Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı
Bülent Üstünel, ömrünü muhasebe mesleğinin
gelişmesine adamış bir isim. Şimdi de
uluslararası muhasebe standartlarının
Türkiye’ye yerleşmesi için çaba sarfediyor.
Üstünel, “Rüzgârı arkamıza aldık” diyor.

Standartların
sözcüsü

ZİRVEDEKİLER

GÜLŞEN KANDEMİR
Türkiye, Uluslararası Muhasebe Standartları’nı yasal
altyapı daha tamamlanmadan uygulamaya başladı. Türk Ticaret
Kanunu’nun görüşmeleri bugünlerde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde sürüyor… Yeni TTK çerçevesinde Uluslararası
Muhasebe Standartları’nı uygulamak zorunlu olacak ama gerek kamu gerekse özel sektör temsilcileri, uygulamada ‘sıfır hata’ yaşanması için adeta seferber olmuş durumda…
Türkiye’nin muhasebe uygulamalarına standart
arayışıyla ilgili çalışmaların geçmişi kısa değil. Standartlarla
ilgili ilk çeviri, 1977 yılında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
tarafından yapıldı. Sonrasında çalışmalar TÜRMOB’da devam etti.
TMUDESK (Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu)
bünyesinde 1997’de başlatılan çalışmaların içinde değişmeyen bir
isim var… Bu isim, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)
Başkanı Bülent Üstünel’den başkası değil… Kurulun 2002 yılından beri başkanlığını yürüten Üstünel, “Biz sadece standartları
yayınlıyoruz. Onların ilgili kesimlere anlatılması ve eğitilmesi
konusunda da İSMMMO, önemli bir örgüt. TÜRMOB ve İSMMMO’nun
muhasebe standartlarını Türkiye geneline yayma konusunda büyük
katkıları olacağına inanıyorum” diyor.
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Bülent Üstünel’in çocukluğu Ankara’da Seyran
Bağları’nda geçmiş. Ankara Atatürk Lisesi’nden 1960 yılında mezun olmuş Üstünel. Aynı sene siyasal bilgiler
fakültesine girmiş. “Neden siyasal?” diye sorduğumuz
Üstünel, “1960 ihtilali olmuştu. O yıllarda Mülkiyeliler de
çok prim yapmıştı. Ben de o heyecanla okula girdim” diyor.
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde mali şubeden mezun olur
olmaz, Maliye Bakanlığı’nın hesap uzmanı sınavına girmiş ve kazanmış. 1964’te Maliye’ye adım atan Üstünel,
1973’te memuriyetten istifa etmiş. Aslında Üstünel,
birkaç üstadın peşinden gitmiş… Hikayenin devamını kendisinden dinleyelim:
“Benden önce, memuriyetten ayrılmış üstadlarım
vardı. Onların yanına katıldım. Denet’in ilk nüvesini oluşturan Danış Mali İşler Ltd. şirketinde işe başladım. İki üstadım vardı; Osman Selçuk ve Nevzat Kesan… İkisi de rahmetlik oldu. Her ikisini de saygıyla anıyorum ve onları çok
sevdiğimi belirtmek istiyorum. Üstadlar Danış’ı önceden
kurmuşlardı.”

DANIŞ’TAN DENET’E
Danış’taki bazı ortakların yolları 1981’de ayrılmış.
Bülent Üstünel, ayrılanlarla birlikte Denet Mali Danışmanlık
A.Ş’ni kurmuş. Denet’in halen ‘partner’ düzeyinde 10 ortağı var. Denet, iki departman halinde çalışıyor; muhasebe
ve vergi denetimi yapıyor. Denet’in ortaklarının yine turizm danışmanlığı yapan Denet Turizm ve şirketin sirküler
yayınlarını ve kitaplarını çıkaran Denet Yayıncılık adında iki şirketi daha var. Bu üç şirkette 100 kişi çalışıyor.

MUHASEBENİN KİTABINI YAZDI
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Ofisin maskotu Badem
Üstünel’in ofisine girerken bizi sevimli bir köpek karşılıyor. Adı Badem… Bülent Bey’in ortaklarından Mehmet Maç Bey’in köpeği olan Badem de objektiflerimize güzel pozlar veriyor. Bülent Üstünel de bir zamanlar papağan
beslemiş. Yakup adındaki bu papağan adeta evlerinin bir ferdi gibi olmuş.
Ancak papağanını kaybedince öylesine üzülmüş ki, bir daha hayvan beslememeye karar vermiş. Üstünel Yakup’u kahkahalarıyla hatırlıyor:
“Müthiş kahkahalar atardı. Diyelim ki eve misafir geldi. Komik bir diyalog geçiyor. İnsanlar gülerken önce bir nefes alırlar. Bunu Yakup önceden
hissederdi. Ve herkesten önce gülerdi. Papağan espriyi anladı güldü diye
herkes onun kahkahasına eşlik ederdi. Bu böyle katmerlenerek giderdi.”

ZİRVEDEKİLER

Bülent Üstünel, Denet’te vergi departmanı sorumlularından…Vergi departmanında olmasına rağmen
muhasebeye ilgisini de şu cümlelerle anlatıyor:
“Geçmişten beri muhasebeye karşı farklı bir yaklaşımım var. 1992’de Türkiye’de uygulanacak muhasebe
sistemi, uygulama tarihinden 1.5 yıl önce çıkarıldı. Bu süre
içinde biz müşavirlik yaptığımız büyük grupların deneyimli muhasebecileriyle birlikte uygulamalı çalışmalar yaptık. Bu işletmelere muhasebe yönetmelikleri hazırladım.
Bunları daha sonra kitap haline getirdim. 1994 yılında
birinci kitabımı yayınladım. Hesap Planı isimli bu kitap,
peş peşe dört baskı yaptı. Bunu takiben Mali Tablolar isimli bir kitabım daha yayımlandı. Kılavuz niteliği taşıyan bu
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‘İSMMMO GÜVEN
VERİYOR’
KOBİ muhasebe standartlarının geniş
kesimlere aktarılması konusunda
İSMMMO’yla işbirliği yapacaklarını söyleyen TMSK Başkanı
Bülent Üstünel, Oda’yı şöyle
değerlendiriyor:
“İSMMMO, meslek mensuplarına ve meselelerine çok
yaklaşıyor. İdeolojik
olarak da bizim değerlerimize sahip çıkan bir kurum. Bu açıdan da kendilerini her vesileyle kutluyorum. Muhasebe
mesleği güven unsuru
içerir. Bu mesleğin
başındaki insanların da
örnek olması lazımdır.
Şunu söylemeliyim ki,
İSMMMO’yu yönetenler bu
açıdan çok başarılılar.”

kitaplar herhangi bir teoriyi anlatmıyor. Kullanıcıya pratik olarak, muhasebe sistemlerinin
nasıl uygulanacağını gösteriyor.”

ZİRVEDEKİLER

DÖRT BÜYÜKLER VE BİZ
Dünyada denetim işinin yüzde 80’ini Big
Four (dört büyükler) denilen şirketler yapıyor.
Denet ise, Dört Büyükler’den sonra gelen BDO
unvanlı uluslararası muhasebe kuruluşuna
mensup. Bülent Üstünel, “Türkiye’de dört
büyüklerden sonra biz beşinci sırayı teşkil ediyoruz” diyor. BDO’nun yapısını Bülent Üstünel
şöyle anlatıyor: “Türkiye’den BDO’ya üye iki şirket var. Biri Denet, diğeri de Baylan Yeminli Mali
Müşavirlik. BDO’lar; 100’ü aşkın ülkede, 600
civarında büroda muhasebe ve danışmanlık
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hizmeti vermektedirler. Bunlar müstakil kuruluşlardır. Birbirleriyle herhangi bir ortaklık ilişkileri yoktur. Herkes kendi kazandığıyla baş
başadır. Ancak bunlar uluslararası platformda
bir birliktelik oluşturmuşlardır. Enternasyonal
örgüt, bu firmaların aynı uluslararası standartlar
çerçevesinde çalışmasını sağlar. Bütün üye firmalar, merkez tarafından denetlenir. Bu standartlara uymayanlar da ihraç edilir. Her sene
bütün şirketlerin temsilcileri bir araya gelerek,
yapmış oldukları faaliyetleri gözden geçirirler,
politikalarını belirlerler.”
Üstünel, 10 yıl Boğaziçi Üniversitesi’nde
ders de vermiş. 1992-2000 yılları arasında dış
ticaret dersleri veren Üstünel, Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu’nda aldığı görev ve zaman

sıkıntısı nedeniyle bu dersleri bırakmak durumunda kalmış. Bülent Hoca, “Ders vermek keyif
verici. Geriden gelen jenerasyonla temas sağlamanızı ve genç düşünmenizi sağlıyor” diyerek
hocalık günlerini de özlemle anlatıyor.
Evet, Üstünel’in artık zamanının büyük
bölümünü TMSK’ndaki başkanlık görevi alıyor.
2002 yılında faaliyete geçen kurum, Türk
Ticaret Kanunu’nun hazırlık çalışmalarında
da görev üstlendi. TTK; Türkiye’de muhasebe
konusunda Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nu tek otorite olarak belirledi. Merkezi
Ankara’da olan kurulda, Maliye Bakanlığı,
SPK, BDDK, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı, TOBB, TÜRMOB (bir YMM ve
bir SMMM) ve üniversiteden birer temsilci bu-
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lunuyor. Gerek kamu, gerek özel kesimin temsilcileri, 2002 yılından beri Türkiye’de muhasebe standartları konusundaki çok başlığı gidermek için seferber olmuş durumda. Üstünel, “Dünyada iki büyük
muhasebe standardı vardır. Biri Amerika’nın uyguladığı standartlar. Biz bunu değil, Uluslararası
Muhasebe Standartlarını benimsedik. Bunların
Türkçe çevirilerini yaparak mevzuatımıza
kazandırdık, Resmi Gazete’de yayınlandı. TTK
bunu zorunlu hale getirecek. Ama bu beklenmeden
BDDK, SPK ve sigorta şirketleri için Hazine Müsteşarlığı’nca uygulanmaya başlandı” diyerek kurumun işlevini özetliyor.

