara hem de su
kaplumba¤alar› do¤ada
bulunduklar› iklim kufla¤›na
göre k›fl uykusuna yatarlar.
Deniz kaplumba¤alar› ise
göçmen hayvanlar olduklar›
için k›fl uykusuna yatmazlar.
Evde kaplumba¤a
besleyenlerin karfl›laflt›klar› en
önemli sorunlardan biri k›fl
uykusu dönemi. Bu dönemde
kaplumba¤alarda s›kça ölüme
de rastlan›yor. Bunun için
evde kaplumba¤a
besleyenlerin k›fl uykusu
dönemi konusunda
bilinçlenmesi flart.
K›fl uykusunun belirtileri;
do¤al ortamda kuytu ve

karanl›k yerlere gizlenme, su
ve yiyecek tüketmeme,
hareket etmeme biçiminde
kendisini gösteriyor.
Kaplumba¤alar›n do¤al
ortam›nda, so¤uk
hava, az günefl
›fl›¤›, ya¤mur,
toprak gibi
özellikler mevcut.
Ev veya iflyerimizde
ise bunlar›n hiçbiri
yok.

Kaplumba¤an›z› aktif tutmak
istiyorsan›z, bulundu¤u yerin
›s›s›n› 22°C'nin üzerine
ç›karmal›; günefl ›fl›¤›ndan
direkt yararlanmad›¤› için bir
ültraviyole lamba
koymal›s›n›z. Yar› pasif
tutmak istiyorsan›z; içinde az
miktarda su bulunan bir
kab›n içine al›p üzerine örtü
örterek, 10°C'lik, evin en
karanl›k ve serin yerinde mart
ay›na kadar bekletmelisiniz.

‹K‹ SEÇENE⁄‹N‹Z VAR!
Evde beslenen
kaplumba¤alar›n ço¤u
tropikal bölge canl›lar›.Vücut
›s›lar›n› ortama göre
ayarlayabilen dostlar›m›z›n
sindirim enzimlerinin
aktiviteleri, çevre ›s›s› 22ºC
alt›na düfltü¤ünde azal›yor.
Bu dönemde dostunuzun
yemeden kesildi¤ini ve
hareketsizleflti¤ini
gözlemleyebilirsiniz. Bu
durumda kaplumba¤an›z için
yapabilece¤iniz iki alternatif
var. Bunlar; onu yar› aktif
durumda yaflatmak veya pasif
durumda tutmak.

ILIK DUfi ALDIRIN
Hücresindeki s›cakl›k bahar›n
gelmesiyle birlikte 5-7 °C'nin
epey üstüne ç›kt›¤›nda,
kaplumba¤an›z uyanacakt›r.
‹flte o zaman onu teraryuma
geri götürebilirsiniz. K›fl
uykusundan sonraki ilk
beslenmeden önce
kaplumba¤an›za ›l›k bir dufl
ald›rmal› ve kaybetti¤i nemi
geri kazanmas›na yard›mc›
olmal›s›n›z. Bu dufltan sonra
da yemek verebilirsiniz. 3-5
gün içinde teraryum
koflullar›n› yavafl yavafl eski
haline getirerek normal bak›m
sürecine dönebilirsiniz.

Kaplumba¤an›z›
afl›r› beslemeyin
>> Kaplumba¤alar› uygun yerde
yaflatmak kadar, do¤ru
beslenmeleri de önemli. Özellikle
tatl› su kaplumba¤alar›n›n obur
yarat›klar oldu¤u unutulmamal›.
En iyisi, yiyeceklerini azar azar
vermek.
>> Sevdikleri kurutulmufl
karideslerden günde 4-5 tane
yiyebilirler. Su kaplumba¤alar›
için haz›rlanm›fl pelet yemler
de var.
>> Tüm hayvanlarda oldu¤u
gibi kaplumba¤alar› da tek tip
besinle yaflatmaya çal›flmak
hata olur.
>> Zaman zaman küçük
parçalar halinde çi¤ et, taze
midye içi, solucan parçalar›,
küçük bal›klar verebilirsiniz.
Tabii afl›r›ya kaçmamak
kayd›yla...
>> Artan yemleri hemen
toplarsan›z, kaplumba¤alar›n
suyu daha geç kirlenecektir.
Uzmanlar küçük
kaplumba¤alar› k›fl uykusu
döneminde aktif durumda
tutmay› öneriyor. Küçük
dostlar›m›z›n bu dönemde
beslenmeye ihtiyac› var.
Büyük kaplumba¤alar› ise
yar› pasif durumda tutmak
daha uygun. En ideali ise
teraryum ad› verilen; ›s›s›
ayarlanabilir ultraviyole
lambas› olan ve tropikal
ortam› yaratabilece¤iniz
akvaryumlarda beslemek.
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Medeniyetlerin
buluflma mekan›
Ad›n›, ‹stanbul’un Pangalt›
semtine ad›n› veren
Pancaldi’den alarak,
geçti¤imiz y›l Ramada
Plaza ‹stanbul
bünyesinde hizmete aç›lan
Pancaldi Restoran’›n en büyük farkl›l›¤›n›,
uluslar aras› mutfa¤› oluflturuyor. Türk,
Osmanl›, Akdeniz, Avrupa, Yahudi, Ermeni,
Süryani, Rum mönülerine sahip olan Pancaldi,
önümüzdeki dönemde Mo¤ol, Türk
Cumhuriyetleri, Roma, Bizans, Selçuklu
döneminin mutfaklar›na da yer verecek..
‹SMMMO YAfiAM > Kas›m/Aral›k 2006

>46

> > Leyla Y›ld›r›m

‹

stanbul Pangalt›’daki
Ramada Plaza Istanbul
Oteli’nin lobi kat›ndaki
Pancaldi
Restaurant’tay›z. Ad›n›
Pangalt›’n›n tarihçesinden
al›yor. Dünya mutfa¤›n›n
as›rl›k yemekleri, baflar›l›
servisi ve flehrin
merkezindeki konumu
itibariyle, aç›ld›¤›ndan
bu yana özellikle yerli
ve yabanc› ifladamlar›
taraf›ndan tercih
ediliyor.
Pancaldi’ye, Pangalt›
bölgesinde yaflayan
vatandafllar da yo¤un ilgi
gösteriyor. Mozaik
kültürler mutfa¤› yan›s›ra
özel sipariflle haz›rlanan
farkl› tatlar›n müdavimleri
de oldukça fazla.
1940’l› y›llar›n High Life
Cafe’si ve Pangalt›
Hamam›, 1970’lerin Tunç
Kafeteryas› ile Tan
Sinemas›’n›n bulundu¤u,
Pera’n›n son uzant›s› olan
Pancaldi Restaurant, ad›n›

19.yüzy›l ortalar›nda
Bologna’dan ‹stanbul’a göç
eden ‘Giovanni Basttista
Pancaldi’den al›yor.
Avrupa kökenli
levantenlerin yo¤unlukta
yaflad›¤› Pangalt›’ya
yerleflen Giovanni, burada
açt›¤› k›r bahçesine kendi
ismini veriyor. Zamanla
mekan›n ad› biraz de¤iflime
u¤rayarak, semtin ad›
oluyor.
Ramada Plaza ‹stanbul
Oteli’nin kap›s›nda sizi
karfl›layan otel görevlisiyle
birlikte, Pancaldi
Restaurant’a giriyorsunuz.
Sadelik, fl›kl›k ve
modernlik dikkatinizi
çekiyor. Mavi koltuklar,
krem ve su yeflili renklerle
örtülü masalar, duvarlarda
gökkufla¤› renklerinden
oluflan soft ›fl›kland›rma
son derece dinlendirici.
Dinledi¤iniz müzik,
popüler caz…
‹fiADAMLARININ
GÖZDE MEKANI
Pancaldi, sadece yemek
yenilen bir restaurant

lezzet
>> BALKABA⁄I DOLMASI
> MALZEMELER (5 kiflilik)
1 kg bal kaba¤›
350 gr pilavl›k pirinç
50 gr kufl üzümü
50 gr dolmal›k f›st›k
100 gr zeytinya¤›
1 demet maydanoz
1 demet dereotu
1 demet taze nane
Tarç›n, yenibahar,
karabiber
5 adet küp fleker

> YAPILIfiI
F›st›klar ve yar›m piyaz fleklinde do¤ranan kuru so¤anlar pembelefltirilir.
Pirinç eklenip kavurmaya devam edilir. Pirinç kavruldu¤unda ince do¤ranan
maydanoz, dereotu ve nane eklenir. Di¤er kuru baharatlar, tuz ve fleker ilave
edilerek, kaynar su eklenip, demlenmeye b›rak›l›r. Balkaba¤› kabu¤u
soyulduktan sonra ince ve genifl olarak dilimlenir. Dilimler ›zgarada ya da
ya¤s›z tavada alazlan›r. Uygun flekilde yapraklar halinde birlefltirilip sar›l›r ve
f›r›n tepsisine yerlefltirilir. bir miktar su fleker tuz ve zeytinya¤› ile orta ›s›l›
f›r›nda 45 dakika piflirilir. So¤uk olarak dilimleyip servis edebilirsiniz.

de¤il. Dost sohbetleri ve ifl
toplant›lar›n›n
yap›labilece¤i
mekanlardan. Bu
özellikleri nedeniyle,
hizmete girdi¤i 2005
y›l›ndan itibaren,
ifladamlar›n›n gözde
mekanlar› aras›ndaki
yerini alm›fl.
Burada di¤er otel
restoranlar›ndan farkl›
baz› ayr›nt›larla
karfl›laflabilirsiniz.
Örne¤in, gelen tüm
konuklara küçük tabaklar
içinde tad›ml›k dünyan›n
farkl› mutfaklar›n›n
mezeleri sunuluyor.
Küçücük tabaklarda
sunulan o lezzetler,
ç›kaca¤›n›z ziyafet
yolculu¤unun sinyallerini
veriyor.
Pancaldi’de yemekten önce
cevizli, ay çekirdekli ve
zeytinli ekmekler,
zeytinya¤›, balsamik sirkesi
ve baharatlar ile ikram
ediliyor. Yemeklerde bol
zeytinya¤›, sar›msak,
dereotu ve maydanoz
kullan›l›yor. Yemeklerin

lezzetli olmas› kadar do¤al
malzemelerle haz›rlanmas›
ve do¤al olarak sunulmas›
önem tafl›yor.
K‹fi‹ BAfiI 40-50 YTL
Pancaldi Restaurant’›n
mönüsünü haz›rlayan ve
Türk mutfa¤›n›
uluslararas› arenada
dünyaya tan›tan Milli
fiefler Tak›m›’n›n üyesi fief
Mehmet Uzunöz’ün,
mönüsü ile karfl›laflt›¤›n›z
an her fleyi unutarak
mönüye kilitlenebilirsiniz.
Uskumru dolmas›, topik,
mango salsa sos eflli¤inde
karides, beyaz lahanaya
sar›lm›fl kuzu budu,
balkaba¤› dolmas› ve
mand›ra kayma¤›yla
yap›lan irmik helvas›n›n
tad›na bakan bir konuk
olarak, karfl›laflt›¤›m
lezzetlerden çok
etkilendi¤imi
söyleyebilirim.
Deniz mahsullerinden
sahanda yumurtaya kadar
genifl bir mönüsü olan
Pancaldi, Türk, Osmanl›,
Akdeniz, Avrupa, Yahudi,

>> TOP‹K
> MALZEMELER

Üç su barda¤› nohut
Üç kilo kuru so¤an
Dört-befl patates
50 gr dolmal›k üzüm
Bir çay barda¤› tahin
50 gr flam f›st›¤›
Tuz, tozfleker, tarç›n, yenibahar
ve karabiber (Birer tatl› kafl›¤›)
Yar›m kilo tahin

> YAPILIfiI
Nohut hafllan›r ve ezilir. Patatesler ezilerek nohuda kar›flt›r›l›r. Tuz, toz
fleker, tarç›n ve bir çay barda¤› tahin ilave edilerek yo¤urulur. Topi¤in d›fl›
haz›rlan›r. ‹çi için 3 kg. so¤an piyazl›k do¤ran›r, piflirilir. So¤ana dolmal›k
üzüm ve flam f›st›¤› ilave edilir. Kuru baharatlar kat›larak kar›flt›r›l›r ve
so¤umaya b›rak›l›r. So¤ana yar›m kg. tahin ilave edilir, kar›flt›r›l›r. Mendil
büyüklü¤üne 10-12 streç üstüne bir bölüm nohut ezmesi portakal kabu¤u
kal›nl›¤›nda tabak gibi yay›l›r. Yuvarlak bohçalar yap›l›r. Birgün buzdolab›nda
bekletilir. Üzerine limon suyu ve zeytinya¤ dökülür, tarç›n serpilir.

