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İSMMMONOMİ
DİJİTAL BÜLTEN
Ekonomi ve sektörlere dair son gelişmelerin
yer aldığı dijital dergimiz İSMMMONOMİ’yi okumak
için lütfen karekodu mobil cihazınız ile okutunuz.

Sevgili İSMMMO Ailesi,

2022 yılının son iki ayına girdik. Pandemi sonrasında normalleşmenin yaşandığı ilk yıl olan 2022’yi
iyisi ve kötüsüyle geride bırakmaya hazırlanıyoruz.
Kasım ayını yoğun eğitim programlarımızla karşıladık.
Eğitimlere gösterdiğiniz yoğun talep ve ilginize teşekkür ederim. Odamız yeni dönem eğitimleri ve etkinlikleriyle meslektaşların yanında olmaya devam ediyor.
İlçelerde yapacağımız eğitim ve kahvaltı
etkinlikleriyle, meslektaşlarımızı bir araya getirmeyi,
mesleki dayanışmayı amaçlıyoruz. İstiyoruz ki, mesleki
yoğunluklardan bir nebze de olsa uzaklaşan, kendisine
ve mesleğine artı değer katan, güncel bilgileri birbiriyle
paylaşan bir meslek ve meslektaş ağı yaratalım.
100. sayısına ulaşan Yaşam dergisini ilginizi
çekebileceğini düşündüğümüz konulara ayırdık. Kapak
konumuzda 2023 yılının risk ve fırsatları var. 2022’ye
küresel resesyon, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği
risklerle girdik. Savaşın yarattığı mülteci ve insanlık
dramının ardından enerji ve tahıl krizi de patladı. Bu
yıl enflasyonist bir ortam da yaşadık. Yapılan analizler,
enerji ve gıda odaklı risklerle 2023’te resesyonun öne
çıkabileceğine, enflasyonun ise düşüş eğilimine girebileceğine işaret ediyor.
Dosya sayfalarımızda son dönemde çok fazla
gündeme gelen uçan arabalar var. Uçan, konuşan ve
kendi kendini kontrol eden otomobiller birer birer
sahneye çıkıyor. Pek çok filmde başrole çıkan bu özel
otomobiller artık günlük yaşamlarımızın bir parçası
haline gelmeye başladı. Öyle görünüyor ki; insanoğlu
hayal edebildiği sürece, bugünün hayalleri de yarının
gerçeği olmaya devam edecek. Uçan arabalar konusunda pek çok yerli proje de bulunuyor.
Zirvedekiler sayfamızda Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten’i konuk
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ettik. Gündemin Sesi sayfamızda İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Taylan Altıntaş’ı
konuk ettik. Altıntaş, muhasebecilik mesleğinin hızla
teknolojiyle uyumlanıp şekil değiştirdiğine işaret
ederek, “Meslekteki değişime uyum sağlamak için
muhasebecilerin en az bir yabancı dile, özellikle de iyi
derecede mesleki İngilizce bilme yetkinliğine sahip olmaları gerekiyor. Muhasebe meslek örgütleri ve meslek
mensupları, kendilerini geleceğe hazırlamalı” diyor.
Yaşamın Portresi’nde de tiyatro, sinema, dizi
oyuncusu ve yönetmen Ayşenil Şamlıoğlu var. O, en son
yönetmen Serpil Altın’ın insanlığa ders niteliğindeki filmi ‘Bir Zamanlar Gelecek: 2121 karşımıza çıktı. O, 21
günde çekilen bilimkurgu ve distopik filmle ilgili, “Bu
dünyayı biz kurduk ama bir gün kendi kurduğumuz
dünyanın yeni kurbanları olacağımızı ya da kendi
kurduğumuz düzenin bizleri yargılayacağını,
sıranın bize geleceğini düşünmedik” diyor.
Renkli Yaşam’da eğitim sevdalısı meslektaşımız Ahmet Karakılınç’ı konuk ettik. Yıllardır
kurduğu hayali gerçekleştirerek memleketi
Gaziantep Kilis’e bir lise yaptırdı. 5 katlı, 24 derslikli
okulda tam 900 öğrenci eğitim görüyor. O, eğitime
olan inancını ve sevdasını bir okulla taçlandırdı. Yeni
hedefi ise huzurevi yaptırmak. Gezi sayfalarımızda sizi
Fas’ın turistik ve popüler şehri Marakeş’e götürüyoruz.
Yapılarda kırmızı taş kullanılması nedeniyle kırmızı
şehir olarak anılıyor. Ünlü meydanı Jemaa el Fna çok
etkileyici. İnanılmaz bir hareket ve renklilik… Çok
modern bir şehir. Dünyanın her yerinden turistleri
çekiyor.  İstanbul’da ise sizi tarihi Bizans dönemine
kadar uzanan Esenler ilçesine götürüyoruz. Ayrıca
Sağlık, Evim, Sinema, Kitap, Teknoloji, Mizah, Lezzet,
Dostlarımız bölümlerimiz var.
Keyifli okumalar...

YAS AM

SAHİBİ
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası Adına Erol Demirel
Kurtuluş Cad. No: 114 Kurtuluş-Şişli / İSTANBUL
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Mustafa Gün

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Nil Demirciler, Ayşegül Emir,
Umut Efe, Kaan Yıldız
basin@ismmmo.org.tr, yasamdergi@gmail.com

Kurtuluş Cad. No: 114
Kurtuluş-Şişli / İSTANBUL

ISMMMO BAŞKANI

l DANIŞMA KURULU
Erol Demirel, Yahya Arıkan, Yücel Akdemir, Mahmut Şahin, Halim Bursalı,
Yalçın Sütütemiz, Mustafa Gün, Özlem Gül Er, Ethem Yüksel Kahveci,
Alim Karataş, Taner Yüceur, Yılmaz Bolgün, Ali Ekber Özkan, Yasin Sezgin,
Metin Gökdağ, Asuman Oymak Çam, Volkan Karakoç, Savaş Çakır,
Ayşe Betül Ayaz,  Fatih Tapkan, Güler Güney, Engin Mutlu,
Muharrem Küçükelçi, Nedim Boz, Gülşen Hacımurtazaoğlu, Ahmet Çakır,
Ali Çelik, Tomris Coşgun, Soner Çelik, Tuncay Özen, Selma Öztürk,
Vedat Ayazoğlu, Yavuz Değirmenci, Erkan Lafçı, Senem Dursun Onaran,
Gülser Ertekin, Hasgül Bal, Erdal Aydın, Bektaş Deniz Tekin,
Cemal Karaoğlu, Murat Doğan, Sema Eren, Ferhat Özdemir, Güler Çalık,
Didem Güzel, Fatma Ölmez, Özbeyi Taşkın, Yakup Şen, Mahmut Mağat,
Hüseyin Biz, Kevork Erkan, Emsal Bölük, Hüseyin Arslan,
Nuh Ziyahan Başar, Cengiz Özbaltacı, Halil İbrahim Doğruyol,
Ayfer Özbudak, Ahmet Şengül, Sema Bekçi, Alper Karakaş

l BASILDIĞI YER:
Maltepe, Çiftehavuzlar Yolu 1. Matbaacılar
ve Ciltciler Sitesi 61-1, 34010 Zeytinburnu/İSTANBUL Telefon: (0212) 612 00 88
l Yayın Türü: İSMMMO Yaşam; yaşam,
kültür ve güncel haber dergisidir. Yerel süreli yayındır. İki ayda bir yayımlanır, 500
adet basılır. Dergimizde yer alan yazıların
sorumluluğu yazarlarına aittir.
l Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi:
Kurtuluş Caddesi No: 114 Şişli-İSTANBUL
Telefon: (0212) 315 84 00,
Faks: (0212) 343 47 80

KAPAK

2023 fırsat ve riskleriyle geliyor
Uluslararası kuruluşlar, küresel ekonominin
gelecekteki sağlığını, kritik olarak para politikasının
başarılı bir şekilde ayarlanmasına, Ukrayna’daki
savaşın seyrine ve Çin’deki gibi salgınla ilgili arz
yönlü daha fazla aksama olasılığına bağlıyor.
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Uçan arabalarla geleceğe dönüş!
Jetgiller, Geleceğe dönüş ve Kara Şimşek… Bu yapımlar, bugün birer birer
hayata geçen projelerin de habercisiydi. Her üç yapımın da izleyicileri büyük
bir heyecana sürükleyen uçan araba teknolojisi ise 21’inci yüzyılda
24
insanlık için öne çıkan alanlardan biri oldu...

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Muhasebe dünyası geleceğe hazırlanmalı’
Değişime uyum sağlamak için muhasebecilerin en az bir yabancı dile, özellikle de
iyi derecede mesleki İngilizce bilme yetkinliğine sahip olmaları gerektiğine dikkat
çeken İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
10
Taylan Altıntaş, “Geleceğe hazırlanılmalı” uyarısında bulunuyor.

GÜNDEMİN SESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

Eğitim sevdalısı meslektaş

Avrupa Türk ayakkabısını keşfetti
Türkiye’nin üretimde güçlü olduğu ve geleneksel sektörleri arasında yer alan ayakkabı sektöründe, pandemi
ile birlikte çarklar hızlandı. Avrupa’dan büyük ilgi gören
Türk ayakkabısı, bu yıl Almanya başta
olmak üzere AB ülkeleri ve İngiltere’den
20
yoğun bir taleple karşı karşıya...

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Sıranın geleceğini
düşünmedik’
Ayşenil Şamlıoğlu, en son ‘Bir
Zamanlar Gelecek: 2121’le
karşımıza çıktı. Bilimkurgu ve
distopik filmle ilgili, “Bu dünyayı biz kurduk ama bir gün
kendi kurduğumuz dünyanın
yeni kurbanları olacağımızı ya
da kendi kurduğumuz düzenin
bizleri yargılayacağını, sıranın
bize geleceğini
düşünmedik”
30
diyor.

KARİYER

Sessiz
istifa
sürüyor
Son dönemlerin öne çıkan trendi sessiz istifa
insanların hayatta işten daha fazlası olduğunu düşünmesi ve bu düşünceyle ‘sadece
sorumluluklarını’ yerine getirmesini ifade
ediyor. İşine değer katacak ekstra bir
34
çaba göstermiyor.

Meslek mensubu Ahmet Karakılınç, yıllardır kurduğu
hayali gerçekleştirerek memleketi Gaziantep Kilis’e
bir lise yaptırdı. 5 katlı, 24 derslikli okulda tam 900
öğrenci eğitim görüyor. O, eğitime olan inancını ve
sevdasını bir okulla taçlandırdı. Yeni hedefi ise huzurevi yaptırmak…
28
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Neden dünya şehircilik günü?

Plansız şehirleşmenin yarattığı tehdit
nedeniyle dünyamız doğal yapısını günden güne
kaybediyor.... Kalabalık şehirlerin yarattığı
tehlikeler koronavirüs pandemisi döneminde
bir kez daha gözler önüne serildi. Bu gidişe
dur denmemesi halinde milyarlarca insanı hızlı
nüfus artışı, plansız sanayileşme ve buna bağlı
olarak ortaya çıkan çevre kirliliği gibi çok sayıda
sorun bekliyor. Bahsi geçen sorunlar zamanla
daha büyük sorunları da beraberinde getirirken,
küresel ısınma gibi daha büyük sorunları da
ortaya çıkardı.

Dünya Şehircilik Günü, plansız kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlara dikkat
çekmek üzere her yıl 8 Kasım tarihinde çeşitli
etkinliklerle kutlanıyor. Şehircilik konusunda
halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler
kapsamında; şehircilik, planlama, şehir sorunları,
çarpık kentleşme gibi birçok konuda bilgiler
veriliyor.
Ne yazık ki dünyamızda doğal güzellikler
ve doğal yaşam alanları her geçen gün azalıyor.
Ülkemizde de büyük şehirlerin en büyük
sorunlarından biri şehir merkezlerindeki yeşil

62. GÜN

Engel tanımıyorlar
İnsanların önündeki en büyük engel beyinlerdeki
engeldir... Tüm engellerini aşıp topluma karışan, birçok
alanda başarılara imza atan engelli vatandaşlar, bedensel
ya da zihinsel olsun insanların engellerinin sadece
beyinlerindeki engeller olduğunu ortaya koyuyorlar... O
nedenle engelli vatandaşlara acıyarak bakmak, onları
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alanların azlığı. Kentleşme ile artan kaynak
tüketimi ile çöp ve atıklara çözüm bulunmazsa
geleceğimiz tehlike altına girecek. Bu sebeple
ülkemizde son yıllarda geri dönüşüm tesisleri
üzerine büyük yatırımlar yapılmakta. Ancak
bu çözüm, atıkların kaynağında ayrıştırılması
ve geri dönüşüm için hazırlanması bilinci henüz
yerleşmediğinden yeterli olamıyor. Çarpık
kentleşme nedeniyle düzensiz yapılar oluşurken
ulaşım sorunları da ortaya çıkıyor. Tüm bunlara
çözüm bulunamazsa ne yazık ki dünyamızı daha
ciddi sorunlar bekliyor...

toplumdan dışlamak, ötekileştirmek yerine onlara
destek olmalıyız. Bu amaçla, 3 Aralık tüm dünyada
Dünya Engelliler Günü olarak kutlanmakta...
1992 yılında Birleşmiş Milletlerin kararı ile 3
Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edildi. 1993
yılından itibaren de tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının ‘tam ve diğer insanlara eşit ölçüde’
sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak tüm
dünyada kutlanmaya başladı.
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Atamızı özlemle anıyoruz
10 Kasım günü Ata’mızı ebediyete
uğurladığımız hüzün dolu bir sonbahar günü...
Bu yıl büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
aramızdan ayrılışının 84.Yılı... Türk milleti olarak Ata’mıza duyduğumuz özlem her geçen yıl
giderek artıyor. Ata’mızın aramızdan ayrıldığı
gün olan 10 Kasım’da Atatürk saygıyla anmak
üzere çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Her 10
Kasım günü, Saat 9’u beş gece ülke genelinde
sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve
4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine
destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde
törenler düzenlenir, siyasi büyükler ve kişiler
Anıtkabir’e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar yarıya

indirilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına
hafta boyunca onun yurtseverliği, inkılap ve
ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda
Atatürk’ün konuşmalarının kendi sesinden
dinletildiği, Atatürk’le ilgili filmler gösterilir.
Atatürk, 10 Kasım 1938’de 57 yaşındayken Dolmabahçe Sarayı’nda saat dokuzu
beş geçe hayatını kaybetti. Atatürk’ün vefatı
sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada büyük
üzüntüyle karşılanırken, yabancı devlet adamları birçok açıklama yaptı ve mesaj yayımladı.

İngiltere Başbakanı Lloyd George, “Arkadaşlar,
yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk
ulusuna nasip oldu. Mustafa Kemal’in dehasına
karşı elden ne gelirdi?” değerlendirmesini
yapmıştı...
Atatürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu,
Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir
katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle
milletin ziyaretine bırakıldı. Cenaze, daha
sonra 20 Kasım 1938’de Ankara’ya getirildi
ve 21 Kasım 1938’de büyük törenle Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine konuldu.
Atatürk’ün naaşı, ölümünün 15’inci yılı olan 10
Kasım 1953’te Anıtkabir’e nakledildi.

Kadınların özgürce yaşam hakkı var!
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korunup gözetilmesi ve kadın-erkek
ayırmaksızın her vatandaşın eşit
olarak yaşayabilmesi sağlanmalı....
Dünyadaki insanların eşit bir
şekilde yaşayabilmeleri için de 10
Aralık Dünya İnsan Hakları Günü,
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
1948’de Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda kabul edildiği gün olan
10 Aralık’ta kutlanıyor. İnsan hakları,
bireylerin salt insan olmakla kazandıkları

haklar olarak tanımlanırken, insanların, insan
olarak taşıdıkları değerin
sömürü, baskı, kıyım
ve her türlü doğal güç
karşısında korunması
ilkesine dayanıyor. Özetle,
kadın-erkek, genç-yaşlı
ayrımı yapmadan tüm
insanların eşit bir şekilde özgürce yaşama
hakkı bulunuyor....

62. GÜN

Kadın cinayetleri ülkemizde azalacağı
yere ne yazık ki giderek artıyor ve her
cinayette kadın hakları yeniden gündeme
geliyor. Ülkemizde 5 Aralık 1934 yılında
Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde
Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı
verildi... 5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara
Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı veren
yasanın kabulünün yıldönümü Kadın
Hakları Günü olarak kutlanıyor. Kadın
haklarının sadece bir gün değil her gün
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Başkan Demirel: Cumhuriyetimizi
her zaman savunacağız

İSMMMO HABER

Oda Başkanımız Erol Demirel, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir açıklama
yaptı. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan,
yurttaşların tümünü eşit haklarla donatan,
temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan
Cumhuriyetin, tüm değerleriyle anlamlı ve
varoluşsal bir temele sahip olduğunu belirten
Demirel, “Toplumun tüm kesimleriyle birlikte
biriktirdiğimiz sosyal ve kültürel değerlerimizin
tüm boyutlarıyla korunması ve evrensel kültürle
harmanlanmış biçimde gelecek kuşaklara
aktarılması, çağdaş toplumlar için büyük önem
taşımaktadır. Bu değerlerimizi sonsuza kadar
yaşatacak Cumhuriyeti bizim de sonsuza kadar
yaşatmamız en büyük ortak sorumluluğumuzdur” dedi.  
Demirel, Türkiye’nin en büyük meslek
örgütü olarak bu sorumluluğu alırken ilk sırada
kamunun çıkarını gözettiklerini dile getirerek,
“Mesleğin gücünden tüm ülkenin yararlanması,
meslek etiği ve insanlığın ortak değerleri önemli. Bunu yaparken de ülkemizin ortak aklının,
vicdanının sesi olan bir emek ve meslek örgütü
olarak, Anayasa ile tanımlanmış meslek örgü-

tümüzü vazgeçilmez bir değer sayarak; diğer
meslek kuruluşlarıyla dayanışma içinde bulunmaya, birbirimize sahip çıkmaya, mesleğimizin
ve toplumsal sorumluluklarımızın gerekliliklerini
de yerine getirmeye devam edeceğiz.
Cumhuriyetin değerlerinin bize gösterdiği
şekilde, hukukun üstünlüğünü, bağımsızlığımızı, haksızlıklara karşı emeği, demokrasiyi,
toplumsal barışı, bilimin bağımsızlığını ve ifade

özgürlüğünü her zaman savunacağız. Bunun
bilinciyle bizlere parlak bir gelecek, onurlu bir
yaşam, tam bağımsız, çağdaş ve ulusal bir devlet armağan edenlere sonsuz minnet duyuyoruz.
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz
Atatürk’ü, silâh arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi gönül borcu ve saygıyla
anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın
99. yılı kutlu olsun” diye konuştu.

Kadıköy’de Cumhuriyet coşkusu
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Kadıköy İlçe Temsilciliği öncülüğünde, meslektaşlarımız
Kadıköy Belediyesi’nin her yıl Bağdat Caddesi’nde düzenlediği geleneksel ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılım sağlayarak
Cumhuriyet Bayramı etkinliği gerçekleştirdi. Oda Yönetim
Kurulu Üyemiz Mustafa Gün’ün de katılım sağladığı ve Bağdat
Caddesi’nde binlerce yurttaş ile meslek mensuplarımızın da
bulunduğu etkinlikte; Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve
meşalelerle büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi.
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Eğitimler son hızla devam ediyor

İSMMMO eğitimleri son hız devam
ediyor. İleri Excel ile Veri Analizi ve Dashboard
Raporlama eğitimi başladı. Üyeler ve stajyerler
başvurularını yapabiliyor.
Oda başkanımız Erol Demirel, “Değerli
meslektaşlarımız ve stajyerlerimiz, gelişen
teknoloji ile birlikte mesleki faaliyetlerimiz

süratle elektronik ortamlara taşınıyor ve yine bu
ortamlarda hızla finansal tablolara dönüştürülüyor. Elektronik ortamlarda hazırlanan finansal
tablolardaki verilerin analizi, yorumlanması ve
raporlanması, farklı sektörlerde, büyüklüklerde
ve girişimlerde bulunan işletmelerin karar alma
süreçlerinde etkili olmamız açısından büyük

önem taşıyor. Bu gelişmeler, finansal verilerin
Excel’e aktarılması, analizi ve raporlanması
faaliyetini, sürecin gerektirdiği yeni bakış açısı ile
ele alarak kazanmamız gereken yetkinlikler arasındaki yerini daha da önemli bir hale getirmiştir.
Bu bakış açısıyla İleri Excel ile Veri Analizi ve
Dashboard Raporlama eğitimini hazırladık” dedi.

Meslektaşlar kahvaltıda buluştu
Odamızın İlçe Temsilciliklerinde
düzenlenen kahvaltılarda, çok sayıda
meslektaş bir araya geldi. Oda Başkanımız
Erol Demirel ile Oda Yönetim Kurulu ve
Kurul Üyeleri katılım sağladığı kahvaltı
etkinliklerinde çok sayıda meslek mensubu
bir araya geldi.
Bakırköy’deki kahvaltı etkinliği

“Maskemi Takarım Farkındalık Yaratırım”
sloganıyla Lösemili Çocuklar Haftasına özel
olarak düzenlendi. Oda Başkanımız Erol

Demirel, Odamızın Kurucu Onursal Başkanı
ve TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan
ve LÖSEV Yönetimi etkinlikte hazır bulundu.

İSMMMO’nun üyelerinin faydalanması için indirim anlaşmaları sürüyor. Oda başkanımız Erol Demirel, bu konuda
“İSMMMO olarak yıllar boyunca birçok işletme ile meslek
mensuplarının daha uygun alışveriş yapabilmesini sağlayan
anlaşmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bütçenize
katkı olması için İSMMMO üyelerinin faydalanabileceği
indirimli kuruluşlar listemizi web sitemizde sürekli yeniliyoruz. Benzin alımından, diş hekimliği hizmetlerine kadar geniş
bir yelpazeyi içeren indirim oranlarımızı web sayfamızdaki
Anasayfa>Kurumsal >İndirim Anlaşmalı Kurumlar bölümünde bulabilirsiniz” dedi.
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Odamız, pandemi ile birlikte birçok uygulamayı web üzerine taşıyarak
risk almadan, ofis veya evden başvuru yaparak taleplerin gerçekleşebileceği
bir yapıya kavuştu. Bu amaçla, yeni büro açılışları, ilk kaşe başvurusu, adres
değişikliği, şirket adres değişikliği, büro kapanışı, faaliyet belgesi veya oda
sicil belgesi talebi hizmetleri web sitemiz üzerinden yapılabiliyor. Hayatınızı
kolaylaştıran bu tür uygulamalar artarak devam edecek.

İSMMMO HABER

İndirim anlaşmaları Uygulamalar
internete
taşındı
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‘Muhasebe dünyası
geleceğe hazırlanmalı’
Meslekteki değişime uyum sağlamak için
muhasebecilerin en az bir yabancı dile, özellikle de
iyi derecede mesleki İngilizce bilme yetkinliğine sahip
olmaları gerektiğine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Taylan Altıntaş,
“Muhasebe meslek örgütleri ve meslek mensupları,
kendilerini böyle bir geleceğe hazırlamalıdırlar”
uyarısında bulunuyor.

ZİRVEDEKİLER

Taylan Altıntaş
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MERAKIM VARDI
Muhasebe kökenli
akademisyen olarak akademik kariyer yapmaya nasıl
karar verdiniz?
Bu alanda akademik kariyer yapmaya
muhasebe derslerine olan merakım ve yatkınlığım
sonucunda karar verdim. Özellikle lisans döneminde muhasebe derslerimize giren Türkiye’nin
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buğday ve benzeri tarım ürünlerine ilişkin vergi
tahsilatları olduğunu bilmek pek çok meslektaşımızı gülümsetecektir. Günümüzün muhasebe
meslek mensupları, yazının ve paranın icadından
binlerce yıl önce bile elde edilen mahsullere ve bu
mahsuller üzerinden alınan vergilerin kaydedilmesi için bir muhasebe sistematiğine ihtiyaç
duyulmuş olmasını şaşırtıcı bulmayacaktır. Elbette
bu kayıtları tutan kişiler de o zamanın muhasebecileriydi. Binlerce yıl önceki meslektaşlarımızdan
beklenen ile bugün bizlerden beklenen temelde
aynıdır: yöneticilerin bilgiye hükmetmelerini
sağlayarak yönetmelerini kolaylaştırmak. “Bilgi”
bugün olduğu gibi o zamanlarda da bir güç
unsuruydu. Bilgiye sahip olmak yönetmek için
en önemli koşullardan biriydi. Bugünkü dünyada
ise bilgi hem güç hem de ayrıcalıktır. İşletmeler
tarafından üretilen bilgilerin hacmi, insan zekasının algılayabileceğinin çok çok üstünde olduğu
için gelişmiş veri işleme sistemlerinin günümüz
dünyasında tüm hayatımızı domine etmesi de
insanlığın gelişiminde geldiğimiz noktanın doğal
sonucudur. Bugünkü dünyamızı kilden tabletler
değil ama bilgisayarlar, yazılımlar ve yavaş yavaş
hayatımızın her alanına etki etmeye başlayan
yapay zeka uygulamaları şekillendiriyor. Yakın
gelecekte meydana gelebilecek ilerlemeleri tahmin edebilmek bile oldukça zor. Ancak muhasebe
mesleğinin de kısa bir zaman diliminde ileri
teknoloji ürünü donanımlar ve gelişmiş yazılımlar
ile entegre bir meslek haline geleceğini söylemek
doğru olacaktır. Bu durum, zaten başlamış olan
bir değişimin bizleri de sürükleyeceği beklenen bir
sonuçtur. Bu değişime uyum sağlamak için muhasebecilerin en az bir yabancı dile, özellikle de iyi
derecede mesleki İngilizce bilme yetkinliğine sahip
olmalarının da önemli olduğunu düşünüyorum.
Muhasebe meslek örgütleri ve meslek mensupları,
kendilerini böyle bir geleceğe hazırlamalıdırlar.

Z KUŞAĞININ BEKLENTİLERİ....
Fakültenize gelen öğrencilerin meslek
seçiminde yaklaşımları nasıl? Yeni nesil iş

ZİRVEDEKİLER

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Taylan Altıntaş, mesleğin
ileriye gitmesini sağlayacak yeni nesiller yetiştiren
önemli bir isim... Hem mesleğin gidişatını hem de
mesleği geleceğe taşıyacak gençleri gözlemleyen
Altıntaş, hemen her sektörün Z kuşağının beklentilerini gözetmesi gerektiği konusunda uyarıda
bulunuyor...
1977 yılında İstanbul’da doğan Altıntaş,
İstanbul Özel Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce
programından derece ile mezun olan başarılı bir
isim... 2001 yılında aynı fakültede muhasebe
anabilim dalında araştırma görevlisi olarak
çalışmaya başladı. 2003 yılında “Hastane
İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulaması: İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü’nde
Bir Örnek Uygulama” başlıklı teziyle
yüksek lisans programından,
2008 yılında ise “Halka Açık
Şirketlerin Bağımsız Denetiminin
Kalitesinin Algılanmasına İlişkin
Bir Araştırma” teziyle doktora
programından mezun olarak
doktor unvanını aldı. 2014
yılında muhasebe alanında
doçent, 2020 yılında ise muhasebe profesörü oldu. İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi
Dekan Yardımcısı Taylan Altıntaş
ile meslekteki değişimi ve mesleğin
geleceğini konuştuk.