DÖRT KOMİSYON İŞ BAŞINDA
TMSK’nun çalışmalarının altyapısını oluşturulan dört komisyon hazırlıyor. Bu komisyonlardan
biri, muhasebe standartlarının çevirisini yaparken, diğeri bu standartların içinde anlaşılması
zor olan 39. numaralı standartla ilgili çalışıyor. Halka açık olmayan şirketler için KOBİ muhasebe stan-
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Devrimin
devamını
getiremedik
Üstünel’e “Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?’ diye
soruyoruz. Üstünel ümitsiz değil:
“Bizim tarzımızdaki topluluklarda
hep devrimler ön plana çıkmıştır.
Atatürk devrimi, dünyada emsali
olmayan bir değişimdir. Türkiye bu
devrimin devamını getiremedi.
Bugün çektiğimiz sıkıntılar da
oradan kaynaklanıyor. Bir gecikme
var, eğer sağduyulu hareket edecek olunursa bunlar aşılmayacak
şeyler değil. Yapay konularla
Türkiye’nin gündemi meşgul ediliyor. Zengin bir ülkeyiz. Tanzimattan
beri her gün batıyor derler, ama
hala su üzerindeyiz. Çok dinamik
bir toplumuz.”

Bülent Üstünel, hayatını emekli öğretmen Selma Üstünel ile
paylaşıyor. Üstünel çiftinin iki oğlu var. Küçük oğulları Evren,
30 yaşında. Bir dönem Denet’te çalışan Evren Üstünel, çok
uluslu bir şirkette finansal raporlama yapıyor. Büyük oğlu
Sarpel ise 36 yaşında, evli ve bir çocuk babası. Londra’da
yaşayan Sarpel Üstünel, patent, lisans, marka gibi gayri maddi kıymetler değerleme uzmanı.

“Müşterimiz bizi cumartesi-pazar evimizden de
arar. Akşamları da saat 21.00’dan evvel evime
gidemiyorum. Çoğu zaman işler çantamda ve kafamda eve gidiyor. Bizim işimiz mesele çözmedir” diyen
Üstünel, gençlere de bazı tavsiyelerde bulunuyor:
“Mesleğin ilk üç senesinde yüklendiğiniz bilgilerle bir
fakülteyi çok rahat bitirebilirsiniz. Üniversiteden
mezun olanlar henüz meslek sahibi olmamışlardır.
Mesleklerini burada öğrenirler. Denetim şirketlerinde
işe başlamak çok avantajlıdır. 3-4 senelik çalışma süreci içinde çok sayıda farklı sektörlerdeki firmaların finansal tablolarını incelerler. Bu onlara fark etmeden
deneyim kazandırır. Burada çalışanları bizim denetim hizmeti verdiğimiz firmalar yüksek seviyede ücret
ödeyip adeta kaparlar. Belki de çalışırken bize kızıyorlar. Ben 65 yaşındayım, eve iş götürüyorum. Bu
tür tempo içinde çalışmak bu işin doğasında var.”

ZİRVEDEKİLER

Üstünel’in en önemli hobisi, resim. Kalemi güçlü olan Üstünel şimdi çok zaman ayıramasa
da gençlik yıllarında birçok resim çizmiş. Halen
de evinin duvarlarını kendi resimleri süslüyor. Son
yıllarda resimle çok ilgilenemese de bir müzeye
gittiğinde kendini doğal olarak resimlerin önünde
bulduğunu anlatıyor Üstünel.. Resime kendisini
ilkokul öğretmeninin yönlendirdiğini, pastel, suluboya ve yağlı boya çalışmaları yaptığını, hatta piyasada bulunmadığı için boyalarını kendisinin
imal ettiğini anlatan Üstünel, çocukluğunda
komşularının siyah kırlent yastıklarına yağlı
boya resimler yaptığını hatırlıyor. Üstünel’in
açlıkla ilgili bir resmi seneler sonra bir kitaba kapak olmuş. Üstünel, “Arkadaşlarıma zaman zaman karikatürler çizmiştim. Saklamışlar, bazen
buluştuğumuzda gösterirler, güleriz” diyor.

dartları konusunda ise iki ayrı komisyon çalışıyor.
Komisyonlarda tam 35 kişi görev alıyor. TMSK
Başkanı Üstünel, çalışmaları şöyle anlatı-yor:
“Türkiye uluslararası muhasebe standartlarından
ayrı olamaz, mutlaka dünyaya entegre olmak zorunda. Siyaset de bunu öngörüyor. Hükümet de bu konuda bizim önümüzü açıyor. Avrupa Birliği katılım
sürecinde de bu standartlara uyulması öngörülüyor. Dolayısıyla rüzgar arkamızda… Önümüze engel çıkmadan bu çalışmaları sürdürüyoruz.”
Üstünel’e TTK’da uluslar arası muhasebe standartlarını uygulamanın zorunlu olduğunu ama uygulamayanlara ceza verilmediğini belirtiyoruz. Bu
konuda yorumu da ise şöyle: “Aslında cezai yaptırım koymasanız bile bu kendiliğinden gerçekleşecek. Basel II kriterleri var. Bankalar bu kriterler çerçevesinde kredi vermek için firmalardan
denetlenmiş finansal tablolar isteyecekler. Bir
işletme için denetim ve muhasebe standartları zorunluluğu koymasanız bile kredi almak için bunu yapmak zorunda.
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Sosyal güvenlikte
yeni dönem
KASIM-ARALIK 2008

IMF sağlık harcamalarında "tasarruf" uyarısı yaparken, yeni sosyal güvenlik yasası ile birlikte 222
kısıtlayıcı kural yaşama geçecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, 1 Ocak'tan itibaren
sağlıkta suiistimalleri engelleyecek yaptırımları ve yeni kuralları İSMMMO Yaşam’a anlattı...
IMF sağlık harcamalarında
"tasarruf" uyarısı yaparken, yeni
sosyal güvenlik yasası ile birlikte
222 kısıtlayıcı kural yaşama geçecek.
Hastaneler yılda 3 kez denetimden
geçirilecek. Eczaneler de izlemeye alınacak. Acil olmadıkça 90 günde ikinci
kez MR çektirilemeyecek. Vatandaş bir
yılda 9 kez doğum yapamayacak…
Kurallar böyle uzayıp gidiyor… Sağlık
harcamalarını kısmak için hayata
geçirilecek tedbirlerin tarihi 1 Ocak
2009… Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Yasası 1 Ekim'de
yürürlüğe girecek maddeleri ile sosyal
güvenlik alanında yeni bir dönemin
başladığı aşikar… Bütün bunları
Ankara’da konuşabileceğimiz en
doğru isim, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Başkanı Fatih Acar. Sosyal
güvenlikteki yeni dönemi ve 1 Ocak'tan itibaren sağlıkta kayıt dışını engelleyecek kuralları SGK Başkanı Fatih
Acar, İSMMMO Yaşam’a anlattı. İşte Acar’ın
saptamalarıyla, yeni dönemin satırbaşları:
Yeni yılda sağlık alanında
ne gibi değişiklikler göreceğiz?
Yeni yıldan itibaren sağlık alanındaki suiistimalleri engelleyecek kurallar geliyor. Tam 222 kısıtlayıcı kural… Bir kişi bir
yerde MR çektiriyorsa aynı gün gidip başka
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SGK Başkanı Fatih Acar, 22 Mart 1966 tarihinde Samsun’in Ladik İlçesi’nde doğdu. 1986’da Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye
Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Maliye Bakanlığı
Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazandı. 1988’de Gelirler
Kontrolörü olarak İstanbul Grup Başkanlığı’na atandı. 1995
ve 1997 yılları arasında 2.5 yıl Bursa Defterdar Yardımcılığı görevini vekaleten yürüttü. 1998’de 9 ay İngiltere’ye
giden Acar, yurda dönüşünde Gelirler Kontrolörleri İstanbul Grup Başkanlığında Gelirler Başkontrolörü olarak kamu
hizmetine devam etti. 6 Mart 2003 tarihinde Bursa Defterdarlığı görevine atanan Acar’ın sonraki durağı Adana
oldu. 10 Ağustos 2004 tarihinde Adana Defterdarlığı’na,
29.08.2005 tarihinde de Adana Vergi Dairesi Başkanlığı’da
atandı. Fatih Acar, 2007 yılında da SGK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi göreviyle Ankara’ya geldi. Acar,
SGK Başkanlığı görevini ise 17 Mayıs 2008’de üstlendi.

yerde çektiremeyecek. Bunu yaparsa sistem
uyaracak ve biz de parasını ödemeyeceğiz.
Vatandaş, zorunlu olmadığı halde MR çektiriyorsa parasını da verecek. Acil durum dışında 90 günde bir MR çekilebilecek. Böylece
geçmişte yaşanan bu tür örneklerin önüne
geçilecek. Bazen medyaya da yansıyor, bir
kadın yılda 9 kez doğum yapmış görünüyor.
Bunları kesinlikle görmeyeceğiz. Suiistimal-

SGK Başkanı Fatih Acar, İSMMMO’yu ve
çalışmalarını yakından takip ediyor. İSMMMO
Başkanı Yahya Arıkan’la uzun yıllara dayanan bir
arkadaşlığı olduğuna da dikkat çeken Acar, “ Uzunca bir süre İstanbul’da çalıştım. Sivil toplum örgüt-

lerin önüne geçilecek. Denetimler artacak.
Her yıl eczaneler dışında (devam edecek) her
sağlık kuruluşu yılda 3 kez denetimden
geçecek. Bugün 16 sağlık merkez müdürlüğünde çalışmalar yürütülüyor. 1 Ocak’tan
itibaren 15 il daha ilave edilecek.
Yeni dönem, hastanelere
neler getirecek?
Denetimler eczanelerde de devam

lerinin sosyal güvenlik alanında sundukları
öneriler bizim için önemli. İSMMMO da önemli
bir sivil örgüt. Yahya Bey’i de uzun yıllardır tanırım
ve yakın arkadaşımdır. Çalışmalarını yakından
izliyorum” değerlendirmesini yaptı.