Ermeni, Süryani, Rum
mutfaklar›n›n lezzet dura¤›
olarak biliniyor. 2007
a¤ustosundan itibaren
düzenleyece¤i temal›
geceler ile Mo¤ol, Türk
Cumhuriyetleri ile Roma,
Bizans, Selçuklu
döneminin çeflitli
lezzetlerini de konuklar›n›n
be¤enisine sunacak...
140 kiflilik kapasitesi

bulunan mekanda kifli bafl›
ortalama 40 ile 50 YTL
ödeyerek, farkl›
mutfaklar›n as›rlar
öncesinde kalan
yemeklerini tadabilirsiniz.
Pancandi Restaurant’a,
0212 315 44 44 veya 0212
315 44 73’den rezervasyon
yapt›r›labilir. Restoran’›n
web adresi ise
www.ramadaplazaistanbul.com
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sa¤l›kl› yaflam

Miyoma karfl› köklü çözüm!
Tüm kad›nlar›n yüzde 20’sinde, 35 yafl üstü kad›nlar›n ise yüzde 40’›nda bulunuyor. Ço¤unluk
kad›n›n ise hemen hiçbir flikayeti bulunmuyor. E¤er adet kanamalar›n›zda art›fl ve idrar
sorunlar›n›z varsa; jinekolog muayenesine ihtiyac›n›z var demektir. En iyi çözümünüz ise,
menopoz olabilir. Aksi halde, ameliyat gerekiyor. Ve art›k Bat›’l› kad›nlar, tüm olas› risklere karfl›
çözümü belirli bir yafltan sonra ifllevi olmayan rahimlerini ald›rmakta buluyor.
> > ‹lke Balkan

M

iyom, her ne kadar
befl kad›ndan birinde
görünen önemli kad›n
hastal›klar› aras›nda
yer alsa da,
ço¤umuzun miyomu
yeterince tan›yabildi¤ini
söyleyebilmek ne yaz›k ki
mümkün de¤il. Oysa, miyom
"Her kad›n›n bafl›na
gelebilir" denebilecek kadar
s›kl›kla yaflan›yor…
Çevrenizde, miyom tedavisi
gören, ameliyat olan veya
menopoz dönemine girerek
miyomlar›n›n küçülmesini
bekleyen yak›nlar›n›z› bir
flekilde duymufl olmal›s›n›z.
Ayr›ca, magazin dünyas›n›n
ünlü sanatç›lar›n›n
miyomdan muzdarip oldu¤u
da dikkatinizi çekmifltir.
Kimimiz miyomu bir
yerlerden duymufl olmakla
beraber, belki kula¤›m›zda
yer eden "iyi huylu kitle"
olmas›n›n da etkisiyle çok
da önemsemiyor olabilir.
Ancak, iyi huylu bu kitlenin
tedavisinin ço¤unlukla
ameliyat oldu¤unu ve yine
ço¤unlukla rahmin al›nmas›
anlam›na geldi¤ini de
bilmemiz gerekiyor.

‹Y‹ HUYLU TÜMÖR
Öncelikle "Miyom nedir?"
sorusunun yan›t›n› vermek
gerekirse, k›saca "Rahimden
kaynaklanan ve kanser
olmayan iyi huylu tümörler"
olarak belirtebiliriz. Bir kas
kütlesi olan rahimde oluflan
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miyom tümörlerine iyi huylu
desek de, çok ender de olsa
miyomlarda kanserleflmeye
rastlanabiliyor.
Asl›nda, di¤er
hastal›klardan farkl› olarak
miyomun, ortaya ç›kard›¤›
ilginç sonuçlar› var. Genel
olarak miyomlar›n yo¤un
kanamalarla kad›nlar›n
günlük yaflam›n› olumsuz
yönde etkilemesi
durumunda ameliyat tercih
ediliyor. Ameliyatla rahmin
al›nmas› durumunda ise,
yine kad›nlarda s›kl›kla
rastlanan olas› rahim ve
rahim a¤z› kanserlerinin de
önüne geçilmifl oluyor.
Geliflmifl ülkelerde, her
zaman bir risk unsuru olan
ve üreme d›fl›nda bir
fonksiyonu olmayan
rahimin, herhangi bir
rahats›zl›k söz konusu
olmasa da, belli bir yafltan
sonra tümüyle al›nmas›
tercih edilebiliyor.
30-40 YAfi R‹SKL‹ DÖNEM
Miyomlar, ço¤unlukla 30-40
yafl grubu kad›nlarda
saptan›yor. Nedeni
konusunda ise bilimsel
araflt›rmalar devam ederken,
hastal›¤›n genetik oldu¤u
tahmin ediliyor. Tedavi
yolunu belirleyici en önemli
etkeni ise çocuk sahibi olma
iste¤i oluflturuyor. ‹flte bu
nedenle, ailesini
tamamlam›fl ve çok say›da
miyomu olan kad›nlara
ço¤unlukla "Rahimin
tümüyle al›nmas›"

Rahim al›nd›¤›nda Menopoz’a girilmiyor
Uzman doktorlar, miyomla ilgili olarak
halk aras›ndaki yayg›n inan›fl›n aksine
"Rahimin al›nmas›n›n menopoza
girmekle eflde¤er olmad›¤›n›"
vurguluyorlar. Çünkü, Menopoza girifli
belirleyen adet kanamalar›n›n
kesilmesi de¤il, yumurtal›k ifllevlerinin
durmas› oluflturuyor. Rahmi al›nm›fl bir
kad›n operasyon esnas›nda
yumurtal›klar› b›rak›lm›flsa adet
kanamalar› kesiliyor ancak do¤al
menopoz yafl› gelene kadar yumurtal›k
hormonlar› salg›lar›na devam ediyor.
Bu arada 40-45 yafl›ndan önce rahim
al›nmas› durumunda genellikle
yumurtal›klar›n b›rak›lmas›n›n tercih
edildi¤ini de belirtelim.

öneriliyor. Çocuk arzusu
olan kad›nlarda ise rahim
b›rak›l›rken, yine ameliyatla
miyomlar›n ç›kar›lmas›
yoluna gidiliyor.
S›kl›kla rastlanan miyom
konusunda tek tedavi
yöntemi, tabii ki ameliyat
de¤il. Miyomlar, ilaçla da
tedavi edilebilirler. Veya
kendili¤inden küçülebilirler
de. Bunun flart› ise,
kad›nlar›n menopoza girmifl
olmas›.
AMEL‹YAT
TEK ÇÖZÜM MÜ?
Kad›n Hastal›klar› ve
Do¤um Uzman› Op. Dr.
Ka¤an Kocatepe,
miyomlar›n ilaçla tedavisi
konusunda flu bilgileri
veriyor: Miyomlar östrojen
hormonu etkisiyle büyüyen

kitlelerdir. Vücutta östrojen
hormonu salg›s›n› durduran
ilaçlar miyom boyutlar›nda
küçülmeye neden olurlar.
‹laç tedavisi kesildikten belli
bir süre sonra miyomlar
tekrar büyürler. Bu ilaçlar
kad›n› östrojen hormonunun
eksilmesine ba¤l› ortaya
ç›kan risklerle bafl bafla
b›rakt›klar›ndan yaln›zca
k›s›tl› bir süre için
kullan›labilirler. Günümüzde
miyom tedavisinde bu
ilaçlar›n tek kullan›m alan›
büyük miyomlara
uygulanacak ameliyat
öncesinde miyom boyutlar›n›
küçülterek ameliyat
risklerini azaltmakt›r."
Bu arada, miyomlar›n
yaln›zca 1 santimetre kadar
küçük çapta olabilece¤i gibi,
çaplar› 30 santimetreyi geçen

Genellikle belirti vermiyor
Her hastal›k gibi miyomda da zaman›nda önlem alabilmek aç›s›ndan,
hangi belirtileri verdi¤i ilk akla gelen sorulardan birini oluflturuyor.
Ço¤umuz, yak›n çevremizde ani miyom ameliyat› olan veya ilaç
tedavisine bafllayanlar› duymufluzdur. Çünkü, miyomlar genellikle
belirti vermiyor ve baflka bir rahats›zl›k nedeniyle yap›lan jinekolojik
muayenede tesadüfen saptan›yor. Bu hastal›¤›n ilginç bir di¤er yan›
da, çok ufak bir miyom rahim iç tabakas›n› tahrifl ederek düzensiz
kanamalara yol açabilirken, portakal büyüklü¤ünde bir miyomun
hiçbir belirti vermeyebilece¤i. Bu arada, büyük miyomlar, rahime
yak›n olan idrar yollar›n›n veya ba¤›rsaklar›n ifllevlerini s›k idrara
ç›kma, idrar tutamama, idrar yapamama flikayetleriyle, olumsuz
yönde etkileyebiliyor. Bu nedenlerle, tüm kad›nlar için ›srarla önerilen
çözümü, alt› ayda bir jinekolojik muayenenin hiçbir flekilde ihmal
edilmemesi oluflturuyor.

miyomlara rastlaman›n da
mümkün oldu¤unu
belirtelim.
MENOPOZ BEKLEN‹R M‹?
Miyomlar›n östrojen
hormonuna ba¤›ml›
oluflumlar oldu¤unu
vurgulayan Dr. Ka¤an
Kocatepe, bu yüzden
östrojen salg›s›n›n azald›¤›

menopoz döneminde
miyomlar›n küçüldü¤ünü ve
hatta ortadan kalkabildi¤ine
dikkat çekiyor.
Bu bilgi, her ne kadar iç
aç›c› gibi görünse de, hiç
flüphesiz Türkiye’de her 5
kad›n›n yaklafl›k 50’li
yafllarda giren menopoz
dönemini bekleyecek kadar
zaman› olmayabilir. Çünkü,

Çocuk de¤il miyom ald›rd›!
Ses sanatç›s› Deniz Seki, geçti¤imiz günlerde ‹stanbul Cerrahi
Hastanesi’nde geçirdi¤i operasyonun kürtaj haberleri olarak
yay›nlanmas›na büyük tepki gösterdi. Seki, ç›kan haberle ilgili, "Bir
gazetede böyle yalan bir haber yaz›lmas›, beni son derece üzdü. Kürtaj
olmad›m, iki saatlik çok ciddi bir miyom ameliyat› geçirdim. Üç gün
hastanede yatt›m." Doktoru da, ünlü sanatç›n›n miyom ameliyat›
geçirdi¤ini do¤rulad›.
Bir di¤er sanatç› Nilüfer’in kanser oldu¤u ve ameliyat olaca¤› sanat
dünyas›na bomba gibi düfltü. Bütün bu geliflmelerden habersiz olan Nilüfer,
iddialar karfl›s›nda flafl›rd›. Nilüfer'in bas›n dan›flman›n›n yapt›¤› aç›klamaya
göre, çok büyük bir sa¤l›k problemi olmayan ünlü sanatç›n›n sadece birkaç
ayd›r kad›n hastal›klar›ndan flikayeti oldu¤u belirtildi. Rahminde, kad›nlar›n
s›k s›k karfl›laflt›klar› miyom ad› verilen bir kiste rastlanan Nilüfer'in
ameliyat olup olmayaca¤› da doktorunun verece¤i karara ba¤l›…

miyomlar, 30 gibi oldukça
genç yafllarda ortaya
ç›kabiliyor. Bu yüzden de,
özellikle çocuk sahibi
olmayan kad›nlar için büyük
önemi olan rahmin al›nmas›,
en son çare olarak görülüyor.
Ve bu arada, rahim
al›nmad›¤› sürece yeniden
miyom oluflma olas›l›¤› da
her zaman mümkün…

M‹YOM VE GEBEL‹K
Miyomlarla ilgili merak
edilen bir konu da, gebelikle
olan iliflkisi. Öncelikle
miyomlar›n çok ender
durumlarda gebe kalamama
nedeni oldu¤u belirtiliyor.
Bunun yan›nda özellikle çok
say›da olan miyomlar›n
tekrarlayan düflüklere, erken
do¤uma, plasentan›n erken
ayr›lmas› gibi sorunlara da
neden olabilece¤i belirtiliyor.
Ayr›ca, gebelik döneminde
artan östrojen hormonunun
etkisiyle tümüyle risksiz
gözüken bir miyomun
büyüyerek çeflitli sorunlar›n
ortaya ç›kmas›na neden
olabilmesi nedeniyle, baz›
durumlarda miyomun
gebelik bafllamadan önce
ç›kar›lmas› uzman hekim
taraf›ndan önerilebilir.
Sezaryan operasyonu
esnas›nda miyom ç›kar›lmas›
ise afl›r› kanamaya neden
olabilece¤inden tercih
edilmiyor.
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gezi dünya
Türkiye’nin kuzey komflusu Ukrayna’n›n baflkenti Kiev, Avrupa’n›n en eski
flehirlerinden. Slav flehirlerinin anas› olarak tan›mlan›yor. Dinyeper Nehri k›y›lar›nda
uzanan Kiev, önemli bir tiyatro ve bale merkezi. Önemli tarihi olaylara tan›kl›k etmifl
olan kent, bugünlerde komünizmden, yeni döneme geçiflin sanc›lar›n› yafl›yor.

Bale ve tiyatro flehri Kiev
K
> > H a n d e B a fl a k

omünizm döneminden
kalan gri ve devasa
binalar›, büyük
caddeleri, tüketim
ç›lg›nl›¤›na tutulmufl
gençleri, markalar›n yar›fl›na
sahne olan ma¤azalar›yla
Kiev, birçok tarihi flehrin
geçirdi¤i dönüflümü yafl›yor.
Bir yanda eski dönemden
kalan so¤uk ve bak›ms›z
binalar, di¤er yanda ise uzay
üssünü and›ran yeni moda
plazalar.
Her köfle bafl›ndaki
McDonald’s’lar, ellerinde
biralarla Ferrari montlar
giysili gençler Kiev’in ünlü
caddesi Khreshchatik’te göze
çarp›yor. Karadeniz’in karfl›
k›y›s›nda yer alan
Ukrayna’n›n baflkenti olan
Kiev bale ve
tiyatrolar›yla ünlü.
Ama günümüzde
daha çok zenginleri
ve enerji
kaynaklar›yla
ad›ndan söz
ettiriyor. Bir
de Turuncu
Devrimi ve
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devrimin kad›n kahraman›
olan ilginç saç modeliyle
ünlü Yulia Timoflenko.
Dünyan›n en zenginlerinin
yaflad›¤› flehirde, son derece
lüks marka otomobilleri ve
ma¤azalar› görünce
flaflk›nl›¤›n›z›
gizlemiyorsunuz. Di¤er
yanda, 100 dolarl›k emekli
maafl›yla geçinemedi¤i için
sokaklarda dilenen yafll›lar,
gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlik
bak›m›ndan Kiev’de de
durumun farkl› olmad›¤›n›
anlat›yor.