önde gelen muhasebe hocaları da muhasebe
bilimine olan ilgimi daha da artırdı. Bu kararı vermemde etkili olan bir diğer faktör ise annem ve
babamın Maliye Bakanlığı’nda denetim elemanı
olarak görev yapmaları ve emekli olduktan sonra
da yeminli mali müşavir olarak meslek hayatlarına devam etmeleri oldu. Küçük yaştan itibaren
muhasebe ve denetim konularının konuşulduğu
bir evde yetişmiş olmak, benim için muhasebe
alanında bir akademik kariyer için sağlam bir
altyapının oluşmasına katkı sağladı.
Bu görevi ne zamandan beri yürütüyorsunuz? 	
2019 yılından beri dekan yardımcısı
olarak görev yapmaktayım. Daha önce de İşletme
Fakültesi Muhasebe Enstitüsü müdür yardımcısı
olarak 2017-2019 yılları arasında görev yapmıştım. Yetiştirdiğim öğrencilerden kaç tanesinin
muhasebecilik mesleğine yöneldiğini kesin olarak
söylemek zor, ancak görev yapmakta olduğum İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunlarının
önemli bir kısmı muhasebe ve denetim alanında
çalışmaktadır. Benzer bir durum uzun süredir ders
vermekte olduğum İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi mezunları için de geçerlidir. İletişimi
koparmadığımız bazı eski öğrencilerimin bu mesleğe yönelmelerinde benim de etkim ve katkım
olduğunu söylüyorlar. Bu benim için eşsiz gurur ve
mutluluk kaynağı.
Muhasebecilik mesleği teknoloji çağı
ile birlikte nasıl değişim gösteriyor?
Muhasebecilik şüphesiz ki teknoloji
çağındaki değişimlerden en çok etkilenen
mesleklerin başında geliyor. Bu değişimi görmenin
ve bu değişime uyum sağlayabilmek için gerekli
adımların atılmasının muhasebe mesleğinin başta
gelen önceliklerinden biri olduğuna kimsenin itiraz
edeceğini sanmıyorum. İnsanın uzun tarihsel yolculuğunda, insanların yerleşik hayata geçmesiyle
birlikte ve bir şeyleri stoklamaya başladığı andan
itibaren muhasebeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz.
Tarihin bilinen en eski muhasebe kayıtlarının
kilden tabletlere işlenmiş ve vergi olarak toplanan
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SALGININ
ETKİLERİ
ATLATILDI
“Covid-19, görsel ve dijital
ders materyallerinin kullanımını
yaygınlaştırdı. Salgının muhasebe
mesleğine de benzer etkileri oldu.
Ancak akademik dünya ve diğer
pek çok meslek gruplarının aksine,
muhasebe meslek mensupları
işlerine gitmeye devam ederek
büyük bir özveriyle çalıştılar. Bilgi
işlem teknolojilerindeki gelişmeler,
muhasebe meslek mensuplarının bu
dönemi atlatmalarında en büyük
destekçi oldu. Meslek mensuplarından aldığım geri beslemelere göre,
muhasebe mesleği salgının olumsuz
etkilerini önemli ölçüde geride
bırakmayı başardı.”
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yaşamından neler bekliyor?
Kendi gözlemlerime ve eski öğrencilerimden
aldığım geri bildirimlere dayanarak öğrencilerimizin muhasebe ve denetim mesleğine ilgi duyduklarını söyleyebilirim. Yeni nesil veya popüler kültürde
ifade edildiği şekliyle Z kuşağının iş yaşamından
beklentilerini kişisel kanaatime göre şöyle özetleyebilirim. Öncelikle, Z kuşağı gençleri son derece
gerçekçi, ne istediğini bilen, bilgiye ulaşmakta
ve bilgiyi kullanmakta oldukça yetkin ve gerekli
motivasyona sahip olduğunda bütün engelleri
aşabilecek azim ve kararlılığa sahip bir nesil. İlginç
bir özellikleri de neyi neden yaptıklarını bilmek
istemeleri ve hedef odaklı olmaları. Bir başka
deyişle eğer kendilerine bir hedef verilmezse,
motive olamıyorlar. Kendi fikirlerinin dinlenmesinin
ve önerilerinin dikkate alınmasının da onlar için bir
diğer motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum.
Tahammül edemedikleri şeylerin başında ise anlamsız konuşmalar, somut bir veriye dayanmayan
nasihatlar ve sonuç odaklı olmayan eylemler geliyor. Bu nedenle de motive olmadıkları bir konuya
karşı son derece ilgisiz ve tepkisiz kalabiliyorlar.
Şüphesiz ki bu saydığım özellikler tüm insanlarda

az veya çok vardır fakat Z kuşağının, binlerce yıllık
insanlık tarihinde dünyaya gözlerini bilgisayar ve
internet ile açan ilk kuşak olduğu unutulmamalıdır.
İçinde yaşadığımız bu bilgi çağının çocukları olarak
yukarıdaki özelliklere sahip olmalarının çok doğal
olduğunu düşünüyorum. Bu tespitler ışığında, yeni
neslin iş yaşamından en önemli beklentilerini şu
şekilde sıralayabilirim; kendilerini ileriye götürecek, kendilerine hedefler koyabilecekleri, mesleki
ve hatta insani gelişimlerine katkıda bulunacak ve
kendilerini daha iyi maddi olanaklara kısa sürede
ulaştıracak meslekleri tercih ediyorlar. Bunlara
ilave olarak seçtikleri kariyer yolunun kendilerini
uluslararası alana taşıyabilecek bir meslek olmasının da onlar için bir diğer tercih nedeni olduğunu
ifade etmek isterim. Bu nedenle, günümüzde Z
kuşağı ile çalışan yöneticilerin, onların bu özelliklerini dikkate almaları her iki taraf için de fayda
sağlayacaktır.
Halihazırda neler yapıyorsunuz? Üyesi
olduğunuz dernekler var mı?
Türkiye Finansal Raporlama Standartları
başta olmak üzere, muhasebe alanında makale
ve kitap çalışmalarına ağırlık veriyorum. Görev
yaptığım fakülte dışında İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nde ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde
derslere giriyorum. Verdiğim dersler arasında TFRS,
denetim, muhasebeye giriş, finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi,
muhasebe teorisi ve tarihi, mali tablolar ve faaliyet
raporları analizi yer alıyor. Bugüne kadar üç adet
üniversite-sanayi işbirliği kontratlı Ar-Ge projesinde
yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldım. Şu
an ekip arkadaşlarımla beraber dijitalleşmenin
kent yaşam maliyetlerine etkisi konulu bir Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi (BAP) projesine başlamak
üzereyiz.
Uzun zamandır Sermaye Piyasası Lisans Sicil
ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından düzenlenen
gayrimenkul değerleme uzmanlarına, muhasebe
denetim meslek mensuplarına ve bankacılara
yönelik eğitimlerde görev almaktayım. Bunun
dışında zaman zaman şirket ve banka eğitimleri
verip danışmanlık yapmaktayım. Aynı zamanda
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İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği (BADUDER)
ve SPL bünyesinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) sertifikalı eğitmeniyim. Ayrıca İstanbul Adliyesi’nde
bilirkişilik unvanım da bulunmaktadır.
Halihazırda aktif üyesi olduğum bir
dernek bulunmamaktadır, ancak evvelce
Avrupa Muhasebeciler Derneği (EAA - European
Accounting Association), Amerikan Muhasebeciler
Derneği (AAA-American Accounting Association)
ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) üyesiydim. Ayrıca, Türkiye’de
muhasebe eğitimini geliştirmek amacıyla İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim
Dalı öğretim üyelerince 1985 yılında kurulmuş
olan Muhasebe Enstitüsü Eğitim ve Araştırma
Vakfı’nın yönetim kurulu üyeliğini ve başkan
yardımcılığı görevini 3 dönem üstlendim.

BÜYÜK ETKİ YAPTI
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“Mesleklerin gelişiminde, kurumsallaşmasında, saygınlık kazanmasında ve belirli kurallar içerisinde
icra edilmesinde meslek odaları önemli
bir rol oynar. İSMMMO, kuruluşundan beri en fazla üyeye sahip olan
muhasebe meslek odası olup tüm
Türkiye’de mesleğin gelişmesinde öncü
rol oynamıştır. İSMMMO’da ben de bir

süreliğine eğitmen olarak görev yaptım ve yönetim kurulundan personeline
kadar titizlikle çalışan ve görevini en
iyi şekilde yapan bir ekiple faaliyetlerini sürdürdüklerini gözlemledim.
Bundan sonra da başarılarının devam
edeceğine ve muhasebe mesleğini
en iyi şekilde temsil etmeye devam
edeceklerine inanıyorum.”

ve internet kullanımının yaygınlaşmış olması,
evlere kapanmanın olumsuz etkilerini aşmamızı
kolaylaştırdı. Eğer bu salgın günümüzden 20
yıl önce yaşansaydı, okullarımız tamamen
kapatılacak ve yaklaşık 2 yıl eğitim-öğretime
ara vermemiz gerekecekti. Fakat uzaktan eğitim
olanakları sayesinde bu zorlu süreci nispeten
kolayca atlattığımızı söyleyebilirim. Ancak
salgınının başka olumsuzlukları da oldu; hepimizi
üniversiteden kopardı, bizleri evlerimize hapsetti.
Bir anda zorunlu olarak tüm programlarımızı
uzaktan eğitime çevirmek zorunda kaldık. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz dersleri evden
yapmaya başladı. Ben dekan yardımcısı olduğum
için salgın sürecinde de okula gitmeye devam
ettim. Öğretim üyeleri ve öğrenciler gelmiyordu,
idari personel de dönüşümlü olarak gelerek işleri
yürütmeye çalışıyordu. Okul binasının bomboş
hali bana kıyamet sonrası (post-apokaliptik)
dünya filmlerini hatırlatıyordu. Bir okul binası ne
kadar güzel olursa olsun, esas unsurun insanlar
olduğunu daha iyi anladık.  Bu süreç sonrasında
açılma ile birlikte herşeyin bir anda eski haline
dönmeyeceğini hepimiz az çok tahmin ediyorduk. Fakat kapanma sürecinin bizlere düşündüğümüzden daha büyük etki yaptığını anlıyoruz.
Pandemi döneminde yaşadığınız
deneyimlerden bahseder misiniz?
. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Türkiye’de, bütün dünyada geçerli olan AACSB

akreditasyonunu alan devlet üniversitesi bünyesindeki ilk İşletme Fakültesidir. Dünya genelinde
tüm işletme fakültelerinin sadece yüzde beşinde
bulunan bu akreditasyon, fakültemizin uluslararası düzeyde tanındığı anlamına gelmektedir.
Aynı zamanda bir dernek olan AACSB, yıl
boyunca farklı ülkelerde işletme eğitimindeki
güncel gelişmelerin tartışıldığı çok sayıda toplantı
düzenlemektedir. Bunlardan en önemlisi ve en
geniş katılımlı olanı, bu yılki 24-26 Nisan 2022
tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde
yapılan yıllık toplantıdır. Salgından sonra ilk
kez yüzyüze yapılan bu yılki yıllık toplantıya
fakültemi temsilen katıldım. New Orleans’ta
yapılan bu toplantıya 6 kıtadan 1.200’den fazla
dekan, dekan yardımcısı ve program koordinatörü katıldı. Konuyla ilgili bildiriler sunuldu. Bazı
oturumlarda da yuvarlak masa etrafında rassal
çalışma grupları ile deneyimlerimizi paylaştık.
ABD, Kanada, Peru, Avrupa ve Asya’dan farklı
okullardan meslektaşlarımla yapmış olduğum
görüş alışverişi sonucunda ortak bir kanaate
vardık; uzaktan eğitim sonrası dönemde hem
öğretim üyelerinin hem de öğrencilerinin okula
uyum sağlamakta zorlandıklarını ifade ettiler.
Çok farklı kültürlerden gelen okulların temsilcilerinin benzer sıkıntılardan bahsetmesi, insan
doğasının temelde aynı olduğuna dair güzel
bir örnek oldu. Ancak elbette bu durumun kısa
sürede aşılacağına inanıyorum.
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Koronavirüs süreci sizce mesleği ve
öğrencileri nasıl etkiledi?
Covid-19 salgını hepimizi etkiledi. Zor
günlerin yavaş yavaş geride kalması memnuniyet verici ancak elbette bu süreç hasarsız
geçmedi. Burada yeri gelmişken salgın nedeniyle
hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. En önemlisi
elbette ki salgının insani boyutudur. Sorunuzu
ikiye bölerek yanıtlamak isterim. Öncelikle
öğrenciler ile ilgili düşüncelerimi paylaşarak
başlayayım. Covid-19 salgını bizleri bilgi işlem
teknolojilerinin geliştiği bir çağda yakaladı.
Uzaktan çevrimiçi eğitim kavramına yabancı
değildik. Bu salgın başlamadan çok önce de
üniversitelerimizde uzaktan eğitim ile yürütülmekte olan programlarımız vardı. İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı
Enstitüsü’nde uzun zamandır yürütülmekte olan
e-MBA programımızı buna güzel bir örnek olarak
verebilirim. Bu nedenle, kısa bir bocalamadan
ve bazı aksiliklerden sonra, üniversitelerimiz
süratle uzaktan eğitime geçebildi. Bilgi işlem

İSMMMO TÜRKİYE’DE MESLEĞİN
GELİŞİMİNDE ÖNCÜ ROL OYNUYOR
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2023 fırsat ve
riskleriyle geliyor
Dünya pandemi ile giriş yaptığı 2022’den, küresel resesyon ve Rusya-Ukrayna
savaşının getirdiği risklerle çıkmaya hazırlanıyor… Uluslararası kuruluşlar, küresel
ekonominin gelecekteki sağlığını, kritik olarak para politikasının başarılı bir şekilde
ayarlanmasına, Ukrayna’daki savaşın seyrine ve Çin’deki gibi salgınla ilgili arz yönlü
daha fazla aksama olasılığına bağlıyor. Enerji, gıda krizi ve iklim değişikliğinin de
2023 yılında gündemin ana konuları olması bekleniyor…
UMUT EFE

8 MİLYON YER DEĞİŞTİRDİ
Bu yılın şüphesiz en önemli
olayı, 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in,
Ukrayna’yı işgal etmesiyle başladı.
İşgal her iki taraftan on binlerce kişinin
ölümüyle sonuçlandı ve Avrupa’nın
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ya-

şadığı en büyük mülteci krizine neden
oldu. Mayıs ayı sonuna kadar tahmini
olarak 8 milyon insan ülke içinde yer
değiştirdi ve 3 Ekim 2022 itibarıyla
7.6 milyon Ukraynalı da ülkeyi terk
etti. İşgalden sonraki beş hafta içinde
Rusya, 1917 Ekim Devrimi’nden bu
yana en büyük göçünü verdi. İşgal
ayrıca küresel çapta gıda kıtlığına neden oldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) verilerine göre, ilk etapta komşu ülkelere
kaçan 3 milyon kişi, sonrasında başka
ülkelere geçiş yaptı. Polonya’dan
sonra, en çok Ukraynalı sığınmacı alan
ülkeler, 727 bin kişiyle Almanya ve
348 bin kişiyle Çekya oldu. Savaştan
kaçan yaklaşık 2 milyon Ukraynalının
ise ülkesine geri döndüğü kaydedildi.
Ukraynalıların, Avrupa Birliği’ne (AB)

KAPAK

Dünya uzun bir pandemi krizini
atlatma sevinci ile girdiği 2022’yi
bu kez de savaş ve ekonomik krizle
kapatmaya hazırlanıyor… Karantina
süreçlerinin sona erdiği, aşı takvimlerinin hızlandığı, seyahatlerin yeniden
yükselişe geçtiği 2022’de iş dünyasından sosyal hayata, siyasetten kuraklık
ve iklim değişikliğinin odağında
olduğu çevre alanına kadar hayatın
her köşesinde yeni normalin kendine
yer edindiği pek çok gelişmeye şahit
olduk.. . Kuşkusuz sağlık sorunlarının
bir miktar geride kaldığı yılın ilk yarısında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı
geride bırakmaya hazırlandığımız bu
yılı en çok domine eden gelişme idi…
Yarattığı mülteci ve insanlık dramının

ardından enerji ve tahıl krizinin tüm
dünyayı bir ekonomik krizle resesyona
sürüklemesi, gelecek yıllarda da savaşın etkilerinin küreselleşmiş yerküremizin en önemli sorunu olmaya devam
edeceğinin de bir göstergesi konumunda… Yapılan analizler, enerji ve gıda
odaklı riskler ile 2023’te resesyonun
öne çıkabileceğine, enflasyonun ise
düşüş eğilimine girebileceğine işaret
ediyor…
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gelişi, hem büyük bir desteği harekete geçirdi
hem de sistemlerinin zorlanmasına neden oldu.
Yeni bir ülkeye yerleşen sığınmacılar, en azından
bir süre için sosyal güvenlik ağlarına bağlı
durumda hayatlarını sürdürüyor. Diğer taraftan
Ukrayna önemli bir tahıl üreticisi ve dünyanın
ayçiçeği arzının yarısından fazlasının da üreticisi. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, Ukrayna
küresel mısır arzının yüzde 15’i ve buğday
ticaretinin yüzde 10’undan sorumlu. Savaşın
başlamasının ardından Rusya’nın, Ukrayna’nın
Karadeniz limanlarına girişini engellemesiyle
tahılların ihracatı durmuş durumda. İhracatın
engellenmesi en çok Mısır ve Hindistan gibi,
Ukrayna’nın tahıl ve ayçiçeği yağı ithalatına
bağımlı olan ülkeleri etkiledi. Dalga etkisiyle de
yayılmaya devam ediyor.

IMF: EN KÖTÜSÜ YAŞANMADI
Uluslararası Para Fonu (IMF), 2023
tahminlerini de içeren Dünya Ekonomik
Görünüm Raporu’nun ekim sayısını ‘Geçim
Kriziyle Mücadele’ başlığıyla yayımladı. Küresel
ekonominin bir dizi çalkantılı zorluk yaşadığının
vurgulandığı raporda, yüksek enflasyonun, çoğu
bölgede sıkılaşan mali koşulların, Rusya’nın
Ukrayna’da sürdürdüğü savaşın ve Covid-19
salgınının ekonomik görünüm üzerinde ağır bir
baskı oluşturduğu kaydedildi. IMF, bu yıla ilişkin
küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde
3.2 olarak korurken, gelecek yıla dair tahmini
yüzde 2.9’dan yüzde 2.7’ye düşürdü. Raporda,

Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme

Çin’deki gibi salgınla ilgili arz yönlü daha fazla

beklentisi yüzde 5, gelecek yıl ise yüzde 3

aksama olasılığına bağlı” denildi. IMF, gelecek

olarak öngörüldü. Raporda, Türkiye için 2022

yıl koşulların daha kötüye gidebileceğini belir-

yıllık enflasyon beklentisi yüzde 73.1 olurken,

terek, yüksek enerji maliyetleri, gıda fiyatları,

enflasyonun 2023’te yüzde 51.2’ye gerileye-

enflasyon, yüksek faiz oranları ve Ukrayna’daki

ceği tahmin edildi. IMF, küresel ekonomideki

savaş nedeniyle artan baskılardan dolayı 2023

zorluklarda “henüz en kötüsünün yaşanmadı-

için küresel büyüme beklentisini düşürdü.

ğını” ve birçok kişi için “2023 yılının durgunluk
gibi hissedileceğini” söyledi. IMF’nin raporunda,
“Küresel ekonominin gelecekteki sağlığı, kritik

ENERJİ ODAKTA
Dünya Bankası tarafından yayımlanan

olarak para politikasının başarılı bir şekilde

son Emtia Piyasaları Görünümü raporunda ise

ayarlanmasına, Ukrayna’daki savaşın seyrine ve

yükselen emtia fiyatlarının enflasyonist baskıları

KAPAK
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uzatabileceği belirtildi. Raporda gelişmekte
olan ekonomilerin para birimlerinin değerinin
azalmasının gıda ve enerji krizlerini derinleştirebilecek şekilde fiyatları artırdığı belirtildi.
Raporda resesyon riski nedeniyle emtia
fiyatlarının önceki aylarda gördüğü rekor
fiyatlardan gerilediği belirtilirken, gelişmekte
olan ülkelerde enerji fiyatlarının yerel para
birimi cinsinden artmaya devam ettiği aktarıldı. Ayrıca tarımsal üretime girdi sağlayan
enerji fiyatlarındaki artışın da gıda fiyatlarını
da yukarı çektiği belirtildi. Ukrayna’da savaşın
patlak vermesinden bu yana enerji fiyatlarının
oynak olduğu hatırlatılan raporda, 2022’de
fiyatların yaklaşık yüzde 60 arttığı, 2023’te bu
fiyatların yüzde 11 gerileyebileceği belirtildi.
Tahminler gerçekleşirse 2023’teki enerji
fiyatları son beş yıldaki ortalamalarının yüzde
75 üzerinde olmaya devam edecek. Dünya
Bankası, 2023’te hem doğal gaz hem de
kömür fiyatlarının 2022’deki rekor seviyelerden düşeceğini tahmin etti. Öte yandan Brent
ham petrol fiyatının, 2023’te varil başına
ortalama 92 dolar olacağı tahmininde bulundu.
Bu fiyat da beş yıllık ortalamanın oldukça
üzerinde. Dünya Bankası’nın 2024 için Brent
petrol tahmini ise varil başına 80 dolar oldu.
Tahminlere göre, 2024’e kadar Avustralya
kömürü ve ABD doğalgaz fiyatlarının da son
beş yıldaki ortalamanın iki katı olması bek-
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lenirken, Avrupa doğalgaz fiyatları son 5 yıllık
ortalamasının yaklaşık dört katına çıkabilir.
Ayrıca piyasadaki birkaç büyük ihracatçının
üretimi artırması ve iklim değişikliği hedeflerini riske atması nedeniyle kömür üretiminin de
önemli ölçüde artması bekleniyor. Ayrıca tarım
emtialarının fiyatlarının da gelecek yıl yüzde 5
düşmesi bekleniyor. 2022’nin üçüncü çeyreğinde buğday fiyatları yaklaşık yüzde 20 düşmüştü. Ancak fiyatlar bir yıl öncesine göre yüzde
24 daha yüksek. Raporda metal fiyatlarının ise
büyük ölçüde zayıf küresel büyüme ve Çin’deki
yavaşlama endişeleri nedeniyle 2023’te
yüzde 15 düşeceği tahmin ediliyor. Raporu
hazırlayan Dünya Bankası Beklentiler Grubu
Direktörü ve EFI Baş Ekonomisti Ayhan Köse,
“Yükselen emtia fiyatları ve para birimlerinin
değer kayıpları birçok ülkede daha yüksek
enflasyona yol açıyor” dedi. Köse, “Gelişmekte
olan ekonomilerdeki politika yapıcılar küresel
enflasyon döngüsünü yönetmek için
sınırlı alana sahipler. Para ve maliye
politikalarını dikkatli bir şekilde ayarlamaları, planlarını açıkça iletmeleri
ve küresel finans ve emtia piyasalarında daha

da yüksek oynaklık dönemine hazırlanmaları
gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER
Allianz Trade, üçüncü çeyrek dönemi
tahminlerini içeren 2022-2023 güz dönemi
“Küresel Ekonomik Görünüm” raporunu
paylaştı. Raporda 2023 yılında Euro Bölgesi’nde büyümenin, yükselen enerji fiyatları
ve düşük güven nedeniyle yüzde
0.8’e gerileyebileceği
ifade ediliyor.
Tüketici
duyarlılığı
ise şimdiden

rekor kırarak en alt seviyeye geriledi ve ticari güven hızla bozulmaya devam ediyor.
Bunun tüketim ve yatırımı engelleyeceği
öngörülürken, ortalama olarak GSYH’nin
yüzde 2.5’i oranında artan mali desteğin
ve 2023 yılının ortasından itibaren sınırlı
parasal gevşemenin, resesyonu daha kısa
ve sığ hale getirmeye, toplumsal huzursuzluk risklerini de sınırlamaya yardımcı
olacağı belirtiliyor. Öte yandan, mali destek
artışının reel harcanabilir gelir ve şirket
marjları üzerindeki şoku tam olarak telafi
etmeyeceği tahmin ediliyor. Rapora göre,
hızla yükselen faiz oranları ve düşen reel
harcanabilir gelirler, ABD’de bir konut durgunluğuna neden olacak. ABD, sıkılaşan parasal
ve finansal koşulların yanı sıra ara seçimlerden sonra olumsuz bir dış konjonktür ve mali
desteğin azalmasıyla GSYH’de yüzde 0.7’lik
bir düşüş kaydedecek. Çin’in ise 2022’deki çok
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düşük büyüme seviyesinin ardından ekonomik
toparlanmasının zor olacağı tahmin edilirken,
büyüme tahminleri 2022’de yüzde 2.9’a ve
2023’te yüzde 4.5’e düşürüldü. Raporda ayrıca,
artan ABD-Çin çatışması ve Avrupa’nın enerji
krizine tepkisi gibi daha fazla jeopolitik gerilimin mevcut ayrışma eğilimlerine ek kuyruk
rüzgârı etkisi yapacağı tahmini yapıldı. Gelişmiş
ekonomilerin iç talep kaynaklı bir durgunlukla
karşı karşıya kaldıkça hacimdeki küresel

çeyreğinden sonra yüzde 2’nin altına
gerileyeceği öngörülüyor. Rapora
göre, merkez bankalarının
enflasyonla mücadele kararlılığı,
ABD’de yüzde 4, Euro Bölgesi’nde yüzde 2.25 olmak
üzere kısa vadeli kamu faiz
oranlarının nötr seviyenin
üzerine çıkmasına neden
olabilir. Hem FED hem de ECB,

etkisini
yumuşatmak için daha
yüksek bütçe açığı
harcamalarını kolaylaştırdığı ifade edilirken, faiz oranlarının
yükseleceği dönemler için ülkelerin
daha fazla borçlu hâle geleceği
belirtiliyor. Bu nedenle gelecek yılın
sonunda potansiyel olarak sancılı bir
mali düzeltme risk artışı bekleniyor.

GELİŞMEKTE OLANLARDA RİSK

ticaret büyümesinin de 2023’te yüzde 1,2 ile
düşük kalacağı öngörülüyor.

KÜRESEL ENFLASYONDA DÜŞÜŞ
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Enerji fiyatlarının zirveye ulaşmasıyla
2023’ün ilk çeyreğine kadar enflasyonun
yüksek kalması beklenirken, gıda ve hizmet
enflasyonunun da aynı dönemde fiyatlar
üzerinde yukarı yönlü baskıyı körükleyeceği
tahmin ediliyor. Raporda küresel enflasyonun
2022’deki yaklaşık yüzde 8 seviyesinden
sonra, 2023 yılında düşüşe geçerek ortalama
yüzde 5.3 olması bekleniyor. Rapora göre, Euro
Bölgesi enflasyonu 2022 yılının son çeyreğinde
yüzde 10 ile zirveyi görecek ve ardından 2023
yılında ortalama yüzde 5.6 olacak. ABD’de
enflasyonun çoktan zirveyi görmüş olabileceği
tahmin edilirken, 2023 yılının ilk çeyreğine
kadar yüzde 4’ün üzerinde seyretmeye devam
edecek olan enflasyonun, 2023 yılının üçüncü

diğer durgunluk dönemlerine kıyasla daha
şahin kalmaya devam edecek ve ancak 2023
yılının ortasından sonra sınırlı faiz indirimlerine
başlayacak. Raporda resesyon endişelerinin,
yıl sonuna kadar getiri eğrilerini kalıcı şekilde
yataya çevirmesi bekleniyor.
Raporda kurumsal riskin yeniden arttığı
ancak daha yüksek mali desteğin büyük bir
ticari iflas dalgasını ve olumsuzlukların şiddetlenmesini önleyeceği ifade ediliyor. Öte yandan
düşük talep, artan finansman sorunları ile
girdi fiyatları, işgücü kıtlıkları ve tedarik zinciri
sorunları gibi uzun süreli üretim kısıtlamaları,
özellikle ticari iflaslarda beklentileri mekanik
olarak yukarı çekiyor. Euro Bölgesi geneli için
iflasların yüzde 40’tan fazla artması bekleniyor.
Kurumsal kredi marjları ise sınırlı da olsa
genişleyecek ancak gelecek yıl bir miktar daralacak. Yüksek negatif reel oranların, tüketiciler
ve firmalar üzerindeki yaşam maliyeti krizinin

Raporda yer alan verilere göre, bazı
gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) ödemeler
dengesi krizi riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Şili, Kolombiya,
Mısır, Macaristan, Kenya, Pakistan, Polonya ve
Romanya’da mali dengeye yönelik riskler halihazırda tehlikeli seviyelerde. Ancak bu ülkeler
için hâlâ getiriler ve alış-satış farkları için daha
fazla artış alanı var. Küresel ekonomi daha
derin bir resesyondan kaçınabilecek olsa bile,
gelişmekte olan ülkelerdeki koşulların gelecek
yılın sonlarına kadar iyileşmesi beklenmiyor.
GOÜ’lere dair ekonomik tahminleri
değerlendiren Allianz Trade Türkiye CEO’su
Ahmet Ali Bugay, “Görünümün yönü, önemli
ölçüde büyük ekonomilerdeki finansal
sıkılaştırmanın etkisine ve mali desteğin
etkinliğine bağlı olacak. Piyasalar gelecek yıl
toparlanarak tek haneli getiriler sunana kadar
hisse değerlemelerinde aşağı yönlü daha fazla
risk görüyoruz. Artan ithalat faturaları, zayıf
küresel talep, Çin’deki sıfır Covid politikası, emlak krizi, jeopolitik anlaşmazlıklar gibi sorunlar
nedeniyle tüm GOÜ’lerde, enerji ihracatçıları
hariç, cari dengeler bozulacak. Sermaye/Finans
hesabı kaleminden de bu durumu rahatlatmaya yönelik bir destek gelmeyecek. Olumsuz
yatırımcı hissiyatı ve gelişmiş ekonomilerde
artan faiz oranları, güvenliğe kaçış şeklinde
sermaye çıkışlarını ve güçlü bir ABD dolarını
teşvik ediyor” dedi.
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BÜYÜME, DEĞİŞİM VE FIRSATLAR
DHL ve New York Üniversitesi Stern
School of Business, küresel ticaretteki en
önemli trendlerin ve beklentilerin bir haritasını çıkartan yeni DHL Ticari Büyüme
Atlası’nı (DHL Trade Growth Atlas) yayınladı. DHL Ticari Büyüme Atlası, küresel
ticaretteki büyüme trendlerini, coğrafi
değişimleri, ticareti yapılan ürünleri ve iş
dünyasındaki daha genel değişiklikleri inceliyor. Dünya çapındaki ticareti, bölgelere göre ve gelişmiş ülkeler ve gelişmekte
olan ülkeler bazında karşılaştırarak 173
ülke genelinde analiz ediyor. Kapsanan
ülkeler, dünya ticaretinin, GSYİH’sinin
ve nüfusunun yüzde 99’undan fazlasını
temsil ediyor.
Ülke ve bölgelerin dünya ticaretinden aldıkları paylarda meydana
gelen değişiklikleri de ölçen DHL Ticari
Büyüme Atlası, son duruma ve piyasalardaki kötümserliğe rağmen küresel
ticaretin ortaya koyduğu dirence dair
olumlu bir bakış sunuyor. Atlasın ortaya
koyduğu temel çıkarımlar arasında şunlar
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bulunuyor:
4 Covid-19 pandemisi çoğu kişinin
öngörüsünün aksine, küresel ticareti ciddi
şekilde sekteye uğratmadı. Uluslararası
ticaret, büyümedeki artışı kısıtlayan ciddi
tedarik sıkıntılarına rağmen pandemi öncesine göre yüzde 10’dan fazla büyüdü.
4 Geleceğe yönelik büyüme
beklentileri de şaşırtıcı ölçüde olumlu
olmayı sürdürüyor. Büyüme tahminleri
Ukrayna’daki savaştan ötürü düşmesine
rağmen halen 2022 ve 2023 yıllarında
önceki on yıla kıyasla biraz daha hızlı
büyüme öngörülüyor.
4 E-ticaret satışları, pandemi
sırasında iyice canlandı ve tahminler,
uluslararası e-ticaretteki güçlü büyümenin devam edeceğine işaret ediyor.
4 Güneydoğu ve Güney Asya’da
yeni ticaret büyümesi kutupları tespit
ediliyor ve ticaret büyümesinin Sahra Altı
Afrika’da dramatik ölçüde ivme kazanması bekleniyor.
4 Ticaretteki büyüme, daha

geniş bir yelpazedeki ülkelerin geneline
yayılmış durumda. Son yıllarda ticaretteki
büyümenin dörtte birini sağlayan Çin’in
bundan sonra da en yüksek büyümeyi
kaydetmeyi sürdüreceği ama büyümedeki payının yarı yarıya düşerek yüzde
13’e ineceği tahmin ediliyor.
4 Vietnam, Hindistan ve Filipinler, 2026’ya kadar öngörülen ticaret
büyümesinin hızı ve ölçeği ile öne çıkıyor.
Üç ülke de birçok şirketin Çin merkezli
üretim ve kaynak kullanımı stratejilerini
çeşitlendirme çabalarından fayda sağlama potansiyeline sahip.
4 Yükselen ekonomiler dünya
ticaretinden aldıkları payı 2000 ile 2012
yılları arasında yüzde 24’ten yüzde
40’a çıkardı. Artışın yarısı tek başına Çin
tarafından sağlandı ve bu paylar son on
yılda pek bir değişim göstermedi.
4 Bununla birlikte, yükselen
ekonomiler, bağlantı, inovasyon ve önde
gelen şirketler kalemlerinde ileri hamlelerini sürdürüyorlar.
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YENİ GELİŞMELERLE DÜNYA TUHAF BİR YERE GİDİYOR
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KAPAK