SÖYLEŞİ

İSMMMO’nun
çalışmalarını
izliyorum

Meslek yaşamında 20. yılı
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Emeklilik yaşının 65’e çıkarılmasında ciddi eleştiriler var. Ne dersiniz?
Yaş bugünün olayı değil. İlk defa 2046 yılında emekli olacaklara uygulanacak. O yüzden kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Türkiye’de yapılan genç emeklilik dünyanın hiçbir yerinde yok. Kadınlarımız 38, erkeklerimiz 43 yaşında erkeklerimiz emekli oluyordu. Emeklilik çalışma süresinden daha uzun oldu. Bu reform 50 yıl
sonrasını görerek yapıldı. Çünkü o zaman Türkiye daha yaşlı bir nüfusla karşı karşıya kalacak. Bugün 73’ler civarında olan ortalama yaşama ömrü, o dönemde 80’leri aşacak.

edecek. Sağlık kuruluşları, hastaneler yılda 3 kez denetimden geçirilecek.
1 Ocak'tan itibaren 15 ile daha sağlık merkez müdürlüğü kurulacak.
Katılım payı uygulamasında değişiklik var mı?
İnsanlar özel hastaneye gittiklerinde 10 YTL, üniversite hastanesinde 6, devlet hastanesinde 3 YTL ödeyecek. Sağlık ocaklarında herhangi bir katılım payı ödemeyecek. Avrupa’daki hastanelerde de böyle. Sağlık
Bakanlığı 23 ilde aile hekimliğine geçti. Biz uygulamanın sağlıklı olması
bakımında Isparta, Denizli, Gümüşhane ve Bayburt’ta aile hekimliğine geçtik.
İnsanlar önce sağlık ocaklarına, aile hekimliğine geçsin. Niye? Küçük rahatsızlığı olanlar üniversiteye geldiğinde ciddi bir yoğunluk oluyor.
Özel hastanelerin birçoğu, fark ücretinin yüzde
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30 ile sınırlandırılmasına karşı çıktı. Bu konuda bir
adım atılacak mı?
Özel hastanelerin fark ücretinin yüzde 30'la sınırlanmasına tepkileri oldu. 26 özel hastane protokol imzalamadı. Yüzde 30 tartışmaları sürüyor. Bu konuyu Bakanımızla da görüştük. Protokol imzalayan özel hastanelerin
de şikâyetleri var. Özel sağlık sunucularının taleplerini aldık. Bunları değerlendireceğiz. Yenilerle birlikte yüzde 30 ilave ücret konusunda atılması gereken
adımları atacağız. Sayın Bakan da takip ediyor. Sözleşme imzalayanların
da şikayeti var. Bu ücretin yeterli olmadığını söylüyorlar. Bu konuyla ilgili
bilimsel veriler çerçevesinde bir adım atılacak.
Yeşil kartlılarla ilgili ne tür değişiklik yapılacak?

KASIM-ARALIK 2008

İkinci basamak sağlık hizmetlerinde 210 YTL'ye kadar katkı payı alınıyor. Memurlar
için 3 yıl, yeşil kartlılar için de 2 yıl geçiş süreci öngörülmüştü. Yeni yıldan itibaren memur ve
yeşil kartlı da katkı payı verecek. Zor durumda olduğunu kanıtlayan yeşil kartlı, ödediği katkı
payını geri alabilecek.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli
Sandığı’nı birleştiren tek çatı
uygulamasında hangi noktaya
geldik?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nı birleştiren tek çatı uygulaması yasal olarak
gerçekleşti. Teknolojik alt yapı da oturtulmaya
çalışılı-yor. Sistemin oturması için yoğun bir mesai sarf ediyoruz. Taşra’da 81 il müdürlüğümüzün atamaları gerçekleşti, büyük ölçüde
gerçekleşmiş oldu. Teknolojik altyapıyı oluşturmaya çalışı- yoruz. Reformun birinci amacı,
norm ve standart birliği olan bir sistemin getirilmesiydi. İkincisi mali olarak sürülebilir tek
bir emeklilik sisteminin getirilmesi. Nüfusun
tamamına eşit, kolay, ulaşılabilir, kaliteli
hizmet sunumunu hedefleyen genel sağlık
sigortasının getirilmesi. Bu üçüncü ayağı.
Dördüncü ayak da primsiz ödemeler denen,
yaşlılık, özürlü aylığı gibi sosyal yardımların tek
çatı altında birleştirilmesi. Taslak tamamlandı.

Sağlık sektörü
1 Ocak’ı bekliyor
Sağlık harcamalarını kısmak için hayata
geçirilecek tedbirler, 1 Ocak’ta uygulanmaya başlanacak. SGK Başkanı Fatih
Acar, 1 Ocak kararlarının satır başlarını
şöyle çiziyor. G Acil olmadıkça 90
günde ikinci kez MR çektirilemeyecek.
G Hastaneler yılda 3 kez denetimden
geçirilecek. G Eczaneler mercek altına
alınacak. G 15 ilde sağlık merkez
müdürlüğü kurulacak G Hastanelerin
tepkili olduğu yüzde 30 fark ücreti
yeniden gözden geçirilecek. G Aile
hekimi uygulaması yaygınlaştırılacak.

2009’da bu çalışmaları değerlendirmiş olacağız.
4 parametre açısından gelinen nokta önemli.
Tek çatı tamamlandı, 5510 sayılı Yasa ile tek bir
emeklilik sigorta ve sağlık sistemine geçildi.
Önemli bir açılım gerçekleşmiş oldu.
Prim alacakları konusunda
2009’da yeni bir prim affı var
mı?
Yoğun bir temponun içine girdik. Taşradaki arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde çalışıyor. SSK ve Bağ-Kur kapsamında 26 milyar YTL

Sigortalı erkeğe emzirme
yardımı verilir mi?
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G Malul kız çocuklarının aylıkları evlenmeleri halinde kesilecek
mi? G Hak sahibi eşlerin hisseleri yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşüyor mu? G Kadınlar doğum borçlanması yapabilecek mi? G
Bağımsız çalışanlar internet üzerinden kayıt/tescil bilgilerine ulaşıp,
bu bilgilerin dökümünü alıp, kullanabilecekler mi? G Belediye başkanlığı yapıp da ölen sigortalıların hak sahiplerine makam tazminatı
ödenecek mi? G Tüp bebek tedavisinden yararlanma şartları nelerdir?
G Sağlık hizmetleri paralı mı olacak? G Sigortalı istediği sağlık kuruluşuna gidebilecek mi? G Yeşil kart hangi kriterlere göre verilecek? G İşveren daha az sigorta primi ödemek için sigortalının kazancını
düşük gösterirse kurum bunun doğruluğunu araştırabilecek mi?
G Aylıkların 223 YTL’ye düşeceği doğru mudur?

SÖYLEŞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ekim’de yürürlüğe giren ve
işçi-işveren, çalışan-çalışmayan, evli-bekar, dul-yetim, zengin-fakir ayrımı
yapmaksızın herkesi yakından ilgilendiren 5510 sayısı Sosyal Güvenlik Yasası’nı vatandaşa daha iyi tanıtmak için atağa geçti. Fatih Acar,
“Yeni reformları birçok vatandaşımız bilmiyor. Hazırladığımız kitapçıktan
5 bin adet bastırıp, dağıttık. Bu kitapçık 81 ilde dağıtılıyor. Ayrıca,
SGK’yı ve reformu daha iyi anlatabilmek için 3 broşür daha hazırladık”
diyor. Kurum, vatandaşın reformla ilgili 200 sorusu, hazırladığı kitapçıkta cevapladı. Kitapçıkta yer alan bazı sorular şöyle:

bir borcumuz var. 23 milyar YTL’lik kısım yapılandırıldı. 14.5 milyar YTL alacağımız var.
Prim affı kapsamında 5.4 milyar YTL’sini aldık.
Kalanı taksitler halinde alacağız. Kalanı da 2
yıl içinde tahsil etmeyi hedefliyoruz. Bu yasal
değişiklikler yapıldıktan sonra 26 yönetmelik,
18 tebliğ çalışması yaptık. İkincil mevzuatı önemli ölçüde tamamladık, uygulamaya koyduk.
Yasa’nın sağlıklı bir şekilde yaşama geçmesi için
çalışmalar sürüyor. Bundan sonra prim affı yok.
Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası, 1 Ekim’de yürürlüğe girdi… Neler değişecek?
Genel Sağlık Sigortası altı çizilmesi
gereken bir reform. 18 yaş altı bütün nüfusu kapsama alan bir sisteme geçildi. Vatansız ve
sığınmacıları da içine aldı. Bu sistemde, brüt asgari ücretin üçte birinden az geliri olanların priminin tamamı devlet tarafından karşılanacak.
Bir aile içindeki her bir kişiyi bir kişi olarak değerlendiriyoruz. Üçte biri ile asgari ücret arasındaysa
25 YTL gibi bir prim ödemek suretiyle sağlık
imkânlarından yararlanabilecekler. Bu konuyla ilgili taşrada SGK il müdürlükleri yeniden
yapılandırıldı. İl müdürlüklerine müracaat etmek suretiyle, “gelirim bunun altında”dedikleri
zaman gerekli araştırmalar yapılarak test
sonucunda primin tamamını devlet ödeyecek.
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İnternet kullanımının artması, sanal ihaneti de
artırdı. MSN, Facebook, iletişim ve arkadaşlık
siteleri, kadın ve erkeklerin birbirine temasını
kolaylaştırırken, hiç aldatmayı
düşünmeyenleri de cezbediyor. Artık insanlar
eşlerinin kendilerini aldattıklarını, saç teli ya da
rujdan değil, bilgisayardaki sohbet
kayıtlarından, e-postalardan anlıyor.