STAL‹N’DEN KURTARILAN
K‹L‹SELER
Türkiye’nin kuzey komflusu
olan Ukrayna’n›n en
büyük flehri Kiev,
‹stanbul’a sadece bir
buçuk saatlik uçufl
mesafesinde. ‹ki
ülke aras›nda
saat fark›
yok.

Havaalan›ndan flehre do¤ru
ilerlerken göz alabildi¤ine
bofl ve genifl topraklar ilgi
çekiyor. Yüzde 70’i ekilebilir
arazi olan Ukrayna
topraklar›n›n oldukça verimli
ve özellikle de organik tar›m
yapmak için çok elveriflli
oldu¤u belirtiliyor. Dinyeper
Nehri k›y›lar›nda uzanan
Kiev’in nüfusu üç milyona
yak›n. fiehirdeki mimari
an›tlar dünya hazinesi olarak
tan›n›yor.
Slav kültürünün temsilcisi
Kiev, Ortodokslar›n hac ve
son derece çekici bir turist
merkezi. Büyüleyici
manzaralara, park ve

bahçelere sahip.Tarihi
11’inci yüzy›la dayanan
Saint Sophia Katedrali,
muhteflem mozaik ve
freskleriyle görenleri
kendine hayran b›rak›yor.
Kiev’in Alt›n Kap›s›’n›n
geçmifli 1037 y›l›na gidiyor.
Ukrayna’n›n Barok mimari
tarz›ndaki kilisesi Saint
Andrew, Saint Vladimir
Katedrali ise di¤er tarihi
yap›lar›. Kiev’de rehberlik
yapan Alla (50), Stalin
döneminde birçok tarihi
kilisenin y›k›ld›¤›n› sadece
birkaç›n›n ayakta
kalabildi¤ini anlat›yor.
KÜLTÜR MERKEZ‹
Kiev, Ruslar ve Ukraynal›lar
taraf›ndan ‘Slav flehirlerinin
anas›’ olarak tan›mlan›yor.
Avrupa’n›n en eski
flehirlerinden biri olan
Kiev’in merkezinde geçmiflin
izlerini her yerde
hissedebilmek mümkün.
Tiyatro tutkunlar› flehirde
çeflitli tiyatro
seçeneklerini
bulabiliyor.
Yeni restore
edilen Kiev
Opera Evi,
çok
zengin

opera ve balet
repertuarlar›na sahip. Franko
Tiyatrosu, Ukrayna’da
drama, komedi ve
müzikallerin merkezi.
fiehirdeki müze ve sanat
galerilerinde ise görülebilecek
birçok sergi var.
Kiev, ayn› zamanda ülkenin
endüstriyel ve ticaret
merkezi. Metalurji, makine
ekipmanlar›, kimya,
endüstrisi güçlü. Bugünlerde
flehirde yükselmeye bafllayan
yeni ofis merkezleri,
bankalar, fuar merkezleri ve
di¤er ticari giriflimler gözden
kaçm›yor.
ÜÇ KARDEfi‹N ÜLKES‹
Ukrayna’n›n en önemli
kültürel, bilimsel ve
endüstriyel merkezi olan
Kiev, efsaneye göre, beflinci
ve alt›nc› yüzy›llarda üç
erkek kardefl, ‘Kyi’, ‘Schek’,
‘Khoryv’ ve k›z kardeflleri
‘Lybed’ taraf›ndan
kurulmufl. fiehre en büyük
erkek kardefl Kyi’nin ismi
verilmifl. Kyiv, Kyi’nin flehri
anlam›na geliyor.
Ukraynaca’da Kyiv,
Rusça’da Kiev olan flehir
Sovyet döneminden beri
Rusça ismiyle daha çok
tan›n›yor. Dokuzuncu
yüzy›lda do¤ulu Slavlar›n
politik merkezi olan Kiev’e,
Ortodoks Hristiyanl›¤› Prens
Vladimir getirmifl. Kiev, 11
ve 12’inci yüzy›llarda en
güçlü devrine ulaflarak,
Hristiyanl›¤›n do¤udaki en

büyük medeniyet merkezi
olmufl. 14. yüzy›lda,
Litvanya’n›n kontrolüne, 17.
ve 18. yüzy›lda Rus
hakimiyetine girmifl. 1918’de
Rus ‹mparatorlu¤u’nun
bitifli ve Bolflevik ‹htilali
sonras›nda Sovyetler
Birli¤i’nin bir parças› olmufl.
1991’de Sovyetler Birli¤i’nin
düflüflünden sonra
özgürlü¤ünü kazanm›fl. Bu
tarihten beri de hem Kiev,
hem de Ukrayna yeni bir
dönemi yafl›yor.
KADIN NÜFUSU FAZLA
Do¤um ve evlilik oran›n›n
düflüklü¤ü ülkede önemli
bir sorun. Di¤er bir sorun
ise, kad›n nüfusunun
erkeklere oranla bir hayli
fazla olmas›. Ülke
nüfusunun yüzde 63’ü
kad›n, yüzde 37’si
erkeklerden olufluyor. Zaten
gezdi¤iniz her yerde
kad›nlar›n hakimiyetini
görebiliyorsunuz. Uzun
boylar› ve güzellikleriyle
tan›nan Ukraynal› kad›nlar,
ülkede her yerde hakim
olduklar› izlenimini veriyor.
Hemen her iflte çal›fl›yorlar.
Hepsi de moday› takip etme
yar›fl›nda. Rehberimiz Alla,
kad›nlar›n say›s›n›n fazla
olmas›n›n ülkede sorun
yaratmad›¤›n› söylüyor:
"Kad›nlar çal›fl›yor ve
kendilerine yetiyorlar. Art›k
bekar annelik de moda
oldu. Erkeklere ihtiyaç
duymuyorlar."

NASIL G‹D‹L‹R?
Ukrayna’n›n baflkenti Kiev’e gitmek için Ukrayna Konsoloslu¤u’ndan
vize almak gerekiyor. Türk Havayollar›’n›n tarifeli uça¤›yla Kiev’e
gitmek bir buçuk saat sürüyor. Düzenli ve adeta cetvelle çizilmifl bir
yap›laflma sistemi bulunan Kiev’de ulafl›m, tren, troleybüs, tramvay
ve taksilerle sa¤lan›yor. Eski
komünist ülkelerin birço¤unda
oldu¤u gibi önünüzden geçen
herhangi bir arac› çevirerek para
verip istedi¤iniz yere
gidebilirsiniz. Yeni ve modern
al›flverifl merkezlerine sahip
Kiev’de, dünyan›n en lüks
markalar›n› da bulabilirsiniz.
Ama daha uygun fiyatl› al›flverifl
için yeralt› geçitlerinde bulunan
ma¤azalar› tercih etmenizi
tavsiye ediyoruz. Shevchenka
Bulvar›, Kreschatik ve Kranoarmeyskaya Caddesi’nde hediyelik eflya
ve votka satan dükkanlar bulabilirsiniz. Matruflka ve el sanatlar›
ürünleri en gözde hediyelikler aras›nda.Ukrayna’n›n para birimi
Hryvnia (krivniya). Ama dolar da her yerde geçiyor. Neredeyse her
köflede bulunan nakit para çekme makinelerinden kolayca dolar ve
Euro çekebiliyorsunuz. Güvenli bir flehir olan Kiev’de suç oran› ise
çok düflük.

NE YEN‹L‹R?
Kiev’de hem geleneksel Ukrayna yemekleri yapan, hem de ‹talyan,
Frans›z mutfaklar›n›n oldu¤u restoranlar var. Restoran, bar ve kafeler
flehrin her yerinde mevcut. Ukraynal›lar bal›k a¤›rl›kl› besleniyor.
Somon bal›¤›n›n her türünü restoranlarda bulmak mümkün.
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gezi türkiye

fierife Bac›lar›n
mücadele kenti

NASIL G‹D‹L‹R?
Kastamonu, ‹stanbul’a 508 km,
Ankara’ya 245 km mesafede.
Yola ‹stanbul'dan ç›kt›¤›n›zda, 6
– 6.5 saat içinde Gerede,
Karabük, Safranbolu’dan sonra
Kastamonu’ya gidebilirsiniz.
Ankara'dan ise 4 saatlik do¤a
ile iç içe olaca¤›n›z bir
yolculukta, Çank›r›-Ilgaz
üzerinden Kastamonu’ya
var›rs›n›z.
Ayr›ca Esenler ve Harem
Otogar›’ndan kalkan otobüsler
ile de ulafl›m› sa¤layabilirsiniz.
Baz› otobüs firmalar›n›n
telefonlar›
Kastamonu Güven : 0366 215
Metro Turizm
: 0366 215
Özlem Seyahat : 0366 215
Kastamonu Huzur : 0366 215

47 43
45 45
48 48
49 49

NEREDE KALINIR?
Kastamonu’da 2 veya 3 y›ld›zl›
oteller ile tarihi konaklarda
kalabilirsiniz.
Baz› oteller
Mütevelli Otel
:
Turafl Otel
:
Osmanl› Saray› :
Toprakç›lar Kona¤› :

0366
0366
0366
0366

212 20 18
212 67 30
214 84 08
212 18 12
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Kastamonu, istiklal savaflç›s› fierife Bac›lar›n, Halime
Çavufllar›n flehri… K›yafet ve fiapka devrimlerinin
aç›kland›¤› kent… Denizi, ormanlar›, da¤lar›, ma¤ara
ve kanyonlar›, cami, medrese, flad›rvanlar›, el
sanatlar›, Osmanl› mimarisinin en güzel örneklerini
sunan tarihi evleri ve konaklar›yla, dünyaca bilinmeyi
hakkeden flehirlerimizden…
Efendiler,
Gördüklerimin en k›ymetli k›sm›, bu
güzel bölgenin samimi halk›n›n, çok
ayd›n ve çok genifl ve yüksek bir
zihniyet sahibi olmalar›d›r.
M. Kemal ATATÜRK
> > Leyla Y›ld›r›m

K

ültürel zenginli¤i ve
do¤al güzellikleriyle
Bat› Karadeniz
Bölgesi’nin önemli
illerinden biri olan
Kastamonu, 7000 y›ll›k
tarihi geçmifle sahip bir
müze flehir. Kastamonu,
büyük flehirlerin yo¤un
temposundan kaçmak
isteyenlerin dört mevsim
s›¤›nabilecekleri bir liman
olarak da tan›mlanabilir.
Denizi, muhteflem
genifllikteki ormanlar›,
da¤lar›, 1 milyon y›ll›k

Ilgarini ma¤aras›, dünyaca
ünlü macera dolu Valla
Kanyonu, Dünya Do¤ay›
Koruma Vakf›'n›n acil
koruma alt›na ald›¤› Küre
Da¤lar›, Ilgaz Da¤lar›,
Karadeniz’e 170 kilometre
uzunlu¤undaki sahili,
camileri, medreseleri,
hanlar›, hamamlar›,
flad›rvanlar›, bedestenleri,
külliyeleri, el sanatlar›, ahflap
iflçili¤i, Osmanl› mimarisinin
en güzel örneklerini sunan
tarihi Kastamonu evleri ve
konaklar›yla, dünyaca
bilinmeyi hakkeden
flehirlerimizden…
‹ST‹KLAL SAVAfiÇISI
‹stiklal Savafl›’nda iflgal
görmedi¤i halde en çok flehit
veren üç ilden biri olan
Kastamonu; fierife Bac›lar›n,
Halime Çavufllar›n flehri.