Ünlü ekonomistler Dr. Mahfi Eğilmez ve Prof. Dr. Işın Çeise, yeni dünya düzeninin tartışılacağı bir döneme girildiğini
lebi, Altınbaş Üniversitesi’nin düzenlediği yeni akademik yılın ilk kaydetti. 2022 de pandemi krizi bitti derken Ukrayna-Rus
“Ekonomi Söyleşileri” programında bir araya gelerek 2022’de
Savaşı, dünyada gıda ve enerjide arz güvenliği problemini
ortaya çıkan tablo ile 2023’teki görünümü değerlendirdi.
gündeme getirdiğine değindi. Buna ek olarak tedarik zincirlerinAltınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mahfi Eğilmez, dünyanın
deki aksamalarla birlikte dünyanın müthiş bir makro ekonomik
enflasyon ile mücadele ederken büyümeden fedakârlık ettiğine
krize girdiği açıklamasını yaptı. Çelebi, ABD Merkez Bankası
dikkat çekti. ABD’nin son 2 çeyrekte küçülme yaşadığını, bunun
FED’in sıkı para politikasına döndüğünü, faizi yukarı çekerek,
resesyon demek olduğunu belitti. Gelişmiş ülkelerin, büyümeyi
enflasyonu indirmeye çalıştığını söyledi. Ancak bunun dünyada
baskıladıklarını, dünyadaki rezerv paraların vatanlarına dönbir üretim kıtlığına neden olduğunu da işaret eden Işın Çelebi,
düğünü ve gelişmekte olan ülkelerden para çıkışları olduğunu
tarımın bugün dünyanın en önemli meselesi olması gerektiğini
ifade etti. Bunun gelişmekte olan ülkelerde de karmaşaya neden vurguladı. Çelebi, oysa silah satışlarının birinci hedef olduğunu,
olduğunu, Türkiye’nin de bundan olumsuz etkibarışın ise önemsenmediğine belirtti. Çelebi,
leneceğini söyledi. Çin’in de çok büyük sorunları
kapitalist sistemin kendini mutlaka revize
olduğunu belirten Dr. Mahfi Eğilmez, bugüne kadar
etmesi gerektiğinin altını çizdi. Yeni dünya
çift haneli büyüme rakamlarının arkasına saklandüzeninde, Uzakdoğu’nun önemli olduğuna
dıklarını kaydetti. Çin’in dış borcu olmamasına
da değinen Işın Çelebi, Çin’in yüzde 1’in
rağmen başta banka ve müteahhitler olmak üzere
altında büyümesinin intihar olduğunu belirtti.
çok iç borcu olduğuna dikkat çekti. Mahfi Eğilmez,
Bugün Çin’de tavuk bulunmadığını, 1,5
“Konut satışlarının durgunluğa girmesiyle geri ödemilyar insanın açlık tehlikesi ile karşı karşıya
melerde sorun yaşamaya başladılar. Yüzde 0.4’lük
olduğunun altını çizdi. Çelebi son olarak,
büyüme Çin için bir felaket. Buradan çıkamaz ise
üretkenlik ve verimlilik olmadan sadece
Prof. Dr. Işın Çelebi
Japonya’nın 30 yıl önceki durgunluğuna girebilir”
parasal politikalarla enflasyonla mücadele
değerlendirmelerini yaptı. Dünyanın tuhaf bir yere
edilemeyeceğini dile getirdi. Işın Çelebi,
gittiğine değinen Eğilmez, “40 katır mı, 40 satır mı
“Ekmek fiyatlarının artması buğday üretimi
durumundayız. 3. büyük krizin içindeyiz. Kapitalist
ile orantılı. Buğday üretimimiz 80 milyon ton
sistemin canlılığını savaş yaratarak sürdürmeye
olsaydı, ekmek bugün 2-3 TL’de kalabilirdi”
çalıştığını da görüyoruz” diye konuştu.
dedi. Işın Çelebi, enflasyonla mücadelede önEğilmez bozulan gelir dağılımını düzeltmek
celik verilmesi gereken konular hakkında da
için enflasyonun düşürülmesi gerektiğini hatırlattı.
bilgi verdi.  “Alt gelir gruplarına etki etmeden
“Türkiye de genellikle büyümeye odaklanılır,
verimliliğin artması, teknolojik altyapının ve
enflasyon geri planda kalır. Oysa orta direğin
eğitimin iyileştirilmesi şart. Türkiye, bugün
kalmadığı ortamda ne yapıp edip enflasyonu
milli geliri 1 trilyon doların üstünde olan bir
Dr. Mahfi Eğilmez
düşürmek lazım” diye konuştu. İthalatın artmasını
ülke olmak zorunda. 85 milyon insan başka
da enerji fiyatlarındaki yükselişe bağlayan Mahfi
türlü beslenemez. Kırsal alan boşaldı, yaşam
Eğilmez, “Kurun yüksek, TL’nin düşük olduğu yerde ihracatın
kentlerde sürüyor. Bana göre Türkiye, yeni bir kentleşme politiartması gerekir. Oysa büyümeyi yüzde 7’de tutmak için ithal gir- kası üretmeli. Desantralizasyonu sağlayarak kırsal alana dönüşü
dilere ağırlık veriliyor. Bu da tuhaf bir şekilde ithalatı arttırıyor”
başlatmalı. Üçüncü en önemli konu ise gıda arz güvenliği için
değerlendirmesini yaptı.
tarım verimliliğini artırmak. Enflasyon ancak böyle aşağıya
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Işın Çelebi
inebilir” diyerek önemli tavsiyelerde bulundu.
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Pandemide Avrupa
Türk ayakkabısını keşfetti

Türkiye’nin üretimde güçlü olduğu ve geleneksel sektörleri arasında yer alan ayakkabı sektöründe,
pandemi ile birlikte çarklar hızlandı. Avrupa’dan büyük ilgi gören Türk ayakkabısı, bu yıl Almanya başta
olmak üzere AB ülkeleri ve İngiltere’den yoğun bir taleple karşı karşıya... Sektör ihractata 1 milyar
sınırını aşarken yönünü Türkiye’ye çeviren global markalar ile bir sıçrama peşinde...

GÜNDEMİN SESİ

UMUT EFE
Pandemi sonrasında tedarik zincirinde
ortaya çıkan değişimler, global devler ve
dünyaca ünlü markalar için üretimde yakın ve
hızlı ülkeleri öne çıkarmış durumda.  Türkiye
Avrupa’ya yakınlığı, üretim gücü ve hızı ile pek
çok sektör için arayışta olan bu global devlerin
de yakın markajında. Sanayi tarihimizin önemli
çarklarından birini oluşturan ayakkabı sektöründe ise Türkiye üretim gücü ile öne çıkarken
son gelişmeler ile Çin’den çıkmaya çalışan
önemli markalar için de bir cazibe merkezi
haline gelmiş durumda…  Sektör, yıllık 550
milyon çiftle dünyanın altıncı, Avrupa’nın en
büyük üretim kapasitesine sahip sektör konumunda. Geçen yıl ise ihracatta 1 milyar dolarlık
sınırı aştı. Pandemi ile birlikte Avrupa’nın  
Türk ayakkabısını keşfettiğini vurgulayan
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD)
Başkanı Berke İçten “Biz orta vadede ayakkabı
ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.
Hedefe ulaşabilmemiz için küresel koşullar
uygun. İstanbul’dan uçakla 3-4 saatlik uçuş
mesafesinde 60 milyar dolarlık ayakkabı
pazarı var. ABD’li perakende markaları Çin’den
çıkmak istiyorlar. Etkili ve agresif bir
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tanıtım çalışması ile bu pazarlardan çok daha
fazla pay alabiliriz” değerlendirmesi ile yeni
dönem hedeflerini paylaştı. İçten ile sektörün
2022 performansını ve gelecek hedeflerini
konuştuk…

YILI VERİMLİ GEÇİRDİK
Öncelikle üretim, pazar hacmi ve
ihracat açısından sektörün 2022 performansını değerlendirir misiniz?
Ayakkabı, Türkiye’nin geleneksel
sektörleri arasında yer alıyor. Yıllık 550 milyon
çiftle dünyanın altıncı, Avrupa’nın en büyük
üretim kapasitesine sahibiz. İthalata konan
ilave vergilerin de etkisiyle sektörel ihracatta
2014’ten sonra büyük bir sıçrama yakaladık.
2021’de 343 milyon çift ayakkabı ihraç ederek
ilk kez 1 milyar dolarlık ihracat sınırını geçtik.
2013’te ayakkabı ithalatı 980 milyon dolar, ihracatımız ise 635 milyon dolardı. Yani sektörde
345 milyon dolarlık dış ticaret açığı vardı.
2021 sonu itibari ile ihracat 1 milyar
6 milyon dolara çıkarken, ithalat
ise 522 milyon dolara
düştü. Sektör 350

milyon dolar açıktan yaklaşık 500 milyon dolar
fazla verir hale geldi. 2022’yi de hem ihracatta
hem de iç pazarda çok verimli geçiriyoruz.
Ocak-Ekim döneminde 318 milyon çift ayakkabı ihraç ettik. 10 aylık ihracatımız yüzde
19.3 artışla 1 milyar 15 milyon dolara ulaştı.
2021’in yıllık ihracatını 10 ayda yakaladık. Biz
2022’ye 1.3 milyar dolar hedefi ile
başlamıştık. Önümüzde 2 ay var.
Yılı 1.3 milyar dolara yakın
bir ihracatla kapatacağımızı
öngörüyorum. İç pazarda
da hem yerli müşterinin
hem de turistlerin
katkısı ile çok
verimli bir yıl
geçiriyoruz.
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keşfetti. Bu yıl Almanya başta olmak üzere AB
ülkeleri ve İngiltere’den yoğun bir taleple karşı
karşıyayız. 2022’de en büyük 5 pazarımızdan üçünü AB ülkeleri oluşturuyor. En büyük
pazarımız konumuna yükselen Almanya’ya
ihracatımız Ocak-Eylül döneminde yüzde 48
artışla 75.5 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde
İtalya’ya yüzde 70, Romanya’ya yüzde 34
daha fazla ihracat gerçekleştirdik.

HEDEF 1.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Sektörünüze dair 2023 yılı
hedef ve öngörülerinizi
paylaşır mısınız?
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2022’yi ihracatta yaklaşık yüzde 25
büyümeyle kapatacağız. Küresel pazarlardaki
daralmaya rağmen önümüzdeki yıl da artış
trendimizin devam edeceğini öngörüyorum.
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’ü 1.5 milyar doların üzerinde bir
ihracatla kapatacağımıza inanıyorum.
İç pazarda yüksek enflasyonun
ve fiyat artışlarının pazarın hacmine ve
tüketici davranışlarına etkisi ne şekilde
gerçekleşti?
Maliyetler nedeniyle son bir yılda
fiyatlarda yüzde 100’e varan oranlarda artış
olmasına rağmen fiyatların daha da artacağı
endişesi ile imkânı olanlar ihtiyacını öne çekerek alışveriş yapıyor. Dolayısıyla iç pazar
ayakkabı perakendesi için çok
canlı geçiyor. Kurların etkisi ile

GÜNDEMİN SESİ

Ayakkabı perakende sektörünün gerek adet
satışlarında gerekse cirolarında geçen yıla göre
önemli artışlar olduğunu gözlemliyoruz.
Rusya Ukrayna savaşı sonrasında
sektörün ihracat rotasında nasıl bir
değişim yaşandı?
Rusya ve Ukrayna ayakkabı sektörümüz için yıllardır en önemli pazarlar
arasında ilk sıralarda yer aldı. Pandemi
ile birlikte Avrupa Türk ayakkabısını
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AYAKKABI SEKTÖRÜNÜN
DÜNYA KUPASI TÜRKIYE’DE

GÜNDEMİN SESİ

Türk ayakkabı sanayi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde
sektörün en büyük küresel etkinliği olan
Dünya Ayakkabı Kongresi’ne ev sahipliği
yapacak. Bu kongre ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyim?
Ben 2003’ten bu yana düzenlenen
Dünya Ayakkabı Kongresi’ni sektörün
‘Dünya Kupası’na benzetiyorum. Daha
önce Brezilya, Meksika, İtalya, İspanya ve
Belçika’da gerçekleştirilen organizasyonu
2015’ten bu yana istiyorduk. Türk ayak-

kabı sektörünün üretim gücünü, tasarımda
kat ettiği yolu ve ülkemizin değerlerini yurt
dışından gelecek binlerce sektör profesyoneline anlatacağız. Etkinliği düzenleyen
Avrupa Ayakkabı Endüstrisi Konfederasyonu (CEC) Genel Sekreteri Carmen Arias
ile detayları konuştuk. Kendisi AYMOD
Ayakkabı Moda Fuarı’nı da ziyaret ederek
sektörümüzü daha yakından inceleme
ve tanıma imkanı buldu. Mayıs ayında
sektörümüzün marka değerini artıracak bir
işe imza atmak istiyoruz.

Türkiye’deki fiyatlar turistlere de cazip geliyor.
Özellikle yaz sezonunda turistlerin de katkısı ile
iç pazarda çok verimli bir 10 ay geçirdiğimizi
söyleyebilirim.  

KAPASİTE YATIRIMINA İHTİYAÇ VAR
Biraz önce 550 milyon çift ile
Türkiye’nin ayakkabıda Avrupa’nın
en büyük kapasitesine sahip olduğunu
söylediniz. Bu kapasite yeterli mi, yoksa
sektörün yeni yatırıma ihtiyacı var mı?
Avrupa ve ABD merkezli markalar Türkiye’deki üretimi artırma arayışındalar. Örneğin
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İspanya merkezli Inditex Grubu önümüzdeki 3
yılda yıllık 5 milyon çift olan alım miktarını 4
kat artırmak istiyor. Nike, Puma, Skechers gibi

onlarca marka Türkiye’de üretim ya
da alım için arayışta. İhracat ise her
yıl yüzde15-20 artıyor. Halihazırda
toplam kapasitenin 480-500 milyon
çifti kullanıyoruz. Talebe bağlı olarak
en az 100-150 milyon çiftlik kapasite
yatırımına ihtiyacımız var.
Eylül ayında AYMOD Fuarı
vardı. Sektör fuarda beklediği
ilgiyi bulabildi mi?
Fazlasıyla bulduğumuzu
söyleyebilirim. AYMOD’dan önce İtalya’da
MICAM Fuarı vardı. Biz de firmalarımızla
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MICAM’da yerimizi aldık. Artan enerji
maliyetleri ve resesyon beklentisi başta İtalyan
ayakkabıcılar olmak üzere Avrupalı üreticilerin
fiyatlarını yukarı çekti. Her ne kadar Micam
Fuarı’nda Türk firmalar iş yapsa da düşük
adetli, kaliteli ve uygun maliyetli ayakkabı
arayışında olanlar İtalya’da umduklarını
bulamadılar. Bu nedenle Avrupalı alıcılar
rotayı MICAM’dan AYMOD’a çevirip İstanbul’a
geldiler. Fuarımızda çoğunluğu Avrupa ve
Amerika’dan olmak üzere 7 bini yabancı,
toplamda 25 bin ziyaretçiyi ağırladık. Biz orta
vadede ayakkabı ihracatımızı 3 milyar dolara
çıkarmak istiyoruz. Hedefe ulaşabilmemiz için
küresel koşullar uygun. İstanbul’dan uçakla
3-4 saatlik uçuş mesafesinde 60 milyar dolarlık ayakkabı pazarı var. ABD’li perakende
markaları Çin’den çıkmak istiyorlar. Etkili ve
agresif bir tanıtım çalışması ile bu pazarlardan
çok daha fazla pay alabiliriz. Ancak bizim de
hem kapasitemizi hem nitelikli iş gücümüzü
artırmamız hem de teknolojik alt yapımızı
yenilememiz gerekiyor.

300 FABRİKA KADAR İSTİHDAM
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27 Mayıs 1985 yılında İstanbul’da
kurulan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği,
ayakkabı sanayini kendilerine meslek edinmiş
ve bu sektöre bilgi, yetenek ve tecrübeleriyle
değer katmış sektör mensuplarını çatısı altında
toplayarak, ayakkabı sanayi kolunun teknik,
ekonomik olarak gelişmesini sağlamak ve
mesleki tüm ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olmaya çalışan bir kuruluş. Kurulduğu ilk
günden beri gelişerek ve yeni teknolojiye ayak
uydurmaya çalışarak faaliyetlerini sürdürmeye
devam eden Türkiye Ayakkabı Sanayicileri
Derneği, amacını “Her yıl daha da gelişerek
sürdürdüğü faaliyetlerinin temel amacı, ayakkabı sanayini kendine meslek edinmiş sektör
mensuplarının teknik, ekonomik, teknolojik,
mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılamak. Türkiye ayakkabı sanayini tüm
dünya pazarında lider yapmak için çalışmalarını her daim titizlikle yürütmek” olarak
açıklıyor.  TASD, ayakkabı sanayi sektörünün
diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve
kalkınmasına katkıda bulunarak, ayakkabı
sanayi ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, sektörün yan sanayi ile
birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Ayakkabı

devam ediyor.
ABD’li alıcıların Çin’den çıkmak
istediğini söylediniz. Türk ayakkabısının
ABD pazarındaki yeri ne, pazar payını
artırmak için bir çalışmanız var mı?
ABD yıllık 28 milyar dolarla dünyanın
en büyük ayakkabı ihracatçısı. Bizim ABD’ye
2021’deki ihracatımız ise sadece 23.4 milyon
dolar civarında. Dolayısı ile bu pazardaki
payımızı büyütmemiz gerekiyor. Biz ABD’ye
ihracatımzı orta vadede en az 100 milyon
dolara çıkarmak istiyoruz. Ticaret Bakanlığımzın
desteği ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ayakkabı

sanayini kendine meslek edinmiş üyelerine;
kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte
uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya
ulaşmalarına katkı sağlayarak yönlendirici,
katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olmaktır.

UR-GE Projesi kapsamında ABD pazarına yönelik
özel çalışma yapıyoruz. Projede yer alan 14
ayakkabı firmamızı New York’ta ABD’nin önde
gelen perakende zincirlerinin temsilcileri ile
buluşturduk. Firmalarımızla ABD’li perakende
grupları arasında 4 gün boyunca çok verimli
görüşmelerle yeni iş birliklerinin kapılarını
araladık. Bu iş birliklerinin ihracatımıza pozitif
yansımalarını önümüzdeki yıldan itibaren alacağımıza inanıyorum. Sektöre bu önemli kapının
açılmasını sağlayan Ticaret Bakanlığımıza ve
İstanbul Ticaret Odası’na bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

GÜNDEMİN SESİ

Kapasiteyi artırmak için devletten
beklentileriniz neler?
Ayakkabı sanayi emek yoğun bir sektör.
Halen yaklaşık 320 bin istihdamımız var. Yani
300 otomobil fabrikasına eşdeğer istihdam
yaratıyoruz. Biz ciroda istihdam yükü yüksek
şirketlere SGK primlerinde kademeli indirim
yapılmasını öneriyoruz. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığımıza da ilettiğimiz öneri
kabul edilirse birkaç yılda hem istihdamımızı
çok daha hızlı artırır hem de ihracatımızı 3
milyar dolara yükseltebiliriz. Öte yandan artan
maliyetler nedeniyle sektör yeni yatırım konusunda finansman sıkıntısı çekiyor. Devletin
ihracatı artırmak için TOKİ vasıtası ile binalar
yaprak belirli şartlarda firmalara sembolik
rakamlarla vermesini bekliyoruz. TOKİ sadece
bina değil fabrika da yapabilmeli. Böyle bir
vizyon olmalı. Bu konudaki girişimlerimiz

37 YILLIK BİR DERNEK
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Uçan arabalarla
geleceğe dönüş!

DOSYA

UMUT EFE
Bir dönemin ünlü çizgi filmi olmasının
yanı sıra sergilenen teknolojilerle günümüzden
haber veren Jetgiller, fütüristik hikayesi ile
hayata geçecek teknolojilerin bir hayal kapısıydı… Hikayedeki George Jetson, oğlu Elroy,
kızı Judy ve eşi Jane 2062 yılında yaşadılar…
Jetgillerin 2062 yılındaki varlığında, yerin
karasal yaşamı destekleyemeyecek kadar
kirlendiği için insanlığın göklerde yaşadığı ima
ediliyordu… Evin babası George’un kullandığı
bir uçan arabası vardı.. Sabahları ailecek
bindikleri uçan araba, kapsül teknolojisiyle de
tam bir aile servisi gibi hizmet veriyordu. Tek
kişilik bu kapsüller ile çizgifilmde çocukları
okullarına, eşini alış veriş merkezine bırakan
George son durak olarak işine ulaşıyordu.
Ulaşımın bir sonraki evresinin uçan arabalar
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Jetgiller, Geleceğe dönüş ve Kara
Şimşek… Bir neslin hayallerinin
ötesine geçen teknolojilere ev sahipliği
yapan bu yapımlar, bugün birer birer
hayata geçen projelerin de habercisiydi.
Her üç yapımın da izleyicileri büyük
bir heyecana sürükleyen uçan araba
teknolojisi ise 21’inci yüzyılda insanlık
için öne çıkan alanlardan biri oldu…

olacağına dair belki de yüz yıllık bir beklenti
var. Hatta uçan arabalar uzun zamandır birçok
bilim kurgu öyküsünün demirbaşı hâline geldi.
Ancak bu hayal bir türlü gerçekleşemedi. Ünlü
yatırımcı Peter Theil bu hayal kırıklığını “Bize
uçan arabalar vaat edilmişti ancak elimizde
140 karakter var” sözüyle çok güzel özetliyor.
Yine de son zamanlarda uçan arabaların
geliştirilmesine yönelik çok ciddi yatırımlar
yapılıyor…

300 SAAT TRAFİKTE GEÇİYOR
Kentleşme ve yetersiz zemin altyapısı,
kentsel hareketliliğin önündeki güçlü engeller
olmaya devam ediyor. Birkaç on yıl içinde
dünya nüfusunun yüzde 70’inin şehirlerde
yaşaması bekleniyor… Sadece ABD’deki
trafik sıkışıklığının bir sonucu olarak yılda 88
milyar dolar boşa gidiyor Büyük şehirlerde

sürücüler trafikte oturarak yılda 300 saate
kadar harcıyorlar. CO2 emisyonlarının yüzde
45’inden fazlası yolcu taşımacılığı sektöründen
kaynaklanıyor. Sürdürülebilir hava hareketliliği
her zamankinden daha çekici. Sürücüsüyle ve
hatta birbirleriyle iletişim içinde olan, uçan,
konuşan ve kendi kendini kontrol eden otomobiller… Pek çok filmde başrole çıkan bu özel
otomobiller artık günlük yaşamlarımızın bir
parçası haline gelmeye başladı. Öyle görünüyor
ki; insanoğlu hayal edebildiği sürece, bugünün
hayalleri de yarının gerçeği olmaya devam
edecek.

647 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR
Morgan Stanley adlı yatırım bankasının öngörüsüne göre, uçan araba endüstrisi
2040’ta 674 milyar dolarlık büyüklüğe
ulaşabilir. Sadece Amerika Birleşik Devletle-
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ri’nde bile 300’den fazla firma elektrikli uçan
arabalar üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz dönemde
borsaya açılan Lilium, Archer ve Joby gibi uçan
araba şirketlerine milyarlarca liralık değer
biçiliyor. Ancak uçan arabaların yaygınlaşmasının önünde iki büyük engel var. Yasal izinler
ve makul fiyatlar. Birçok ülke uçan arabaların
hangi koşullarda nasıl hareket edebileceğine yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıyor olsa da bu
konu biraz da teknolojinin olgunlaşmasına bağlı
olarak şekillenecek. Şu anda farklı şekillerde
çalışan birçok uçan araba konsepti var. Bu konseptlerden hangileri öne çıkarsa düzenlemeler
onlara göre belirlenecek. Diğer taraftan maliyet
sorunu hâlâ çözülebilmiş değil. Özel araçla 20
liraya mal olabilecek bir yolculuğun masrafı
uçan taksiyle 2.000 lirayı bulabilir. Ancak bu
sorunların aşılmasına yönelik çalışmalar da hız
kazanmış durumda. Bu sektöre yapılan yatırımlar artıyor ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde
uçan taksilerin kullanılmaya başlanacağı tahmin
ediliyor. Ülkemizde de Cezeri gibi uçan araba
girişimleri var. Bu alana yapılacak erken bir
yatırımla belki de geleceğin global uçan araba
markalarından birkaçı ülkemizden çıkabilir.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI
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Uçuş sırasında sabit kalmasını sağlayan ve
yerdeki engelleri izleyen bir yerleşik bilgisayarı
bulunuyor. Öte yandan, Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng’in bir iştiraki olan HT Aero, geçen
pazar günü yollarda da sürebileceğini söylediği
uçan bir arabanın tanıtımını yaptı. Şirket, Xpilot
4.0 adlı uçan otomobilini 2024’te piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. HT Aero, Jetson’da
olduğu gibi aracının hafif bir tasarımı olduğunu
belirtti. Aynı zamanda, Jetson’dan farklı olarak
katlanabilen bir rotora sahip olacağını söyledi.
Bu durum , otomobilin yollarda sürülmesine ve
ardından rotorlar genişletildiğinde uçmasına izin
verecek.

HAVADA 20 DAKİKA

Diğer taraftan Türkiye’de ilerleyen
çalışmalar da söz konusu…İlk deneme uçuşu
2021’in Şubat ayında tamamlanan uçan araba
AirCar’ın geliştirmeleri devam ediyor. Şirketten
yapılan açıklamada, insan kaynağı ve yatırım
desteği ile uçan arabanın tam otonom uçuş ve
yapay zeka sistemlerinin geliştirildiği belirti-

Jetson Aero, aracın yaklaşık 20 dakika
boyunca havada kalabildiğini ve ABD’de ultra
hafif bir uçak olarak sınıflandırıldığını aktardı.
Yani aracı ABD’de çalıştırmak için pilot lisansı
gerekmiyor. Buna göre, bir gaz kolu, bir joystick
ve bir pedal kullanılarak uçması sağlanıyor.

TRAFİKTE 97 SAAT

DOSYA

İsveçli Jetson Aero ve Çinli HT Aero
şirketleri iki ayrı uçan otomobil modelini tanıttı.
Elektrikli araçların hem çevre dostu olması hem
de havada hareket etmeleri nedeniyle kent
yaşamına yeni bir soluk getireceği öngörülüyor.
Bununla birlikte Jetson Aero 92 bin dolardan
satışa sunduğu aracın, gelecek yıl alıcılara
teslim edileceğini ve kullanıma hazır olduğunu
duyurdu. HT Aero ise hem karada hem havada
giden otomobilinin 2024’ten itibaren satışa
sunulacağını açıkladı. İsveç’te Jetson Aero
adlı bir şirket,  Jetson One adlı kişisel bir uçan
otomobil geliştirdi ve 92 bin dolar (yaklaşık 897
bin lira) karşılığında satışa sundu. Tamamen
elektrikli olan dikey kalkış ve iniş (eVTOL)
uçağına ilişkin açıklama yapan şirketin kurucu
ortağı Peter Ternstrom,  ‘Misyonumuz uçuşu

herkese açık hale getirmek. Jetson One, sahip
olabileceğiniz ve uçabileceğiniz bir elektrikli
otomobil. Herkesi pilot yapmayı amaçlıyoruz”
dedi. Bununla birlikte tek kişilik uçan otomobil
hafif alüminyum ve karbon fiber malzemeden
yapıldı. 86 kilogram ağırlığındaki aracın 118
beygir gücündeki motoru sayesinde saatte 101
kilometre hız yapabileceği aktarıldı. Şirket
2022’de teslim edilecek araçlarından sadece 12
adet üretti ve 9’unu sattı. Uçan otomobilin adı
1960’larda gösterilmeye başlanan ve dünya genelinde çok sevilen “Jetgiller” Jetsons ailesinden
esinlenilerek oluşturuldu. Gelecekteki şehir ve
aile yaşamını konu edinen dizide insanlar uçan
arabalar aracılığıyla seyahat ediyor.
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GELECEĞİN
SİNYALLERİ

herkesin ulaşabileceği bir hizmet haline
getirme amacıyla da öne çıkıyor.