KAPAK

AYŞEGÜL EMİR

İnternet icat oldu
evlilikler bozuldu
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“Sabahlara kadar internetin başından
kalkmıyor, MSN’den çıkmıyor, e-posta’sının
şifresini saklıyor, Facebook gibi internet
iletişim ağlarının müptelası, gizli telefon
görüşmelerini artırdı, başka bir cep telefonu
hattı daha kullanmaya başladı, şüpheli
davranışlarında bulunuyor…”
Acaba aldatılıyor muyum? Uzmanlara
göre, eşiniz ya da sevgiliniz bu tarz davranış
değişikliği gösteriyorsa dijital yollarla aldatılıyor olabilirsiniz. Son yıllarda yaygınlaşarak her eve giren internet, aldatmaları da
kolaylaştırdı. İnternet üzerindeki sosyal
iletişim ağı Facebook, anında mesajlaşmayı
sağlayan MSN, arkadaşlık siteleri ve farklı
haberleşme siteleri kadınla erkeğin birbirine
temasını artırırken, yeni aldatma türlerine
sanal aldatmayı da ekledi. Eşler birbirlerini
artık sadece otel ve barlarda değil, internetten de aldatıyor. Ancak uzmanlar yüz yüze
gelindiğinde ilişki yaşanabileceğini, başkasının
yüzünü görmeden ilişkinin gelişemeyeceğini
vurguluyor.
Sanal aldatma internet üzerinde kaldığı
sürece hoş görülebiliyor ama sanalda başlayıp
gerçeğe dönüşen aldatmalar da çoğunlukta...
Toplumda her geçen gün sanal aldatma nedeniyle karısını ve kocasını boşayan insan sayısı
da artıyor. Artık insanlar eşlerinin kendilerini aldattıklarını, saç teli ya da rujdan değil,
bilgisayardaki sohbet kayıtlarından, e-postalardan anlıyor. Eşler bir yere gitmeden, oturdukları yerden hatta yan yana iken bile birbirlerini aldatabiliyor. Sanal sohbetler buna
imkan veriyor. Gecenin geç saatlerinde tanışma amaçlı başlayan sanal sohbetler, zamanla birbirine duygularını açmaya ve sanal
sekse kadar gidebiliyor.

Psikiyatrist Armağan Samancı, internetin
iletişimi kolaylaştırmasının aldatmayı
artırdığını vurguluyor. Aldatmanın duygusal
ve cinsel olarak ikiye ayrıldığını belirten
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Eşin ve sevgilinin sanal aldatmasına karşı teknolojik önlemler ve takip de devreye girebiliyor. İstenilen yere yerleştirilen casus kameralar sayesinde eve geleni, evde olup bitenleri
rahatlıkla görmek yanında internetten konuşulanları takip etmek ve hatta dedektif tutma yoluna da başvuranlar var. Sanal aldatmada belli programları bilgisayara yükleyenler eş ve sevgililerinin e-posta’larını takip edip, kimlerle yazıştığını kolayca görebiliyorlar. MSN görüşmeleri için ‘msn sniffer’ı indirenler bu program sayesinde MSN’de yazılanları kolayca izleyebiliyor. Sanal dışında gerçek takip yolunu seçenler de var. Otomobiline
ve cep telefonuna konulacak cihazlarla nerelere gittiğini takip edebiliyorlar. Dedektif tutmayı deneyenler de oluyor. Türkiye’de, Telekomünikasyon Kurumu’na dinleme talebinde
bulunanların çoğunu eşinden şüphelenenler oluşturuyor.
Asliye Mahkemesi’nden gelen 20 bine yakın iletişimin izlenmesi ve dinlenmesi yönündeki talep
geri çevrilmiş. Özellikle açılan boşanma davalarında taraflar mahkemeden eşlerin yapmış
olduğu görüşmelerin son bir yıllık dökümünü istiyorlar. Bir dedektif bürosu yetkilisi ise,
son dönemde eşlerini takip ettirmek isteyen insanlardan gelen talep sayısında artış olduğunu
belirterek, “Fiziksel takip yanında özellikle eşlerinin cep telefonlarını, e-posta’larını, MSN
görüşmelerini takip etmemizi istiyorlar. Bunun için teknik çözümler sunuyoruz” diyor.

KAPAK

İNTERNET KOLAYLAŞTIRDI

Ruj izi değil, sohbet kaydı
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Sanal seks aldatma
sayılır mı?

KAPAK

Sanal aldatmanın bir şekli de sanal seks olarak gösteriliyor.
Bazı durumlarda sanal seks, gerçek ilişkilerin yerini alabiliyor.
Her ne kadar ilişkiler gerçek olmasa da, neden olduğu acılar gerçek.
Uzmanlar, internet ilişkilerinin sadakatsizlik sayılıp sayılamayacağını tartışıyor. Sanal sekste ilişkiyi gerçek bir insanla yaşamadıklarından, eşlerine verdikleri acıyı algılayamıyorlar. İnternet yoluyla da olsa aldatma her zaman aldatma olarak kabul ediliyor. Fiziken görüşülmediği sürece bunu kabul etmeyenler var bir
de her şeye karşın aldatmadır diyenler. Psikiyatr Dr. Arif Verimli, sanal seksin son derece önemli bir konu olduğunu ve aldatma sayılabileceğini belirterek, şunları söylüyor: "Evli çiftlerin,
sadakat sözü verenlerin, internette bir başkasıyla cinsel içerikli
ilişki kurması bana göre bir sadakatsizliktir. Aldatma denilmesi
için ille de vücut olarak birlikte olmak gerekmez. Bir başkasına
ilgi duymak, onunla cinsel içerikli sözcükler kurmak aldatmanın
ta kendisidir. İnternette yazışmak da bunun dışa vuran davranış
biçimi olduğuna göre, tam bir aldatmadır."

Samancı, kadınların duygusal aldatmaya,
erkeklerin de cinsel aldatmaya daha yakın
olduğunu anlatıyor. Armağan, önceden cinsler
arası yakınlaşmanın zor olduğunu, internetin
ise bunu kolaylaştırdığını aktararak, şunları
söylüyor: “İnternet üzerindeki mesaj siteleri,
iletişim siteleri vasıtasıyla daha kolay duygusal
yakınlık hissedenlerin oranı artıyor. Ama internetten iletişim çok sağlıklı değil. İnsanlar
belli yönlerini ortaya çıkartıp, belli yönlerini saklayabiliyorlar. Genelde internetten kurulan ilişkiler çok uzun süreli olamıyor. Ama
yine de doğal olarak ilişkileri parçalayabiliyorlar. İnternet üzerinden aldatmalar çok
yaygınlaşıyor. İnternet bir anlamda mut-
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suzlukları paylaşma ve buna bir ilaç arama
vasıtası da oldu. Kadınlar daha çok duygusallığı, erkekler ise cinselliği arayan konumdalar.”
Armağan Samancı’ya göre, internetten
aldatma deyince daha yoğun şeyleri düşünmek yerine sıkıntılarından dolayı flörtöz ilişkilerde yoğunlaşma olabiliyor. Normalde
evlilik dışı ilişkiye girmeyecek bireyler bile internet üzerinden macera yaşamak adına
kısa duygusal kaçamaklar ve mesafeli yazışmalar yaşayabiliyor. Samancı, erkeğin aldattığı durumlarda kadınların isterlerse
sorunu çözebildiğini ancak kadının aldattığı
durumlarda bunun çoğunlukla fark

edilemediğini vurguluyor. Samancı. “Toplumda erkek aldatır, kadın aldatmaz diye bir önyargı var. Oysa kadınlar çoğu zaman daha
bağımsızlar. Erkekler çok sorgulamıyor, bir
ev kadını kocası evden çıktıktan sonra her şeyi
yapabilir” diyor.
Sanal aldatma, aldatılanların güvensizlik ve sıkıntı yaşamasına da neden olabiliyor.
Samancı, sanal ortamda aldatıldığını öğrenenlere hemen tepki vermemelerini öneriyor: “Tepki vermeden profesyonel olmak
lazım. Çatışmaya girmek değil, sorunu nasıl
çözerime bakmak gerekiyor. Aldatılma ilişkiyi
yeniden sorgulatıyor, yeniden gözden geçirtiyor. Takip etmek de hiç sağlıklı bir davranış
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ALDATMA
TÜRLERİ
G Sanal aşklar: İnternet üzerinden chat ve
Facebook gibi sitelerden bulunan sanal kalan ya
da gerçeğe dönen aşklardır.
G Tek gecelik ilişkiler: Aldatmanın en sık
yaşanan şekli. Genelde erkeklerin sık başvurduğu bir yöntem.
G Uzun süreli gönül ilişkileri: Bu tür aldatma, aldatılandan çok aldatana zarar verir. Aldatan erkekse, iki ayrı kadının duygusal beklentileri arasında bunalır. Kadın başka bir erkeğe
gönül verdiyse kocasıyla aynı evde bulunmak,
aynı sofrada yemek yemekten bile azap duyar.
G Ofis aşkları: Ofis ortamlarında, ciddi bir
ilişkiye dönüşmeyen ufak tefek flörtler sık
yaşanır. Küçük göz kaçamakları büyük bir aşka
dönüşebilir. Erkekler iş ortamlarında konumlarını
kullanarak kadınları etkileme yoluna gidebilir ve
bazı kadınlar da statü sahibi erkeklerden kolaylıkla etkilenebilir.
G Göz kaçamakları: Göz kaçamakları da ofis
aşkları gibidir. ‘Firari’ bakışların hızla unutulup
gidebileceği gibi ciddi bir ilişkiye de dönüşebileceği tehlikesine dikkat edilmesi gerekir.