Mustafa Kemal Atatürk’ün,
23 A¤ustos 1925 tarihinde
K›yafet ve fiapka Devrimi'ni
aç›kland›¤› kentin,
Cumhuriyet tarihinde çok
özel bir yeri bulunuyor.
‹stiklal Savafl› s›ras›nda
kurtulufl mücadelesinde
önemli rol oynayan ‹nebolu,
Gaziantep’ten sonra ‹stiklal
Madalyas› olan Türkiye'nin
tek ilçesi ayn› zamanda...
Kastamonu’da, büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün
"Bir Türk Dünyaya
Bedeldir", sözünü söyledi¤i
tarihi k›fllan›n bulundu¤u
yerdeki K›flla Park›’nda
içece¤iniz çay›n hazz›n›,
kentin ünlü etli ekme¤i ve

Karadeniz’in ilk antik
kaz›s›: Pompeiopolis

çekme helvas›n›n lezzetini,
Saat Kulesi’ni, Kastamonu
Kalesi’ni, dokumalar›n›, el
sanatlar›n› ve ahflap
oymac›l›¤›n›
unutamayacaks›n›z.
Hababam S›n›f›’n›n ünlü
yazar› R›fat Ilgaz’›n yat›l›
olarak okudu¤u ve eserine
konu olan, ayn› zamanda
Anadolu’da kurulan ilk Türk
Lisesi olan Abdurrahman
Pafla Lisesi’ni de görmeden
kentten ayr›lmay›n.
YÖRESEL TATLAR
Kastamonu’da k›z›lc›k, dut,
erik, gül, da¤ çile¤i gibi tüm
reçel çeflitleri, süt, tereya¤l›
yumurta, do¤al kokulu

domates, biber ve köy
ekme¤iyle sabah kahvalt›s›
yapabilirsiniz. Birçok ekmek
çeflidine rastlanan
Kastamonu’da m›s›r unu,
ya¤ ve peynirle yap›lan
‘mamalika’ yayg›n. Ya¤da
kavrulmufl mantardan
‘katmer’, cevizden de ‘kete’
biçiminde ekmek yap›l›r. Un,
yo¤urt, yumurta, biber, nane
ve so¤an kar›flt›r›larak
yap›lan yo¤urtlu ekmek ise
sacda piflirilir.
Köy kad›nlar›n›n bakraç
kovalarda evlerinde yapt›¤›
yo¤urdu tadabilirsiniz.
Kentte, gözleme, etli ekmek,
pide, katmer, el mant›s›, ev
baklavas› ve çekme helva

Sar›msa¤› ile dünya çap›nda ün kazanan Taflköprü ‹lçesi, bu kez
Karadeniz’in ilk Antik Kaz›s› olan ‘Pompeiopolis Antik Kenti’ ile
karfl›m›za ç›k›yor. Geç Roma Dönemine ait ‘villa’ evlerin
bulundu¤u kent, kaz› çal›flmalar›n ard›ndan birçok medeniyete
›fl›k tutacak...
M.Ö. 64 y›l›nda Roma ‹mparatorlu¤u'nun idaresine geçmesiyle
baflkent olan Pompeipolis Antik Kenti, Hitit, Frig, Kimmer, Lidya,
Pers, Pontus Rum, Roma ve Bizans uygarl›klar›na ev sahipli¤i
yapt›.
Almanya Münih Üniversitesi ile Taflköprü Belediyesi’nin
ortaklafla yürüttü¤ü kaz› çal›flmalar›n›n yaklafl›k 150 y›lda
tamamlanmas› planlan›yor. Kaz› Baflkan› Münih
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Latife Summerer, "6 km karelik bir
alan› kapsayacak flekilde kaz› çal›flmas› yap›yoruz. Roma villas›,
büyük bir Roma Hamam›, antik köprü, antik tiyatro ve mabet
gibi kal›nt›lara da ulaflmay› umut ediyoruz" diyor.
Uzman ve arkeologlar›n ‘Pompeiopolis Antik Kenti’ni, Efes
Antik Kenti’ne benzetmeleri konusunda ise Doç. Dr. Latife
Summerer flunlar› söylüyor:
"Pompeiopolis’i, Efes’ten farkl› k›lan en büyük özellik; Efes
Romal›lar›n baflka bir kentin üzerine kurdu¤u bir flehirken,
Pompeiopolis Antik Kenti Romal›lar taraf›ndan s›f›rdan infla
edilmifl. Bu konu bizim için Romal›lar›n M.Ö. 1. yüzy›lda Kuzey
Anadolu’da uygulad›klar› Romal›laflt›rma politikas› ve flehircilik
anlay›fllar›n› görmemize de yard›mc› olacak" diyor.

yemeden ayr›lmaman›z›
öneriyoruz.
Sevdiklerinize ise "ba¤lama
çarflaf, el dokumalar›, ahflap
iflçili¤i ev eflyalar›, kilimler,
örtüler, perde, kurutulmufl
meyve, ›hlamur, pestil,

tarhana, yörede yetiflen
ürünlerden yap›lan çeflitli
reçeller ve marmelatlar, ev
yap›m› tereya¤›, kesik süzme
yo¤urdu, çekme helva, tafl
f›r›nda odunla piflmifl köy
ekme¤i" götürebilirsiniz.
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Yeni y›l› ‘kurban’ etmeyin!
Y›lbafl› tatili Kurban Bayram›’yla birlefliyor. Y›lbafl›nda bir günlük tatille yetinmek
durumunda de¤ilsiniz. Uzun tatil f›rsat›n› de¤erlendirerek 2007’ye çifte bayram
coflkusuyla girmek isterseniz, Abant’tan Palandöken’e, Prag’tan Tunus’a yurtiçi
ve yurtd›fl›nda pek çok seçene¤iniz var. ‹flte son y›llar›n gözde kentleri…
> > Leyla Y›ld›r›m

Y

eni y›l ve Kurban
Bayram›’n›n
birleflmesiyle uzun bir
tatil bizleri bekliyor. 5
gün veya uzat›lmas›yla
beraber 9 güne ç›kacak olan
tatil için flimdiden planlar
yap›lmaya baflland› bile…

Çifte kutlama yapaca¤›m›z
tatile iliflkin sorular›m›z
belli: "Y›lbafl› ve bayramda
nereye gitsek, sabahlara
kadar nerede dans etsek,
Avrupa’da romantik bir tatil
mi yoksa Uluda¤’da kayak
m› yapsak, düflledi¤imiz
Prag’› m› görsek ya da
Abant’ta göl kenar›nda

yürüyüfle mi ç›ksak, yoksa
Safranbolu’da tarihi bir
konakta yeni y›l›
karfl›lasak?..."
Tüm bu ve benzer sorular›n
yan›tlar›na katk›da
bulunabilmek için yurtiçi ve
yurtd›fl›ndaki baz›
destinasyonlardan oluflan bir
rehber haz›rlad›k.

Araflt›rmalar›m›z gösterdi ki,
son birkaç y›ld›r özellikle
Prag, ‹talya, Budapeflte,
Viyana, M›s›r, Tunus,
Bangkok’a yo¤un ilgi var.
Yurtiçinde ise mevsim
nedeniyle Uluda¤, Kartepe,
Erciyes, Palandöken,
Kartalkaya, Sar›kam›fl
kayak merkezlerine ilgi

> >100 RUHUN KENT‹ PRAG

900 y›ll›k Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok’un kenti Prag. Prag’›n, "Yüz Ruhun Kenti" ad›n› almas›na
neden olan ise tarihi binalar›. 14. yüzy›ldan kalma T›n Kilisesi, St. Vitus Katedrali, eski Musevi Mezarl›¤›
gibi çok say›daki tarihi yap›lar›yla yo¤un turist çekiyor. Gotik ve barok yükseltilerin göze çarpt›¤› kent
binalar›n cephelerinde yeni sanat›n yan› s›ra, kübist yap›lar›n da bulunmas› kentte uzun periyotlarla
Saksonlar, ‹sveçliler, Almanlar ve Ruslar'›n hüküm sürmüfl olmas›ndan kaynaklan›yor. Bir zamanlar Kutsal
Roma ‹mparatorlu¤u'nun merkezi olmas› ve di¤er tarafta Habsburgs kalesiyle Prag; politika, kültür ve
ekonomi alanlar›nda ünlü bir merkez konumunda.

> >TAR‹H ‹Ç‹NDE YÜZEN KENT BUDAPEfiTE

Tuna Nehri’nin Buda ve Peflte olarak ikiye böldü¤ü kent. Tarih içinde yüzen
Budapeflte’de, Avusturya - Macaristan ‹mparatorlu¤u’ndan kalma devasa
heykellerin yan› s›ra, ara sokaklara serpilmifl küçük el sanatlar› galerileri
ve antikac›lar› görürken, kaleden yükselen keman sesini dinlemek de
mümkün. Budapeflte geceleri, Macar, Slovak, ‹talyan, Meksika ve Türk
kültürlerinin bin bir çeflit mozai¤ini sunuyor. Türk tarihi aç›s›ndan önemli
olan Estergon Kalesi ve Szendtre Köyü’nü görmelisiniz.

> >MUHTEfiEM KENT V‹YANA

Sanata, do¤aya, edebiyata afl›k olanlar›n kenti. Birbirinden güzel parklar›,
görkemli operalar›, kafeleri, elmal› pastalar› ve leziz schnitzeliyle hem
gözünüze, hem dama¤›n›za ve hem de ruhunuza hitap edecek muhteflem
bir kent. Tarihi kiliseleri, e¤lence mekanlar› görülmeye de¤er. Her köfle
bafl›nda bulunan kafelerden birine oturup, Wiener Eiskaffee ›smarlayarak,
fonda çalan Tuna Valsi ile hayallere dalabilirsiniz.

> >KÜLTÜR MERKEZ‹ ‹TALYA

Avrupa'n›n sanat ve kültür baflyap›tlar›na ev sahipli¤i yapan ülke ‹talya. Sanatsal ve kültürel eserleri
yak›ndan tan›ma ve hissetme imkan›n› elde ederken, eski tap›naklar› görebilir, Akdeniz’in en güzel
kumsallar›n› seyredebilirsiniz. Örne¤in Floransa’da Pisa, Katedral-Vaftizhane, Santa Maria del Fione
Katedrali, S›gnor›a Saray›, San G›ovann› Batt›sta, San Marco Meydan› ve Kilisesi, Dükler Saray›, Çan
ve Saat Kulesi’ni görebilirsiniz. Roma’da ise Vatikan, San P›etro Katedrali, Collosseo, Tra›ano Forumu,
Venedik Meydan›, Zafer An›t›, Fontana D› Trev› (Aflk Çeflmesi) görülmeye de¤er. En güzel ‹talyan
pizzas› ve spagettisini Roma’da yiyebilirsiniz. Ya favette ve herlequin tagliatelle gibi meflhur ‹talyan
yemeklerini de denemenizi öneriyoruz.
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> >HAYALLER fiEHR‹ VENED‹K

Dünya üzerinde görebilece¤iniz en sihirli mekanlardan biri. Hayaller ve afl›klar flehri. Denizin
ortas›ndaki muhteflem yap›lardan oluflan ve yüzy›llardan etkilenmeden günümüze gelen bu güzel flehir,
insan›n görmeden ve içinde yaflay›p o nemli havas›n› solumadan gözünde canland›ramayaca¤› bir kent.
Venedik'i oluflturan 120 minik adac›k, 400'ü aflk›n köprüyle birbirine ba¤lanm›fl. Gondol ile kanalda
ilerlerken; Santa Lucia Tren ‹stasyonu, St.Simeon Picello Kilisesi, Hz.‹sa'n›n heykeli, barok üsluptaki
cephesiyle Santa Maria di Nazareth Kilisesi'ni görmelisiniz.

> >TAR‹H, DEN‹Z, ÇÖL: TUNUS

Tunus, turizm aç›s›ndan zengin bir potansiyele sahip. Kartaca kentinin harabelerin içinde Mozaik
Galerisi’nden Bardo Müzesi'ne, Sahara Çölü'nden Bodrum'u an›msatan mavi pencereli beyaz evleriyle
Sidi Bou Said 'e yap›lan bir yolculuk, insan›n düfl gücünün ufuklar›n› zorluyor. Tarih, deniz ve çölün bin
birgece masallar›ndaki rengini Tunus’ta yaflayabilirsiniz.

> >VERG‹S‹Z ALIfiVER‹fi KEYF‹ DUBA‹

Birleflik Arap Emirlikleri'nin ikinci büyük flehri olmas›na ra¤men, ülkeyi oluflturan 7 emirlik aras›nda ilk
s›rada. Bütün dünya çölün ortas›ndaki Dubai’ye, vergisiz al›flverifl yapman›n keyfini yaflamak için
gidiyor. Zenginlik f›flk›ran görkemiyle tüm dünyay› büyüleyen Dubai’de, 7 y›ld›zl› yelken otel Burj El
Arab’›, Jumeirah Plaj›, Jumeirah Camii’ni, Sheikh Palace’yi görebilirsiniz. Çöl Safari turuna kat›lmadan
ise dönmemenizi öneriyoruz.

y›lbafl› turizmi

yaflan›yor. Art›k dört
mevsim tatil beldesi haline
gelen Akdeniz sahilinde ise
ünlü sanatç›lar›n da yer
ald›¤› paket turlar› ve kültür
turlar›na talep devam ediyor.
Yurtiçinde otel fiyatlar›
geceli¤i 100 ile 180 YTL
aras›nda de¤ifliyor.
Seçiminiz, yurtd›fl›ndan yana

olursa ise, turlar için 299
Euro ile 1400 Euro aras›nda
bir fiyat ödemek
durumundas›n›z. 2007’yi
bayram coflkusuyla
kutlamak isteyenler için
haz›rlad›¤›m›z son
dönemlerin en çok tercih
edilen yurtd›fl› tatil
seçenekleri ise flöyle:

> >BANGKOK’UN EGZOT‹K GÜZELL‹⁄‹

Tayland’›n baflkenti Bangkok, eflsiz güzelli¤i ile gidenleri büyülüyor. Alt›n Buddha Tap›na¤›,
Uyuyan Buddha Tap›na¤›, Çiçek Pazar›, Çin Mahallesi, Demokrasi An›t›, ünlü mücevher fabrikas›
görülecek yerler aras›nda. Tur s›ras›nda Tayland’› derinden etkiyen Budizmi yak›ndan tan›ma
f›rsat› bulabilirsiniz. Büyük Siam Krall›¤› döneminden eflsiz sahneler ve özellikle cennetin
anahtar›na ulaflmak için yap›lan muhteflem Siam Niramit Show’u görebilirsiniz.