300 GİRİŞİM ÇALIŞIYOR
Dünyada 300’den fazla girişimin
elektrikli uçan arabalar üzerinde çalıştığını
ve bunların yüzde 30’unun önümüzdeki
beş yıl içerisinde ticari olarak hava taksi
hizmetine başlamayı hedeflediğini belirten
AirCar Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Hayal gibi görünen uçan arabalara artık çok
yakınız” dedi. Yazılım, uçuş, otonom sürüş,
yapay zeka, araç içi iletişimin yanı sıra uçuş
planlama süreçlerinde uçtan uca Softtech
ekibinin çalıştığını belirten Ertem, “Dünya
uçan arabaların gökyüzünde dolaştığı bir
geleceğe doğru hızla ilerliyor. Biz de AirCar
ile dünyanın geleceğine yatırım yaptık.
Yaklaşık 2 sene önce başlayan iş birliğimiz
kapsamında AirCar için özel olarak oluşturduğumuz ekip adına da eşsiz bir deneyim
fırsatı olduğuna inanıyorum” diye belirtti.
Türkiye’de uçan araba yatırımlarına ilginin
artmasının ülkemizin dünya pazarında
rekabet fırsatı kazanması adına umut verici
olduğunu belirten Murat Ertem;  “Öncü
teknolojilerin uygulayıcısı olmak, girişimciliği destekleyerek ülkemize fayda sağlamak
öncelikli hedeflerimizin başında geliyor.
Softtech olarak ürettiğimiz teknolojilerle

DOSYA

Çocukluk dönemlerimizin kült yapımları ola
çizgifilm ve filmleri bir anlamda bizi bu teknolojilere hazırladı. İlk kez 1962 yılında Amerika’da
yayınlanmaya başlayan Jetgiller, bugün günlük
yaşamlarımızın parçası olan görüntülü konuşma, akıllı saat, GPS ve dronlara kadar pek çok
teknoloji uygulamasını bizlerle tanıştırmıştı. Ancak
zihinlerimize kazınan en etkileyici unsur evin
babası George’un kullandığı uçan arabaydı.
Öne çıkan bir diğer yapım ise 80’lerin
efsanevi dizilerinden biri olan Kara Şimşek… Dizi;
kendi kendine hareket edebilen ve bir hayli esprili
karakteriyle sahibi Michael Knight ile konuşabilen
otomobil KITT ve sahibinin başından
geçen olayları konu alıyordu
dizinin çekildiği dönemde bilgisayar
teknolojisinin sınırlı sayıdaki
insanın sahip olabildiği ve toplamda
sadece 64 KB Ram belleği olan
Commodore 64’ten ibaret olduğunu
düşünecek olursak; bizi “yapay
zeka” ile tanıştıran konuşan araba KITT dönemine
göre oldukça özeldi…
Ve 1985 yılında Steven Spielberg’ün
yapımcılığını üstlendiği Robert Zemeckis’in
yönetmenliğini yaptığı Geleceğe Dönüş filmiyle
hayatımıza giren deLorean DMC-12, sadece uçmakla kalmayan aynı zamanda geçmişle gelecek
arasında da seyahat edebilme becerisiyle sinema
tarihindeki belki de en özel otomobildi.

liyor… Elektrikli ve yüzde 100 otonom
bir araç olarak tasarlanan AirCar’ın tek
yolcu kapasitesi ile 80 kilometre, iki yolcu
kapasitesi ile 50 kilometre menzil yapması
hedefleniyor. Girişim, resmi sitesinde çalışmalarda gelinen noktayı ise şöyle ifade ediyor: “Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler her geçen gün dünyayı uçan arabaların
gökyüzünde dolaştığı bir geleceğe daha da
yaklaştırıyor. Softtech olarak bu heyecan
verici geleceğe teknoloji partneri olduğumuz AirCar ile destek veriyoruz. 2019
yılında yazılım geliştirmeleri iş birliği ile yol
arkadaşı olduğumuz uçan araba AirCar’ın
ilk prototipi tamamlandı. Uçan arabanın
tüm otonom sistem yazılımlarını geliştirdiğimiz, mimari kurgudan Ar-Ge çalışmalarına; sistemlerin donanımla entegrasyonuna
kadar olan tüm süreçlerinde yer alıyoruz.
Ayrıca AirCar’ın iş modeli ve pazara
girişinin kurgulanması, yatırım planlama ve
yatırımcı görüşmelerinin gerçekleştirilmesi
alanlarında da destek veriyoruz. Dünyada
yılda ortalama 97 saat trafikte kaybediliyor. AirCar ise şehir içi ulaşımda kaybedilen
zamanı kullanıcılarına geri vermek ve
karbon emisyonunun düşürülmesine katkı
sağlamayı hedefliyor. Yeşil şehirlerde
yaşamak için hayata geçirilen AirCar ayrıca
hızlı ve havadan ulaşımı şehirde yaşayan
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YENİ ARAÇLAR İÇİN HAVALİMANI BİLE HAZIR
Urban-Air Port isimli bir şirket, bugüne kadar kimsenin yapamadığını bir işe imza attı. İngiltere tarafından desteklenen şirket, dünyanın
ilk uçan araba havalimanını açtı. Air-One ismindeki havalimanı; uçan
araba, teslimat drone’ları, hatta otonom afet acil yardım ekipmanlarına
kapısını açacak. Dünyanın ilk uçan araba havalimanı Air-One, alışılmadık yapıya sahip. Diğer havalimanlarında bulunan kafe, otel gibi tesisler
burada yer almıyor. Daha çok teknik donanıma yer veren firma, iniş
yapacak uçan araba, drone ve diğer hava araçlarını şarj edebilecek.
Öte yandan kargo şirketleri de yine bu havalimanını kullanabilecekler.
Şu anda eşi benzeri olmayan Air-One’ın sayısı ilerleyen dönemde
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taşımacılığında öncü bir firma yapma hedefindeyiz” açıklaması ile AirCar’ın şehirlerde yaşanan
trafik problemini hava yolu ile çözmek amacıyla
2017 yılında kurulan bir girişim olduğunu

aktaran AirCar Kurucusu Eray Altunbozar,
“Şehirlerde yaşanan trafik problemini iki
kişilik, elektrikli ve otonom uçan arabalar ile
çözmeyi planlıyoruz. Bu sistemin en önemli
kısımlarından birisi ise yazılım. 2019 yılında
AirCar’ın yazılımının gerçekleştirilmesi için
ekip arayışındayken Softtech ile yollarımız
kesişti. İlk etapta sadece personel desteği
ile başlayan iş birliğimiz bugün partnerlik
düzeyine ulaştı. AirCar’ı tam otonom sistemlerle geliştirerek yazılım ve otonom sistemlerde
alanında öncü firma yapma hedefindeyiz ” diye
konuştu.

DOSYA

hayata zaman yaratmak olan amacımız
AirCar ile iş birliğimizde de karşılığını
buluyor” dedi. AirCar’ın otonom yazılım
ve pilotsuz full otonom uçuş ile rekabet
avantajı sağlama stratejisine Softtech
olarak ortak olduklarını paylaşan Ertem,
hedeflenmiş kalkış ve iniş notları arasında
otonom olarak uçuşun gerçekleşmesi ve
bu esnada oluşabilecek tüm tehlikelerden
aracın kendini koruyabilmesini sağlayan
tüm modüllerin prototiplenmesinin de tamamlandığını belirtti. “İleri yazılım ve donanım
teknolojileri kullanarak AirCar’ı şehir içi hava

artabilir. Projeyi üstlenen Urban-Air Port, Air-One’ı daha fazla ülkeye
ulaştıracak. Günümüz teknolojisinde uçan arabalar, drone’ların sayısı
artarken, bu tip havalimanlarına taleplerde artacaktır. Bu bağlamda
şirket, ABD, Avustralya, Güney Kore, Fransa, Almanya, İskandinavya ve
Güneydoğu Asya gibi ülkelere de bu havalimanını inşa etmeyi planlıyor.
Bu projesiyle bir ilki başaran Urban Air-Port kurucusu Ricky Sandhu,
neredeyse tüm araçlar için kullanılabilir yol olduğunu belirtirken, uçan
araba ve drone’ların da kullanabileceği merkezlerin hazır olduğunun
altını çizdi. Önümüzdeki dönemde uçan araba için havalimanlarını daha
fazla ülkede görmek mümkün olacak.

İSMMMO YAŞAM l 27

Eğitim sevdalısı meslektaş
Meslek mensubu Ahmet Karakılınç, yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirerek memleketi Gaziantep
Kilis’e bir lise yaptırdı. 5 katlı, 24 derslikli okulda tam 900 öğrenci eğitim görüyor. O, eğitime olan
inancını ve sevdasını bir okulla taçlandırdı. Yeni hedefi ise huzurevi yaptırmak…

RENKLİ YAŞAM

GAYE DELEN
Eğitime gönül veren ve imkanlarını
çocukların ve gençlerin daha iyi eğitim alması
için seferber eden bir meslek mensubu, Ahmet
Karakılınç. Memleketi Gaziantep Kilis’e 6.500
metrekarelik arsa üzerine 5 katlı, 24 derslikli
bir okul yaptırdı. Eğitime olan sevdasını yaptırdığı bu okulla taçlandırdı. Ahmet Karakılınç
Anadolu Lisesi olarak kullanılıyor. 29 Ocak
2020 yılında temeli atılan okul, 26 Eylül
2022’de açılarak eğitime başladı. Okul Kilis
il merkezinde yer alıyor. Okulun toplam 900
öğrencisi var.

MESLEĞE BÜRODAN BAŞLADI
Karakılınç, aslen Kilisli. Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.
Mesleğe 1991’de Mecidiyeköy’de serbest
muhasebeci olarak başladı. 1993’de ise
sınavlara girerek mali müşavir oldu. Halen
Mecidiyeköy’de mali müşavirlik ofisinde işine
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devam ediyor. Küçükken ise inşaat mühendisi
olma hayali olduğundan bahsediyor.
1982 yılında Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi’ne kayıt olduktan sonra

mezun olana kadar 4 yıl çeşitli muhasebe
bürolarında çalıştığını anlatıyor. 1986’da
üniversiteden mezun olduktan sonra Maliye
Bakanlığı’nın açmış olduğu devlet memurluğu
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BUNDAN SONRAKİ HEDEFİ HUZUREVİ AÇMAK
Karakılınç’ın hayırseverlik alanında
başka planları da var. Bundan sonraki isteği bir
huzurevi yaptırmak. Evde bakımı mümkün olmayan, belirli bir yaşı geçmiş kişiler için bakım,
ilgi, terapi ve tedavi gibi hizmetleri sağlamak

amacıyla huzur evi yaptırmak istiyor.

Ahmet Karakılınç’ın dört çocuğu var. Bir
kızı ve üç oğlu bulunuyor. Kızı lise mezunu. Bü-

yük oğlu hukuk fakültesinde son sınıfta. Ortanca
oğlu Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler
okuyor. En küçük oğlu ise ilkokul birinci sınıfta.
Karakılınç’an hobileri ise yürüyüş yapmak,
futbol oynamak ve seyahat etmek.

diye anlatıyor.
O, okul temelinin atıldığı tarih olan 2020
yılından beri iki ayda bir okula gidip inşaat
sürecini takip etmiş. Pandemi döneminde de
ziyaretlerini hiç aksatmamış. Bundan sonra
da her iki ayda bir okula gidip ziyaret ederek
eksiği varsa tamamlamayı düşünüyor.
Türkiye’deki okulları, fiziksel ve eğitimsel açıdan da değerlendiren Ahmet Karakılınç,
şunları söylüyor:
“Türkiye’deki okulları fiziksel ve eğitimsel olarak yeterli bulmamaktayım. Özellikle
doğu ve güneydoğudaki okulların hem fiziksel
hem de eğitimsel olarak çok geride olduğunu
düşünüyorum. Bir an önce özellikle doğu ve
güneydoğudan başlayarak, Türkiye’deki tüm

okulların hem fiziksel hem eğitimsel olarak
desteklenmesi ve düzeltilmesi gerektiğini
düşünüyorum.”
Karakılınç, meslektaşlara da şu öneride
bulunuyor: “Bu dünyada en güzel işin gelecek
nesillere faydalı ve örnek olabilecek kurumlar,
yurtlar, kreşler, çocuk yuvası, kadın sığınma
evi gibi kalıcı bir eser bırakmak olduğunu
düşünüyorum. İmkanı olanlara canı gönülden
tavsiye ederim. Bunun mutluluğunu ve hazzını
almış biri olarak söylüyorum. Tüm mükelleflerimizin kayıtlarını tutan, bilanço analiz eden, kar
ve zarar hesaplarını yapıp onlara öneri sunan
biziz. Ama acaba kendi muhasebemizi yapıyor
muyuz? Bu bilgi ve birikimlerimizi lehimize kullanacağımız olanaklara çevirebiliyor muyuz?”

DÖRT ÇOCUĞU VAR

sınavını kazanarak Kağıthane Vergi Dairesi’nde
3.5 yıl vergi yoklama memuru olarak çalıştı.
1991’den beri  Şişli/Mecidiyeköy’de aktif
olarak mali müşavirlik işine bürodan devam
ediyor.
Karakılınç, mesleğin geldiği son durumla
ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Muhasebe
mesleği son zamanlarda ekonomik ve teknolojik değişimlerle birlikte önem kazanmaya başlayan mesleklerin başında geliyor. Türkiye’de
muhasebe mesleği yasa ile profesyonelleştirildi.
Hızla değişen dünyada mesleğimiz de danışmanlığa doğru evriliyor. Teknolojik dönüşüm
çok hızlı oluyor. İş süreçleri dijitalleşti. E-fatura,
e-arşiv, e-irsaliye gibi uygulamalarla evrakların
işlenmesi daha hızlı, kolay ve hatasız hale
geldi. Mali müşavirlerin danışmanlık hizmetine
doğru kaymasını çok olumlu buluyorum.”

GELECEK NESİLE MİRAS
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Ahmet Karakılınç, okul yaptırma isteğiyle
ilgili de, “Ben Kilis Lisesi’ni bitirip İstanbul’a
geldiğim günden beri hep bir hayalim vardı.
Eğer bir gün varlık sahibi olursam doğup
büyüdüğüm memleketime bir okul yaptırmak
istiyordum. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim ve
yarınlar için harika insanlar yetişmesine katkı
sağladığım için mutluyum.
Memleketimde ben mezun olduğumda
sadece bir lise vardı. Sınıfımızın mevcudu 47
kişiydi, hem bu nedenle hem de bu dünyada
en iyi hayrın gelecek nesle bırakılacak en iyi
mirasın eğitim olduğunu ve bunun da yolunun
okuldan geçtiğine inandığım için okul yaptırmaya karar verdim. Herkesin özverili olmasını ve
hayırlara vesile olacak işler yapmasını isterim”
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‘Dünyamızın
kurbanı
olabileceğimizi
düşünmedik’

YAŞAM’IN PORTRESİ

Ayşenil Şamlıoğlu, en son yönetmen Serpil Altın’ın
insanlığa ders niteliğindeki filmi ‘Bir Zamanlar
Gelecek: 2121’le karşımıza çıktı. O, 21 günde
çekilen bilimkurgu ve distopik filmle ilgili, “Bu
dünyayı biz kurduk ama bir gün kendi kurduğumuz
dünyanın yeni kurbanları olacağımızı ya da kendi
kurduğumuz düzenin bizleri yargılayacağını, sıranın
bize geleceğini düşünmedik” diyor.
BANU BOZDEMİR
Ayşenil Şamlıoğlu… Tiyatro, sinema
ve dizi oyuncusu ve yönetmen. Tiyatro yönetmeni olarak sahnelediği oyunların birçoğu
ile ödüller aldı. Ferhunde Hanımlar, Bizim
Evin Halleri ve Yol Arkadaşım gibi televizyon
dizilerindeki rolleri ile geniş kitlelerce tanınan
bir isim.
En son yönetmen Serpil Altın’ın insanlığa ders niteliğindeki filmi ‘Bir Zamanlar Gelecek: 2121’de rol alan usta oyuncu, bu filmin
sıra dışı olduğunu, farkındalık yaratacağını
ve mutlaka izlenmesi gerektiğini belirtti. 29.
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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren
Serpil Altın’ın ilk uzun metraj bilimkurgu
filmi ‘Bir Zamanlar Gelecek: 2121’, ekibin
büyük özverisiyle 21 günde çekildi. Yer aldığı
projelerde ustalığıyla Türk halkının beğenisini
toplayan efsane oyuncu ve yönetmen Ayşenil
Şamlıoğlu, yaşadığımız dünyanın iklim krizi
ve kıtlık nedeniyle sona doğru yaklaştığına
dikkat çeken bu filmi her sinemaseverin
izlemesi gerektiğini vurguladı.
Yapımcılığını Korhan Uğur ve Serpil
Altın’ın üstlendiği filmde başrolleri Selen
Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğ-

lu ve Sukeyna Kılıç paylaşıyor. Şamlıoğlu’na
film hakkında merak ettiklerimizi sorduk.

TÜRK SİNEMASINDA ÇOK YOK
Projeye dahil olma sürecinizi
merak ediyorum çünkü bilim kurgu Türk
sinemasında çok denenmiş bir tür değil.
Serpil Altın bana direkt ulaştı. Açıkçası
bir kadın yönetmenin hem bilimkurgu hem
de distopik bir yapımı harekete geçirecek
olması ve bunu ilk kez bir kadının yapacak
olması benim için çok değerli. Metni okuduğumda senaryonun sağlamlığını gördüm evet.
Bu senaryo topluma çok şey söylüyor mesajı
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ESKİ NESİL VE
YENİ NESİL ÇATIŞMASI

Eski nesil ile yeni nesil arasında dünyayı algılama farkı var ve bir çatışma söz
konusu. Genel olarak içinde bulunduğumuz dünyayı sorgulayan, göndermeleri olan
bir film. Eski nesil insanları daha mı iyiydi?
Şimdi eski nesli tabii ki özlüyorsun. Eski neslin sahip çıktığı
değerleri özlüyorsun. O değerler başka değerlerdi. Ama gelen yeni
nesillere dönüp baktığımda onlar daha farklı. Geleceğe ve geleceğin
dünyasına yönelik başka değerleri kuşanarak hareket halindeler. Ve
olması gereken de bu zaten. Eğer hep aynı değerlere sahip çıkarak
durursak buradan buraya bir adım yol alamazsın. Yeniler de ona göre
farklı değerleri kuşanacaklar. Önemli olan iki kuşak arasının fazla
açılmamasını sağlamak. Bu her iki tarafın da üzerine düşen sorumluluk. Yani hem eski nesiller yeni ile teması kurmada gayretli olacaklar.
Yeniler de eskiye dönüp elini uzatmada gayretli olacak. İki taraf da
birbirini görmezden gelirse o zaman toplum derin yarılmalara uğrar
ki bu da iyi bir şey değildir.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

alacak olanlara tabii... Duvar olarak bakana
da hiçbir şey işlemez. Ama hakikaten üstleneceğim karakter ve o karakterin yaşamdaki
duruşu, şu cümle benim için çok değerliydi
‘Bu dünyayı biz kurduk ama bir gün kendi
kurduğumuz dünyanın yeni kurbanları olacağımızı ya da kendi kurduğumuz düzenin
bizleri yargılayacağını, sıranın bize geleceğini
düşünmedik.’ Bu yeterli benim açımdan. Bir

İSMMMO YAŞAM l 31

YAŞAM’IN PORTRESİ

de tabii küçük bir kadro, o kadroda hangi
oyuncuların olacağını biliyorsunuz. Oyuncular
da çok sevdiğim oyuncular. Nasıl bir araya
gelmezsiniz?
Duygulandığınız zamanlar, filmi
yaşadığınız anlar oldu mu?
Filmi yaşadığım
anlar oluyor tabii ki her
filmde olduğu gibi. Fakat
ağır bir mücadelemiz vardı
bütün ekiple. Kendi kendime seyrederken dedim
ki kimse bilmeyecek eksi
yedi derecede çalıştığımızı... İstanbul’u kar bastığı,
Bolu’da yolların kapandığı
süreçte biz oradayız. Büyük bir platonun bir köşesindeyiz dolayısıyla ısınma
diye bir şey yok. Getirdiğin
elektrikli soba ile olmuyor.
Öyle bir savaşımız vardı
ki ağzımıza buz alıp buzu
çevirip bırakıyorduk çünkü
ağzımızdan buhar çıkıyordu. Çıkmaması lazım film
çekilirken.
Üşüttünüz mü
peki, hiç üşüten oldu
mu?
Hayır, hiç üşütmedik. Önemliydik dur denildiği anda hemen üstümüze
battaniyeler gelirdi. Ama
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evet soğuk bizi zorladı hiç şüphesiz. Fakat
kendi kendime şunu düşündüm; bu zorlanmanın da artı bir katkısı var çünkü yeraltında
yaşamak kolay değil.
Tam 21 günde çekilmiş galiba. Adı
‘Bir Zamanlar Gelecek: 2121’ ve bu

filmin 21 günde çekilmesi tesadüf mü?
Tabii, tesadüf fakat 21 günde bitirildi
hakikaten mucize. Mesela o ortamda ışık
yakmak, görüntü yönetmeni olmak çok zordu. O ekibi kuran reji ve ekibi olağanüstü bir
iş çıkarttılar. Ve bütün bunların yapılması için
olukla para akması gerekliydi, çok
değerli bu. Birçok malzeme geri dönüşüm yapılarak yani dışarıdan bir
satın alınma yapılmadan eldekiler
dönüştürülerek bu dünya kuruldu.
Peki, bir izleyici olarak
filmi nasıl buldunuz?
İlk seyredişte öyle bakamıyorsun ikinci defa seyrettiğimde seyirci
gibi seyrederim. Ama ilk izlediğimde
öyle bir şansım yoktu. Siz de özet
olarak söylediniz ekibin ne kadar
başarılı olduğunu, 21 günde böyle
bir proje çıkarabildiğini.
Böyle bir projede yer alan
bir oyuncu olarak bu film sizce
nasıl oldu? Beklentileri karşılar
mı?
Karşılar çünkü hakikaten sıra
dışı bir işle karşı karşıyayız.
Yurt dışındaki festivallerden ödül alma beklentiniz var
mı?
İnşallah neden olmasın. Bir
işi yaptığın zaman o iş beğeniye,
beğenilmemeye, alkışlanmaya açık
olmalı, işimiz bu. Sen yapıyorsun
halkın takdirini görmek istiyorsun.
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Onu sunuyorsun ondan sonrası izleyiciye
kaldı. O artık festival jürileriyle izleyenler
arasındaki bir dünya. Tabii ki bizler hiç
şüphesiz çok beğenilmeyi, çok alkışlanmayı isteriz.

ŞU ANDA YENİ BİR DİZİDEYİM
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HİKAYE ÇOK ZOR BİR
DÜNYANIN İÇİNDE GEÇİYOR
Film dar bir alanda geçiyor ve başka bir
dünya yaratılmış sanki diye sorduğumuzda,
“Çok zor bir dünyanın çok iyi, profesyonelce
yaratıldığını” söylüyor, Şamlıoğlu…  
”Bu atmosfer nasıl sağlanacak?” diye bir
soru işareti vardı kafamda. Çok zor bir dünyanın içinde geçiyor hikaye. Yani o kadar zor bir
dünyanın içerisinde yer almayı tabi ki istiyorsun
ama o var edilebilecek mi? İnsan onu merak
ediyor. Çekim platosuna gittiğim anda inanama-

dım. Bu dünyayı nasıl yarattılar gerçekten tebrik
ediyorum. Şimdi bütün bunlar yan yana geldiğinde o filmin içinde olmamaya imkan var mı?
Benim için önemli olan şeylerden biri de böyle bir
dünyayı bu kadar minimal var edebilmeleri oldu
ve gerçekten bu büyüleyici. Ve bunu yaparken
de ne kadar dönüştürülebilir malzeme varsa
onlar kullanıldı. Şimdi bu ayrı bir zekâ! Orada
insan emeği ve insanın yaratıcı gücünün ötesinde
savrulan bir para yok

YAŞAM’IN PORTRESİ

Film dışında şu an yeni bir
dizide yer alıyorsunuz sanırım?
Evet, Gül Masalı. Isparta’dayız,
yazın başladık ama hala devam ediyor.
Anladığımız kadarıyla ocak ayına kadar
devam edecek gibi görünüyor. Hiç sağı
solu belli olmaz dizi dünyasının, inşallah
devam eder. Isparta olağanüstü güzel
bir kent, ben ilk defa gittim ve beni acayip şaşırttı. Süleyman Demirel Üniversitesi ve 50 binin üzerinde öğrenci sayısı
çok şeyi değiştirmiş bana sorarsanız.
Dolayısıyla müthiş güler yüzlü insanların yaşadığı ve gençlerin her köşeden
karşınıza çıktığı çok uygar bir kent. Çok
mutluyum, Isparta’da olduğum için.
Bunun dışında bir sinema
projesi var mı?
Şu an bir şeyler geldi ama gönüldaşlık kurabilmek lazım, gönüldaşlık
kuracağınızla yola devam edersiniz.
Çektiğimiz bir film daha vardı onu da
heyecanla bekliyoruz. Jet Sosyete de
çok güzel işti. Gürse Birsel’in yazdığı
diziler gerçekten çok kaliteli oluyor. O
ayrı bir zeka. O kadar özel ki Gülse,
onun yarattıkları ve bundan sonra da
yaratacakları hep özel olacak. Eğer
dizi projesi varsa uzun soluklu olsun,
çünkü gerçekten ihtiyacımız var. İnsan
istiyor ki Gülse hep yazsın hep üretsin.
Çünkü tek başına yazıyor bu inanılmaz
bir şey. Hem oynayacak hem yazacak
koca senaryo yetiştirecek. Öyle senaryo
ekibiyle de çalışmıyor tek tabanca. Dünyaya güzellik yaratmak üzere gelmiş
güzel bir kadın.
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Sessiz istifa
akımı sürüyor
sonuçlarını açıkladı. Online olarak yapılan araştırmaya
UMUT EFE
İş hayatına henüz
1002 kişi katıldı. Türkiye’de gençlerin yüzde 24’ünün
katılmış Z kuşağı,
Bir sosyal medya gönderisiyle başlayan ve kısa şu an sessiz istifa sürecinde, yüzde 46.7’sinin ise bu
emeği ve zamanı
sürede viral olan ‘Sessiz İstifa’ kavramı ülkemizde
kavrama yatkın olduğunu ortaya koyan araştırma,
de gündem oldu. ‘Büyük İstifa’ kavramının ardından
şirketlere de rehber olacak yanıtlar içeriyor.
konusunda diğer
kuşaklara göre daha konuşulmaya başlanan kavram, gerçek bir istifa olmayan, genel anlamıyla ‘işte en azını yapmak, yapılması İŞ YAŞAM DENGESİ KURULAMIYOR
titiz davranıyor.
gerekenler dışında hiçbir şey yapmamak, özel hayatı
Youthall’un çalışma hayatında gündeme oturan
Son dönemlerin öne korumak ve daha az sorumluluk almak’ olarak ifade ‘Sessiz İstifa’ konusunda gerçekleştirdiği ve gençlerin
edilen sessiz bir vazgeçiş süreci olarak tanımlanıyor… görüşlerinin yer aldığı araştırmaya, 18-50 yaş arasınçıkan trendi sessiz
Suskun bir şekilde istifa etmeyi değil, aşırı çalış- daki 1002 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların yüzde
istifa ise insanların
mayı öven ve kişide sürekli çalışma isteği bulunmasını 57.3’ü kadın, yüzde 41.6’sı erkek olarak dağılım
hayatta işten daha
savunan koşuşturma kültüründen ve bu kültürün
gösterirken soruları yanıtlayanların yüzde 74.3’ü
fazlası olduğunu
getirdiği başarılardan vazgeçmiş bir tepki olan ‘sesaktif çalışan, yüzde 25.7’si ise şu an çalışmayan
siz istifa’ akımı, çalışanların kontratında yazan saatleri katılımcılardan oluştu. Sessiz istifa kavramıyla ilgili,
düşünmesi ve bu
geçmeden çalışmalarını kapsıyor. Kimileri tarafından
iş-yaşam dengesi, iş yerlerine aidiyet, iş tanımlarının
düşünceyle ‘sadece
sistemi altüst eden ve çalışmaktan kaçmayı kolaylaşnetliği gibi konu başlıklarının ele alındığı araştırma,
sorumluluklarını’
tıran bir davranış biçimi olarak görülürken kimileri de kavrama yönelik eğilimleri, nedenleri ve süreçten
yerine getirmesini
daha uzun yıllar çalışacak bu kuşağın sürdürülebilir
vazgeçme kriterlerini de ortaya koydu. Gençlerin
bir
çalışma
hayatı
olması
için
kulak
kabartmak
istiyor.
görüşlerini yansıtan araştırma, şirketlere de rehberlik
ifade ediyor. İşine
değer katacak ekstra Gençlerin kariyer platformu Youthall, insan kaynağı eder nitelikte. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde
tarafından konunun yansımalarını ve eğilimlerini ölç58.1’i çalışma hayatlarında iş-yaşam dengesini
bir çaba göstermiyor. mek adına gerçekleştirdiği Sessiz İstifa araştırmasının kuramadıklarını belirtirken, “Bunu başarabiliyorum”
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diyenlerin oranı yüzde 41.9 oldu. “Hayatınızın ne
kadarı özel yaşam odaklı?” sorusuna verilen yanıtlar, iş
dışında yaşama ne kadar az vakit ayrıldığını gösterdi.
“Hayatımın yüzde 30’undan azı özel yaşam odaklı”
diyenlerin oranı yüzde 41.1 iken, sadece yüzde 30-50
arasında diyenlerin yüzdesi 36,4 oldu. Yüzde 50 ila 70
arasında “Özel yaşama vakit ayırabiliyorum” diyenler
ise yüzde 17,3 oranında. Çalıştığı iş yerine aidiyetin de
sorgulandığı “Sessiz İstifa” araştırmasında, dönemsel
olarak hissiyatının değiştiğini söyleyenlerin oranı yüzde
48 iken, iş yerine kendilerini ait hissetmeyenlerin oranı
yüzde 33,5 olarak tespit edildi. İş yerine kendini ait
hissedenlerin oranı ise sadece yüzde 18,5.