KAPAK

KASIM-ARALIK 2008
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değil. Bu davranış şekli, ilişkiyi ve
bireyleri daha sıkıntılı durumlara
sokar. Telefon dinlenmesi de ciddi
sıkıntılara neden olur. Öncelikle
sorun nedir, karşıdaki birey kimdir,
nasıl üstesinden gelinebilir tarzında yaklaşıma girilmeli. Doğrudan
eşle çatışma ilişkileri daha zorlaştırıp, sıkıntıya sokarak üçüncü
kişiye bireyi yakınlaştırabilir. Sorun
çözüldükten sonra ilişkiyi devam ettirmeye karar verilebilir. Profesyonel
olmak lazım.”

SOHBETTEN AŞKA…

KAPAK

Uzman Psikiyatrist Oğuz Tan
ise, dijital aldatma ile ilgili veri olmamakla beraber, normal aldatmaların evli erkeklerde oranının
yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 10
olduğunu söylüyor. Tan, şu görüşleri dile getiriyor: “Teknoloji her şeyi
olduğu gibi aldatmayı da çok kolaylaştırdı. Aldatmayı hiç düşünmeyen insanlar bile, bilgisayarın
karşısında biraz zaman geçirdikten
sonra baştan çıkabiliyor. İnternette
her şey önce çok masum niyetlerle
başlar. Sohbet flörte dönüşünce, kendini aldatmak kolaydır. ‘Nasıl olsa
birbirimizi görmemiz bile mümkün
değil’ diye düşünülürken, ok yaydan çıkar. Bu tür aldatma, çok sinsice ruhu ele geçirir, aldatma niyeti
olmayanı bile baştan çıkarabilir, o
nedenle en iyi olanın, evlilerin internet sohbetlerinden özellikle de
karşı cinsle sohbetten tamamıyla
uzak durmalarıdır.”

ÇOCUKLAR DUYMASIN
Psikiyatrist Oğuz Tan, çocukların aldatma sonucu çıkacak sorunlardan haberdar edilmemesini
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Sanal ihanetin göstergeleri
G Evlilik ritüellerinden kaçmaya başlar.
G İnternet başında saatlerce kalır.
G Odaya her girişinizde bilgisayarda oyun sitesi açar.
G Daha önce girdiği siteleri sistemden siler.
G E-posta kutusunu temizler, boş gösterir.
G Sohbet odaları ve sanal seks buluşma yerlerine girer.
G Uyku düzeni değişir, ev işlerini reddeder.
G Gizlilik ihtiyacı artar ve yalan söyler.
G Maddi meseleleri saklamaya çalışır.
G Kendine bakmaya başlar, parfümünü değiştirir, yeni kıyafetler satın alır.
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Neden
aldatıyorlar?

KASIM-ARALIK 2008

tavsiye ediyor ve şu önerilerde bulunuyor: “Özellikle aldatılan kadınlar, acılarına çocuğu da ortak
kılar, çocuğu babaya düşman eder aynı cephede
savaşırlar. Oysa boşandığı halde çok iyi ebeveynlik yapan anne-babalar varsa, aldattığı halde çok
iyi ebeveynlik yapanlar da vardır. Aldatanlar,
genelde ‘çocuklarım anne-babasız kalmasın diye

boşanmıyorum’ derler. Ancak kalitesiz bir evliliğin
çocuğa zararı, resmen sona ermiş bir evlilikten daha
az değil. Üstelik ‘çocuklarım için boşanmıyorum’ kararı, ‘eşime çocuklarım için katlanıyorum’
düşüncesini de getirir. Bu düşünce de, kişinin evliliği düzeltme çabalarının önünde önemli bir
psikolojik engeldir.”

KAPAK

G İlişkide beklenilen paylaşımın
olmaması, ilginin azlığından
şikayet edilmesi.
G Eşe güven duyulmaması,
birlikte bir gelecek
görülmemesi.
G Evlenmeden önce doyuma
ulaşmamış olmak, görücü usulü
evlilik, erken yaşta evlenmek ya
da tutucu bir çevrede yetişmiş
olmak.
G ‘Hayır diyememe, kendine ya
da karşısındakine ‘dur’
diyememe. Özellikle erkeklerin,
eşlerini aldatmasının ardından
kendilerini bu şekilde ifade
ettikleri bir savunma biçimi
olarak adlandırılabilir.
G Özellikle toplumda evlenmeden
önce cinsel ilişkiye girmek
istemeyen kadınlarla birlikte
olan erkeklerin, cinsel
ihtiyaçlarını karşılayabilmek
adına başka kadınlarla birlikte
olması da ‘cinsel aldatma’
nedenlerinden biri.
G Rutinden sıkılan, ilişkinin
monotonlaştığını düşünen kişi
de aldatma eğiliminde
bulunabilir. Yenilik, eğlence ve
heyecan arayışı kişiyi dışarıya
yöneltebilir.
G İntikam için aldatma. Özellikle
bir tarafın diğerine kızgın
olduğu durumlarda ya da
aldatıldığını öğrenen tarafın
altta kalmamak için gurur
duygusuyla hareket ettiği
durumlarda bu tür aldatma
yaşanır.
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YENİLENDİ

G Yeni bir yüz
G Fonksiyonelliğini arttırdık
G Her birime ayrı bir ana sayfa
G İnsan Kaynakları bölümü

ve daha
bir çok
yenilik
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Heyecanı
tükenmeyen
gazeteci
Radikal Gazetesi Ekonomi Müdürü Ruhi
Sanyer, gazeteciliğin heyecansız
yapılamayacağını söylüyor. Sanyer,
gazeteciliğe tesadüfen başlamasına
karşın bu alanda sağladığı başarısını
Türkiye Maden İş Sendikası’nda edindiği
deneyimlere bağlıyor.
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DEFNE DOĞAN
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Türkiye nasıl bir hava içindeydi?
1955 yılında Kayseri’de doğdum. Subay
olan babam daha sonra Ankara’ya tayin oldu.
1960 yılında 27 Mayıs sonrası ordudan emekli edilince memleketi olan Konya’ya yerleşti.
İlkokuldan sonra o zamanki adı Konya Maarif
Koleji olan bugünün Konya Meram Anadolu
Lisesi’ne gittim. Konya’da olduğumuz yıllar Avrupa başkentlerinin 68’lilerin işgal ve çeşitli
eylemleriyle sarsıldığı yıllardı. O zaman biz de
büyük şehirlerdeki üniversitelerdeki boykotları
desteklemek için ortaokullarda da başlatılan
boykotlara katılmıştık. Hatta boykotun ilk
günü, rahmetli Müdür Muavinimiz Halil Edil’in
bahçeye çıkmamızı engellemek için sınıfların
kapılarını tek tek kilitlettirdiğini hatırlarım.
Ortaokulu orada bitirdikten sonra Kadıköy
Anadolu Lisesi’ne geldim. Daha sonra eğitimi
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde
tamamladım. Eğitim gördüğümüz yıllar
Türkiye’nin kabuğunu kırmaya, demokratik
adımları atmaya çalıştığı yıllardı. Toplumun tüm
kesimleri örgütleniyor ve hakkını arıyordu. Bu
çabaların ne kadar insafsızca bastırıldığını
unutmak mümkün mü?
Türkiye’nin en büyük kitlesel eylemi olan
1 Mayıs 1977’yi ve ardından yaşananları, üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen AB yolunda ilerleyen bir
Türkiye’nin bu ayıbın üzerindeki kara perdeyi