> >ÖZGÜRLÜKLER‹N fiEHR‹ AMSTERDAM

Laleleri, yel de¤irmenleri ile Hollanda’n›n gözbebe¤i, özgürlüklerin flehri Amsterdam. Yel
de¤irmenleri, peynir ve takunya fabrikas›, tahta ayakkab›lar›, Dam Meydan›, Kraliyet Saray›,
Çiçek Pazar›, K›rm›z› Fener Soka¤› görülecek yerler aras›nda. Hollanda’n›n meflhur
‘pancake’lerinden mutlaka yiyin. Ball› ve fluruplu olanlar›n› denerken ar›lara da dikkat edin. Van
Gogh Müzesi’ni ise mutlaka görün.

Akdeniz’den Do¤u Anadolu’ya...
Yurtiçinde Aral›k ay›
nedeniyle; kayak merkezleri,
sanatç›lar›n sahne ald›¤›
Akdeniz bölgesindeki özellikle
de Antalya’daki otellere yo¤un
talep gözlenirken, kültür
turlar› da ilgi görüyor.
Uluda¤, Erciyes, Sar›kam›fl,
Kartalkaya, Palandöken,
Kartepe gözde k›fl sporlar›
merkezleri aras›nda yer al›yor.
Tesisler, pistleri, otelleri,
telesiyej, teleski gibi altyap›s›
ile dünyaca ünlü kayak
merkezi Alp’leri aratm›yor.
Kültür turlar›nda ise
‘Beypazar›, Mudurnu, Göynük,
Tarakl›’, ‘‹znik ve Oylat
Kapl›cas›’, ‘SafranboluAmasya’, ‘K›y›köy- ‹¤neada’,
‘Bat› Karadeniz’, ‘Kapadokya’,
‘Ayval›k Assos’, ‘‹onya’y›
önerebiliriz.

> >MUHTEfiEM AKVARYUM SHARM EL SHE‹KH

Binlerce y›ll›k tarihi ile herkesi büyüleyen
M›s›r'da farkl› bir tatil geçirmek istiyorsan›z,
"do¤an›n en muhteflem akvaryumu" olan
K›z›ldeniz'in Sina Yar›madas›'nda yer alan sahil
yerleflimi olan Sharm El Sheikh ideal bir yer.
Ekvator ikliminde bulunmas› nedeniyle hava
s›cakl›¤› 21ºC ile 35ºC aras›nda de¤ifliyor.
Deniz suyu s›cakl›¤› ise k›fl›n 18-21ºC, yaz›n 2128°C civar›nda. ‹nan›lmaz güzellikteki mercan
resiflerini, rengarenk bal›klar› görmek
mümkün. Gezi boyunca, günübirlik M›s›r Müzesi, dünyan›n yedi harikas›ndan Giza Piramitlerini ve
Sfenks'i gezerken, Kahire'nin meflhur kapal› çarfl›s› Khan El Khalili'de al›flverifl yapabilirsiniz.

> >KOZMOPOL‹T fiEH‹R AT‹NA

Yunanistan’›n baflkenti Atina. Antik ça¤larda önemli bir ticaret ve kültür merkezi. ‹smini koruyucusu
olan savafl tanr›ças› Athena’dan al›yor. Kurtlar Tepesi anlam›na gelen Lykavitos tepesi tüm Atina’ya
hakim. Helenistik ve Roma devrine ait olan Arkeoloji müzesini gezebilir, Areopagus Tepesi’nden gün
bat›m›n› izleyebilirsiniz. Bu arada, klasik Yunanistan turuna kat›larak, Atina, Selanik, Kavala ve
Meteora’y› görebilirsiniz. ‹skece’de Türk mahallesini gezip, Dedea¤aç’›n sahilinde yürüyüfl yapabilirsiniz.

Y›lbafl› ve bayram tur fiyatlar›
Y›lbafl› ve Bayram turlar› yurtiçi olarak kayak
merkezlerinde gecelik 300-450 YTL, kültür turlar›nda ise
3 gece 4 gün 400-500 YTL aras›nda de¤ifliyor.
Yurtd›fl›nda ise otobüs ile Yunanistan gezisi 299 Euro,
uçak ile Atina 499 Euro, Prag 389 Euro, Malta turlar› 529
Eurodan bafll›yor. Ayr›ca Dubai 499 Euro, Sharm El
Sheikh 299 Euro, Beneluks ülkeleri 750 Euro, Amsterdam
399 Euro, Uzakdo¤u 449 Euro, Tunus 449 Euro, Fas 950
Euro’dan bafll›yor.
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kültür sanat
>> ‹ki usta isim
bulufltu
Türk tiyatrosunun iki ünlü
oyuncusu Cihan Ünal ve
Berna Laçin, Eric
Assous’un yaz›p, Gencay
Gürün’ün Türkçe’ye
çevirerek yönetti¤i Dönme
Dolap oyununda bulufluyor.
Tiyatro ‹stanbul’un
sahneye koydu¤u oyun 12
Aral›k 2006 Sal› günü saat
20.00’de seyircilerin
karfl›s›na ç›kacak. Oyun
‹stinye’deki Enka
Oditoryumu’nda
oynanacak. Dönme Dolap
adl› oyunda Pierre evli,
çocu¤u olan bir adam.
Kar›s› ve çocu¤u tatil için
bir haftal›¤›na flehir d›fl›na
ç›kt›¤›nda Pierre bir
haftal›¤›na bekar kal›r.
Juliette, güzel, nefleli bir
kiflili¤i olan, tek bafl›na bir
kad›n. ‹kisi de bir akflam
üstü ayn› bara gelir,
birbirlerine tan›fl›r.
Pierre’in evine bir içki
içmek üzere giderler. Gece
yeni bafllamaktad›r….
Devam›n› oyunda
izleyebilirsiniz. Biletler
22.50 YTL’den Biletix’ten
temin edilebilir.

Cumhuriyet, özgürlük
insanca varl›k yolu...

‹

fl Bankas›, Atatürk’ün
do¤umunun 125’inci
y›l›n›, cumhuriyetimizin
kurulufl öyküsünü
yeniden anlatarak
kutluyor. "Cumhuriyete
Do¤ru; 1919-1923 Özgürlük
ve Ba¤›ms›zl›k Yolu " sergisi,
‹fl Bankas› Yenicami fiubesi
eski binas›nda 30 Aral›k’a
dek gezilebilecek. Sergi, 1.
Dünya Savafl› sonras›nda
Osmanl› Devleti’nin iflgal
edilmesinden Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulufluna
kadar olan dönemi yenilikçi
bir kurguyla anlat›yor.
Erzurum ve Sivas kongreleri;
Anadolu direnifli ve Büyük
Millet Meclisi’nin aç›lmas›;
Sevr Antlaflmas› ve Lozan
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ö¤elerinin çoklu kullan›m›yla
dönemin atmosferini, sergiyi
izleyenlere yo¤un biçimde
yans›t›yor.

Leonardo: Evrensel deha

>> BGM konsere
doyuracak
Bostanc› Gösteri
Merkezi’nde Kas›m ve Aral›k
aylar›nda popüler
sanatç›lar›n konserleri var.
17 Kas›m’da Süper Star Ajda
Pekkan sahne ald›. Süper
Star’› 24 Kas›m’da Gülben
Ergen, 1 Aral›k’ta K›raç, 2
Aral›k’ta Ferhat Göçer &
Sunay Ak›n izliyor.
8 Aral›k’ta ise Sibel Can
hayranlar›na bir müzik
ziyafeti sunacak. Konserlerin
tümü saat 21.00’de
bafllayacak.
Biletleri ve ayr›nt›l› program
Biletix’te…

Antlaflmas› ile cumhuriyetin
kuruluflunu ifade eden dört
bölümden oluflan sergi; film,
projeksiyon, ses ve görüntü

‘Leonardo:
Evrensel Deha’
Sergisi’ne 2 Kas›m
– 31 Aral›k
tarihlerinde ev
sahipli¤i yap›yor.

Leonardo Da Vinci kimdir,
diye bir soru sorulsa,
flüphesiz birçok insan
‘ressam’ der. Oysa Da
Vinci’nin ayn› zamanda bir
mühendislik dehas›
oldu¤unu biliyor muydunuz?
Rahmi M. Koç Müzesi,
Leonardo da Vinci’nin
icatlar›n›n sergilendi¤i
interaktif ‘Leonardo:
Evrensel Deha’ Sergisi’ne 2
Kas›m – 31 Aral›k
tarihlerinde ev sahipli¤i
yap›yor.
Sergi bir grup bilim adam›
ve yetenekli zanaatkâr›n
Leonardo Da Vinci’nin
tasar›mlar›n› inceleyip
yapt›klar› 40 adet makineyi
kaps›yor. Sergi, The Partners
iflbirli¤i ve Arçelik ana
sponsorlu¤unda

gerçeklefliyor.
Usta mühendis Leonardo Da
Vinci, sadece uygulama
sorunlar›n› çözmekle
kalmam›fl; tank, makineli
tüfek ve uçak gibi
günümüzde yüksek teknoloji
ile üretilen modern
makinelerin ilk örneklerini
yüzy›llar önce ortaya
ç›karm›fl.
Sal›-Cuma günleri aras›nda
saat 10.00- 17.00 aras›
gezilebilen sergi, haftasonu
ise 10.00- 19.00 saatleri
aras›nda aç›k.
Ayr›nt›l› bilgi için telefon:
212- 369 66 00-02

Rembrandt da Türkiye’de
Usta ressamlar Türkiye’ye birer birer gelmeye devam ediyor. Sabanc› Müzesi’nin Picasso’yu
Türkiye’ye getirmesinin ard›ndan flimdi de Koç ailesinden Suna K›raç ve efli ‹nan K›raç’›n
kurdu¤u Pera Müzesi, 17. yüzy›l›n büyük resim ustas› Rembrandt Van
Rijn ve yak›n çevresinin eserlerini ilk kez Türkiye’ye getirdi. Koç
Allianz deste¤iyle sergilenecek 99 desen çal›flmas›, 20 Ekim 2006 - 7
Ocak 2007 tarihleri aras›nda, Pera Müzesi’nin dördüncü ve beflinci
kat›ndaki sergi salonlar›nda sanatseverlerin ziyaretine aç›k.
Sergi süresince Pera Müzesi oditoryumunda, Rembrandt ve sanat›n›
anlatan, uluslararas› uzmanlar›n kat›laca¤› ve sanatseverlerin ücretsiz
olarak izleyebilecekleri sözel etkinlikler de gerçeklefltirilecek.
Pera Müzesi, ayn› tarihlerde üçüncü kat sergi salonunu da Suna ve
‹nan K›raç Vakf› Eski ‹stanbul Foto¤raflar› Koleksiyonu’ndan derlenen
"Konstantiniye’den ‹stanbul’a - XIX. Yüzy›l Ortalar›ndan XX. Yüzy›la
Bo¤aziçi’nin Rumeli Yakas› Foto¤raflar›" sergisine ay›r›yor. Ayr›nt›l›
bilgi, www.peramuzesi.org.tr adresinden al›nabilir.

Ünlülerin balmumu
heykelleri
Rusya St. Petersburg
Balmumu Heykel
Müzesi’nden getirilen ve
bugüne kadar birçok ülkede
sergilenen ünlülerin balmumu
heykelleri, 17 Aral›k tarihine
kadar Profilo Al›flverifl
Merkezi’ndeki müzede ikinci
kez sergilenecek.
Profilo Al›flverifl Merkezi’nde
sergilenen Balmumu Heykel
Sergisi’nde lise ve üniversite
s›navlar›na haz›rlanan
ö¤rencilere okul
müfredatlar›na uygun olarak
tarihi bilgiler de veriliyor.
Ö¤renciler, tarih bilgilerini
görsel olarak pekifltirme
f›rsat› bulurken, interaktif
e¤itim flans›n› da yakal›yorlar.
Profilo Al›flverifl Merkezi’nde
sergilenen Mustafa Kemal
Atatürk, Fatih Sultan
Mehmet, Yavuz Sultan Selim,
Kanuni Sultan Süleyman,
Hürrem Sultan, Cengiz Han,
Mimar Sinan, Napolyon, Karl
Marx, Leonardo da Vinci’nin
balmumu heykellerine bu
defa Divan Edebiyat›’n›n
ünlü ismi Fuzuli’nin ve
Selçuklu ‹mparatoru
Aparslan’›n heykelleri de
eklendi.