EĞİLİMDE Z KUŞAĞI ÖNCÜ
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“Sessiz İstifa” hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusuna gençlerin yüzde
24’ünün sessiz istifa sürecindeyim demesi
ve yüzde 46.6’sının bu kavrama yatkın
olduğunu belirtmesi, dünya gündeminde
olan konunun Türkiye’de de yaygın
olduğunu ortaya koydu. Gençlerin yüzde
15’i bu yaklaşıma yatkın değilim derken,
ne olduğunu bilmiyorum diyenlerin oranı
14.4’te kaldı. “Sessiz İstifa” sürecini şu an
yaşayan, konuya yatkın olan ve yatkın
olmayan kişilerin yorumlarının ayrı ayrı

analiz edildiği araştırmada, “Sessiz İstifa”
yaklaşımına yatkın olmayanların yüzde
31.3’ü, çalıştıkları şirkette kariyer yollarının kapalı olduğunu hissettikleri takdirde
bu sürece girebileceklerini belirtti. Bu oranı
yüzde 24.7 ile iş-özel hayat dengesizliği,
yüzde 18.7 ile iş tanımının net olmaması ve
aynı oranda düşük maaş takip etti. Sürece
uzak olanların hayatlarındaki öncelikler ise
şu şekilde sıralandı. Kariyer yüzde 22.9,
özel hayat yüzde 25, aile yüzde 21.5,
sağlık yüzde 20.1 ve para yüzde 10.5.

haline gelmiş görünüyor.
Youthall tarafından yapılan araştırmada “Sessiz İstifa” sürecinde olan gençlerin
kendilerini bu duruma sürükleyen nedenlerin
başında “düşük maaş” geliyor. Yüzde 35
oranında verilen düşük maaş yanıtını, yüzde
21.7 ile iş-özel hayat dengesizliği, yüzde 15
ile iş tanımının net olmaması, yüzde 14.2 ile
kariyer yollarının kapalı olması ve yüzde 7.9
ile uzun mesai saatleri takip etti.
“Şu an sessiz istifa sürecindeyim” diyen
yüzde 24 oranındaki kitle, hangi durumda
sessiz istifalarını sonlandırabileceklerini de
aktardı. Yüzde 35.8 yan hakların ve maaş
haklarının düzenlenmesini ilk sırada belirtti.
Buna en yakın oranda alınan cevap ise yüzde
32.9 ile “iş-özel hayat dengesine olumlu katkı

sağlayacak düzenlemelerin gerçekleştirilmesi”
olarak dikkat çekti. Yüzde 14.6 “kendi çalışma modelini oluşturma fırsatı” derken aynı
oranda katılımcı “değişen motivasyonumun
yöneticim/işverenim tarafından fark edilmesi”
durumunda da “Sessiz istifadan vazgeçerim”
dedi. Ankete katılan kadın çalışanların yüzde
68.6’sı sessiz istifa sürecinde olduğunu ya da
sessiz istifa sürecine yakın olduğunu belirtti.
Kadınların bu sürece yakın olmasının altında
yatan en temel etken yüzde 33.9 ile iş-özel
yaşam dengesi kuramamaları oldu. Erkeklerin
yüzde 58.7’si sessiz istifa sürecinde ve sürece
yatkın olduklarını belirtirken, kendilerini bu
sürece iten en büyük neden ise kadın çalışanlardan farklı olarak yüzde 21.2 ile düşük
maaş olarak tespit edildi.

KARİYER

Laba Türkiye ve NielsenIQ araştırma şirketi
iş birliğinde yapılan E-Learning Algı Araştırması’na
göre ise, katılımcıların yüzde 88’i çalıştıkları kurumda
özel eğitimler planlanmasını motive edici bir unsur
olarak görüyor. Bilgi boşluklarını doldurmanın ve
sürekli öğrenmenin işlerinde etkili olabilmek için
gerektiğini düşünen katılımcılar yüzde 87 oranıyla
dikkat çekerken, katılımcıların yüzde 79’u iş seçiminde kurumun sunduğu eğitim fırsatlarının tercih
sebebi olduğunu belirtiyor. Bulgulara dikkat çeken
Laba Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, yeni kuşak
tarafından dönüşüme yönlendirilen çalışma dinamikleri
karşısında şirketlerin eğitim olanaklarını kullanabileceğini hatırlatıyor. İnişli çıkışlı iş hayatında yönetilmesi
gereken ne çok konu, duygu var değil mi? Kimi zaman
ortak bir noktada buluşarak halledilen konular, bazen
sadece bireysel çabaya bağlı kalıyor. Bu bireysel çabayı
ortaya koymaktan bir şekilde vazgeçenler için yeni bir
süreç başlıyor…
Son zamanlarda sıkça duyduğumuz “Sessiz
İstifa” hareketi aslında yeni/bilinmeyen bir şey değil.
Z kuşağının iş hayatına girmesi, bu eğilimin en büyük
nedenlerinden biri. X ya da Y kuşağı çalışanlara
göre “anlam arayışı” daha baskın olan bu kuşağın
temsilcileri, iş-yaşam dengesinin net olarak korunduğu
bir düzen istiyor. Bu dengenin korunmadığı durumlarda
ortaya çıkan tükenmişlik hissini böylece önlemeye
çalışıyor. Eskiden iş-yaşam dengesine yönelik pasif
bir meydan okuma olan şey, şimdi doğrudan bir talep

GENÇLERİN YÜZDE 24’Ü
SESSİZ İSTİFA SÜRECİNDE
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Gelişme çağındaki
çocuklarda gelişebilecek
duruş bozuklukları ve
omurga problemleri
ilerleyen yıllarda sorun
teşkil edebilir. Uzmanlar,
okul çantalarının
yanlış kullanımının
çocukları erişkinlikte de
etkileyebilecek çeşitli
kas iskelet sistemi
problemlerine, skolyoz ve
kamburluk gibi omurga
dizilim bozukluklarına
neden olabileceği
konusunda uyarıyor.

Ağır okul çantası yetişkinlikte
hastalık nedeni olabilir!
SAĞLIK

NİL DENİZ DEMİRCİLER

Okuluna yürüyerek giden Ceyda, ağır
kitapları nedeniyle okul çantasını taşımakta
güçlük çekiyordu. Eve döndüğünde omuzlarında ve sırtında ciddi ağrılar hisseden çocuk,
çek çekli çantasını da kaldırımların uygun
olmaması nedeniyle kullanamıyordu. Ailesi bu
konuya çözüm yolları aradıysa da okul dolabını
kullanma konusunda pek istekli değildi, çünkü
bu durumda da ödevlerini yapamıyordu...
Günümüzde çocukların okul kitaplarının ağırlığı
ebeveynlerin ortak derdi. Okul çantalarının yanlış kullanımının çocukları erişkinlik
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döneminde de etkileyebilecek çeşitli kas iskelet
sistemi problemlerine, skolyoz ve kamburluk
gibi omurga dizilim bozukluklarına neden
olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre,
büyüme çağındaki çocuklarda gelişebilecek
duruş bozuklukları ve omurga problemleri
ilerleyen yıllarda soruna neden olabilir. Okul
çağı çocuklarında gelişebilecek duruş bozuklukları ve omurga problemlerinin önlenmesi için
tedbirler almak mümkün...
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Doç. Dr. Yeşim Çimen, çocuklarda okul çantalarının yanlış kullanımı nedeniyle erişkinlik
döneminde kas iskelet sistemi problemleri,

skolyoz ve kamburluk gibi omurga dizilim
bozukluklarına yönelik problemler yaşanabileceğini söylüyor.

ÇANTA SEÇİMİ
Okul çantasının çocuklarda kalıcı
hasarlar bırakmasının önüne geçmek için çanta
seçimi büyük önem taşıyor. Gösterişli ve ağır
çantalar yerine hafif çantalar seçilmesi konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyorlar. Çocukların kullandıkları okul çantalarının kanvas, vinil
gibi hafif malzemelerden yapılması gerektiğini
belirten Yeşim Çimen, çantaların boyut olarak
çok büyük olmaması, göğüs genişliğinden daha
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geniş olmaması gerektiğini vurguluyor.
Çimen, “Çanta sırt ve bel bölgesine yerleştirilmeli,
kalçalara doğru sarkması engellenmeli. Çanta ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 15’ini geçmemesine dikkat edilmeli.
Yüzde 20’sini geçmek zorunda kalındıysa tekerlekli olanları
tercih edilmeli” uyarısında bulunuyor.

BUNLARA DİKKAT!
Çanta kullanımında omuza tek taraflı atılmaması ve
yükün sırta eşit olarak dağılması sağlanmalı. Ağır cisimler
çantanın merkezine gelecek şekilde yerleştirilmeli. Ayrıca
sırtla çanta arasında boşluk kalmamasına özen gösterilmesi
gerekiyor. Bu sebeple bel kemeri olanlar tercih edilmeli.
Bel kemeri, çantanın ağırlık merkezinin sırta yaklaşmasını
sağlayarak dengesiz yüklenmeyi önlüyor.
Çantaları olabildiğince hafifletilmesi gerektiği
konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, omuz askılarının
eşit uzunlukta olmasına, dolgulu ve yumuşak olmasına ve
omuzlara zarar vermemesine özen gösterilmesi gerektiğini
de vurguluyorlar. Çocukların okul çantasını çok fazla malzemeyle doldurmamasına dikkat edilmeli. Bu konuda ebeveynlere birtakım sorumluluklar düşüyor. Okul malzemeleri
çantaya akşamdan, bir sonraki günün ders programına
göre yerleştirilmeli. Okuldan eve gelirken ise sadece ev
ödevi verilen kitap ve defterler alınmalı, geri kalanı okulda
dolap imkanı sağlanmışsa, okul dolabında bırakılmalı.

KULLANIM ÖĞRETİLMELİ

KASIM - ARALIK 2022

• Çocukların okul çantaları kanvas, vinil gibi hafif malzemelerden yapılmış
olmasına dikkat edilmeli.
•  Çantaların boyutu çok büyük olmamalı, çocuğun göğüs genişliğinden daha geniş
olmamalı.
• Çanta sırt ve bel bölgesine yerleştirilmeli, kalçalara doğru sarkması engellenmeli.
• Çantanın ağırlığı çocuğun ağırlığının yüzde 15’ini geçmemeli. Yüzde 20’sini
geçmek zorundaysa tekerlekli olanları tercih edilmeli.
• Çocuk okul çantasını yerden kaldırırken önce çömelmeli ve çantayı kendine
yaklaştırmalı, ondan sonra kaldırmalı.
• Çocuklar uzun süreli çanta taşımamalı, ayakta beklenmesi gerekiyorsa çantayı
yere bırakılarak beklemesi gerektiği öğretilmeli.
• Çocukların okul çantasını çok fazla malzemeyle doldurmamasına dikkat edilmeli.
• Okul malzemeleri çantaya akşamdan, bir sonraki günün ders programına göre
yerleştirilmeli.
• Okuldan eve gelirken ise sadece ev ödevi verilen kitap ve defterler alınmalı, geri
kalanı okulda dolap imkanı varsa okul dolabında bırakılmalı.

SAĞLIK

Çocuklara okul çantası kullanırken nelere dikkat
etmeleri öğretilmeli. Örneğin, okul çantasını yerden
kaldırırken önce çömelmeli ve çantayı kendine yaklaştırmalı, ondan sonra kaldırmalı. Çocuklar uzun süreli çanta
taşımamalı, ayakta beklenmesi gerekiyorsa çantayı yere
bırakılarak beklemesi gerektiği öğretilmeli. Uzun süreli
ağırlıkların omurgaya zarar verdiği konusunda çocuklar
bilinçlendirilmeli. Ebeveynleri çocukların çanta kullanımı
konusunda dikkatli olmaları konusunda uyaran Doç. Dr.
Yeşim Çimen, doğru kullanılmayan çantanın çocuklarda
ağrılara neden olarak fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz
etkileyebileceğini vurguluyor.
Çimen, “Çocuklarda boyun-sırt ağrısı, bel ağrısı, ellerde uyuşma şikayetlerinin olup olmadığı sorgulanmalı. Eğer
bu şikayetler varsa mutlaka bir uzman hekime başvurulmalı” uyarısında bulunuyor.

ÇANTA KULLANIMININ
PÜF NOKTALARI
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Ara tatilde
neler yapılmalı?
Okullar MEB’in takvimine göre, 14-20 Kasım arasında
bir haftalık ara tatile giriyor. Anne ve babalar ara
tatilde çocuklarının dinlenip yeni döneme hazırlanması
için neler yapması gerektiği konusunda kararsız kalıyor.
Bu gerçekten yola çıkarak ara tatili verimli geçirmek
için yapılması gerekenleri araştırdık.

EĞİTİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Pandemi döneminde kapanmalar nedeniyle uzaktan eğitim alan
Derya, bu zorunlu geçişten pek hoşnut değildi. Çünkü internet
üzerinden eğitim görmek sanıldığı kadar kolay
değildi; internet bağlantısı kopuyor, ev ortamından derslere odaklanmakta güçlükler
yaşıyordu. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini
fiziki olarak görememesi de en zorlayıcı unsurlar oluyordu.... Ne yazık ki
dünyamız böyle zorlu bir dönemden
geçmek zorunda kalmıştı. Bu dönemde
çocukların ve gençlerin psikolojilerinde ciddi değişimler yaşanırken
pandeminin bitmesi ile birlikte
okullar fiziki eğitime geri döndü.
Pandemi döneminde yaşanan kayıpların telafi edilmesi için kimi
veliler çocuklarını kurslara
gönderirken kimileri de özel
dersler aldırdı. Şimdi yeniden
okullarda normal eğitime
geçildi.
2022-2023 eğitim
döneminde MEB’in takvimine göre, 14-20 Kasım ilk ara
tatillerini yapmaya hazırlanan öğrenciler için bu sürecin verimli geçirilmesi
gündeme geldi. Veliler bu dönemde çocuklarının
neler
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yapması gerektiği konusunda kararsız kalıyorlar. Kimileri derslerden tamamen uzaklaşıp
dinlenmeleri görüşünde, kimileri de derslerden
fazla soğumamaları için tekrar yapmaları,
kitap okumaları görüşünde... Peki, uzmanların
bu konudaki görüşü nedir?
Hafta sonu dahil edilerek hesaplandığında 9 günü kapsayan tatil için öğrenciler
ve velilere tavsiyelerde bulunan Rehberlik ve
Lise Koordinatörü Sibel İzgiman, çocukların
ve gençlerin tatilde fiziksel ve zihinsel olarak
dinlenmelerini öneriyor. İzgiman, “Okulda belli
rutinler var ve tatil süresinde uyuma, yemek
yeme gibi rutinler bozulmamalı. Rutinleri bozmak çok kolay ancak okula dönüşte öğrenciler
zorlanabilirler” uyarısında bulunuyor.

ANALİZ YAPIN
Akademik açıdan ilk çeyreğin tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin kazanımlarını gözden geçirmeleri gerekli. Bu sayede öğrenciler
şimdiye kadar gördükleri konulara hakim olup
olmadıklarını fark edebilecekler. Öğrencilerin
eğitim-öğretim döneminde şimdiye kadar
gördükleri konu ve kazanımlarını aileleri ile
birlikte değerlendirmelerinde fayda olduğunu
belirten İzgiman, ortaokul ve lise öğrencilerinin öz değerlendirmelerini yapabileceklerini,
küçük yaş grubundaki çocukların ise aileleri ve
öğretmenlerinden geri bildirim alabileceklerini
vurguluyor.
İzgiman, “Akademik değerlendirmeler
yapılıp dinlenmenin ve eğlenmenin önüne
geçmeyecek şekilde kazanımlara yönelik
çalışmalar yapılmalı. Planlar bireysel, ihtiyaca
göre yapılmalı. Öğrenme heyecanının oluşması
için fiziksel ve zihinsel dinlenmeye ihtiyaç var”
değerlendirmesini yapıyor.

Öğrencilerde öğrenme kaybının
yaşanmaması için akademik kazanımları
tekrar etmekte fayda var. Bu nedenle de tatilin
planlanması çok önemli. Çocuklar ve gençler
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4 Okul zamanında kalkış saati,
çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış
çocuklar için, tatil zamanları kimi zaman
yapacak bir şeyin bulunamadığı, sıkıcı geçen
boş zamanlar halini alabilir. Bunun için tatili
planlamalısınız.
4  Tatilin başlangıcında görülen
heyecan geçmeye başlayınca, yeni uğraş ve
aktivitelerle vakitlerini eğlendirici ve eğitici
geçirmelerine destek olunmalı.
4  Ara dönem, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir
fırsattır. Bunu iyi değerlendirin.
4  Mümkün olduğu kadar çok birlikte
zaman geçirilmeli, tatil birbirlerini daha iyi
tanımak, anlamak ve birbirlerinin arkadaşlığından zevk almak için değerlendirilmelidir.
açık havada vakit geçirebilir, parklara gidebilir.
Küçük yaş gruplarındaki çocuklarla, oyun
hamuru ya da evcilik oynanabilir, boyama
yapılabilir. Büyük yaş grupları, interneti daha
faydalı kullanabilir; sanal turlar yapabilirler.
Çocukla birlikte vakit geçirmek isteyen ebeveynler, çocuklarıyla birlikte radyo tiyatroları dinleyebilir, kutu oyunları oynayabilir,
mutfakta vakit geçirebilirler. Çocuğun zamanını
iyi değerlendirmesi konusunda yönlendirilmesi
gerekiyor. Çocuk yararlı başka bir aktiviteye
yönlendirilirse ekran karşısından uzaklaşır, bu
sayede teknolojiyi ihtiyaca yönelik ve bilinçli
kullanabilir.
Uzaktan eğitim sürecinde ekran
karşısında çok fazla kalan çocuklar plan
olmayınca yine ekrana yönelebilirler; eğitimle
değil ailelerin de farkında olmadığı içeriklerle
karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle aileler bu
süreci iyi planlamalı ve çocukları gözlemlemeli.
Çalışan ebeveynlerseniz evdeki çocuğunuzun

4 Çocuğun eğitim dönemi boyunca
sergilediği performans diğer çocuklarla
karşılaştırılıp kıyaslanmamalı.
4  Yetenek, ilgi ve beceri olarak
bakıldığında her çocuğun kendine özgü
özellikleri olduğu unutulmamalı.
4  Çocukları ikinci döneme motive etmek için kaygı ve tehdit yolu kullanılmamalı.
4  Çocuğa her şeye rağmen koşulsuz
sevildiği ve ona güvenildiği hissettirilmeli.
4  Çocuk düşük notlar aldıysa düşük
not almasının nedenlerini birlikte tartışarak
çözüme odaklanılmalı.
4  Aile içinde yapılabilecek toplantılarda çocukların da bu karar içerisinde yer
almasını sağlayarak sorumluluk bilincinin
gelişmesine katkıda bulunulabilir.
ekran karşısında olmasını kısıtlamak çok
kolay olmuyor ve bu nedenle etkinlik ve plan
yapmanın önemi ortaya çıkıyor.

OKUMANIN ÖNEMİ
Kitap okumak sadece okul zamanlarında
değil, gündelik hayatımızda da önemli bir
aktivite. Okumanın her birey için önemli olduğuna dikkat çeken İzgiman, “Okuma-yazmaya
başladığımız andan itibaren okuma alışkanlığı
geliştirilebilir. Okuyan bireyler hem kendini,
dünyayı iyi tanır ve kendini daha iyi ifade
eder” diyor. Kitap okuma olmasa da metin
okumak, bir konuyla ilgili incelemeler okumak,
şiir okumak da okuma yapmaktır.
Öğrencilerin, ilgi alanlarına yönelik konularda okuma ile eş zamanlı olarak yazmayı
da bırakmamaları konusunda uyarıda bulunan
İzgiman, öğrencilerin günlük tutup anılarını
yazabileceklerini, bunların birbirini tamamlayıcı
etkinlikler olduğunu vurguluyor.

EĞİTİM

EĞLENMELERİNİ SAĞLAYIN

OKUL SENDROMUNU
AŞMAK İÇİN ÖNERİLER
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İnsanlar gibi patili dostların da harekete
ihtiyacı var. Yapılan araştırmalar ev
köpeklerinde gözlemlenen davranış
bozukluklarının büyük bir kısmının
‘egzersiz eksikliği’ne bağlı olduğunu ortaya
koyuyor. İnsan hayatında spor, hareket
etmek, egzersiz yapmak çok önemli. Evcil
köpek ve kedi dostlarımızın da en az bizim
kadar egzersiz yapmaya, düzgün gezinti
programlarına ihtiyacı var…

Patililer için spor zamanı!

DOSTLARIMIZ

UMUT EFE
Köpekler ve kediler doğduğu ilk
günden itibaren hareket etmek, koşmak,
yürümek için dünyaya gelmiştir. Köpekler,
avlanmak, koruma sağlamak ya da sürü
gütmek gibi amaçlarla evcilleştirilmiş. Ama
günümüzde evcil hayvan olarak beslediğimiz
köpeklerin en temel görevi evde pineklemek
oluyor. Kediler ise, özellikle kısırlaştırıldıktan
sonra kilo almaya meyilli hale geliyor. Az
hareket eden evcil dostlarımızın bazen spor
yapmaya ihtiyacı olabilir. Nihayetinde doğadaki kardeşleri yemek ve su bulmak için her
gün kilometrelerce yol kat ediyor, yüksekten
atlıyor, ağaçlara tırmanıyor ve her daim aktif
kalıyorlar. Sağlıklarını ve güçlü bağışıklıklarını
da kesinlikle buna borçlular. Patili dostlarımızın egzersiz gelişimleri sağlıkları için büyük
önem taşıyor.
Günümüzde köpeklerin yaşadığı pasif
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hayatla beraber köpek sahipleri, onların enerjilerini aktarabilecekleri bir kanal bulmakta
bir hayli zorlanabiliyor. Özellikle köpeklerin
bizden daha atletik olduğunu göz önünde
bulundurursak… Ancak her şeye rağmen sizin
tarafınızda fazla uğraş ve çaba gerektirmeyen, köpeğinizi de tatmin edecek kadar aktif
olan köpek egzersiz programları da bulmak
kesinlikle mümkün.

SİZİN İÇİN DE FAYDALI
Çoğu köpek aerobik egzersizlerden
bolca keyif alıp enerji harcarken, bazılarına
sadece yarım saatlik hızlı tempoda bir yürüyüş
bile yeterli gelebiliyor. Köpeğinize yeterli
egzersiz alanı vermek, sizin de mutlaka atletik
olmanızı gerektiren bir durum değil. Eğer
uzun yürüyüşler yapmaktan veya koşmaktan
keyif almıyorsanız, şu iki yaklaşımı değerlendirebilirsiniz. Birincisi kas gücüne değil, beyne
odaklanın. Köpeğinizin bedeni yerine beynini

yormak da bir egzersiz seçeneği. Puzzle amaçlı
oyuncaklar, akşam yemeği için avlanma
oyunları, itaat eğitimi ve çiğneme oyuncakları,
fiziksel egzersize alternatif bir çözüm oluşturabilir. İkinci olarak siz dururken köpeğinizi
koşturan oyunları deneyin. Bu tanıma uyan
oyunların arasında top getirme, frizbi fırlatma,
baloncuk yakalama ve saklambaç gibi oyunlar
var. Eğer köpeğiniz başka köpeklerin varlığından hoşnut kalıyorsa, onu bir köpek parkına
götürmek de güzel bir egzersiz alternatifi. Bu
sayede hem diğer hayvanlarla sosyalleşme
olanağı bulur, hem de diğer köpeklerle oynaşarak bol bol enerji atmış olur. Öte yandan
hareketli ve oyun sever bir köpeğiniz varsa
alternatifleriniz tabii ki daha çeşitli. Tasma ile
gezdirilen köpekler, araştırmayı, koklamayı
ve etrafı tanımayı çok severler. Uzayabilir bir
tasma kullandığınız takdirde köpeğinizin sizi
fazla yormadan uzaklaşmasına ve etrafını
keşfetmesine ön ayak olabilirsiniz. Yürü-
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ÇIKABİLECEK SORUNLAR NELER?
Köpekler genç bireyler gibidir. Onlara enerjileri ile yapabilecekleri bir şey vermezseniz kendi başlarına yapacak bir şey illaki bulurlar ve bu buldukları
şey sizin hoşunuza gitmeyebilir. Egzersiz yapmayan
köpeklerdeki davranışsal problemler ise şöyle:
1. Dikkat çekebilmek için havlama ve ağlama
eğilimleri sergilerler.
2. Araştırmacı davranışlar. Çöp karıştırma
etrafı dağıtma gibi.
3. Aşırı heyecan ve hiperaktiflik.

4. İnsanların üzerine atlama, ısırma.
5. İtaatsizlik ve kural tanımama.
Düzenli egzersizin sonuçları
1. Yukarıda belirtilen davranışlar ortadan
kalkacaktır.
2. Köpeğiniz dinç ve sağlıklı olacaktır.
3. Kilo kontrolü sağlanır.
4. Köpekler gün içerisinde yaptığı aktivite
sonucunda gecelerini yorgun ve uykulu geçirecektir.
Böylece gece aktiviteleri minimuma inecektir.

HANGİ HAREKETLER UYGUN?
1. Köpeğinize aerobik egzersizler yaptırabilirsiniz.
2. Bazı köpeklere yarım saatlik hızlı tempolu
bir yürüyüş yeterli olabilir.
3. Eğer koşu veya yürüyüşü sevmiyorsanız,
itaat eğitimi ve çiğneme oyuncakları fiziksel egzersize
alternatif bir çözüm oluşturabilir.
4. Köpeğiniz hareketli, oyun sever bir köpek
ise tasma ile gezdirirken uzayabilir tasma kullandığınızda köpeğinizin sizi yormadan etrafı keşfetmesine
izin verebilirsiniz.
yüşlerinizi renklendirmek için bazen rotanızı
değiştirebilir ve köpeğinize keşfetmesi için yeni
yerler sunabilirsiniz.

4 KATI YÜKSEKLİĞE ZIPLAYABİLİR
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veya yapmayı reddediyorsa birlikte harekete
geçmeniz gerekiyor demektir. Evcil dostunuza
tüm egzersizlere teşvik etmek için asla karşı
koyamayacağı bir oyuncak bulmanız şart.
Şerit, top, sesli ve sessiz oyuncakları deneyerek kedinizin en kuvvetli tepkiyi hangisine
verdiğini bulun.
Kediler boylarının en az 4 katı kadar
yüksek veya uzun bir alana adeta bir pire
gibi zıplayarak ulaşabilirler. Tabii sağlıklı ve
formunda ise. Kedinizi seçtiğiniz oyuncağın
peşinde birkaç dakika dolaştırdıktan sonra
oyuncağı bir bant ile duvarda, kedinizden en
az 1-1.5 metre kadar yukarıda olacak şekilde
sabitleyin. Formda bir kedi birkaç saniye düşündükten sonra ilk atlayışı gerçekleştirecektir.
Eğer zıplamayı reddediyorsa oyuncak seçiminiz
hatalı olabilir ya da doğru zamanı seçememiş
olabilirsiniz. Eğer zıpladıysa bir kurşun kalemle
zıplamayı başardığı yüksekliği işaretleyin. Her
gün en az 3 defa olacak şekilde bu egzersizi

tekrar edin ve gelişme kaydedip kaydetmediğini kurşun kaleminizle takip edin. Kediler
doğada harika birer koşucudur. O kadar uzun
süre koşabilirlerki en çevik av bile kedilere
yenik düşer. Evcil kedinizin koşu formu ne
durumda? Yine harekete geçirici olarak
belirlediğiniz oyuncak ya da bir olta ile kedinizi
koşturun. Koşu süresini her gün birer dakika
arttırarak kedinizin performansını arttırın.
Kediniz yorulup durduğunda karnı hızlıca inip
kalkıyor ise daha fazla ısrar etmenize gerek
yok demektir. Kalplerini koruyan ve ciğerlerini
açan bu koşma egzersizi kedileri kısa sürede
yavruluk dönemindeki çevikliğine kavuşturuyor. Kediniz zıplama ve koşma egzersizlerinden
sonra muhtemelen yorularak uzanacaktır.
Ancak oyuncağa hâlâ ilgi gösteriyorsa bu
fırsatı değerlendirmelisiniz. Oyuncağı sağa sola
hareket ettirerek kedinizin yattığı yerde en az
5’er defa yuvarlanmasını ve patisini uzatarak
oyuncağı yakalamasını sağlayın.