Kızım Melisa’yla
gurur duyuyorum
Ruhi Sanyer, 16 yaşındaki kızı Melisa’nın
duyarlılığından gururla bahsediyor. “Hatta
kimi zaman Anadolu’nun çeşitli kentlerinde yaptığı sosyal çalışmalardan sonra evimize
döndüğünde kızımın bitlendiğini görmek artık
pek şaşırtmıyor beni” diyen Sanyer şöyle devam ediyor:
“Melisa, İstanbul’da bir Fransız Lisesi’nin
üçüncü sınıfında okuyor. Prensipleri olan,
merhametli, yardımsever, esprili bir çocuk.
Derslerinde başarılı. Sosyal faaliyetlerin içinde.
Türkiye’de insanların nasıl ayakta kalmaya
çalıştığını görüyor ve onlara bakarak ne kadar
şanslı olduğunu, şanslı olmayanlar için de bir
şeyler yapılması gerektiğini biliyor. Müjdat
Gezen Sanat Atölyesi’nde tiyatro eğitimi alıyor. Hedefi ABD’de iyi bir üniversite öğrenim
görmek. Şu aralar onun için çalışıyor. Onunla
gurur duyuyorum. Eşim Zehra eski bir gazeteci. Aralarında Dalay Lama ile yaptığı röportajın da bulunduğu eserlerle Gazeteciler
Cemiyeti’nin ödüllerini aldı. Şimdi kendi işinin
patronu. Hem işiyle hem de bizimle uğraşırken
araya bir halkla ilişkiler masterı, bir de doktorası sıkıştırıverdi. Aynı zamanda IPRA’nın (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) dünyadaki 11
yönetim kurulu üyesinden biridir.”
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Ruhi Sanyer… Gazetecilik mesleğinde 26
yılı geride bıraktı. Kendine özgü üslubu ve iletişim
kurma becerisi Sanyer’e, gazetecilik mesleğinde
başarının kapılarını açmış. Gazeteciliğe tesadüfen
girse de, Maden-İş Sendikası’ndaki iş deneyiminin iletişim becerisini kuvvetlendirdiğini
söylüyor. Tabii, Sanyer’in 12 Eylül darbesinden
sonraki koşullarda, kendi deyimiyle “tesadüfen
ve koşullar gereği” başladığı gazetecilik
mesleğinde başarısının bir diğer önemli unsuru da heyecan… Radikal Gazetesi Ekonomi
Müdürü Ruhi Sanyer, heyecanının azalmadığını
sürekli arttığını belirtiyor ve “Heyecan biterse
bu iş de biter” diyor. Sendikadaki iş deneyiminin
katkısını ise şöyle özetliyor: “DİSK’e bağlı
Türkiye Maden İş Sendikası Toplu Sözleşme Dairesi’nin en genç uzmanıydım. Ancak insanlarla kolay ilişki kurabilmem, beraber çalıştığım Hasan
Eriş (Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü),
Faruk Türkoğlu (Ekonomist Dergisinin iki
yaratıcısından biri) gibi ağabeylerimden öğrendiklerimle o dönemde hiç zorluk çekmedim.”
Radikal Gazetesi Ekonomi Müdürü Ruhi
Sanyer, İSMMMO Yaşam’a konuk oldu.
Gazeteciliğe nasıl
başladınız?
12 Eylül darbesinden sonra Türkiye’deki birçok insan gibi ben de iş bulamadım. İş buldum, peşimden gelip attırdılar. Sınav kazandım,
polisten geçmişi öğrenip almadılar. Sonunda
1982 yılında Babıali’ye adım attım. Gazetecilikte
de o dönem öğrendiklerim, insanlarla kolay
ilişki kurabilmem çok işime yaradı. Bir de ben
gazetecilikte heyecanın çok önemli olduğuna
inanırım. Bizim meslekte heyecanınız biterse
işiniz de bitmiş demektir. Mesleğe adım attığım
1992 yılından beri heyecanım hep arttı. Hep
okudum, hep yeni bilgiler edinebileceğim kişilerin peşinden koştum. Bunları yaparken de belli ilkelerim oldu. Bu ilkeler bana haber kaynaklarımla ve tanıştığım insanlarla ilişkilerimde
rehberlik yaptı. Bunların sayesinde de 26 yılı
kazasız, belasız tamamladım.
Eğitim gördüğünüz yıllarda
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‘Öğrenmek bir süreç’
1978-79 döneminde Türkiye tarihinde gerçek örgütlü
güç ve gücünü gerçekten örgütlülüğünden alan Maden İş deneyiminin kendisine pek çok şey kattığını belirten San-yer, bugün
geriye baktığında gördüklerini şöyle özetliyor:
“Maden İş deneyimi bana öğrenmenin bir süreç
olduğunu öğretti. Çeşitli konularda sizden çok farklı düşünen
insanların olabileceğini ve sizin bu insanlarla da birlikte çalışabileceğinizi gösterdi. Düşünün bir büyük işyerinde sözleşme
görüşmelerine başlıyorsunuz. Yanınızda binlerce çalışan
var. Karşınızda o şirketin sahipleri. Sizin pastadan bir dilim
fazla pay daha almanız, onların pastasından bir dilim
gitmesi demek. Kırmadan, dökmeden görüşme sürecinde işi
germeden bir orta noktada buluşmanız şart. Yaptığınız sözleşme
sonrası fabrikanın çalışmaya devam etmesi şart. Ancak sözleşme
temsil ettiğiniz insanları da memnun etmeli. Bunlar kolay işler
değildi ve biz Maden İş’te bunu öğrendik. O zaman bunu
öğrendik ve gazetecilikte de bunu uyguluyorum.”

26 G İSMMMO YAŞAM DERGİSİ

kaldırmak, bu katliamın sorumlularını ortaya çıkartmak için parmağını
bile oynatmamasını unutmak mümkün mü?
Bu dönemde sizde izler bırakan olaylar ve
insanlar kimler?
Hayatta en çok etkilendiğim kişi babamdır. Hızla parlayan ve
sönen bir barut fıçısıydı. İnsanlara hep yardımcı olmaya çalışırdı. Açık
sözlüydü. Bizi hiç sıkmadı, hiçbir şey için ne beni ne de kardeşimi zorladı. Bize hep ‘Bir işi neden yaptığınız, bir kararı neden verdiğiniz sorulduğunda cevabı kekelemeden ve terlemeden verebilecekseniz o işi yapın,
o kararı verin’ derdi. Ben de hep bunu uygulamaya çalıştım. Ancak az
da olsa kekelediğim ya da terlediğim zamanlar olmadı değil. Ancak
babamı çok erken, ben 15 yaşındayken yitirdik. Türkiye’nin hareketli
günlerinde yanımızda olamadı. Bize yol gösteremedi. 1960’ların sonunda
Anadolu’da hep ileriye bakan aydın, namuslu ve yardımsever bir insandı.
Türkiye’de ekonomi gazeteciliği nereden
nereye geldi?
Ekonomi gazeteciliğinin nereden nereye geldiğini görmek için
1970’li yılların ikinci yarısından itibaren gazete arşivlerini incelemek
lazım. Ekonomi gazeteciliği de Türkiye’nin büyüyen, gelişen ekonomisiyle
gelişti ve büyüdü. Bir ya da yarım sayfayla başlayan ekonomi gazeteciliği bugün kimi gazetelerde 10 sayfaya ulaştı. Gazetelerin en çok rağbet gören sayfaları arasında ekonomi sayfalarının da bulunduğunu söylemek abartı sayılmaz.
Siz, bugün hak ettiği tirajı alamasa da Türk
basınında önemli bir kapı aralayan Radikal’de 10
yılı aşkın süredir çalışıyorsunuz. Radikal deneyiminizde umduğunuzu bulabildiniz mi?
Radikal benim kurucuları arasında bulunduğum ve çalışmaktan
mutluluk, gurur duyduğum bir gazete. Be-nim işyerim değil bir anlamda
evim. İnsan ilişkilerinin diğer gazetelere göre çok farklı olduğu bir yapı.
Bu ülkede tirajıyla orantılı olmayan bir saygınlığı ve ağırlığı olduğu da
açık. Biz insanların ‘Radikal yazdıysa doğrudur’ diyeceği bir gazete yaratmak için yola çıktık. Bunu da başardığımızı zannediyorum.
Radikal’den önce nerelerde çalıştınız?
Gazeteciliğe 1982 yılında Haldun Simavi’nin patron olduğu Günaydın Gazetesi’nde başladım. Orada Ekonomik Bülten adlı haftalık bir
ekonomi gazetesi çıkardık. Kısa süreli bir yeni Asır- Sabah maceramız
oldu. Sonra tekrar Günaydın Grubu’na döndük. Arkasından yaklaşık bir
yıl ABD’nin New York kentinde BusinessWeek dergisinde gazetecilik stajı yaptım. Dönüşte Haldun Bey’in medyadan çıkması ve gazeteleri Asil
Nadir’e satmasıyla, iş yaşamımızda ilginç bir dönem başlamış oldu. Ardından Asil Nadir’in batmasıyla iki yıllık bir gazete patronluğu dönemimiz
oldu. 1995 yılında Milliyet Grubu’na geldim ve Posta’yı çıkartan ekibe
katıldım. Bir yıl sonra da Radikal’i çıkartan ekibin bir üyesi oldum.
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Sanyer, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile...