>> Birsel, Hobi Sanat Galerisi’nde…
‹smet Birsel, son çal›flmalar›n› 29 Kas›m – 23 Aral›k tarihleri aras›nda
Hobi Sanat Galerisi’nde sergileyecek. Resimlerinin konular›n›; kentsel
yaflamdan, mesleki an›lar›ndan, tatillerini geçirdi¤i Çeflme
k›y›lar›ndan seçen ‹smet Birsel, kah sevecen kah elefltirel
gözlemlerini tuvallerine aktarm›fl.
(Hobi Sanat Galerisi-Tel: 0212 225 23 37)

Tiyatro
Pera’dan
fierefe Hat›ralar
Kas›m ay›yla birlikte özel
tiyatrolar da birbiri ard›na
perdelerini açmaya bafllad›.
Alt›nc› yafl›na giren Tiyatro
Pera da her y›l oldu¤u gibi
sezonu yeni bir oyunla
aç›yor. Nesrin
Kazankaya’n›n yaz›p
yönetti¤i "fierefe Hat›ralar
(‹stanbul 1955)" adl› oyun,
24 Kas›m 2006’da prömiyer
yap›yor. Oyuncular;
Mehmet Aslan, Nesrin
Kazankaya, Muhammet
Uzuner, Baflak Mefle,
Aytunç fiabanl›.
Oyun, 1955–56 y›llar›
aras›nda ‹stanbul’da
Niflantafl›l› soylu ve zengin
bir ailenin yaflam›
ekseninde gelifliyor. Yeni
kurulan çok partili
demokratik rejimle, liberal
ekonomik at›l›mlar yapan
Türkiye’deki siyasal süreç,
ailenin var oluflunu da
etkiler. Aileyle ba¤lant›l›
ikinci kuflak figürlerin,
toplumsal ve siyasal
çalkant›lar do¤rultusunda
yaflad›klar› 70’li y›llar ise,
oyunun ikinci öyküsünü
oluflturur. Ayr›nt›l› bilgi
için, 0 212 245 30 08 – 245
30 09 numaral› telefonlar›
arayabilirsiniz.
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sinema

Sinema mafyay› bir kez daha çökertti
KÖSTEBEK
Orijinal Ad›: The Departed
Tür: Gerilim
Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson, Mark
Wahlberg
Senaryo: William Monahan
Yap›m y›l›: 2006
Süre: 152 dakika

K

östebek’in hikayesi
ABD’ye ulaflmadan
önce, Asya’da
2002’de büyük baflar›
kazanan "Infernal
Affairs" adl› Hong Kong
yap›m› suç-gerilim filmine
dayan›yor. Filmin ABD’ye
gelmesinden k›sa süre
sonra William Monahan
yap›m›n Amerikan
versiyonunun senaryosunu
kaleme alm›fl.
Martin Scorsese’in
yönetti¤i "Köstebek"in
baflrollerini Jack Nicholson
(Frank Costello), Leonardo
DiCaprio (Billy Costigan)
ve Matt Damon (Colin
Sullivan) paylafl›yor.
Köstebek 24 Kas›m’da
vizyona girecek.
"Köstebek", Massachusetts
Eyalet Polisi’nin flehrin en
büyük suç
organizasyonunu
çökertmek için genifl çapl›

bir mücadele bafllatt›¤›
Güney Boston’da geçiyor.
‹rlanda mafyas›n›n güçlü
babas› Frank Costello’nun
egemenli¤ine içeriden bir
müdahaleyle son verilmek
istenmektedir. Sokaklar›
yak›ndan tan›yan Billy
Costigan’a, Costello’nun
çetesine s›zma görevi verilir.
Genç Billy, Costello’nun

CAS‹NO ROYALE
Orijinal Ad›: Casino Royale
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Martin Campbell
Senaryo: Neal Purvis, Paul Haggis,
Robert Wade
Oyuncular: Daniel Craig, Eva Gren,
Mads Mikkelsen, Judi Dench
Yap›m y›l›: 2006
Süre: 110 dakika
Sinema tarihinin sevilen
serisi James Bond’un 21.
bölümü "Casino Royale",
Bond hayranlar›n› gizli
ajan›n kariyerinin ilk
dönemlerine götürüyor.
Ian Fleming’in 1953 y›l›nda
yay›mlanan, gizli ajan› konu
ald›¤› ayn› adl› ilk roman›na
dayanan "Casino Royale"in
baflrolünde 007’yi ilk kez
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canland›ran ‹ngiliz aktör
Daniel Craig kamera
karfl›s›na geçmifl. Filmde Le
Chiffre’yi Mads Mikkelsen,
Vesper Lynd’i ise Eva Green
canland›r›yor. Bond’un "007"
olarak ilk görevi, onu dünya
teröristlerine bankerlik
yapan Le Chiffre’ye götürür.
Le Chiffre’i durdurup
terörist a¤›n› çökertebilmek
için, Bond’un onu Casino
Royale’deki yüksek bahisli
poker oyununda yenmesi
gerekmektedir. Hazine

Dairesi’nin güzel memuresi
Vesper Lynd’in oyun için
gerekli miktar› getirip
hükümetin paras›na göz
kulak olmakla
görevlendirilmesi,
bafllang›çta Bond’un can›n›
s›kar. Ama Le Chiffre ve
adamlar›n›n düzenledi¤i bir
dizi ölümcül sald›r›dan
kurtulma mücadelesi
s›ras›nda Bond ve Vesper
aras›nda oluflan çekim, iki
afl›¤› daha da büyük
tehlikelerin içine sürükler.

güvenini kazanmaya
çal›fl›rken, Güney Yakas›
sokaklar›ndan gelen bir
baflka genç polis olan Colin
Sullivan da, eyalet polis
teflkilat›nda basamaklar›
h›zla t›rman›r. Özel
Soruflturma Birimi’nde
kendine yer bulan bu zeki
ve afl›r› h›rsl› genç polis,
Castello’yu yakalamakla
görevli az say›daki seçilmifl
polis memurlar› aras›na
girmeyi baflar›r. Üstlerinin
onun hakk›nda bilmedi¤i
fley ise, Colin’in asl›nda
Costello için çal›flt›¤› ve
suç patronunun, polisin
hep bir ad›m önünde
olmas›n› sa¤lad›¤›d›r.
Billy de, Colin de içine
s›zd›klar› organizasyonun
planlar› ve karfl› planlar›
hakk›nda bilgi toplarken,
sürdürdükleri çifte yaflam
nedeniyle oldukça
zorlanmaktad›r. Her iki
taraf da içlerinde bir
köstebek oldu¤unun
fark›na var›nca, Billy ve
Colin düflman taraf›ndan
yakalanma tehlikesiyle yüz
yüze kal›r ve kendilerini
kurtarabilmek için, karfl›
taraftaki köstebe¤in kim
oldu¤unu bulmak amac›yla
çok tehlikeli bir kedi fare
oyununa bafllarlar...

DVD-SEÇMELER

>> HEMfi‹RE

‹LK AfiK
Orijinal Ad›: ‹lk Aflk
Tür: Duygusal
Yönetmen: Nihat Durak
Senaryo: Ada Senaryo Grubu
Oyuncular: Çetin Tekindor, Tar›k
Papuççuo¤lu, Vahide Gördüm, Halit
Ergenç
Müzik: Fahir Atako¤lu
Yap›m y›l›: 2006
1990’lar›n bafl›… Ege’de bir
sahil kasabas›. Ege
kasabas›ndaki bir ailede, üç
kuflak boyunca
yaflanan
aflklar›n aileyi
paramparça
ediflini
anlat›yor. 17
Kas›m’da
vizyona giren
"‹lk Aflk"›n
yönetmeni Nihat
Durak.
Senaryosunu Ada
Senaryo
Grubu’nun
yazd›¤› filmin
oyuncular› aras›nda Çetin
Tekindor, Tar›k Papuççuo¤lu,
Vahide Gördüm, Halit Ergenç
gibi isimler bulunuyor.
Çekimleri ‹zmir’in Foça
ilçesinde gerçeklefltirilen
filmin görüntü yönetmeni
Selahattin Sancakl›.
Müziklerse Fahir Atako¤lu
imzas› tafl›yor.
Filmin konuflu ifle flöyle:
Arifo¤lu ailesinin 85 yafl›ndaki

reisi Arif Arifo¤lu, elini iflten
güçten çekeli y›llar olmufltur.
O¤lu Azmi’nin tek kayg›s›
eski kar›s› Nevin’in gönlünü
tekrar kazanmak; o¤ullar›
Kemal’in hayali ise k›sa
yoldan para kazanmakt›r.
Kemal, kar›s› ve metresi
aras›nda gelgitler yaflarken,
ailenin en küçü¤ü Arif Ege de
ergenli¤e geçifl sürecinde ilk
aflk sanc›lar›n› çekmektedir.
Arif Arifo¤lu’nun ölümüyle
y›llard›r saklanan aile s›rlar›
ortaya ç›kar. Ortanca o¤ul
Asaf 40 y›l önce
Kore Savafl›’na
gitmifl, savaflta esir
düflüp bir daha izi
bulunamad›¤› için
de kasabal›larca
ölü kabul
edilmifltir. Asaf’›n
niflanl›s› Nevin’e
büyük bir aflk
besleyen Azmi
ise, kardeflinin
ölümüyle
amac›na ulaflm›fl,
Nevin ile evlenmifltir.
Asaf’›n dönüflüyle Azmi –
Asaf - Nevin aras›nda
büyük bir hesaplaflma
yaflanmaya bafllar. Öte
yanda ise küçüklü¤ünden
beri kendisine bir
kahraman olarak anlat›lan
büyük amcan›n dönüflü Arif
Ege’yi çok mutlu ederken;
Arif Ege ve Asaf aras›nda
çok s›cak bir ba¤
oluflacakt›r…

2004 Venedik Film Festivali'nde 'Alt›n
Aslan' ödülünü alan ve baflroldeki Imelda
Staunton'un ola¤anüstü performans›yla
büyük be¤eni toplayan "Vera Drake", 1950
‹ngiltere’sindeki toplumsal bir yaray›
kafl›yor. Mike Leigh’in yaz›p yönetti¤i film,
drama tarz›nda. Filmin kahraman› Vera…
Kocas› Stan ve çocuklar› Sid ve Ethel'le
birlikte mütevazi ama s›cak bir yuvada
yaflayan Vera, evlere temizli¤e gider, bir
yandan da herkesten gizledi¤i yasal
olmayan bir ifli yapar. Vera, ücretsiz olarak,
genç kad›nlar›n istenmeyen hamileliklerini
sona erdirir. Ancak bir gün bu genç kad›nlardan biri, kürtaj sonras› acil olarak
hastaneye kald›r›l›nca, polisin soruflturmas› Vera’ya do¤ru döner.

>> TESTERE 2
Testere 3, vizyona girmek için gün say›yor.
Testere 2’nin de seyredemeyenler için
DVD’si raflarda yerini ald›. 18 yafl›ndan
küçüklerin izlememesi tavsiye edilen film,
yönetmen Darren Lynn Bousman imzal›. ‹lk
filmin yönetmeni James Van, devam
filminde yönetmen koltu¤una oturmay›
kabul etmeyince onun yerine bu kez
"Identity Lost" ve "Butterfly Dreams"
filmlerinin yönetmeni Darren Lynn Bousman
kamera arkas›na geçti.
"Testere" filminde ard›nda kanl› bedenleri
b›rakarak kay›plara kar›flan katil Jigsaw, geri döner. Dedektif Eric Mason,
Jigsaw'un geri döndü¤üne dair hislerinde yan›lmaz. Jigsaw yine ifl bafl›ndad›r.
‹lk filmde kendilerini bir odada zincirlenmifl bulan iki kifliyi izlemifltik.
Jigsaw'un kurbanlar› bu kez sekiz kifli...

GER‹ DÖNÜfi
Orijinal Ad›: Geri Dönüfl
Tür: Dram, politik
Yönetmen: Ömer U¤ur
Oyuncular: Mehmet Ali Alabora,
Sibel Kekili, Altan Erkekli, Savafl
Dinçel, Perihan Savafl, Erdal Tosun,
Cengiz Küçükayvaz
Yap›m y›l›: 2006
Süre: 101 dakika
Y›l 1980… Aylardan Eylül…
Yine 12 Eylül ac›lar›n›
tazeleyen bir film.
Yönetmeni Ömer U¤ur.
Kas›mda vizyona giren
filmin baflrolünde Mehmet
Ali Alabora oynuyor.
Alabora, filmde iflçi
Mustafa’y› canland›r›yor.

Bir cuma sabah›
kalkt›klar›nda Mustafa ve
eflini radyoda Hasan
Mutlucan, sokakta askerler
karfl›lar. Darbe olmufltur. ‹fl
yerinde ve mahallede
tutuklamalar bafllar.
Mustafa, her tutuklaman›n
mutlaka bir gerekçesi
oldu¤unu düflünür. Ta ki bir
gece kap›s› çal›n›p,
"fiehmuz" kod adl› siyasi
sorumlu oldu¤u gerekçesiyle
göz alt›na al›nana kadar…
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kitap
fi ‹ ‹ R
BÜLENT
ECEV‹T’‹N
ANISINA…

>>

Sen Ölünce Kim A¤lar?
'Ferrari'sini Satan Bilge' ile bestseller olan Sharma,
son kitab›nda, insanlar›n nas›l yaflamas› gerekti¤ini ölüm
vakti geldi¤inde keflfettiklerine dikkat çekiyor.
Yazar: Robin Sharma
Çeviri: Tülin Penso
Yay›nevi: Goa
Sayfa say›s›: 208

Bir Ozan Bir
Devlet Adam›n›
Sorguluyor
y›ld›zl› bir gecede
gö¤e bakmayal›
kaç ay geçti
an›msar m›s›n
y›ld›zl› bir gecede
ya da güpegündüz
canevinde duymadan
sonsuzlu¤unu gö¤ün
ya da bir sabah
çiçek açt›¤›n› ans›z›n
farketmeden
bahçendeki a¤ac›n
hele bir de iflitmeden
ifline giderken
bilmeden ezdi¤in
kar›ncan›n sesini
nas›l bilesin
evrendeki yerini de
nas›l yönetesin
ülkeni
*Türkiye’nin bafl tac› devlet adam› Bülent
Ecevit’in tüm fliirlerinin yer ald›¤› Bir fieyler
Olacak Yar›n kitab›ndan...