DOSTLARIMIZ

Evcil kediler, özellikle kısırlaştırıldıktan
sonra kilo almaya meyilli olurlar. Az hareket
eden evcil kedilerin bazen spor yapmaya
ihtiyacı olabilir. Nihayetinde doğadaki
kardeşleri yemek ve su bulmak için her gün
kilometrelerce yol kat ediyor, yüksekten
atlıyor, ağaçlara tırmanıyor ve her daim aktif
kalıyorlar. Sağlıklarını ve güçlü bağışıklıklarını
da kesinlikle buna borçlular. Peki ya evde
bizimle yaşayan dostlarımız? Hâlâ bir kedi
gibi metrelerce zıplayabiliyor, tırmanabiliyor
ve dakikalarca koşabiliyor mu? Yoksa tüm
aktivitesi günde belli bir süre ve belli oyunlar
sayesinde az da olsa hareket etmekten mi
ibaret? Bugün kedinizi test edin. Eğer artık bir
kedi için oldukça kolay egzersizleri yapamıyor

5. Cins itibariyle bazı köpekler çok hareketli
olabiliyor, bu yüzden tasmalı yürüyüşler yetersiz
kalacaktır. Bunun üstesinden gelebilmek için sizin de
hareketli olmanız gerekecektir.
6. Köpeğinize tasmasız olarak yaptıracağınız
aktiviteler ise tasmasız koşu, tırmanış veya geniş çitli
bir alanda bisiklet sürme.
7. Bazı köpekler ise yüzmekten veya top
oynamaktan büyük keyif alırlar. İmkanlar dahilinde
bunlar yapılabilir.
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Türk restoranlarına yıldız yağdı

LEZZET

Dünyanın en prestijli restoran
değerlendirme sistemlerinden
Michelin Rehberi, artık İstanbul’da
yer alan restoranları da içeriyor.
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UMUT EFE
Gastronomi dünyasının mihenk taşı
kabul edilen ve bir restoran için en büyük
prestij olarak görülen Michelin Rehberi,
İstanbul’un ilk restoran seçkisi lansmanını
gerçekleştirdi. Üstelik iddialı bir şekilde.
İstanbul 2023’ün ilk seçkisinde 53 restoran
yer aldı. Michelin Rehberi’nin yer aldığı
ülkelerde her yıl açıklanan yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu,
pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman
içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi
unsurlar göz önüne alınarak restoranlara
dağıtılıyor. Seçkide yer alan restoranlardan
10’u Bib Gourmand ile 4 restoran ise Bir
Michelin yıldızı ile ödüllendirildi. Neolokal,
sürdürülebilir gastronomiye yönelik öncü
yaklaşımından dolayı Kırmızı Yıldızına bir
de Michelin Yeşil Yıldız ekledi. Son olarak
TURK Fatih Tutak, sıra dışı mutfağı için İki
Michelin Yıldızı ile Michelin Rehberi’nde
görücüye çıktı. Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “Michelin
Rehberi İstanbul’un ilk restoran seçkisinin
lansmanı, hem müfettiş ekiplerimiz hem de
bu eşsiz şehir için tarihi bir an” dedi. “Toplamda 5 adet yıldızlı işletme de dahil olmak
üzere 53 restoran ile seçimimiz, kimliği ve
gelenekleriyle gurur duyan aynı zamanda
dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın
çeşitliliğine ışık tutuyor. İstanbul her zaman
önemli bir kültürel ve turistik destinasyon
olmuştur. Bugün Michelin Rehberi ile hem
yerel hem de uluslararası gurmelere bu
şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi
umuyoruz” dedi.

Avrupa Yakası’nda Şişli Bomonti semtinde yer alan TURK Fatih Tutak, tipik Türk
lezzetlerini tatmak isteyen gurmeler için şef
Fatih Tutak’ın ustalıkla yeniden yorumladığı
modern ve sofistike bir seçim sunuyor.
Uluslararası kariyerinde dünya mutfağından seçkin isimlerle omuz omuza çalışan bu
yetenekli profesyonel, 2019 yılında Türkiye’ye döndü ve fine dining restoranını açtı.
Şefin imzası olan leziz, asidik ve tütsülenmiş notalar içeren mutfak oldukça samimi,
titiz ve daha da önemlisi şefin bölgesine ve
köklerine olan düşkünlüğünü ifade ediyor.
Annesine ithafen hazırladığı meşhur mantı,
tıpkı açık mutfakta yapılan tatlı servisi gibi
ikonik hale gelmiş durumda.

4 RESTORANA TEK YILDIZ
İstanbul mutfak çeşitliliğinin
mükemmelliğini yansıtan aynı zamanda
da yerel ürün ve lezzetlere olan bağlılığını
koparmayan 4 restoran bir Michelin yıldızı
ile ödüllendirildi.
Yeniköy’de bulunan Araka, şehrin
koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam
sunuyor.  Menüde mevsim sebzeleri ve
şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar
Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir
mutfak yaratmış durumda. Acılı, ekşili ve
baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış,
marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta
ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı
püresi gibi harika bir şekilde dengeleniyor
ve birleşiyor.
Beyoğlu Pera’daki Mikla, Anadolu
geleneklerini yenilikçi bir dokunuşla ele
alıyor. Türk ürünlerinin tüm zenginliğini ve
çeşitliliğini kutlayan kreasyonlar, bir lezzet
patlaması sunuyor. Hafifçe haşlanmış ve
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MAKUL FİYATA
MUHTEŞEM LEZZETLER
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iyi kalitede pişirilmiş et sunuyor.
4 Giritli’nin tek özelliği sadece yaz
aylarında açık olan muhteşem terası değil. Bunun
yanında cömert meze menüsü mükemmel ve
geleneksel klasikleri daha yenilikçi kreasyonlarla
sade bir şekilde birleştiriyor.
4 Anadolu yakasında Küçükyalı semtinde
bulunan Calipso, huzur ve sükunet arayan İstanbulluları cezbeden mükemmel bir balık ve deniz
ürünleri restoranıdır. Mezeler tıpkı hoş kokulu
salataları gibi oldukça lezzetli. Ama tabii ki, gösterinin asıl kahramanları hassasiyet ve maharetle
pişirilen taze balık ve deniz ürünleridir.
4 Popüler Çukurcuma semtinin kalbinde
yer alan Cuma, Akdeniz ve dünya mutfağından
ilham alan tabaklar sunuyor. Burada en iyi
mevsimlik ürünler tapas, ceviche, pizza, sofistike
makarna tabakları ve daha fazlası olarak masaya
geliyor.
4 SADE Beş Denizler Mutfağı’nda
yemek severler atıştırmalıklar ve çok daha
fazlasını test edebilir. Anadolu mutfağı burada
acılı dil de dahil olmak üzere incelikle hazırlanmış
spesiyalitelerle sergileniyor.
4 Aman da Bravo tipik bir Türk modern
bistronomi vizyonu sunuyor. Yerel kaynaklı ürünler, lezzetli, samimi ve sade tabaklarla buluşuyor.
Şef ayrıca tabaklara egzotik dokunuşlar eklemeyi
de oldukça seviyor.

LEZZET

ardından ızgara yapılmış ahtapot,
semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye
turşusu salatası Michelin Rehberi
müfettişlerinin beğenisini kazanan
tabakların sadece birer örneği.
Salt Galata’da bulunan Neolokal, tipik bir Anadolu repertuarına
da hizmet ediyor. Cesur teknikler ve
mutfaktaki yenilikler, tıpkı bulgurdan
ve lezzetli bir tavuk hazırlığından
yapılmış hafif baharatlı bir ‘cupcake’
ve yanında zengin kremalı velouté ve
patates gevreği ile süslenmiş gövdeli
bir tavuk dömi glas gibi gelenek ve
modernite arasında kalıcı bir köprü
olması amaçlanan yemekler sunuyor.
Son olarak Beyoğlu Tomtom’daki Nicole, geleneksel Türk tariflerinin
Orta Doğu baharatlarıyla buluştuğu
incelikli bir mutfak sunuyor. Kariyerine
Bodrum’da başlayan Şef Serkan Aksoy,
ürünlerinin kökenine özellikle dikkat
ediyor ve etik bir yerel üreticiler ağı ile
çalışmayı sürdürüyor. Füme yoğurt ve
üzüm suyu ile vurgulanmış yumuşak
kuzu eti ile servis edilen dolmaları, Michelin Rehberi ekiplerini tam anlamıyla
büyüledi.

Michelin Rehberi kullanıcıları arasında özellikle popüler bir ayrım olan Bib Gourmand, makul
fiyatlarla harika yemekler sunan restoranları
öne çıkarıyor. İstanbul’da toplamda 10 mekan,
sundukları mükemmel fiyat-performans dengesi
açısından ödüllendirildi.
4 Geleneksel Türk mutfağını sevenler
Mısır Çarşısı’nın hemen yukarısında bulunan ve
muhteşem mavi seramik dekorlarla süslenmiş
Pandeli’ye mutlaka gitmeli.
4 Popüler Karaköy Lokantası,
mükemmel bir şekilde hazırlanmış mezeleri ve
olağanüstü fiyat-kalite dengesine sahip menüsüyle müfettişlerin beğenisini kazandı.
4 Alaf biraz daha modaya uygun bir
ambiyansa sahip. Şef Deniz tarafından hazırlanan
muhteşem yemekler, birçok etkiyi barındırıyor ve
sunulan kokteyl çeşitlerini mükemmel bir şekilde
tamamlıyor.
4 Şef Volkan Türe tarafından işletilen Aheste, Türk spesiyalitelerinin yanı sıra
vejetaryen yemekleri de dahil olmak üzere birkaç
orijinal kreasyonun tadına bakabileceğiniz daha
romantik bir atmosfere sahip.
4 Yenilik tutkunları Karaköy’deki
Tershane’yi kaçırmamalı. Momento Oteli’nin
sekizinci katında yer alan restoran, şehrin tarihi
silüetinin nefes kesen manzarasının yanı sıra
cömert bir mutfak, leziz tatlar, kaliteli mezeler ve
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Milano moda haftasına
başlayan serin
havalara özgü yapılan
tasarımlar damga
vururken, İtalya
sokaklarında moda
haftasında kombinler
yarıştı... Sokak
stilindeki sadelik
ve 1990’lı yıllara
ait parçalar herkesi
şaşırtırken, bu kışın
şıklık kodları da
gözler önüne serildi...

Şıklık yarışında
geride kalmayın

MODA

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Soğuk havaların kendini hissettirmesiyle
birlikte modacılar da mevsim parçalarını sergilemeye başladı. Dünya moda trendlerini ortaya
koyan Milano moda haftasında, modacıların
2022-2023 sonbahar-kış kreasyonları ortaya
çıktı. Böylece bu kışın moda kodları da gözler
önüne serildi.
Pandemide hayatımıza giren salaş uzun
ve bol kıyafet parçalarının etkisinin devam
ettiğini söylemekte fayda var. Dolaplarınızdaki
salaş parçalara veda etmeden önce bu durumu
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göz önüne almanızı öneririz... Yalnız bu sezon
salaş giyime basitlik bir tarz olarak kazandırılmış durumda... 1990’lı yılların sokak stillerini
hatırlatan bu tasarımların moda kodlarını
sizler için bir araya getirdik...
Salaşlığın öne çıktığı bu sezonda bol
paça jeanleri sokaklarda paçaları sürüne sürüne gezerken üzerine sıradan bir tişört tercih
edilen pantolonları sıklıkla göreceğiz. Ayrıca
pantolonlar artık yüksek belli değil düşük belli
tasarlandı.
2010 yılından bu yana modada karmaşa haline gelen klasik ve spor tarz karması bu

yıl da devam ediyor. Havaların soğumasına
rağmen topuklu ayakkabıların kombinlerde
tercih edilmesi de artık garip karşılanmıyor...

KULLANIRKEN DİKKAT!
Bol kesim parçalar son yıllarda yeni bir
moda akımına neden oldu. Pandemi sürecinde
hayatımıza yeniden giren bol kesim parçalar
aslında 1920’li yılların moda akımını hortlattı.
Bol kesimi bu yıl markalar pantolonlarda tercih
etti. Hayatınızı kolaylaştıran pantolonları tercih
ederken, boyunuzu göz önünde bulundurmanızda fayda var. 1.60 boylarındaysanız geniş
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pantolonları tercih ederken bel kısmının
yüksek pantolon boyunun ise ayak
topuğuna kadar uzun olması ve üzerine
oturan tişörtler tercih edilmesi öneriliyor.

CEKET-PANTOLON KOMBİNİ
Pandemi ile birlikte rahat giyim
tarzı hayatımızın vazgeçilmezi olurken
şıklıktan da ödün vermek istemeyenlere
yönelik çözümler de bulunuyor. Bunlardan biri de bu yıla damgasını vurması
beklenen ceket-pantolon kombinleri...
Çeşitli parçaların bir araya getirilerek
oluşturulduğu ceket pantolon kombinleri
en çok çalışan kadınlar tarafından tercih
ediliyor.
Pileli etek ve şalvar pantolonlar
pandemiden kalan parçalar....Bu yıl parçalı etekler, oversize ceketler kadınların
bir numaralı kurtarıcı parçası olmaya
devam edecek. Oversize kabanları da bu
kış yine sıkça göreceğiz.

TRENÇKOTLAR
Sonbahar ve kış mevsimleri
arasında en sık tercih edilmesi beklenen
parçalar arasında trençkotlar yer alıyor.
Trençkotlar giy-çık kolaylığını verirken
tek bir renk ve parçanın tarzınızı kolayca yansıtması için tasarımına dikkat
etmelisiniz. Trençkotlarda asker yeşili ve
sütlü kahve tonlarının günü kurtaracağını da vurgulamakta fayda var...

KIŞ MODASININ
KODLARINDA
NELER VAR?
l Salaşlığın öne çıktığı bu sezonda
bol paça jeanleri, tişört ile kombinlenen
düşük bel pantolonları sıklıkla göreceğiz.
l Pantolon-ceket kombinleri de
şıklığın tamamlayıcıları olacak.
l Marvel filmlerinin kahramanlarını içeren baskı sweatleri gençler tercih
ediyor.
l Sonbahar ve kış mevsimleri
arasında en sık tercih edilmesi beklenen
parçalar arasında trençkotlar yer alıyor.
l Kare gözlükler, sırt çantaları
da öne çıkan aksesuarlar arasında yerini
alacak.
genç ruh enerjisini de en iyi yansıtanlar arasında
gösteriliyor. Gençlerin bu yıl sıklıkla kullanacağı
parçalar arasında sweatler yerlerini alacaklar...

SIRT ÇANTALARI
Sırt çantaları tarz oluşturmada en etkili parçalardan biri... Yaklaşık 6 yıldır hayatımızda olan
el ve kol çantaları nedeniyle neredeyse seyahat

çantası olarak hafızalara kazınan sırt çantaları
moda ikonları tarafından yeniden bir akım haline
getirildi. Kore modasında da klasik olarak üretilen
sırt çantaları tarz sahibi insanlar için de yeni bir
çeşit oldu. Hemen her kombine uygun olarak üretilen sırt çantaları günlük malzemeleri kolaylıkla
yanımızda taşımamıza yardımcı olmalarıyla tercih
ediliyorlar.

VAZGEÇİLEMEYEN SWEATLER
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MODA

Gündelik moda denilince akla ilk
gelen parçaların başında sweatler gelir.
Kapüşonlu ya da kapüşon olmadan
üretilen sweatler serin havaların da
kurtarıcı parçasıdır. Uzunlukları ve
özellikle kol bel şekilleriyle dikkat çeken
sweatlerde en çok tercih edilenler ise
Marvel filmlerinin kahramanlarını içeren
baskılar oluyor. Bu baskılı sweatler
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Evlerde yeni yıl
coşkusu var
Yeni yılda evinizin havasını değiştirmek ve yeni yılı sıcak bir
dekorasyonla karşılamak için yapılabilecek pek çok dekoratif
fikir bulunuyor. Öncelikle yılbaşı dekorasyon önerileri ile
proje oluşturmalısınız. Kullanacağınız renk kombinasyonu ile
evinizin havasını değiştirip farklı bir ortam yaratabilirsiniz.

EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Dünya tarihinin belki de en sıkıntılı
son üç yılını geride bırakan Lara Hanım
ve Alper Bey, 2022’nin son günlerinde
2023’e yeni bir heyecan ve yeni bir
enerji ile başlamak istiyorlardı. Pandemide geçen sıkıntılı günleri bir daha
anmayacakları yeni bir yıla hazırlanırken
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sevdikleriyle birlikte keyifli, mutlu bir
yıl yaşamanın coşkusunu evlerinde
yapacakları ufak dokunuşlarla taçlandırmak istiyorlardı. Bunun için arayışa giren
çift, ekonominin daraldığı şu günlerde en
az masrafla en verimli sonucu alabilmek
için kolları sıvadı... Yeni yıl denilince ilk
akla gelen, ailenizle ve sevdiklerinizle
geçirebileceğiniz keyifli vakitler oluyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da herkes sevdikleriyle
birlikte hayatına yepyeni bir sayfa açmayı planlıyor.
Mutlu ve sıcak bir ortam, herkesi mutlu edecek
hediyeler ve hayata dair güzel dilekler yeni yılın en
anlamlı ritüellerinden oluyor. Bu fikirden yola çıkarak
yılbaşı dekorasyonunuzu sıcak renkler ve eğlenceli bir
dekorasyon ile oluşturabilirsiniz.
Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde, evinde dekorasyon değişikliği yapmak isteyen ve farklı bir dizayn ile
yeni yıla girmek isteyenlerin aklındaki soru işareti nasıl
bir yol izlemeleri gerektiği oluyor. Geleneksel yılbaşı
dekorasyonlarını uygulamak ya da daha önce hiç denenmemiş trendleri hayata geçirmek için hazırladığımız
önerilere göz gezdirebilirsiniz...

RENGARENK IŞIKLAR...
Özellikle çocuklu aileler için oldukça keyifli bir
aktivite olan ev süsleme işi için çocuklarınızı da görevlendirebilirsiniz. Aile içinde yapacağınız görev paylaşımı
sayesinde eğlenceli bir gün geçirebilir, çocuklarınızla
yeni yıl heyecanını paylaşabilirsiniz.
Yılbaşı dekorasyon önerileri arasında yer alan
en bilinen öğe, rengarenk ve göz alıcı ışıklandırma
oluyor. Dilerseniz yılbaşı ağacı, dilerseniz duvar ya
da pencere süslemeleri için kullanabileceğiniz küçük
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ışıklandırmalarla evinizde neşeli bir görünüm
sağlayabilirsiniz. Son yıllarda çok popüler olan
İskandinav tarzı yeni yıl süslemesi yıldız figürü de tercih edilen süslemeler arasında yerini
alıyor. El yapımı ya da hazır ve ışıklandırılmış
olarak satılan yıldız süslemesi de evlere zarif
bir görünüm kazandırıyor. Ekonomik olması
bakımından bu süsleri evinizde kendiniz de
yapabilirsiniz.
Dünyada en çok kullanılan kırmızı
ve yeşil renkli dekorasyon ögeleri de evlere
mutlu ve neşeli bir hava katıyor. Değişen
moda trendleri artık doğal ögelerin daha çok
öne çıkmasını sağlıyor; yeşil bitkilerden oluşan
kapı süsleri, sarmaşık bitkilerin kullanıldığı
dekorasyonlar, kozalaklarla oluşturulan duvar
ya da masa süsleri, çam ağacı....  
Yeni yıl temasının en popüleri olan kırmızı rengi ise ağaç süsleri, duvar süsleri, masa
örtüsü ve peçeteler gibi tekstil ürünlerinde de
kullanabilirsiniz. Aile bireylerinize yeni yılda
hediyeler alıp yeni yıl coşkusunu yaşamak
istiyorsanız hediye paketi süslemelerinizi de
kırmızı renkte tercih edebilirsiniz.

OLMAZSA OLMAZLAR
4
4
4
4
4

Kırmızı koltuk örtüleri, yeşil ve gold aksesuarlar.
Çam ve kozalak süsleri.
Rengarenk ve göz alıcı ışıklandırmalar.
Yıldız süsleri.
Kırmızı ve yeşil renklerin hakim olduğu battaniyeler.

İSKANDİNAV TARZI
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leriyle yılbaşı ağacınızı beyaz seçebilir ya da
kar spreyi kullanabilirsiniz. Mumlar, ahşap ve
minimal dekoratif objelerle yemek masanızı
hazırlayabilirsiniz.

ÇAM VE KOZALAK...
Yeni yıl dendiğinde çam ve kozalak
ile yapılan süslemeler de akıllara geliyor.
Çoğunlukla çelenk formunda kapılara asılan
kapı süsü, antik Roma’dan kaldığına inanılan
ve sonsuz yaşam döngüsünü sembolize eden
bir dekorasyon ürünü... Kapılar haricinde
duvarlarda da kullanılan bu çelenkler, çam
gibi kolay bozulmayan bitkilerden hazırlanıyor ve süsleniyor. Siz de çam dallarından ve
kozalaklardan faydalanarak kendi süslerinizi

oluşturabilirsiniz.
Şömine, ayna ve kapılarınızı süsleyerek
evinizde neşeli, renkli bir görünümle yılbaşı
kutlamalarında klasikten vazgeçmeyerek
harika bir dekor sağlayabilirsiniz.
Ayrıca gelenekselleşmiş yeni yıl
renklerini yaşam alanlarınıza ekose desenli
bir berjer, kırmızı sandalyeler, pelüş yastıklar
eşliğinde kütük bir masa ile adapte edebilir,
masanızı mumlar ve çam dallarından oluşan
masa süsleri ile süsleyebilirsiniz.
Kırmızı koltuk örtüleri, yeşil aksesuarlar, gold aksesuar detayları, çam ağaçlarının
arasında gezinirken topladığınız doğal
kozalaklar yeni yıl ruhunu yansıtmak için
kullanılabilecek diğer unsurlar.

EVİM EVİM

Yeni bir yılı karşılamak üzere olduğumuz bu günlerde mekanlarda yapılacak
ufak değişiklikler yeni başlangıçları sembolize
etmenin ve mevcut enerjimizi yenilemenin en
güzel yolu. Yeni yıl dekorasyonu dendiğinde
soğuğu estetikle en güzel harmanlayan dekorasyon tarzı olan İskandinav tarzı akıllara
geliyor... Kış mevsiminde ve özellikle yılbaşı
yaklaşırken ilk başvurulan ilham kaynağı
olan İskandinav tarzı, sıklıkla duyduğumuz
‘Hygge’ kavramı evlere sıcaklık getirmek
amacıyla tüm İskandinav dekorasyonlarının
alt metnini oluşturuyor, şık ve rafine yorumlanan ürünlerle evlerimize renk katıyor.
Beyaz ve gümüş süslemeler ile dekore
edilmiş bir ağaç, mekana aydınlık ve ışıltılı
bir hava vermek için güzel bir tercih olacaktır.
İskandinav tarzı için beyaz ve gümüş renk-

İSMMMO YAŞAM l 47

Mübadele köyü: Esenler
Tarihi Bizans dönemine kadar uzanan Esenler (Litros), Osmanlı döneminde tarım ürünleri yetiştiren bir
bölge idi. Cumhuriyet döneminde Rum halkın Yunanistan’a göç etmesi sonrası Doğu Makedonya’dan
gelen mübadele göçmenlerinin yerleşim yeri oldu. Günümüzde de çevresindeki ilçelerin ticari ağırlıklı
yapılarının aksine yerleşim yeri özelliğini koruyor...

GEZİ-İSTANBUL

NİL DENİZ DEMİRCİLER
İstanbul’un 39 ilçesinden biri olan
Esenler, kuzeydoğusunda Sultangazi, doğusunda Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Zeytinburnu, batısında Bağcılar ve Başakşehir, güneyinde
Güngören ilçeleri ile çevrili... 18 mahalleden
oluşan ilçenin yüzölçümü toplam 5.227
hektardır. Esenler’in bulunduğu bölge, önceden
Bakırköy ilçesine dahil iken bu ilçe bölününce
önce Güngören’e dahil edildi, 1993 yılı sonunda
ise, Esenler ilçesi kuruldu. Esenler, coğrafi büyüklük bakımından İstanbul’un 11. ilçesi olup
nüfus bakımından ise 12. ilçesi konumunda.
Metris Cezaevi, 15 Temmuz Demokrasi
Otogarı’na (İstanbul Otogarı) ev sahipliği yapan
Esenler, çevresindeki ilçelerden farklı olarak,
sanayi merkezi olmaktan çok bir yerleşim
merkezi özelliğine sahip.
İlçe, tarihi eser bakımından zengin olmamakla birlikte, ilçedeki Bizans ve Osmanlı dönemine ait bazı tarihi eserler günümüze kadar
gelmiş durumda. Bunlar, Avas Kemeri, Otağ-ı
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Hümayun, Tarihi Fırın, Davutpaşa Kışla Binası,
Tarihi Eser, Su Terazisi, Menderes Çeşmesi,
Atışalanı Su Mahzeni, Atışalanı Çeşmesi, Namık
Kemal Çeşmesi ve Nine Hatun Çeşmesi’dir...

NASIL ULAŞILIR?
Esenler ulaşım kolaylığı ile öne çıkan bir
ilçe konumunda... Trakya Otoyolu’na ve Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü’ne yan yolla bağlanan
Esenler, kuzeydoğusunda yer alan Büyük

İstanbul Otogarı, hal ve Hafif Metro güzergâhı,
Osmangazi (Dağyolu) Caddesi, Çinçindere Caddesi, Atışalanı Caddesi ana arterleriyle 02 (E-6)
karayoluna, Eski Londra Asfaltı ve E-5 karayoluna bağlanıyor. Bu konumuyla Esenler’in tam
bir ulaşım aksı üzerinde olduğunu söylemek
mümkün. Öyle ki; Yavuz Selim Köprüsü, 15
Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü ve İstanbul’un merkezine kısa sürede
ulaşmak mümkün oluyor...
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BİZANS’TAN GÜNÜMÜZE...
İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden
biri olan Esenler bölgesi, Bizanslılardan kalma
bir yerleşim alanı.... Bizans döneminde Litros
(Esenler) ve Avas (Atışalanı) adlarıyla kurulan
köylerde Rumlar yaşardı. Bu köyler Bizans’ın
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şaşalı devirlerinde İstanbul’un Türkler tarafından fethine kadar her türlü tarım ürünleri
yetiştirerek ekonomiye katkıda bulundu.
Osmanlı dönemine gelindiğinde ise, Mahmutbey
nahiyesi içerisinde birer Rum yerleşim yeri olan
Litros ve Avas köylerinin etnik yapısı, Lozan
Antlaşması’yla değişti. Cumhuriyet döneminde
Rum kökenli halkın Yunanistan’a göç etmesiyle
boşalan köylere, Doğu Makedonya’dan gelen
mübadele göçmeni Türkler iskan ettirildi.

Uzun yıllar mübadele köyü konumunda kalan
Litros ve Avas isimlerini 1930’lu yıllara kadar
korudu. 1937-1940 yıllarında gerçekleştirilen
değişiklikle Litros-Esenler, Avas-Atışalanı olarak
Türkçeleştirildi.

TARİH KOKAN YAPILAR
Esenler tarih kokan bir ilçe... Günümüzde
Esenler’i Davutpaşa yoluna bağlayan Ayazma
yolu üzerindeki su kontrol kuyuları, şimdi

Belediye oto garajı olarak kullanılan Üçyüzlü,
Ayazma Çeşmesi, Su Terazisi ve garaj içinde
yıkık vaziyetteki kilise güzel bir mimari örnek
olarak karşımıza çıkıyor. Esenler Merkez Camisi’nin karşısındaki kilise kalıntısı restore edilerek
günümüzde Dijital Kütüphane olarak hizmet
vermektedir.
İstanbul surlarının yıkılmasından sonra bu
bölge toprakları askeri bakımdan önem kazandı.
İlçe tarihi eser bakımından zengin sayılmaz. Bizans ve Osmanlı dönemine
ait çeşme, su kemeri, su
terazisi ve sebil günümüze
ulaşan tarihi yapılar olarak
sayılabilir... Avas Kemeri,
Atışalanı Çeşmesi, Atışalanı
Sebili, Menderes Çeşmesi
(Litros Ayazması), Yavuz
Selim Çeşmesi ve Nene
Hatun Çeşmesi gibi eserlerin
kitabeleri tahrip edildiği için
yapım tarihleri hakkında
bilgi vermek mümkün değil.
Bu eserlerden Avas Kemeri restore edilerek
günümüzdeki su kemeri görüntüsüne kavuşturuldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü’nde bulunan Otağ-ı Hümayun da 2010
yılı Avrupa Kültür Başkenti programı kapsamında restore edilmiş ve kültür-sanat etkinliklerinde
kullanılmakta. Menderes Mahallesi’nde bulunan
ve dört duvar bir yapı halinde günümüze ulaşan
tarihi eser ise 2010 yılında yapılan restorasyon
çalışması ile Dijital Kütüphane’ye çevrildi ve
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Toplu ulaşım açısından diğer ilçelerden
daha şanslı olan Esenler’e, Eminönü, Mecidiyeköy, Yenikapı, Bakırköy gibi çok sayıda güzergahtan İETT otobüsleri hizmet veriyor. Eminönü,
Mecidiyeköy gibi ana yolcu dağıtım merkezlerinden, Başakşehir, Avcılar’a giden İETT otobüsleri
de Esenler’den geçiyor. Topkapı, Bakırköy,
Merter gibi çeşitli hatlarda seferler düzenleyen
minibüslerle Esenler’e ulaşılabilir. Yavuz Selim
Mahallesi’nde Esenler, Namık Kemal Mahallesi’nde Terazidere istasyonları bulunan Hafif Metro
Hattı, Menderes Mahallesi
ve Üçyüzlü istasyonları
ile Esenler halkına hizmet
veriyor. Aksaray ve Havalimanı güzergâhlarından
metroyu kullanan yolcular;
Yavuz Selim Mahallesi,
Namık Kemal Mahallesi,
Üçyüzlü ve Menderes
Mahallesi’ndeki istasyonlarla Esenler’e gelebiliyor.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, Şişli-Kağıthane-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar
ilçelerinden geçiyor.
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esinlenerek yapılmış ve bu caminin yapımında
demir kullanılmamış... Tamamen taş olan
bu cami, Osmanlı mimarisini büyük ölçüde
yansıtıyor. Toplam bin metrekarelik alanda
yapılan bu cami Esenler ilçe merkezine oldukça
yakın ve ilçede mutlaka görülmesi gereken
yerlerin başında yerini alıyor. Atışalan Çeşmesi,
Osmanlı döneminden izler taşıyan bir diğer
yapı... Kesme taş kaplama olarak yapılan bu
çeşme, ilçenin en eski yapıtlarından biridir.
1995 yılında koruma altına alınan bu çeşme,
ilçede görülmesi gereken yerler arasında
sayılıyor... Osmanlı mimarisini sevenler için
Hünkar Kasrı da muazzam bir yapıt olarak
karşımıza çıkıyor.