Gazetecilik ‘rahipliğe’ benzer
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biliyoruz. Hükümetler, merkez bankaları
trilyonlarca dolar para saçtılar ancak bu
işin sonuna gelindiğini, artık toparlanmanın başlayabileceğini söyleyen kimse
yok. Bu krizden ne zaman çıkılabileceğinin
söylenebileceği gün, zararın boyutlarını
belirlediğimiz gün olacaktır. Bence o
güne de hayli uzağız. Resmi tüm çıplaklığıyla 2009’un üçüncü çeyreğinde
görür, 2010’da suyun yüzüne doğru çıkmaya başlarız diye düşünüyorum. Hem
dünyada, hem Türkiye’de artık hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak.
Ekonomik kriz yerel
seçimin sonuçlarını ne yönde
etkiler?
Ekonomik krizin sonuçları seçimleri
bazılarının sandığı kadar etkilemez.
Çünkü hükümet bu krizi Türkiye’nin
değil dünyanın krizi olarak satıyor. Bir noktaya kadar da haklılar. Seçim kampanyasında da bu sakızın çok çiğnendiğini
göreceğiz. Zaten hükümet Türkiye’nin yılın
üçüncü çeyreğinde yüzde yarım
büyüdüğünün açıklanmasının ardından
‘Bakın dev ülkeler eksi büyüme gösterdi.
Biz onlardan iyiyiz’ demeye başladı. Ancak o zaman da bizim dünyada paranın
bol, faizlerin düşük olduğu dönemlerde
neden mikro düzenlemeleri yapmadınız,
neden verimliliği artıracak yatırımlar
yapmadınız diye sorma hakkımız var.
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Sanyer, sevdiklerine yeterince zaman ayıramadığını itiraf etse de bu mesleği seçenler için bunun
“olağan” olduğunu belirtiyor ve yakınmıyor. Yine de
Sanyer’in bu konuda kimseyi üzmeyecek bir formül bulduğunu söyleyebiliriz: “Yıllar önce Günaydın Gazetesi’nde mesleğe başladığımız zaman Müessese Müdürü
Kemal Kınacı ile tanıştırmışlardı. Kemal Bey o zaman
bana ‘Oğlum gazetecilik rahipliğe benzer’ demişti. O
zaman Kemal Bey’in ne demek istediğini pek anlamamıştım ama 26 yılın sonunda çok iyi anlamış bulunuyorum. Ancak ben çeşitli davetler (akşam yemekleri) ve yurtdışı seyahatler için baştan bir kural koydum
kendime ve bunu da herkese anlattım: Ruhi Sanyer
sevdiklerine ayıracağı zamandan sizin için bir kere
vazgeçer. İkinci kere olmaz. Bunun için alınmayın, darılmayın. Yemek davetinize ya da yurtdışı davetinize gelemeyişimi kişisel almayın. Kızımın OKS sınavlarına hazırlanma döneminde İstanbul Olimpiyat Stadı’ndaki Liverpool- Milan maçı davetini bile bu nedenle kabul etmedim çünkü kızımın o akşam bana ihtiyacı vardı.”

Ekonomi sayfalarında
reklamveren etkisi yoğunlaştı mı?
Gazetelerin ekonomi sayfalarının
eleman sayısına ve eldeki olanaklara göre
iyi olduğunu düşünüyorum. Daha iyisi olamaz mı, tabii olabilir. Ancak bunun için
gerekli yatırımların yapılması şart.
Reklamverenin etkisinin yoğunlaştığına
ilişkin görüşlere katılıyorum. Kendileriyle iyi haberler olabileceği gibi kötü
haberlerin de gazetelerde yer alabileceğine hala alışamadılar. Hele bazıları bu
konuda çok tahammülsüz. Hele bu
ekonomik kriz döneminde bazı reklamverenler (onlar kendilerini bilir) işten yüzlerce kişiyi attıklarının duyulmasının
ardından kendilerini temsil eden halkla
ilişkiler ajanslarına gazetelerin ekonomi
sayfalarını yönetenleri aratıp, ‘Bizimle ilgili haber var mı yarın’ diye sorma
cüretini bile gösterdiler. Çoğu arkadaşımızdan da hak ettikleri cevabı aldılar.
Ekonomik krizin nereye
varacağını, tahribatının ne
boyutta olacağını soranlara
ne yanıt veriyorsunuz?
Her gün ortaya çıkan yeni bir veri
‘İş daha da kötüye gidebilir, gerçek durum daha kötüymüş’ düşüncesini akıllara
getiriyor. Yani biz bir aysbergin şimdilik
sadece su üzerindeki bölümünü göre-
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Neoliberal politikaların
sonu geldi… Kapitalizmde
yeni bir çağ başlıyor. Yeni
dönemde, devlet
ekonomiye daha çok
müdahale edecek. Çin’in
merkezde olduğu daha
vahşi bir kapitalizm
görmemiz de olası…
GÜLŞEN KANDEMİR

DOSYA

Kapitalizmde
zihniyet değişiyor
Dünya ekonomisindeki kasırga henüz dinmedi… Dev şirketler batıyor, milyonlarca insan işsiz kalıyor. Dünya, yüzyılın ekonomik krizini yaşıyor… ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Lehman Brothers’in batmasıyla adeta bir volkan gibi patlayan bu krizin ateşi milyar
dolarlık kurtarma paketleriyle söndürülmeye çalışılsa da, 2009 yılında
da etkisini göstereceği kesin.
1929 bunalımından sonra ilk kez dünya böylesine büyük bir
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ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya… Bütün bu krizin tozu dumanı arasında kaybolsa da, derinden bir tartışmadır gidiyor… Kapitalizmin sonu mu
geldi? Marksistler biraz da gönüllerindekini dillendirip, ‘Kapitalizmin sonu
geldi’ diyorlar. Ancak kapitalizmin sonundan bahsetmek için erken olsa
da, kesin olan bir şey var ki, kapitalizm artık eskisi gibi olmayacak. Zaten bunun sinyalleri de gelmeye başladı bile…
İSMMMO Yaşam olarak, ekonomik krize paralel derinleşen sistemle
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ilgili tartışmayı masaya yatırdık. Farklı kesimlerden görüşler aldık.
Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Ahmet İnsel, 1980’lerden
itibaren uygulanan neoliberal dönemin sonuna gelindiğini vurguluyor. 1980’de İngiltere’de ‘demir lady’ olarak anılan Margaret
Teacher’ın başbakan seçilmesiyle birlikte
kapitalizmde yeni dönem başladı. Bu dönemde,
temel amaç kar maksimizasyonu oldu. Diğer bir
deyişle kara giden her yol mübah görüldü. Sermayedar, yönetici üzerinde hâkimiyet kurdu, her
şey sermayedarın çıkarına göre kurgulandı. Buna
bağlı olarak işçi ücretleri olabildiğince düşürüldü.
1980’lerden sonra eşitsizlikler arttı. Sermayedarın geri dönüşü adı altında işletmelere
yüzde 15 gibi yıllık yüksek bir kar orana getirildi. Sürdürülemez bu kar oranını, yatırım fonları bizzat halka açık şirketlere dayattı. Profesör
Ahmet İnsel, “Bu büyük karlarla birçok büyük
bir firmanın adeta altını boşattılar. İçi boş zengin şirketler ortaya çıktı. Bu dayatma nedeniyle bugün sistem çöktü” diyor.

TASARRUF UNUTULMUŞTU
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kazanamadığını krediyle almaya başladı. Yine
bu dönemde çalışanlarla yöneticiler arasında
büyük ücret eşitsizlikleri ortaya çıktı. 1’e 30 varan
ücret farklılıkları kabul edilebilir ve ahlaki
düzeyde olmaktan çıktı.

DEVLET GERİ DÖNÜYOR
Yüzyılın krizinde devletler, dev şirketleri
kurtarıyor. Yeni dönemde dev şirketleri kurtaran
devletlerin bunlar üzerinde bir hakimiyetinin olması da kaçınılmaz bir sonuç olarak görülüyor.
Evet, devlet kapitalizmde düzenleyici bir güç
olarak geri dönüyor. ABD Merkez Bankası
(FED) Alan Greenspan’ın “Mali piyasaların
kendi kendini düzenleyeceğine inandım, hayatımın hatasını yaptım” itirafı ekonomide devletin

geri dönüşünün habercisi olarak görülüyor… Nihayetinde, dev şirketleri kurtaran devletler, yönetici maaşlarına kadar birçok konuya müdahil
olmaya başladılar bile… Ancak ekonomistler
konuyu daha da ileri götürüp, devletin toplu sözleşmelerde bile taraf olacağını belirtiyorlar. Evet
düzenleyici bir güç olarak devlet geri dönerken,
mali piyasaları da bundan sonra artık daha çok
denetleyecek. Mali piyasaların denetlenmesi ise
kapitalizmin denetlenmesi anlamına geliyor.
Yeni dönemde çalışma kurallarının değişeceği konusunda da uzmanlar hemfikir. Sendikalar
daha güçlü bir şekilde yeniden devreye girecek.
Ama sadece işçi ücretini belirlemek için değil…
Kurumları daha aktif olarak yönlendiren aktörler
olacaklar.

DOSYA

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri
Kozanoğlu’na göre, neoliberalizmin yaygınlaşması anlamına gelen küreselleşme, değişmez
ve doğal bir düzen gibi sunuldu. Ancak bunun
söylendiği gibi sağlam olmadığı da ortaya çıktı. Kozanoğlu, “Neoliberalizm çok ciddi bir ideolojik krizle karşı karşıya… Neoliberalizmdeki
hegemonyaların inandırıcılığı azalıyor” görüşünü
savunuyor.
Neoliberal dönemin diğer bir özelliği ise
tasarrufun adeta unutulmasıydı. Bu dönemde
ücretler ve kazançlar azalırken, tasarruf yapmak
da gittikçe zorlaştı. Amerika’da tasarruf oranının
yüzde 0’lara inmesi bunun en çarpıcı örneği. Aynı
süreç Türkiye’de de yaşandı. Özal döneminde,
1970’lere oranla ücretlerde önemli bir düşüş
yaşandı. Çalışanlar ücretlerden elde edemediği
refahı kredilerle elde etti. İnsanlar ücretle
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CHP ve sendikalar
çözümler üretmeli