Bir fieyler Olacak
Yar›n
Yazar: Bülent Ecevit
Yay›nevi: Do¤an Kitap
Sayfa say›s›: 218
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Ü

nlü yazar Robin
Sharma’n›n, Türkiye’de
en çok satan kitaplar
listesinin ilk s›ras›na
oturan Sen Ölünce Kim
A¤lar kitab›, yazar›n flu
sorusuyla bafll›yor: "Siz
öldü¤ünüzde ard›n›zdan kim
a¤layacak?” Robin
Sharma’n›n son kitab›,
insanlar›n nas›l yaflamas›
gerekti¤ini ancak ölüm vakti
geldi¤inde keflfettiklerine
dikkat çekiyor. Hiçbir yafl›n
yeni bir bafllang›ç için geç
say›lmad›¤›n› belirten
Sharma’n›n kitab› 101
tavsiyeden olufluyor.
Tavsiyelerinin ço¤u ise hemen
uygulamaya konulabilecek
cinsten: "Her gün bir
yabanc›ya nazik olun",
"Haftada bir gün dinlenin"
"Sessiz olmay› ö¤renin",
"Teflekkür notlar› yaz›n" gibi
tavsiyeler insan›n hayat›n›
de¤ifltirmesinin asl›nda ne
kadar kolay oldu¤unu
düflündürüyor.
Sharma’n›n tavsileri aras›nda
sabah beflte kalkmak da yer
al›yor. Sharma kendisi erken
kalkmaya bafllad›¤›nda
hayat›ndaki de¤iflikleri de
kitab›nda anlat›yor. Yazar,
hayatlar›m›z›n kendi elimizde
oldu¤unu söylerken kadere
inand›¤›n› da eklemeyi
unutmuyor:"Yapabilece¤inin
en iyisini yap ve gerisini
hayat›n›n ak›fl›na b›rak."
Ferrarisi’ni Satan Bilge, Koza
Kelebe¤i Bilmez, Ermifl,
Sörfçü ve Patron kitaplar›n›n

ünlü yazar› Robin
Sharma’n›n son kitab› Sen
Ölünce Kim A¤lar,
elefltirmenler taraf›ndan
anlaml› bir baflucu kitab›
olarak yorumlan›yor.

Osmanl›’y› Yeniden Keflfetmek
>>

Yazar: Prof. ‹lber Ortayl›
Yay›nevi: Timafl Yay›nlar›
Sayfa Say›s›: 192

Tarihçi kimli¤inin yan› s›ra,
düflünce adam› olarak
y›llard›r ülke sorunlar›na
iliflkin görüfllerini aç›klayan
‹lber Ortayl›, ilk kez dergi ve
gazete sütunlar›ndaki
yaz›lar›n› bir kitapta sunuyor.
E¤itim, kültür, AB-Türkiye
iliflkileri, Türk kimli¤i gibi
Türkiye’nin temel
meselelerine öneriler getiren
Ortayl›, bu sefer okuru
Osmanl›'y›; padiflahlar›,
saraylar›, yönetim flekli,
semtleri ve abidevî eserleriyle
k›sacas› kendine özgü

kimli¤iyle yeniden keflfetmeye
davet ediyor. Ortayl›, “Geçen
alt› as›r, komflu yirmi küsur
halk›n ve en baflta bizim
tarihimizdir” diyor.

EN ÇOK SATAN
1 0 K ‹ T A P (Kas›m 2006)*
>> Sen Ölünce Kim A¤lar ?
>> Hac
>> Baba ve Piç
>> ‹stedi¤iniz Kifliye 8 dakikada Nas›l Evet Dedirtirsiniz?
>> Tarihimizle Yüzleflmek
>> Latife Han›m
>> Osmanl›’y› Yeniden Keflfetmek
>> Aflka fieytan Kar›fl›r
>> Leyla’n›n Evi
>> Aflk Bir Kere
* Remzi Kitabevi’nden al›nm›flt›r.

Hac
Yazar: Paulo Coelho
Çeviren: Celal Üster
Yay›nevi: Can
Sayfa Say›s›: 223
Paulo Coelho’nun y›llar önce
yazm›fl oldu¤u "Hac" kitab›
Can Yay›nlar›’ndan yeni
ç›kt›. Yazar, Saint Jean Pied
de Port’dan bafllay›p
Santiago de Compostela’da
bitecek olan Hac
yolculu¤unu yürüyerek
yap›yor. Yolculuk s›ras›nda
ona efllik eden Petrus adl›
rehber, yazar›n tüm hayat
felsefesini gözden
geçirmesini sa¤l›yor.
Do¤rular›, do¤ru bildikleri
bir bir ortaya dökülüyor.
Zorluklarla nas›l bafl
edilece¤ini, iç sesini nas›l
dinlemesi gerekti¤ini,
ruhuna ac› çektirmek yerine
ona nas›l huzur
verebilece¤ini görmeye ve

>>

Düflünme biçiminizi, ifl
hayat›n›z›, aileniz ve
dostlar›n›zla iletiflim
kurma yönteminizi, yani
hayat›n›z› de¤ifltirecek bir
kitapla karfl› karfl›ya
oldu¤unuzu söyleyebiliriz.
Yazar, sat›fl görevlilerinin,
pazarlama uzmanlar›n›n ve
geçimini çevresindekileri
ikna ederek sa¤layanlar›n,
en yeni ve en etkili
teknikleri bilmemelerinin
mazeretinin olamayaca¤›n›
savunuyor. Etkileme
sanat›n›n duayeni Kevin
Hogan, bu teknikleri

>> Harry Potter ve
Zümrüdüanka Yoldafll›¤›
Yazar: J.K. Rowling
Çeviri: Sevin OkyayKutlukhan Kutlu
Yay›nevi: Yap› Kredi Kültür
Sanat Yay›nc›l›k
Sayfa Say›s›: 110

göstermeye çal›fl›yor. Kitapta
meditasyon yöntemi
say›labilecek on bir de¤iflik
egzersiz ö¤retiliyor. Sevgi,
ölüm, delilik, coflku ve evlilik
gibi konulara da bafll›klar
alt›nda de¤inen Coelho’nun
yap›tlar› aras›nda Hac’›n
önemli bir yeri var. Hac, s›ra
d›fl›n›n s›radan insanlar›n›n
yolu üstünde oldu¤unu
anlatan bir roman olarak
yorumlan›yor.

‹stedi¤iniz Kifliye 8 Dakikada
Nas›l Evet Dedirtirsiniz?
Yazar: Kevin Hogan
Çevirmen: Taner Gezer
Yay›nevi: Yakamoz
Sayfa say›s›: 232

ÇOCUKLARA ÖZEL

kullanarak herhangi bir
kifliye en fazla 8 dakika
içerisinde "Evet"
dedirtmenin yöntemlerini
ve etkileme sanat›na ait
s›rlar›n› bu kitapta
anlat›yor.

>>

Hogwarts Cad›l›k ve
Büyücülük Okulu’ndaki
beflinci y›l›nda Harry,
hayat›n› cehenneme
çeviren sihirli/sihirsiz
pek çok fleyle bafla ç›kmak zorunda.: Yaz
tatilini yanlar›nda harcad›¤› aptal
akrabalar›; beklenmedik bir anda ve yerde
karfl›s›na ç›kan Ruh Emici’ler; ergenlik
ça¤›n›n isyanlar›, heyecanlar›, korkular›,
a¤›r dersler, zor s›navlar, ac›mas›z cezalar
ve befl y›l gecikmeyle ö¤rendi¤i bir gerçek...
Kitab›n yazar› J. K. Rowling, yarat›c›l›¤›yla
yine baflrolde yerini al›yor. Sat›rlara ve
sat›r aralar›na serpifltirilmifl zekice
ayr›nt›lar, olay örgüsünü daha da
zenginlefltiriyor ve büyülü dünyaya yeni
renkler kat›yor…

>> Prenses Akademisi
Yazar: Shannon Hale
Çevirmen: Seda Y›lmaz
Yay›nevi: Salyangoz
Sayfa Say›s›: 265

"Yazar, sadece so¤uk bir
peri masal› anlatmam›fl
bu kitapta. Aile, iliflkiler,
e¤itim ve yuva üzerine
entrikalarla dolu, çok
katmanl› bir öykü
yaratm›fl. Elefltirmenler
taraf›ndan "Zengin rengi, serüveni ve
romantizmiyle harikulade bir kitap" olarak
tan›mlan›yor. Baflar›l› yazar Shannon
Hale'den, küçük ama kararl› ve azimli bir
da¤l› prensesin öyküsü…
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teknoyaflam

S›ra d›fl› tekno flov
Avrasya Bölgesi’nin en büyük teknoloji fuar› olan ve 5-10 Eylül
tarihleri aras›nda düzenlenen CeBIT Biliflim Eurasia, birbirinden ilginç
ve yeni ürünlerin gövde gösterisine sahne oldu. Ev elektroni¤inden
cep telefonuna, MP3 çalardan kap› telefonuna kadar birçok ürün,
teknolojik özellikleri yan›nda ilginçlikleriyle de be¤eni toplad›. ‹flte,
CeBIT’te sergilenen yeni ve ilginç teknolojik ürünler... > > H a n d e B a fl a k

F‹LL‹, ZÜRAFALI, ELMALI TV
D›fl görünüflü elma, fil, zürafa, futbol topu fleklinde olan televizyonlar çocuklar›n ve
s›ra d›fl› yetiflkinlerin ilgisini çekece¤e benziyor. Türkiye’de da¤›t›c›l›¤›n› Panatel’in
yapt›¤› Tayvanl› Hannspree flirketi, bu ürünleri daha çok çocuklar› düflünerek
tasarlam›fl. Ancak her yafl grubuna hitap eden Hannspree marka televizyon gam›nda
birbirinden farkl› tasar›mlar oldu¤u gibi kifliye özel üretimler de bulunuyor. Plastik
ve deri olmak üzere iki farkl› kaplamadan üretilen d›fl yüzeyler, TV haznesinden
ç›kar›larak y›kanabiliyor. Oyuncak görünümlü Hannspree’lerin baz› modelleri
mobilyay› and›racak flekilde ahflap
kaplama. Ürünlerle kiflilerin hayatlar›na
renk kat›lmas› hedefleniyor. Ürünler,
tüketici elektroni¤i alan›nda
geleneksel düflüncelerden s›yr›l›p
yeni bir yaklafl›m sunuyor. Özgün
tasar›m›yla Hannspree TV'ler,
beyaz cama bak›fl aç›s›n› de¤ifltirecek.

TELEFONLAR “AKILLANIYOR”

ASANSÖRÜ ÇA⁄IRIYOR
Smartlife’›n görüntülü kap› telefonlar› ilgi gören yeni teknolojiler
aras›nda yer al›yor. Görüntülü kap› telefonlar›, evde olunmad›¤›nda gelen
misafirleri cep telefonuna yönlendirme, gerekli görüflmeyi yapt›ktan
sonra uzaktan kap›y› açarak gelen misafiri içeri alabilme özelli¤ine sahip.
Ayr›ca görüntülü kap› telefonlar›, evden ç›kmadan dokunmatik cam
ekranla asansörü ça¤›rabilme, istenildi¤inde televizyon ya da bilgisayara
kap› görüntüsünün yans›mas› ve kalkmadan bilgisayara yüklenen bir
programla kap›y› açabilme özelli¤i ile de be¤eni toplad›.
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FANAT‹KLER ‹Ç‹N
Art›k telefonlar›n da bir tak›m› var.
Ogatech firmas›, Fenerbahçe ve
Befliktafl taraftarlar›na özel Dect
(kablosuz sabit telefon) telefonlar›n›
sat›fla ç›karmaya haz›rlan›yor.
Bursaspor ve Trabzonspor tak›mlar› için
Dect telefonlar› ise, üretim aflamas›nda.
Galatasaray
taraftarlar› da bir süre
bekleyecek. Çünkü,
Galatsaray kulübü ile
firma aras›ndaki lisans
bedeli görüflmeleri
devam ediyor. Ancak
Fenerbahçeli taraftarlar
bu telefonlar› sat›n
almak için flimdiden
s›raya girmifl bile. Henüz
fiyatlar› belli olmayan
Dect'ler Tayvan'da
üretiliyor.

TEKNO EV

LÜKS TEKNOLOJ‹

SUSUZ, DETERJANSIZ YIKIYOR
Samsung, silvernano
teknolojisiyle üretti¤i susuz,
deterjans›z çamafl›r y›kayan,
kuru temizleme yapan Air
Wash Sistemi fuarda tan›tt›.
Air Wash sistemi s›cak hava
püskürten teknolojisiyle
gözle görülmeyen bakteri ve
mikroplar› da at›yor. Sistem,
silver nano özelli¤iyle yüzde
99.9 strelizasyon sa¤l›yor. Bu
sistemle, çamafl›r makinesi
çal›fl›rken y›kanmas›
unutulan çamafl›rlar da
eklenebiliyor.
Söz komutuyla
çamafl›r makinesi çal›flacak

SWAROVSK‹ TAfiLI BLUETOOTH
Jabra, kad›nlar› Swarovski ile
tavlayacak. Jabra küpe gibi
bluetooth (kablosuz) kulakl›k
tasarlad›. Dünyada ilk kez CeBIT
fuar›nda tan›t›lan 16 gram
a¤r›l›¤›ndaki Swarovski tafllarla
süslenmifl bluetooth ile 8 saate
kadar konuflmak mümkün. Jabra
Swarovski tafllar›n yan› s›ra 33 farkl› tasar›ml›
bluetooth kulakl›k da sunuyor.