GEZİ-İSTANBUL

15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ

kullanıma açıldı.
Avas Kemeri, Atışalanı Çeşmesi, Atışalanı
Sebili, Menderes Çeşmesi (Litros Ayazması), Yavuz Selim Çeşmesi ve Nene Hatun Çeşmesi gibi
Esenler’deki tarihi eserlerin kitabeleri
zaman içinde tahrip edildiğinden
yapım tarihleri hakkında kesin bir
bilgi vermek mümkün değil...

MİMAR SİNAN YAPISI...
Tarihi kaynaklarda, bu yapıtlardan sadece Avas Kemeri hakkında
bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Eski
haritalarda Avasköy Kemeri veya
Yılanlıkemer diye anılan bu kemerin üzerinden
Süleymaniye ile Beylik sularının künkleri geçer.
Kemer, Mimar Sinan yapısıdır. Sinan’ın yaptığı
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su kemerleri arsında gerek Tezkiret’ül-Bünyan
ve gerekse Tezkiret’ül-Enbiye’de, Avasköy
Kemeri’nden bahsediliyor. Kemerin yapısındaki
zarafet ve uygulanan teknik, Mimar Sinan
yapısı olduğunu açıkça
gösteriyor. Süleymaniye Su
Yolları’na ait haritada bu
kemerin 11 gözlü, Topkapı
Sarayı Müzesi III. Ahmet
Kitaplığı’ndaki 1607 tarihli
haritada 12 gözlü, 1748
tarihli haritada ise yine
12 gözlü olarak çizildiği
görülüyor..
İlçede ziyaret edebileceğiniz yerlerden
biri ise Taş Camii. Cumhuriyet tarihinin ilk
taş camisi olan cami, Kılıç Ali Paşa Camiden

Avrupa yakasının en kalabalık ilçelerden
biri olan Esenler’de keşfetmeye değer bir çok
bölge bulunuyor. İlçede gezebileceğiniz yerlerden biri 15 Temmuz Millet Bahçesi... 240 bin
metrekare alan üzerine kurulu olan bu park,
ilçedeki en güzel yerlerden biri. Doğayla iç içe
olacağınız bu yerde hafta sonu vakit geçirmek
ayrı bir keyif... İçinde koşu, yürüyüş ve bisiklet
yolu olan bu park, ziyaretçilerin uğrak noktası. Piknik yapmak için de harika bir alan olan
bu yerde güne keyifle başlayabilir, etraftaki
güzellikleri keşfedebilirsiniz.
50 dönümlük bir arazi üzerine kurulu
olan Esenler Bölge Parkı, ilçede en çok ziyaret
edilen yerlerin başında yerini alıyor. Voleybol,
basketbol spor sahalarının da olduğu bu
bölgede vakit geçirmek oldukça eğlenceli.
Piknik yapmak için de harika olan bu yerde
hafta sonu zaman geçirebilirsiniz. Hacı Lütfiye
Gürses Bilim Parkı bölgesi de ilçe ziyaretçilerinin uğrak noktalarından biri... Özellikle
ailelerin geldiği bu park, ilçede mutlaka
gelinmesi gereken yerlerdendir ve son derece
muazzam. Doğal güzelliğiyle ön planda olan
bu park, yürüyüş yolları, koşu yolu ve oyun
parkıyla da öne çıkıyor. Özellikle öğrencilerin
gelmesi gereken bu park, farklı bitkileri de
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‘TEMATİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ
İLÇEMİZE FARKLILIK KAZANDIRIYOR’
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Esenler İlçe Temsilciliği’ne
kayıtlı toplam 706 meslek mensubu bulunuyor;
bunlardan 380 meslek mensubu bağımsız olarak
çalışırken, 326 meslek mensubu bağımlı olarak
çalışıyor. Esenler ilçesi hizmet sektörü ve özellikle
imar açısından İstanbul’un en önemli ilçelerinden
biri konumunda. Özellikle kentsel dönüşümün
en yoğun yaşandığı ilçe olması nedeniyle inşaat
sektörü son yıllarda büyük bir önem kazanmış
durumda.
İSMMMO Esenler İlçe Temsilcisi Mali
Müşavir Dr. Ahmet Şengül, meslek hayatına
2012 yılında Esenler ilçesinde bağımsız olarak
çalışmaya başladı. 2013-2021
yıllarında İSMMMO Esenler İlçe Temsilci
Yardımcılığı, 2013-2016 yılları arasında Stajyerler ile İletişim Komitesinde görev yaptı. 2021
yılında da Esenler Temsilcisi olarak atandı. 2022
yılından itibaren İSMMMO Akademi Denetleme
Kuruluğu üyeliği görevini sürdürüyor. 2019
yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin
Hukuki ve Cezai Sorumlulukları konulu doktora

binaları olma özelliğini kaybetti. Kışla binaları
bu nedenle sivillerin hizmetine sunuldu.
Askeri yapılar, Osmanlı imar sistemi
içinde başlangıçtan itibaren devlet tarafından
inşa edilen tek yapı grubudur. Davutpaşa kışlası

İmparatorluk döneminde tamirler geçirdi. Davutpaşa ve Rami kışlaları ile Maltepe’deki binada
Osmanlı döneminin son büyük çaplı tamiri
1892’de yapıldı. XX. yüzyılın başlarında kışla harap olmaya yüz tutmuş bir durumdaydı. Balkan
Savaşı sırasında göçmenler buraya yerleştirildi.
Davutpaşa kışlası Cumhuriyet döneminde onarılarak (1926-1930) yine kışla olarak kullanıldı.
1937’ye kadar piyade, topçu, tanksavar ve
uçaksavar birlikleri, 1937-1944 yıllarında II.
Süvari Tümeni birlikleri, 1945-1961 yıllarında C.
Zırhlı Muharebe Grubu birlikleri bu binada iskan
edildi. 1968-1999 yıllarında bina 66. Mekanize
Tümen Karargahı tarafından kullanıldı. 1999’da
binanın kışlalıktan çıkarılması kararı alındı.

Dr. Ahmet Şengül

keşfetmek için harika bir yer. Burada
ayrıca botanik parkı da bulunuyor.

DAVUTPAŞA KIŞLASI
Kışla kompleksi, İstanbul’u
Edirne’ye bağlayan eski yol üzerinde
yer alıyor. Buradaki yerleşme kentin
Bizans dönemine kadar bağlanırken
bölge Aretai adıyla tanımlanıyor.
1999 yılı sonlarına kadar İstanbul’un
eski askeri alanlarının başında gelen
Davutpaşa kışla yapıları ise Yıldız Teknik Üniversitesi’ne devredildi. Kışla 1986’da konut sahası
dışındayken, şehrin büyümesi hızlanınca İstanbul
için Davutpaşa yapıları, şehir dışı askeri site
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tezi ile hukuk fakültesinden doktora derecesi ile
mezun oldu.
Esenler Belediye Başkanlığı’nın 2021 yılı
kayıtlarına göre, ilçedeki iş yerleri sayısı toplam
13.454 adet olurken, bunlardan 8.308 sıhhi,
4.717 gayrisıhhi, 429 adedi ise umuma açık.
Dr. Ahmet Şengül, verilerden de anlaşılacağı
üzere ilçenin hizmet sektörünün yoğunlukta
faaliyet gösterdiği bir bölge olduğunu söylüyor.
Şengül, “İstanbul Sanayi Odası verilerine göre,

Esenler’de faaliyet gösteren ihracatçı 140 firma
bulunuyor. Bu firmalarımız ağırlıklı olarak
tekstil sektöründen faaliyet gösteriyorlar” diye
konuşuyor.
Akıllı şehir teknolojileri için Ar-Ge
çalışmalarını yürütecek Esenler Güney ve Kuzey
Rezerv Alanları’nda Akıllı Şehir Odaklı Teknoloji
Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketi olacak
Esenler Akıllı Şehir Teknopark A.Ş. ya da diğer
ismiyle Teknopark Esenler kuruldu. Akıllı Şehir
Odaklı Teknoloji Geliştirme Bölgesi; üniversite,
sanayi, araştırma merkezleri, girişimciler ve
piyasalar arasındaki işbirliğini arttıran, bilgi ve
teknoloji transferini birleştiren, Ar-Ge’ye dayalı
ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine
uygun altyapı, üst yapı ve hizmetleri kaliteli
çevrede sunan bir merkez olacak.
Şengül, “Bir ihtisas teknoloji geliştirme
bölgesi olacağından, akıllı şehir odaklı sektör
grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı
tematik teknoloji geliştirme bölgesinin kurulması
ilçemize bir farklılık kazandırmaktadır” diyor.
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Fas’ın turistik şehri Marakeş’teyim… Yapılarda kırmızı taş kullanılması nedeniyle kırmızı şehir olarak
anılıyor. Ünlü meydanı Jemaa el Fna çok etkileyici. İnanılmaz bir hareket ve renklilik… Umduğumdan
daha modern bir Arap şehri çıkıyor. Dünyanın her yerinden turistleri çekiyor. Eski şehir denilen Medina
tarafı etkileyici olsa da yeni şehirdeki modern yapılaşma da takdire değer.. Marakeş turuna buyurun.

Kırmızı şehir: Marakeş
GEZİ - DÜNYA

AYŞEGÜL EMIR
Çok büyük bir meydan, inanılmaz bir
kalabalık, her yerden yükselen müzikler,
kimi yemek satıyor, kimi oynuyor, her yeri
saran keskin bir koku… Bir keşmekeşin
ortasındayım adeta… Gruptaki arkadaşlarımı kaybetmemek için var gücümle dikkat
ederken, kendimi bir filmin sahnesinde gibi
hissediyorum.
Evet, Fas’ın ünlü şehri Marakeş’teyim.
Jemaa el-Fna meydanındayım. Marakeş’in eski
şehir kısmında. Burada eski şehirlere Medina
diyorlar. Kocaman bir meydan ve pazar yeri.
Yerli halk ve turistlerin uğrak noktası. Gece
gündüz hep kalabalık. Akrobatlar, yılan ve
maymun oynatanlar, dans edenler, yemek
satanlar, oturanlar, gezenler… Her türden
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her milletten insanı görebilirsiniz. Bir Kuzey
Afrika ülkesinden beklenmeyen hareket ve
renklilik…
Fas’a üçüncü gelişim ama Marakeş’i
görmemiştim. Marakeş, Batı Avrupa’nın
eğlence merkezi. Toprağının kırmızı olması ve
bu topraktan çıkan yapı malzemesiyle yapılan
evlerin dış cephelerinin rengi nedeniyle de
kırmızı şehir olarak adlandırılıyor. Gerçekten
evlerin dış cepheleri kızıla çalıyor. Tek tip
mimariyi sürdürüyorlar. Yeni şehir kısmında
kendinizi adeta Avrupa’da hissediyorsunuz.
Düzenli bir yerleşim, lüks binalar, düzenli
yollar, golf sahaları… Zaten başta Fransızlar
olmak üzere Avrupalılar buradan pek çok ev
satın almış. Özellikle golf severlerin gözdesi.
Rahat insanlar, sokakta şortla da
dolaşsanız sizi rahatsız eden yok. Halktan da

açık giyinen insan çok. Umduğumdan farklı
bir Arap ülkesiyle karşılaşıyorum. Marakeş,
Medina denilen eski şehir ve Gueliz denilen
yeni şehirden oluşuyor.

ŞEHRİN SİMGESİ MİNARE
Marakeş’in nüfusu 1 milyon. Atlantik ile
Fas arasında bir geçiş noktası. Atlas Dağları’nın
da eteklerinde yer alıyor.
Şehirde gezilecek pek çok yer var.
Koutoubia Camii şehrin simgesi. Kutubiye de
deniyor. Büyük meydana yakın. Minaresini
şehrin her yerinden görmek mümkün. Caminin
12’inci yüzyılda inşa edildiğini öğreniyoruz.
70 metre yüksekliğindeki minaresiyle kentin
sembolü. Minaresinin her yüzünde farklı bir
desen var. Minaresi alışılanın aksine yuvarlak
değil dikdörtgen kule şeklinde. Portakal ve
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İHTİŞAMLI BİR SARAY
İlk durağımız Bahia Sarayı
oluyor. 19’uncu yüzyılın ortalarında
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yapılan sarayda yukarı aşağı bakmaktan yoruluyorum adeta. Tavanlar ayrı,
döşemeler ayrı güzellikte.
İşlemeler, renkler, mimari sanatın her türü. Kapıların hepsi de birer
şaheser niteliğinde. Birbirine açılan
kapılardan farklı bölmelerine insan
güruhu arasında uzanıyoruz.
Odalar kapılar hepsi birer avluya
ve bahçeye açılıyor. Avlularda süs
havuzları… Bahia’nın kelime anlamı
parlaklık, ihtişam demekmiş. İsmine
uygun bir saray olmuş. İslam ve Fas
sanatının en güzel örneklerinden biri.
Tarihini dinliyoruz. Bahia Sarayı’nın
kuzey bölümü, ev, müştemilat ve bahçe
olarak vezir Si Musa tarafından 18661867 yıllarında inşa ettirilmiş. Oğlu
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selvi ağaçlarının arasından geçerek camiye ulaşılıyor. Taş kemerli ana girişiyle
görkemli. El işlemesi ve oyma mimarisi
öne çıkıyor.
Şehirde gezilip görülecek
yerler arasında Bahia Sarayı, Majorella
Bahçeler, Ali Bin Yusuf Medresesi, El
Badi Sarayı, Dar Si Said Müzesi, Menara
Bahçeleri, Yves Saint Laurent Müzesi,
Marakeş’in kapalı çarşısı ve pazar
yerleri öne çıkıyor. Bizim kapalı çarşı
misali, geleneksel kıyafetler, çantalar,
halılar, baharat ve hediyelik eşya için
yarım gün gün bile harcayabilirsiniz.
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37 MİLYON
NÜFUSU VAR
Fas’ın nüfusu 37
milyon. 720 bin kilometrelik
yüz ölçüme sahip bir Kuzey
Afrika ülkesi. Başkenti Rabat,
en büyük şehri ise Kazablanka. Fas’ın, Atlantik Okyanusu’ndan Cebelitarık Boğazı’nı
çevreleyip Akdeniz’de son
bulan uzun bir sahil şeridi
var. Ülke krallıkla yönetiliyor.
Şu anda ülke VI. Muhammed
yönetiminde. Bir monarşi olmasına karşın ülkede bireysel
alandaki özgürlükler de dikkat
çekiyor. Ülkenin para birimi
dirhem. Ülke Arap olarak
görülse de halkın çoğu Berberi.
Eski kadim bir halk…
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Ahmet bin Musa, 1894’de büyük vezir olunca,
babasının yaptırdığı evi, oda avlu ve bahçe eklemeleriyle genişletmiş. Faslı mimar Muhammed
el Mekki el Masfiui, yapının saraya dönüşmesini
sağlamış. Oda ve salonlarının yanı sıra bahçeleri
de çok etkileyici. Kesinlikle görülmeye değer.
Majorelle Bahçeleri de şehre gidenlerin
mutlaka görmesi gereken diğer bir destinasyon. Bir
botanik bahçesi. Adını Fransız ressam Jacques Majorelle’den almış. Egzotik bitki türlerinden oluşmuş
bu botanik bahçesinde dünyanın çeşitli yerlerinden
getirilen kaktüsler var. Dünyanın en büyük kaktüs
müzesi. Adeta çölde bir vaha gibi. Sıkıştırılmış
zamanda kısa da olsa görme şansı yakaladık…
Güzel bir deneyim oldu.

FAS MİMARİ SANATI
Dar Si Said, 19. yüzyıldan kalma bir saray.
Şimdi müze olarak kullanılıyor. İşlemeli tavanlar,
duvarlar, yüzeyler, kapılar, bahçeler… Fas mimari

sanatını en güzel gösteren yapılardan biri. İki katlı
yapıda pek çok obje var, antikalar, kollar, enstrümanlar ve başka eski eşyalar.
Şehirde adeta mimari estetiğe ve sanata doyuyoruz. Fas mimarisi etkileyici. Şu anda ülkede bu
mimari her yerde devam ettirilmiyor maalesef. Gelir
dağılımı da bir hayli eşitsiz. Çok güzel lüks binalar
ve muhitler yanında çok kötü gecekondu mahalleleri var. Rehberin verdiği bilgiye göre şehirde ya
fakir ya da zengin var, bizdeki gibi orta sınıf pek
yok. Marakeş’te daha gezilecek çok yer var. Şehirde
beş yıldızlı pek çok otel var. Ayrıca geleneksel Fas
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NE YENİR NE İÇİLİR?
Fas’a gelmişken geleneksel mutfağını denemeden dönmek olmaz. Şehirde her ülkeden mutfak
var. Ama gelenekseli de denemek lazım. Kuskus,
tajin, harira çorbası, brochettes, bissara gibi geleneksel yemekleri var. Kuskus ve tajini deniyoruz.
Kuskus bildiğimiz bir yemek. Tajin, Fas mutfağında
en sevilen ve en bilinen yavaş yavaş pişirilmiş bir
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evleri butik otele çevrilmiş. Çok turistik bir
şehir. Gece hayatının da çok meşhur olduğunu
öğreniyoruz. Bir Arap ülkesinden beklenmeyecek şekilde çok çeşitli mekanlar var. Bizim çok
vaktimiz olmuyor ama bir daha gelirsek gece
hayatını da deneyimlemeyi diliyoruz.
Evet, sıra alışverişe geliyor. Marakeş’in
dar sokaklarında yer alan eski kapalı çarşısında hızla turluyoruz. Labirent gibi sokaklarda
geleneksel kıyafetler, fesler, baharatlar, Tajin
kapları, şehri anlatan magnetler, deri eşyalar,
argan yağı satan pek çok mağaza var. Argan
yağıyla ünlü bir ülke. Halk arasında sıvı altın
olarak nitelendiriliyor. Alışverişimizi yapıp güzel anılar eşliğinde dönüşe hazırlanıyoruz…

yahni türü. Adını piştiği kubbeli kil kaptan alıyor.
Baharat, sebze ve eti içeriyor. Tatlı sebzelerle de
pişiriliyor. Biraz ağır geliyor bana ama seveni de
çok oldu. Ülkede siyah çay bulmak zor. Nane çayları
meşhur. Her yerde özel bir sunumla ikram ediliyor.
Denemenizi tavsiye ederim. Şekerli ve şekersiz
olarak sunuluyor.
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KURAK GÜNLER
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Emin Alper
Vizyon Tarihi: 25 Kasım 2022
Oyuncular: Selahattin Paşalı, Ekin Koç,
Hatice Aslan
Çiçeği burnunda bir savcı olan Emre’nin tayini Yanıklar kasabasına çıkar. İşini büyük bir ciddiyetle yapmaya
çalışan Emre, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı

AVATAR:
SUYUN YOLU

SİNEMA

Tür: Bilimkurgu,
Macera
Yönetmen: James Cameron
Vizyon Tarihi:
16 Aralık 2022
Oyuncular: Sam
Worthington,
Zoe Saldana, Sigourney Weaver

James Cameron’ın 2009 yılında
gösterime girdiği gibi
çığır açan ve gişe
rekorlarını alt üst eden
filmi Avatar, yaklaşık 13 yıl sonra gelen devam filminden önce bir
kez daha izleyiciyle buluşuyor. Avatar serisinin 2009 yılında küresel
bir fenomen haline gelen devam halkası; bu defa James Cameron’un
yaratmış olduğu öykü evreninin hem kökenlerine iniyor hem de
sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Avatar’da yaşanan olaylardan
birkaç yıl sonra Jake ve Neytiri Pandora’da kendi ailelerini kurmuştur. Ancak onlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden Jake ve
Neytiri, suyun yüzeri ve altı dahil olmak üzere Pandora’nın dışındaki
yerleri keşfetmeye başlar.
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tarafından saygıyla karşılanır. Yer altı suyunun kullanılması
çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanması kasabada
ciddi bir sorun yaratır. Selim Bey de büyük borularla yer
altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini
hayata geçirmeye çalışır. Ancak Selim, yerel bir gazete
sahibi olan Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle
karşı karşıya kalır. Murat, Emre’yi belediye başkanına karşı kışkırtmaya çalışsa da Emre olaylara temkinli yaklaşır.
Kısa bir süre sonra yapılacak olan yerel seçimlerde taraf
olmaktan kaçınmaya çalışan Emre, ona karşı yükselen
sesler sonucu kendisini zor bir durumun içinde bulur. Çok
geçmeden Emre, bir kısır döngü içine hapsolur.

TAMİRHANE
Tür: Komedi
Yönetmen:
Erkan Kolçak
Köstendil
Vizyon Tarihi:
11 Kasım 2022
Oyuncular:
Erkan Kolçak
Köstendil, Rıza
Kocaoğlu, Nejat
İşler
Yılmaz ve
Müjdat, yetiştirme
yurdunda büyüyen
iki kader kardeşidir.
Onlara, tıpkı kendileri
gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent’ten
boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Bir gün yaşlı bir adamın arabasını
iki sokak öteye bırakmak için yola çıkan Yılmaz ve Müjdat’ın hayatı,
onları arabaya düz kontak yaparken gören ihtiyarın kalbinin dayanamasıyla bambaşka bir hal alır. Cesedi ne yapacaklarını bilemeyen ikili,
sonunda cesedi yakıt tankına koymaya karar verirler. Rutin hayatlarına
geri dönüp, araba boyamaya devam eden Yılmaz ve Müjdat, cesedin
bulunduğu tanktan alınan tinerle boyanan arabaların daha iyi gözüktüğünü fark ederler.
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PLATFORMLARDA NELER VAR?

THE CROWN NETFLİX

Tarihi olaylara dayanan The Crown, Kraliçe II. Elizabeth’in
hikâyesini ve onun saltanatını şekillendiren siyasi ve kişisel
olayları ekranlara taşıyor. Dizinin bu sezonunda yeni bir döneme
girilirken; 90’lar Britanyası’nda rolleri kamuoyu tarafından açık
bir şekilde sorgulanmaya başlanan Kraliyet Ailesi, muhtemelen
o güne kadarki en zorlu zamanlarını geçirecektir. Kraliyet Ailesi
için oldukça çalkantılı geçen bu dönem; gazeteciler, biyografi
yazarları ve tarihçiler tarafından belgelendi ve yorumlandı.
Prenses Diana’yı canlandıran Elizabeth Debicki, 5. sezonun 90’larda geçmesinin avantajını şu
şekilde yorumluyor: “The Crown’ın tüm sezonlarından şimdiye kadarki yolculuğuna baktığımızda, 90’lar dünyasında böylesine tarihi figürleri oynamanın en harika yanı, bu dönemin
Kraliyet Ailesine dair elimizde görsel açıdan en fazla içeriğin olduğu dönem olması…” Imelda
Staunton’ın Kraliçe II. Elizabeth’i canlandırdığı The Crown 5. Sezon, 9 Kasım’da tüm dünyayla
aynı anda sadece Netflix’te…

TERMİNAL PUHU TV

THE MENU
Tür: Gerilim
Yönetmen: Mark Mylod
Vizyon Tarihi: 18 Kasım 2022
Oyuncular: Anya Taylor-Joy,
Ralph Fiennes, Nicholas Hoult
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ANOTHER ROUND
Platform: GAİN

Körkütük, belirli seviyede tüketilen alkolün hayat standartlarını yükselteceğine dair bir araştırmaya
rastlamalarının üzerine, bunu kendi hayatlarında test
etmeye karar veren dört lise öğretmeninin hikayesini
konu ediyor. Martin, kendisini yorgun ve yaşlı hisseden
bir lise öğretmenidir. Evliliğinde sorunlar yaşayan
Martin’in iş hayatı da pek yolunda gitmez. Martin’in
öğrencileri ve velileri, not ortalamalarının artması için
onun sözleşmesini iptal etmesini ister. Belirli seviyede
tüketilen alkolün, zihni dünyaya açtığını savunan bir
fikir üzerine Martin ve arkadaşları bir deney yapmaya karar verirler. Üç öğretmen arkadaşı ile
birlikte Martin, deney için her gün belirli miktarda alkol tüketmeye başlar. Sonuç başlarda gayet
olumludur. Ancak bir süre sonra deney, bazıları için olumsuz sonuçlar vermeye başlar.

SİNEMA

Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy ve
Nicholas Hoult gibi isimlerin başrollerini
paylaştığı, ünlü bir şefin ıssız bir adadaki
restoranında işlerin çığırından çıkmasını konu
edinen The Menu izleyici ile buluşuyor. “The
Menu” uzak bir adadaki özel bir restorana
giden genç bir çifte odaklanıyor. Restoranın
sevilen şefi onlara birbirinden farklı yemeklerin yer aldığı bir tadım menüsü hazırlamıştır.
Ancak yemekte şoke edici birkaç sürpriz de
bulunacaktır. Hawthorne olarak adlandırılan
restoranında, konuklarını “Önümüzdeki birkaç
saat içinde yağ, tuz, protein ve bazen de tüm
ekosistemleri yutacaksınız” diyerek karşılayan
Slovik, bir süre sonra, tatsız olaylar yaşanmaya başladığında Anya Taylor-Joy’un karakterini orada olmaması gerektiği konusunda
uyarıyor.

Oscar ve Altın Küre adayı Margot Robbie (The Wolf of Wall
Street, Suicide Squad, I, Tonya) yine büyüleyici bir performansla
izleyici karşısına çıkıyor. Ama bu kez tam bir femme fatale olarak! Renkli, hareketli Las Vegas ve Manhattan arka sokaklarını
hatırlatan, anonim bir şehir. Şehrin devasa tren garında, “Hattın
Sonu” adlı bir restoran. Annie (Margot Robbie) restoranın
meraklı ama bir o kadar da gizemli garsonudur. İki kiralık katil,
sıradaki görevleri için haber beklerken Annie’nin mekanını uğrak yer olarak seçmişlerdir. Fakat
bilmedikleri bir şey vardır: Annie zarif ve göz alıcı kırmızı mantosunu giyip ortadan kaybolduğunda, bir şeyler dönüyor demektir! Margot Robbie’nin yapımcılığını da üstlendiği stilize
intikam hikayesinin başrollerinde, Emmy ödüllü Mike Myers ve BAFTA adayı Simon Pegg de var.
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SUFLÖR,
BOŞLUKLARI
DOLDURUYOR
Hüseyin Çağlayan’ın Souffleur isimli bu
sergisi, yeni medya aracılığıyla beden ve modern
antropolojiye odaklanıyor. Sunulan üç eser serisi;
popüler kültürde sıkça rastlanan ve eleştirilen
“özenme” kavramından esinlenen Pre-tension
(Özenme); günden güne artan “dijital soyutlanmayı” protesto eden Fake Celebrations (Sahte
Kutlamalar); ve tarihte batı tarafından sömürgeleştirilmiş
etnik grupların dans ve bedensel hareketlerini konu alan
Post-Colonial Body’den (Sömürgecilik Sonrası Beden)
oluşuyor. Hüseyin Çağlayan’a göre enstalasyonlarda yer
alan her obje, bahsedilen konularda boşlukları doldurarak

“suflör” görevi görüyor. Hüseyin Çağlayan tarafından
tasarlanıp yönetilen Gravity Fatigue (Yerçekimi Yorgunluğu) adlı performansın filmi ise, sanatçının ilgi alanları
olan kimlik, bedensizlik, göç ve metamorfoz gibi birçok
konuyu içeriyor. Sergi Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor…

K Ü LT Ü R S A N AT

TİTANLAR
SAHNEDE
Eleştirmenler tarafından
Avrupa tiyatrosunun geleceğine
yön verecek isimler arasında
sayılan Euripides Laskaridis ilk
kez Türkiye’de! “Absürt tiyatronun muazzam bir karizmaya
sahip Yunan temsilcisi” (Dance
Tabs) Laskaridis hiciv ve dönüşüm
temalarını kullanarak insanlığın
bilinmezlik karşısındaki varoluşunu keşfetmeye kendisini adamış bir
isim. Laskaridis trajikomik bir üçlemenin parçası olan Titanlar’da aklın henüz oluşmadığı metafizik bir âlemin kapılarını aralıyor. Tanımsız
bir boşlukta cinsiyeti belirsiz bir kozmik varlık hafif hafif salıncakta
sallanıyor. Her şeyin başlangıcının çok öncesinden beri orada ama bir
yoldaşa ihtiyaç duyuyor. Bu evrende gülünç ile ciddi, önemli ile önem-
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siz, ışık ile karanlık sürekli yer değiştiriyor. Her detayında sürprizler,
heyecan ve şefkat barındıran Titanlar yaptıklarımızı niye yaptığımızı,
gerçekte neye ihtiyacımız olduğunu ve ne istediğimizi tartışmaya
açıyor: Hep inandığımız ve peşinden koştuğumuz ideal kavramlara
ulaşmamızı engelleyen ne? İdeallerimiz ile acımasız gerçeklik arasında duran insanın tür olarak zayıflığı mı, sınırları mı, ölümlülüğü mü?
Oyun 23-24 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM’de…
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MANİFESTO
AGNES DENES:
HAYATI VE SANATI
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı Holding’in ana
sponsorluğu ve Çimsa’nın iletişim sponsorluğunda 13 Eylül 2022-29 Ocak
2023 arasında, 1960’lardan günümüze ekolojik sanatın öncülerinden
Agnes Denes’in Yaşayan Piramit isimli mekâna özgü eserine ev sahipliği
yapıyor. Dünyadaki varlığımızın bir metaforu olarak doğayla ilişkimizi
canlandıran ve SSM bahçesinde yer alan Yaşayan Piramit isimli eserle
birlikte Agnes Denes’in 1969’da kaleme aldığı Manifesto da sergileniyor.
İlk olarak 2015 yılında New York’taki Socrates Heykel Parkı’nda ve ardından 2017’de documenta 14 kapsamında Kassel’deki Nordstadtpark’ta
inşa edilen, mekâna özgü bir eser olan Yaşayan Piramit, doğal yaşam
döngüsüne sahip bir heykel olarak da değerlendirilebilir. 10-11 Eylül’de
katılımcıların bitki ekim sürecine dahil olduğu piramit, binlerce tohum

çimlere ve çiçeklere dönüşürken büyüyecek ve biçim değiştirecek. Sanatçının arzusu doğrultusunda bu sergi için özel olarak üretilen, mermer
üzerine yazılı Manifesto ise bahçenin artık kalıcı bir parçası olarak daimi
koleksiyonda yerini aldı. Dört ton toprakla doldurulmuş ahşap basamaklı
teraslardan oluşan piramit, gökyüzüne uzanan dokuz metrelik bir kavis
çiziyor. Piramidin teraslarında, her bir cephesine düşen güneş ve gölge
miktarına göre belirlenerek İstanbul’un kent florası içinden sanatçı ile
birlikte seçilen, yaklaşık altı yüz türde, iki bin adet bitki ve çiçek var.