SÖZ D‹NLEYEN B‹LG‹SAYAR
Yöndata'n›n
gelifltirdi¤i ve flu anda
t›bbi alanda kullan›lan
'konuflma tan›ma
teknolojisi' Dikte, 2008
y›l›ndan itibaren
günlük hayat›n bütün
alanlar›nda
kullan›lmaya
bafllayacak. Yöndata
yetkilileri, 2008 y›l›ndan
itibaren de bu teknolojiyi
herkesin kullanabilece¤i hale
getireceklerini aç›klad›. ‹ki
y›l içinde piyasaya ç›kacak
'serbest dikte'yle baflta
yazarlar ve gazeteciler olmak
üzere herkesin tüm
konufltuklar›n› bilgisayar›n

ekran›nda yaz›l› olarak
görebilece¤ini vurgulayan
yetkililer, bu sayede epostalar›n bile sadece
konuflarak
gönderilebilece¤ini aktard›.
Ayr›ca, evdeki tüm aletler bu
teknoloji sayesinde sözlü
komutlarla çal›flt›rabilecek.

TELEV‹ZYON “CEP”E G‹RD‹
Mobil uygulamalar alan›nda
faaliyet gösteren
Pozitron, Mobil TV
projesini CeBIT
Biliflim Eurasia'da
sergiledi. Fuarda ilk
defa tan›t›lan Mobil
TV için Pozitron,
Digitürk'le
anlaflma yapt›. Bu
projeyle,

Türkiye'nin her yerinde cep
telefonundan Digitürk'ün
belirleyece¤i
kanallar›n bir
k›sm›na ulaflma
imkan› sa¤lanacak.
Böylece belirli
televizyon ve radyo
kanallar› istenen
anda her yerde canl›
olarak izlenebilecek.

D‹J‹TAL GÖRÜNTÜLÜ B‹LLBOARD
Billboardlar art›k daha gösteriflli olacak. Güney Kore
merkezli firma Diboss’un Vitze markas› alt›nda üretti¤i
dijital görüntülü billboardlar Türkiye'de önümüzdeki ay
sat›fla ç›kar›lacak. LCD panele sahip ve 13 bin 500 dolar
art› KDV fiyat› ile son kullan›c›ya sat›lacak olan
billboardlar için flimdiden oteller, al›flverifl merkezleri
siparifl için s›raya girdi. Billboardlar kablosuz olarak
çal›flabilme özelli¤ine sahip. 42 inç ekran büyüklü¤üne
sahip billboardlar›n 57 ve 82 inç büyüklü¤ünde olanlar›
da Türkiye'ye getirilecek.
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KAR‹KATÜR
ANNE KANGURU

GÜLEL

‹M

‘ÖZLÜ’
SÖZLER!

>> Paran›n ne
önemi var,
mühim olan
hisse senedi.

E⁄LEN

EL‹M!

ÇOCUKÇA
M‹ZAH
1) Bir
parça
ekme¤i iki
parçaya
daha
bölersen
ne olur?
2) Noel
Baba
sakal›n›
keserse ne olur?
3) Kara ç›kan kedi ne olur?

>> Son gülen
sen olacaks›n,
çünkü geç
anl›yorsun.

4) Rüzgar›n keyifli
oldu¤unu nas›l anlars›n›z?
5) ‹yi bir kitap okumaktan
daha zevkli ne olabilir?
6) En a¤›r bal›k hangisidir?
7) Zilim var, kap›m yok.

KADIN VE TEKNOLOJ‹
>> Bilmemek ay›p
de¤il, yeter ki
çakt›rma.

>> Erkekler belediye
otobüsüne benzer
birini kaç›r›rsan
üzülme befl dakika
sonra di¤eri gelir
‹SMMMO YAfiAM > Kas›m/Aral›k 2006

>64

8) Diflim var a¤z›m yok.
9) Bafl›mda saç yok, içimde
tat çok.
10) E¤ri otural›m, do¤ru
konuflal›m.

Cevaplar
1) K›r›nt› olur, 2) Sakals›z olur,
3) Kara kedi olur, 4) Isl›k
çalmas›ndan, 5) ‹ki iyi kitap
okumak, 6) Tonbal›¤›, 7) Telefon,
8) Tarak, 9) Kabak, 10) Deve

F O T O - fi A K A

>> Yaz›l›dan s›f›r
ald›m ama
önemli olan
kat›lmakt›.

>> Paran›n ne
önemi var,
önemli olan
miktar›

‹NTERNETTE BUNLAR VAR!
HAL‹M‹ GÖRSÜN ‹STED‹M!

D‹L YARASI

DARGIN
KARI K
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Günün birin
de kar› ko
ca
dar›l›r ve b
irbirleriyle kavga edip
Birbirlerin
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e ne söyle
meleri gere flmazlar.
yaz›p görü
kiyorsa bir
nür bir ye
re b›ra
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Bir sabah
kocan›n erk k›p anlaflmaya baflla
rlar.
en kalk›p ifl
yetiflmesi
ge
toplant›s›n
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a
enim saba
z›m
h 7’d
yatarken k , toplant›ya yetiflec
e¤im" diye e
ar›s›n›n ba
flu
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c
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na b›rak›r.
birde baka
Sabah uya
r ki saat 8
n›r
o
lm
ufltur, apa
giyinirken
r topar
baflucunda
ki ka¤›d› g
örür:
"KALK SAA
T 7."

fl ve kar›s›na;
Babas› bir gün çabuk
Adam iflten evine gelmi
en sevdi¤im
en
sinirlenen çocu¤una biraz çivi
— “Hayat›m, iflyerind
..."
›m
›rd
yeme¤e ça¤
ve bir tahta verip: "Sinirlenip
arkadafl›m› bu akflam
çevrene zarar verece¤ini
Kar›s› sinirlenmifl:
in miii, ortal›¤›
anlad›¤›n an, sinirini yenip bu
— “Neeee! Sen delird
n!
›nn
da¤
Ev darma
görmüyor musuuuun?
tahtaya çivi çakacaks›n" dedi.
mad›mmm... Zaten
Üstelik yemek de yap
Çocuk ilk gün otuz çivi çakt›. Zaman geçtikçe
dan
am
flt›m! Geçen akfl
al›flverifle de ç›kmam›
çakt›¤› çivilerin say›s› da azal›yordu. Daha sonra ise hiç
..
üz.
hen
m
ad›
y›kam
kalan bulafl›klar› bile
çivi çakmamay› ö¤rendi. Bunun üzerine babas›; "Kendini
ve
en günüm; sinirli
Heeemm bugün muayy
tutabildi¤in her gün bir çiviyi sökeceksin"dedi.
gün
bu
var
i
im pembe diz
yorgunum! En sevdi¤
En son çivi söküldü¤ünde tahtada pek çok çivi izi vard›. Babas›,
m!
mm
du
yor
isti
k
me
televizyon da; onu izle
"Bak çocu¤um" dedi. "Bu tahta art›k eskisi gibi olamayacak.
uflma
kon
nla
efo
tel
'la
lan
Hem bu akflam Na
Sinirlendi¤in ve k›r›p geçirdi¤in her an karfl›ndakilerde böyle
›
lar
am
flamba akfl
günüm; biliyorsun çar
gönül yaralar› oluflur. Ne kadar tamir etmeye çal›flsan da dil
...”
var
irim
ind
70
23.00'dan sonra yüzde
yaras› iyileflmez."
..."
rum
iyo
bil
,
im
– "Biliyorum can
›n
›rd
ça¤
en
fl›n› ned
— "Biliyorsan arkada
??"
!!!?
nan
nn
Bir Karadenizli, bir Kayserili ve
aan
zam
ozz
‘evlenmek istiyorum’
BEN VERMEM,
bir Diyarbak›rl› ayn› trafik
— "O salak, bu aralar
m! Halimi görsün
DEVLET VERS‹N!
kazas›nda ölmüfl. Cenazeleri
diye tutturdu da hayat›
dualarla, göz yafllar›yla
istedim!”

TEMELCE
‹ngilizce
Temel ‹ngilizce ö¤renmek için dershaneye
yaz›lm›fl. ‹lk derste "Come" yani "gel" demeyi
ö¤retiyorlarm›fl. Temel ö¤retmene sormufl:
"Pu nas›l ifltur? Come yazaysun, kam okuyorsun,
peçi cel oldu¤uni nerden anlaysun?"
S›nav
Temel s›navda sorular› yan›tlamak için zar
at›yormufl.
1- gelirse A,
2- gelirse B,
3- gelirse C,
4- gelirse D,
5- gelirse E,
6 geldi¤i zaman ise tekrar zar at›yormufl. Bir
atm›fl 6 gelmifl, bir daha atm›fl yine 6 gelmifl,
bir kaç defa atm›fl yine 6 gelince:
“Bu soru çok zor, ben en iyisi bir sonraki
soruya geçeyim,” demifl...

kald›r›lm›fl. ‹ki üç gün geçmifl, bir de bakm›fllar ki
Karadenizli, ç›km›fl mezardan, üstünü silkeleyerek geliyor.
Önce büyük bir panik yaflanm›fl haliyle, sonra bakm›fl zombi
mombi de¤il, baya¤› kanl› canl›, cesaret edip yan›na
yanaflm›fl ve merakla sormufllar:
— Yahu sen öteki dünyadan nas›l geri döndün?
Anlatm›fl:
— Öte tarafta da ifller buradaki gibi yürüyormufl me¤er,
rüflvet, haks›zl›k, yolsuzluk... Geri göndermek için 5 bin
dolar istediler, bast›m paray› geri geldim.
— Eee, di¤er iki arkadafl niye gelmedi?
Vallahi ben gelirken, Kayserili hâlâ " 3.500 dolara olmaz m›,
yap bir indirim de aya¤›m›z al›fls›n!" diye pazarl›k
ediyordu.
— Ya Diyarbak›rl›?
— O da "Ben vermem, devlet versin!"diye inat ediyordu...

>> Beni bir sen
anlad›n, sen de
yanl›fl anlad›n.

>> Acele
kopyaya
ö¤retmen kar›fl›r.

>> Sakla
saman›, flimdi
inekler gelir.

>> Geçenlerde bir
taksi çevirdim,
hâlâ dönüyor.
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bulmaca

Sudoku

Klasik bulmaca
Sudoku
nas›l
oynan›r?
Toplam
9x9=81
kareye
1’den 9’a
kadar
rakamlar
yerlefltirilir.
Her bir
rakam, her
bir sat›rda
ve sütunda
sadece bir
kez yer
alabilir. Bir
rakam her
bir kare
blokunda da
(3x3)
sadece bir
kez yer
almak
zorundad›r.

> > Haz›rlayan: ‹lker Mumcuo¤lu
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Soldan sa¤a
1) Cem Y›lmaz’›n son filmi - De¤erli bir orkide türü. 2) Bir
çalg›y› do¤ru ses vermesi için ayarlama - BM Çocuk Fonu.
3) Bafl, kumandan - Vaziyet - “Mario ...” (yazar). 4) Da¤lalesi Birinin ard›ndan gelip onun yerine geçen kimse. 5) Su ‹stanbul’un eski adlar›ndan birisi. 6) Konma, konulma Toplant›, dü¤ün - Diskjokey (k›sa). 7) ... ve ‹nsanlar (John
Steinbeck’in bir roman›) - Bir halk oyunu. 8) Yurdumuzda bir
göl - Bal›k a¤lar›n›n alt ve üst yanlar›na geçirilen keçi
k›l›ndan yap›lm›fl ip. 9) Cüzi, k›smi - Bir tür yemek sosu.
10) ‹kinci Abdülhamit’in, Selanik’e sürgüne gönderildi¤i
köflkün ad› - Bir kara yumuflakças›.

Yukar›dan afla¤›ya
1) Ferzan Özpetek’in bir filmi - ‹çinde flarap yap›lan bir çeflit
f›ç›. 2) Japonya’da bir ada - Vilayet. 3) Asya’da bir ülke - ‹ri
taneli bezelye. 4) Kriptonun simgesi - Özür. 5) Üç
Silahflörler’den birisi - “... Marleen” (Marlende Dietrich’in,
Mavi Melek filminde söyledi¤i flark›). 6) Apans›z. 7) Kafkas
da¤ köyü - Bir vücut s›v›s› - Bir nota. 8) Çinkonun simgesi K›zg›n, yak›c› -Demirin simgesi. 9) Sonsuza kadar, sürgit.
10) ‹vedi - Nispet. 11) Hörgüçlü bir hayvan - “... Köprüsü”
(Ivo Andriç’in bir roman›). 12) Türkiye’de sahneye ç›kan ilk
Müslüman kad›n.

Çözüm
1) Hamam – Fota. 2) Okinava – ‹l. 3) Kore – Araka. 4) Kr – Mazeret.
6) Aniden. 7) Aul – Ter – Mi. 8) Zn – Har – Fe. 9) ‹lanihaye. 10) Acele –
Oran. 11) Deve – Drina. 12) Afife Jale.

Yukar›dan afla¤›ya
1) Hokkabaz - Ada. 2) Akort – UN‹CEF. 3) Mir - Hal - Levi.
4) Anemon – Halef. 5) Ma – Asistane – E. 6) Vaz – Deri – DJ. 7) Fareler
– Hora. 8) O- Arin- Faril. 9) Tikel – Meyane. 10) Alatini – Ena.

Soldan Sa¤a
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