TİMSAH ATEŞİ
SAHNEDE YANIYOR
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Zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın
hikayesini anlatıyor.
1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve
babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi” oyununda
Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna’yı Hazar Ergüçlü, babaları
Peter Devlin’i ise Kubilay Tunçer sahneye taşıyor. 2019 yılında
Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro” oyunu seçildi
ve Türkiye’de ilk kez seyircinin beğenisine sunuldu…
Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden
8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna (Hazar Ergüçlü) ile dindar ablası
Alannah’ın (Funda Eryiğit) hikayesinde, temposu bir an bile olsun
düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara komedi seyirciyle buluştu…
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TÜRKLERİN TARİHİ
l Yazar: İlber Ortaylı l Yayınevi: Kronik
l Sayfa Sayısı: 265 Orta Asya´nın bozkırlarından Avrupa´nın kapılarına, İlber Ortaylı’nın satırları arasında dolaşmak isteyen her yaştan okurun
zevkle okuyacağı bir başucu kitabı... Türklerin Tarihi, göçebe bir kavimken
Ortadoğu´nun güçlü uygarlıklarından birini tesis eden Türklerin günümüzde
de çok konuşulan menşei tartışmalarıyla başlıyor. Akabinde Orta Asya’dan
Anadolu’ya göç edip bölgeyi Türkleştirmeleri ve orada inşa ettikleri kültürün
esasları… Büyük bir mirasa, güçlü bir yapılanmaya ve tarihî bir zenginliğe
sahip bir milletin, Türklerin adının nereden geldiği ve bu coğrafyaya ne zamandan
beri “Türkiye” dendiği tartışmalarının tüm detayları… Kazanılan önemli savaşlar ve geri çekilmelerle, dahası ızdıraplı toprak kayıplarıyla bugünkü halini alan Anadolu´nun hikâyesi… Türkiye’nin
Malazgirt Savaşı’yla Bosna’nın fethi arasındaki 400 yıl boyunca Avrupa açısından önemli bir ülke ve
baş edilmesi gereken bir sorun olmasının gerekçeleri…

BİR AŞK MASALI
l Yazar: Ahmet Ümit l Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
l Sayfa Sayısı: 248  Ahmet Ümit’ten insanlığın en yüce duygusu olan
aşkın doğasına dair bir hikâye.“Bir Aşk Masalı”, beş prensin sevda uğruna revan
oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan
savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa
yılanlara, cümle tabiatın ve mahlûkatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.Asla sevdiğin insanın gardiyanı olma… Bir varmış bir yokmuş, dünyada acayiplikler
çokmuş. Bir gece beş farklı ülkede, beş prens aynı rüyayı görmüşler: Bir genç
kız, kadim bir kentin alacakaranlık sokaklarında ışıktan bir güzellik halinde
dolaşıyormuş. İşte o kızı gördükten sonra, artık ne eski hayatları kalmış ne de eski hakikatleri.

BOTTER APARTMANI

KİTAP

l Yazar: Ayşe Övür l Yayınevi: Remzi Kitabevi                    
l Sayfa Sayısı: 208 İstanbul’un en eski ve etkileyici apartmanlarından
biri olan Botter Apartmanı’nın katları arasında gezinirken, zamanın sınırlarını
aşarak birbirini etkileyen yaşamlara dokunacak, geçmişte deneyimlenip, artık
gücünün kalmadığı sanılan travmaların hâlâ türlü yollarla insanların hayatına
sızmasına tanıklık edeceksiniz.  “...Şimdi hissedilenler, birileri tarafından
yüzyıl önce de hissedildiler. Onlarca asır önce de. Zaman, deli bir pervane gibi
etrafımızda dönüp dururken, geçmişten gelen bilgiyi de taşır. İnsanın iradesi
ancak düğümleri görüp, kabul etmeye yeter. Olmuş olanı yok etmeye değil. O halde, kaç neslin bilgisi
akmıştır hücrelerimize kim bilir. Kaç kuşağın gözyaşı, mutluluğu, acısı...”

l Bir Aşk Masalı
l Gece Yarısı Kütüphanesi
l Seninle Başlamadı
l Türklerin Tarihi
l Muazzam Muazzez
l Yalın Tutku
l Seneler
l Boş Dolaplar
l Başarısızlığa Övgü

ŞİİR
ANNABEL LEE
Senelerce senelerce evveldi
Bir deniz ülkesinde
Yaşayan bir kız vardı bileceksiniz
İsmi; Annabel Lee
Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten
Sevmekten başka beni
O çocuk ben çocuk, memleketimiz
O deniz ülkesiydi
Sevdalı değil karasevdalıydık
Ben ve Annabel Lee
Göklerde uçan melekler
Kıskanırlardı bizi
Bir gün işte bu yüzden göze geldi
O deniz ülkesinde
Üşüdü bir rüzgarından bulutun
Güzelim Annabel Lee
Götürdüler el üstünde
Koyup gittiler beni
Mezarı oradadır şimdi
O deniz ülkesinde
Biz daha bahtiyardık meleklerden
Onlar kıskanırdı bizi
Evet! Bu yüzden ‘Şahidimdir herkes ve deniz ülkesi’
Bir gece rüzgarından bulutun
Üşüdü gitti Annabel Lee
Sevdadan yana kim olursa olsun
Yaşca başca ileri
Geçemezlerdi bizi
Ne yedi kat göklerdeki melekler
Ne deniz dibi cinleri
Hiç biri ayıramaz beni senden
Güzelim Annabel Lee
Ay gelir ışır, hayalin erişir
Güzelim Annabel Lee
Orda gecelerim uzanır beklerim
Sevgilim sevgilim hayatım gelinim
O azgın sahildeki
Yattığın yerde seni...

EDGAR ALLAN POE
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l  Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR

BOŞ DOLAPLAR

l Yazar: Annie Ernaux l Yayınevi: Can
Yayınları l Sayfa Sayısı: 164 Küçük bir
kafe-bakkal işleten anne babanın etrafında şekillenen mutlu bir çocukluk, okul hayatı, yeni bir sosyal
çevre, yabancılaşma, sınıf atlama arzusu, onaylanma
ihtiyacı, öfke patlamaları, utanç, kürtaj– Seneler’e
uzanan oto-sosyobiyografi yazınının da habercisi
olan Boş Dolaplar, iki ayrı dünya –eğitimsiz işçi sınıfı

ve eğitimli burjuva sınıfı– arasında sıkışıp kalmış,
okul yaşamındaki başarılarıyla ailesinin temsil ettiği
her şeye karşı kendini yeniden inşa etmeye çalışan
genç bir kızın, Denise Lesur’ün hikâyesi.  Ernaux, ne
olmak istediğinden ziyade ne olduğuyla cebelleşmek
zorunda kalan, toplumsal yükseliş sancıları çeken
otobiyografik karakteri Denise’in yaşamını anlatırken her zamanki gibi sakınmasız ve cesur.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
UZAYA GİDEN TREN CHARLİE’NİN
Yazar: Mert
ÇİKOLATA FABRİKASI
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Yazar: Roald Dahl
Yayınevi: Can Çocuk
Yayınları
Sayfa Sayısı: 205
Romanın baş kahramanı
Charlie, annesi, babası iki
ninesi ve iki dedesi ile birlikte
yaşayan bir çocuktur. Ve ne
yazık ki geniş ailesine rağmen
son derece fakirdir. Gözü tok, ailenin değerlerine önem
veren bir karakter olarak sunulan Charlie’nin bu hayattaki en sevdiği şey ise çikolatadır. Onu da ancak doğum
günlerinde ailesi kendisine hediye ettiğinde yiyebilmektedir. Çünkü Charlie ve ailesi o kadar fakirdir ki çikolata
bile alacak paraları çoğu zaman yoktur. Diğer taraftan,
dedesi Joe’nun kendisine hep bahsettiği Wonka Çikolata
Fabrikası’nı ise çok merak etmektedir. Bir gün Wonka
Çikolata Fabrikası’nın yeniden açılacağına dair bir gazete
yazısı yayınlanır. Habere göre Wonka’nın kurucusu Willy
Wonka, kendisine bir varis arar. Bunun için de içerisinde
altın biletin olduğu beş adet çikolata dağıtacaktır. Bileti
bulan bu beş şanslı çocuk, fabrikayı gezme şansı yakalayacak ve aralarında gerçekleşecek olan yarışmadan galip
gelen kişi, fabrikanın yeni varisi olacaktır.

Yazar: Rıfat
Ilgaz
Yayınevi: Çınar
Yayınları
Sayfa Sayısı: 164
HRıfat Ilgaz, tarihte
örneğine az rastlanan bir kahramanın
hikâyesini anlatıyor
Halime Kaptan’da. Bir kadın kaptanın fırtınalar, azgın dalgalar ve korsanlarla mücadele
ederek İnebolu’ya cephane taşımasının romanıdır bu. Kurtuluş Savaşı yılları… Eli silah
tutan bütün erkekler cepheye gönderilmiştir.
Köyde yalnızca yaşlılar, kadınlar ve çocuklar
kalmıştır. Herkesin tuza, şekere, ekmeğe
hasret kaldığı o günlerde Halime geçimini
sağlamak için sandalla Karadeniz’e açılır.
Erkek kılığına girerek oğlu ve iki tayfasıyla
çıktığı ilk seferinde bin bir zorlukla mücadele
eder. Bu zorluklar onu yıldırmaz; Karadeniz’e
tutkuyla bağlanır Halime… Halime Kaptan,
Türk kadınının ülkesi için denizlerde verdiği
mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı’na cephane
kadar, dalga dalga “umut” taşımasının da bir
belgeselidir.

KİTAP

Arık
Yayınevi: Timaş
Sayfa Sayısı:
64
Benim Zürafam
Uçabilir kitabının
yazarından yine
muhteşem bir
macera! Hayallerinize giden bir trene
binmeye hazır mısınız? Öğretmen, bu
sefer de sınıfa bir tren hikâyesi yazma
görevi verdi. Bu bir ekip çalışması
olacaktı. Moni ve arkadaşları sıra dışı bir
tren hikâyesi yazmak için heyecan dolu
bir maceraya başladı. Bu tren Cumburlop Kasabası’na mı gidecekti yoksa Gergedanlar Köyü’ne mi? Hayır hayır! Treni
raydan çıkma zamanı gelmişti. Çünkü
bu tren uzaya gidecekti! Peki ama nasıl?
Kahramanlarımız, hikâye kurgulamanın
inceliklerini ve yaratıcı yazarlık sırlarını
paylaşacakları büyüleyici yolculuklarına
bütün okuyucuları davet ediyor! Haydi,
Dünyanın En Büyük Kitabını yazmaya
sen de var mısın?

HALİME KAPTAN
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Kulaklara kablosuz özgürlük

TEKNO-YAŞAM

GAYE DELEN
Müzik dinlerken, oyun oynarken, ders
çalışırken ya da telefonla konuşurken kablosuz
kulaklıklar imdada yetişiyor. Aktif gürültü
engelleme özelliğiyle öne çıkıyorlar. Ses ve
arama kontrolü de yapıyorlar…
Yeni teknolojik gelişmeler sayesinde kulaklık modellerinde büyük gelişme yaşanıyor.
Eskinin kablolu hantal kulaklıkları yerlerini
kablosuz ve kulak üstü modellere bırakıyor.
Katlanabilir, hafif, kompakt modellerle artık
çalışmak, eğlenmek, müzik dinlemek, video
izlemek çok kolaylaştı. Gürültüyü engelliyor,
ses ve arama kontrolü de yapıyorlar. Renkleri
ve güzel tasarımlarıyla da modanın ayrılmaz
parçası haline geldiler. Kulaklıklar okula
dönüşle beraber de önemli hale geldi. Uzaktan
eğitimde ve evde ders çalışırken de çokça
kullanılıyorlar.
Kablosuz kulaklıkların kulak içi ve kulak
üstü olmak üzere iki farklı modeli var. Bunlar
kendi kutusu içerisinde ya da kablo çıkışıyla
USB girişine bağlanarak şarj edilebiliyor.
Uzun pil ömürleriyle gün boyu müzik keyfi
yaşamanızı sağlıyorlar. Telefon konuşmalarını
da kolaylaştırıyorlar. Bluetooth bağlantılı
kulaklıklar spor yaparken de çok kullanışlı.
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ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN
Öncelikle hangi amaçla aldığınıza
karar verin. Oyun, müzik veya telefon
görüşmesi mi yapacaksınız? Her üçü için de
kullanabilirsiniz ama birine ağırlık vereceksiniz ona göre bir model seçebilirsiniz.
Ergonomisi önemli. Kulağa iyi oturmalı. Uzun süreli kullanımda kulağınıza zarar
Kablolu kulaklıklar spor yaparken hareket
kabiliyetini kısıtlıyor. Kablolardan arınmış
kulaklıklarla istediğiniz sporu daha rahat
yapabilir hem de müzik ve telefonunuzdan
uzak kalmazsınız. Ancak kulak yapınıza uygun
bir model seçmeniz önemli.
Kablosuz kulaklıkları kullanmak çok
kolay. Telefonunuza kullandığınız markanın
mobil uygulamasını indirin. Sonra bluetooth’u
açarak eşleştirin. Sonra kolayca kullanın.
Kulaklığa dokunarak açma kapama yapabiliyorsunuz. Kulaklıklar açılırken sesle size
bildirim sağlar.
Kablosuz kulaklıklar, 5-10 metre aralığında kullanım alanı sunuyor. Kapsama alanı
genişliği sayesinde müziğinizi rahatça dinleyebilir, gelen çağrıları kolayca cevaplayabilirsiniz.
Telefonunuzu yanınızda bulundurmadan bu

vermemeli. Görüntüsü de önemli. Kulakta
nasıl görünüyor. Kulaklığa dokunarak şarkıyı
kontrol etme ve kablosuz şarjı da destekleme
özelliği olsun. Ses kalitesi çok önemli. Gürültü
engelleme özelliğine bakın, kolay eşleştirme
seçenekleri bulunsun. Bütçenize uygunluğunu
da araştırın.

mesafe içerisinde işlerinizi görebilirsiniz.
Kulaklıkların gürültü engelleyici
özellikleri de öne çıkıyor. Arka plan seslerini
tamamen yok edebilir, sonra duymak isterseniz
onu da ayarlayabilirsiniz.

KULAK ÜSTÜ MÜ, KULAK İÇİ Mİ?
Peki, kulak üstü mü, kulak içi mi almak
gerekiyor? Kulak üstü kulaklıkların boyutu büyük gelebilir. O nedenle taşınması biraz daha
zor. Ancak uzun süreli kullanımda kulaklara
daha az zarar verirler. Artıları da çok. Daha
iyi ses kalitesi sunarlar, dışardan gelen sesleri
daha iyi engellerler. Kulak içi kulaklıkların
boyutu küçük olduğu için taşıması çok kolaydır.
Ancak uzun süreli kullanımda kulağınızdan düşebilirler. Bu nedenle kulağınıza tam oturacak
modeli seçmeye dikkat edin.
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Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

MOBİL FOTOĞRAFÇILIK DEVİ
Huawei’nin tanıttığı nova 10 Pro, nova 10, nova 10 SE telefon
modelleri mobil fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkıyor. nova Serisi’ndeki
10 ve nova 10 Pro, şık tasarımla dikkat çekiyor. nova 10, 6.67 inç’lik
ekran, 6.88 mm ultra ince tasarım, 60 MP’lik ultra geniş açı ön kamerayla
geldi. 50 MP+8 MP+2 MP’lik arka kamerası, 8 GB Ram, 128 GB dahili
depolaması var. Fiyatı, 14.999 TL. 6.78 inç ekranlı Nova 10 Pro ise 16.999
TL fiyata sahip. 8 GB Ram’i var. Nova 10 Pro’daki yeni kamera özellikleri
arasında, yeni yükseltilmiş bir Huawei Multi-Vision fotoğrafçılığı, 60 MP ve
8 MP çözünürlüklü, otomatik odaklı çift ön kamera ve Showcase Odaklama, Çift Görüntülü Video, yakınlaştırma selfie ve yakınlaştırma selfie video
gibi işlevleri bir araya getiren dört aşamalı algılamalı anında AF yer alıyor.

UZAKTAN ÇALIŞMADA KOLAYLIK
Logitech’in geliştirdiği yapay
zeka destekli masaüstü kamerası Sight,
uzaktan çalışmayı kolaylaştıracak.
Toplantı katılımcılarının en iyi perspektifle
kullanım yapabilmelerini sağlıyor. Yapay
zeka desteğiyle birlikte gelen masaüstü
kamerası Logitech Sight, Rally Bar veya
Rally Bar Mini sistemiyle kullanılarak ses
ve videonun daha geniş alana yayılmasını
sağlıyor. Çift 4K kamerası ve yedi hüzmeleme mikrofonu bulunan Sight, konuşmaların en doğal şekilde
karşı tarafa aktarılmasını mümkün kılıyor. Katılımcıların konferans odasındaymış gibi hissiyatlarını arttıran
ürün, yapay zeka sayesinde yüz yüze etkileşime yakın bir deneyim sunuyor.

TP-Link, Tapo akıllı ev çözümleri ailesine yeni bir
ışık şeridi modeli daha ekledi. Apple HomeKit desteği
olan Tapo L930-5 model ışık şeridi ile 50 farklı renk
bölgesi ayarlanabiliyor, her ortam ve ruh haline uygun aydınlatma yapılabiliyor.
Herhangi bir hub gerektirmeden kolayca Wi-Fi’a bağlanarak çalışır hale gelen Tapo L930-5, farklı
ortamlar ya da ruh halleri için farklı renkte aydınlatma senaryoları oluşturmaya olanak veriyor. Bölgesel
renk kontrolü özelliği olan ürün ile 50 farklı renk bölgesi oluşturulabiliyor. Ayrıca ışık şeridi boyunca yer alan
ekstra beyaz LED boncukları sayesinde yüksek lümenli beyaz aydınlatma da yapabiliyor.
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Samsung, 55 inç’lik
kavisli oyun ekranının da yer
aldığı yeni Odyssey ekran
serisini tanıttı.
Seride, Odyssey
Ark,
Odyssey
G70B ve
G65B modelleri bulunuyor.
Odyssey Ark, 165
Hz yenileme hızı, 1ms
tepki süresi ve yeni
kokpit moduna sahip.
Ayrıca dünyanın ilk 55
inç 1000R kavisli oyun
ekranı olma özelliğini
taşıyor. Yüksekliği ayarlanabilir stand, eğme ve
döndürme işleviyle oyun
oynama deneyimini üst
düzeye taşıyor. Ekranı optimize eden kokpit modu sayesinde ise kullanıcının çevresel
görüşünü saran daha gelişmiş
ve sürükleyici bir görüntüleme
sağlanıyor. Ayrıca, basit bir
Wi-Fi bağlantısıyla mükemmel
bir akıllı TV deneyimi sunuyor.
Odyssey Ark, özel olarak
geliştirilmiş, güneş enerjisiyle
çalışan Ark Dial kumandayla
birlikte çalışıyor.

TEKNO-YAŞAM

AKILLI IŞIK ŞERİDİ

KAVİSLİ
OYUN
EKRANI
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K O M İ K

R E S İ M L E R

NASREDDİN HOCA’NIN
YÜZÜĞÜ

Nasreddin Hoca dışarıda bir şey arıyormuş.
Komşusu ne aradığını merak etmiş. Hocaya sormuş:
-Ne arıyorsun hocam diye sormuş?
Hoca:-Yüzüğümü kaybettim.
Komşusu onu nerede düşürdüğünü sormuş.
Hoca da:-Bodrumda düşürdüm.
Komşusu:-Ee o zaman neden kapının önünde arıyorsun?
Hoca:-Bodrum çok karanlık da onun için kapının önünde
arıyorum…

MİZAH

HANGİ LASTİK PATLADI
Dört tane üniversite öğrencisi uyanamadıkları için matematik
finaline geç kalırlar ve okula gidince hocaya arabalarının
lastiğinin patladığını söylerler...
Hoca ilk başta inanmaz ama öğrencilerinin
yalvarmalarına dayanamayarak, onları 3 gün sonra sınav
yapacağını söyler. Sınav günü gelince hoca, 4 öğrencinin hepsini boş
bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur.
Sınav geçme sistemi şöyledir. 100 üzerinden 50 puan alan
herkes sınavı geçebilir. Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada
10’ar puanlık 4 tane basit matematik sorusu vardır. Bunları kolayca
çözerler. Arka sayfada ise 60 puanlık 1 soru vardır: -Hangi lastik
patladı?
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DOKTOR VE DELİ
Doktor, akıl hastasına sorar:
-Bir kulağını kesersem ne olur?
-Canım yanar.
-Ya iki kulağını keserse.
-O zaman iyi göremem.
-Peki ama niçin?
-Niçini var mı canım? İki kulağımı da keserseniz gözlüğümü
nereye takarım?

HESABI GÖNDER
Temel, karısı Fadime’yi bademcik ameliyatı yaptırmıştı. Hastaneden taburcu edilirken, doktor Temel’e bazı tavsiyelerde bulunur ve
son olarak der ki;
-Aslında bu ameliyat gecikmiş, daha çocukken yapılmalıydı.
Temel hemen söze girer:
-O zaman faturayı kayınbabamı gönder de hesabını o ödesun!

UYURGEZER VE OTEL
Adamın biri otele gelir:
-Burada bir gece kalmak istiyorum. Fakat oda istemiyorum.
Otelci şaşkın bakar: -Oda istemiyor musunuz?
-Hayır ben uyurgezerim. Uzun bir koridorunuz varsa, mesele
yoktur. Sabaha kadar dolaşır dururum.
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l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )

1-Elemeden yoğurur, gün aşırı doğurur.
2-Çıt çıt çalışır, kurulunca bağrışır
3-İki kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı.
4-Üç şapkası var bir direği.
5-Gez gez bıkmaz, iz bırakır durmaz.
6-Ağız içinde dil, arifsen bil.
7-Bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk.
8-Elsiz ayaksız kapı açar.
9-Mikropları öldürür hastaları güldürür.

İLGİNÇ SÖZLER

Sınıfta öğretmen uyuklayan öğrencisine sormuş:
-Roma´yı kim yaktı oğlum? Çocuk, “Hocam ben
yakmadım diye” ağlamaya başlamış. Öğretmen sinirlenip
sınıftan hızla çıkmış.
Karşısına edebiyat öğretmeni çıkmış:
-Ne oldu hocam neye sinirlendin?
-Bir çocuğa Roma’yı kim yaktı dedim, ben yakmadım diye ağlamaya başladı. Edebiyat öğretmeni:
-Boş ver hocam bunlar yaparlar yaparlar yapmadım
derler.
Öğretmen iyice sinirlenmiş. Bu sefer karşısında
müdürü bulmuş: -Hocam ne oldu.
-Hiç sorma hocam sınıfta çocuğun birine sordum
Roma’yı kim yaktı diye, çocuk ben yakmadım diye başladı
ağlamaya.
-Tamam hocam niye sinirleniyorsun ben şimdi bir kağıt yazıp kimin yaktığını bulurum zararı da tahsil ettiririm.

NE ZAMAN FRENE
BASILIR?
Bir adam bir kadına direksiyon dersi veriyor.
Eğitmen:-Dar bir yolda süratli bir şekilde giderken
birden karşına baban ve kocan çıkarsa ne yaparsın?
Kadın:-Kocama çarparım.
Eğitmen:-Bak bu dersi beş defa anlattım sana. Hayır
frene basacaksın!

Cevaplar
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ROMA’YI KİM YAKTI?
1-Tavuk
2-Saat
3-Kitap
4-Trafik lambası
5-Ayakkabı
6-Kaval
7-Limon
8-Rüzgar
9-İlaç

l Bir şeye sahip olmak değil layık olmak önemlidir.
l Kusurlarınızı söyleyen arkadaşlar edinin ama dikkat edin
kusurlarınızı yalnızca size söyleyen.
l Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsin bu kolaydır. Ama dostun
başarısına sevinebilmek sağlam bir karakter ister.
l Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur.
l İlk özür dileyen en cesurdur, ilk affeden en güçlü, ilk unutan
en mutlu.
l Görmezden gelin, ses etmeyin, cevap vermeyin, sessizlik
herkesi mahveder.
l Doğruları biliyorsan, yalanları dinlemek eğlencelidir.
l Öyle anlar olur ki hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek yoluna devam eder insan, buna pes etmek değil olgunlaşmak denir.
l Takdir ediliyorsan değil taklit ediliyorsan başarmışsın
demektir.
l Birinin hatasını affedecek kadar iyi olun ama o hatayı hiç
işlenmemiş sayacak kadar aptal olmayın.
l Ne kadar çok bilgi o kadar düşük ego. Ne kadar az bilgi o
kadar yüksek ego.
l En güzel intikam şekli başarılı olmaktır. Başarı seni sevmeyen
herkesi üzer.
l İnsanları tanışırken değil, tartışırken tanırsın. Çünkü öfke
kişiliği ortaya çıkarır.
l İyiyi ara, doğruyu ara, güzeli ara fakat kusuru arama.
l İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız ondan hiç söz etmeyin.
l Üstada sorarlar sevgi mi nefret mi diye, nefret diye cevap
verir ve ekler çünkü onun sahtesi olmaz.
l Alkışı en sessiz karşılayan, alkışı hak etmiş demektir.
l Kapının kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir.
l Başkasından üstün olmamız önemli değildir. Asıl önemli olan
şey dünkü halimizden üstün olmamızdır.
l Dünyada tutku olmaksızın başarılmış hiçbir büyük şey yoktur.
l Ne kadar olgunlaşırsanız, başkalarının sizin hakkınızda ne
düşündüğüne önem vermezsiniz.
l Ben kötü biri değilim sen iyi biri olmamı hak etmemişsindir.
l Kusura mı bakmak istiyorsun, git bütün aynalar senin olsun.
l Fırsatların sayısı, onları görecek insan sayısından çok daha
fazladır.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

EV ÖDEVİ
Küçük kız okuldan
gelir ve annesine:
-Annecim, bugün
okulda yapmadığım
bir şey yüzünden
cezalandırıldım.
Annesi haykırır:
-Ama bu nasıl olur. Okula gelip öğretmeninle bu konu hakkında konuşmalıyım. Bu arada senin yapmadığın şey
neydi?
Küçük kız cevap verir:
-Ev ödevim.
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SOLDAN SAĞA: 1. Garanti-Elek. 2. Alalgarson-ka. 3. Rakam-Krepon. 4. İhanet-Ela. 4. İlkLandon. 6. Ta-İlke-Bej. 7. Ümera-Ta-Rie. 8. Bağa-Şal. 9.Madımak-İma. 10. Kebe-Ab-Akit. 11.
İtici-Ant-Si. 12. TAliban-Asar. 13. An-Lahos-Af. 14. Belit-Zengin. 15. Etiket-Nauru.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Garnitür-Kitabe. 2. Ala-Lam-Metanet. 3. Rakik-Ebabil-Li. 4.
Aga-İradecilik. 5. Namazlağı-İbate. 6. Tr-Ama-Ah. 7. İskelet-Abanoz. 8. Orta-Aşk-Sen. 9. Ene-NbAta-Na. 10. Pederlik-Sagu. 11. Ekoloji-Misafir. 12. KAnon-Esatir-Nu.
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KURSLARIMIZLA
İLGİLİ DETAYLI
BİLGİ İÇİN
www.ismmmo.org.tr

2004 yılından itibaren bulut teknolojisini muhasebe
yazılımında başarı ile uygulayan LUCA'dan
E dönüşümde lider çözümler..

LUCA Ticari Paketleri’ nde yer alan çözümler ile firma
iş süreçlerinde başlayan e uygulamaların LUCA Mali
Müşavir Paketi’ ndeki e defter gönderimi ile Gelir İdaresi
Başkanlığı’ na doğrudan bildirimi sağlanır.
E dönüşüm süreçlerinde TÜRMOB İŞNET Özel
Entegratörlük Hizmetleri anlaşması ile birlikte elektronik
belgelerin saklanması konusunda da önemli hizmetler
sunulur.