Çalışan tasarrufa yönelecek

DOSYA

İnsel

Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet İnsel’e göre, kapitalizmde yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni
dönemdeki bazı değişiklikler şöyle:
G Devlet, piyasa ekonomisinde önemli aktörlerden biri olacak.
G Mali piyasaların kendi kendine düzenleme yetisine sahip
olduğu fikri tarihe karışıyor.
G 1980’lerden sonra artan eşitsizlikler azalacak.
G Çalışanlar tekrar tasarrufa yönelecek. Kredi ile refah
sağlama dönemi bitiyor.
G Çalışma kuralları değişecek. Sendikalar devreye girecek; sadece
işçi ücretini belirlemek için değil, aktif olarak işi yönlendiren aktörler olacaklar.
G Batı merkezli iktisadi hakimiyetin sonuna gelindi. Önümüzdeki 1015 yılda Çin ve Hindistan ekonomileri dünyada hakim olacak. ABD
ve Avrupa ülkeleri değil…
G Ulusal devletlerin egemenliğinin sorgulanamaz olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Eğer kapitalizm yeniden düzenlenecekse, bu devletlerin yaptırım meşrutiyeti de sınırlandırılacak.
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Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Şefi Hasan Eriş, yaşanan krize
rağmen kapitalizmin belli bir süre
sonra eskisinden daha parlak bir
tempo ile varlığını sürdürmeye devam edeceğini düşünüyor. Eriş'in
görüşleri satır başlarıyla şöyle:
Biliyoruz ki, kapitalizmin
özünden, iç dinamiklerinden kaynaklanır. Üretimle tüketim arasındaki dengesizliğin toparlanamaz
büyüklüklere vardığının algılanmasıyla "patlar", ardından önlenemez bir çöküntüyle "dip" yapar ve yeni bir dengenin objektif koşulları
türedikten sonra sistem, eskisinden çok daha canlı bir tempo ile
yeniden yükselişe geçer. Bu kez de öyle olacak ve kapitalizm, belli bir süre sonra eskisinden daha parlak bir tempo ile varlığını sürdürmeye devam edecek.
Sistemin çökmesi söz konusu değil ama işleyiş değişecek. Ana
kural, serbest piyasa ve liberal sistem temelde yerini koruyacak. Sistemin sigortası ve koruyucusu devlet, yeni kurallar koyarak eski
işlevine dönecek. Kamu denetiminde güvenceye alınan şirketler eski
ya da yeni sahiplerine devredilecek. Sermaye ve finans piyasaları
için Basel benzeri gözetim ve denetim kuralları yeniden belirlenecek,
yeni düzenleyici kurul ve kurumlar devreye sokulacak.
Gelelim Türkiye'ye... 2001'de önemli deneyimler kazandık
ama şimdi bunlar yetmeyecek. Bu kez başka hünerler göstermek,
daha güçlü sıkıntılara göğüs germek gerekecek. Ayrıca krizin ucu
gözükmüş değil; sanırım gittikçe ağırlaşacak ve zor bir kış olacak.
Bu süreçte şirketlerin bir kısmı batacak, mülkiyet kısmen el
değiştirecek ama, sistemi radikal biçimde değiştirebilecek siyasal
ve sendikal örgütlülükler olmadığı için faturanın büyüğünü sabit
gelirliler, çalışanlar ödeyecek. İşsizlik, hayat pahalılığı, sosyal dengesizlikler daha da artacak. Toplumsal huzursuzluğun, boşanmaların,
hırsızlık, cinnet, anarşinin tırmandığını göreceğiz.
CHP, CHP'nin solu ve sendikalar, tam da bu noktada, önce kendi kendileriyle hesaplaşarak yaratıcı çözümler üretmek, somut politikalar önermek durumundadır. Kamu kaynaklarını saçıp savurmadan
da sağlık, eğitim ve sosyal dayanışma programlarına yönlendirmenin,
gelir dağılımının daha da bozulmasını engelleyecek vergi politikalarının, dar gelirlilere yönelik destekleri kurumsallaştırmanın
zamanı şimdi değilse ne zaman gelecek? "
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Kapitalizm daha da vahşileşecek

Erinç Yeldan

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı ve Prof.
Dr. Erinç Yeldan, yaşanan dönemi kapitalizmin önemli bir buhranı adlandırıyor. 1980 sonrasındaki neoliberalizmin iktisat politikalarının artık iflas ettiğini söyleyen Yeldan, “Piyasaların kendi kendini denetlediği, devletin ekonomiye müdahalesinin olmayacağı savları boşa çıktı” diyor.
Prof. Dr. Erinç Yeldan’a göre, Çin de adeta bir
cin gibi şişeden çıktı. Yeni dönemde Çin, Hindistan gibi
ülkelerin dünya ekonomisi üzerinde daha büyük etkilerini göreceğiz. Bu krizle birlikte dünya kapitalizmin
merkezi Çin’e kayacak. 3. dünya ülkelerinde de kapitalizm yükselecek. “Bu dönemde çevrenin tahribatına
yol açan, hem de emeğin acımasızca kullanıldığı vahşi

bir kapitalizmle karşı karşıya kalacağız” yeni dönemin dinamiklerinden birini özetliyor Yeldan.
“Kapitalizm finansal sistemin spekülatif karları olmadan, sanayideki kar oranları ile hayatını
sürdüremez. Finansal spekülati rantlar konusunda da
denge bozuldu” diyen Yeldan, kapitalizmin bundan
sonraki durumunu şöyle anlatıyor:
“Kapitalizm bundan sonra daha vahşi ve
yıkıcı bir hal alacak. Genişletilmiş bölgeler savaşlar
göreceğiz. İran gibi ülkeler savaşın içine çekilerek, savaş
kapitalizmin çıkışının bir yöntemi olarak kullanılacak.
Belki 2010 başlarında dünya pozitif bir büyüyemeye
geçecek ama yeni bir dengeye geçmesi acılı bir süreç
olacak.”

Devlet verdiği paranın
hesabını soracak

Dünyanın ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu
söyleyen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Kapitalizm gibi toplumsal bir
düzenin tehdit altında olması ancak farklı bir düzeni uygulamaya
toplumsal güçlerin hazır olmasıyla olur” diyor.
Ardında da dünyada bu şartın oluşmadığının altını çiziyor.
Kozanoğlu, görüşlerini şöyle özetliyor: “Kapitalizmin ölmesi; sosyalizmin alternatif tasarım olarak ortaya çıkmasının bir örgütlenme
sorunu… Bundan yana ümitleri olanların bu dönemi örgütlenmek,
geniş kitleleri seferber etmek ve krizin sonuçlarına karşı direnmek
için harekete geçirmeleri oluyor. Yunanistan’da yaşananlar; başka
Avrupa ülkelerinde yaşanması muhtemel gelişmeler; bu tarz tasarımlar açısından da yeni bir olanak olduğunu gösteriyor. Hükümetlerin,
kamu otoritelerinin ekonomiye daha fazla müdahale edecekleri,
piyasalara likidite pompalayacakları, ‘kendine Keynescilik’ dediğimiz
anlayış artık daha ön plana çıkacak. Ancak bütün bunlar sermayenin
sorunlarını çözme yolunda atılan adımlar… Kredi kartını ödeyemeyen
insanlara arka çıkmak değil de bunlara kredi veren bankalara arka
çıkmak... Evet ekonomiye müdahaleyi meşrulaştırıyor. Emekçi
kitleler açısından olumlu bir açılım göstermiyor. Buna karşın toplumsal mücadele açısından da bir açılım olanağı ortaya koyuyor.”

Kapitalizmin yaşanan krizle birlikte başka bir
şekle bürüneceğini söyleyen Milliyet Gazetesi Yazarı Meral Tamer, “Piyasa ekonominin devlet tarafından
denetlendiği bir dönem başlıyor” diyor. Tamer, yeni
dönemde beklenen değişiklikleri şöyle özetliyor:
“Dünyada devletlerin; şirketler ve bankalar batmasın diye dünyada verdikleri paranın değeri 6
trilyon doları geçti. Devletler bu paraları veriyorsa;
elbette işçiye kaç para verileceğinin ve CEO’ya kaç
para verileceğinin hesabını soracak. Bir ara tabanla tavandaki ücret farkı 1’e 1500 olmuştu. Bunlar geri
gidecek ve dengesini bulacak. Yeni kapitalizmin bir
noktasında –belki 5, 10 yıl sonra- bir azami ücret konulacak. Bir CEO en fazla ne ücret alacak; bu belli olacak. Bu krizi yaşamamızın nedenlerinden biri toplumla şirket arasındaki uçurumun artmasıydı. Küçücük
ücretler verildiği halde, şirketler bunu bile bir yük
olarak kabul ediyordu. Eskiden şirketlerde sendikalaşma çoğunluktaydı. Son 12-20 yıldır işçi hakları
tamamiyle silindi. İçi boş, kof şirketler oluştu. Bunların değişmesi artık olası…”
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Kozanoğlu

Meral Tamer

DOSYA

Toplumsal mücadeleye
açık bir ortam
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başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
Yeni yıl, yeni umutlar demek… Maalesef 2009’a yeterince coşkulu giremediğimizi
belirtmek isterim. Dünyanın keyfi kaçmış durumda… Yüzyılın ekonomik krizi dünyayı
kasıp kavuruyor. Milyarlarca dolarlık kurtarma paketleriyle yangın söndürülmeye
çalışılsa da; her gün yeni bir yerde, alevler yeniden yükseliyor. Bu krizin olumsuz
etkilerini Türkiye’de de görmeye başladık. Eminim ki, siz değerli üyelerimiz de bu
yangının sıcaklığını yakından hissediyorsunuzdur. 2009’da krizin derinleşip derinleşmeyeceği sorusu, zihnimizi meşgul etmeye devam ediyor.
Aslında Türkiye ve dünya keyifsiz ama, İSMMMO Yaşam ekibi, sizler için olabildiğince keyifli bir dergi hazırlamaya çalıştı. Dergimiz, siz değerli üyelerimiz için
nefes alabilecekleri bir alan yaratmak istiyor. Hayatınıza keyif katacak detaylar içeren
dergimiz, yeni yıla yakışır bir şekilde yeni yüzü ile karşınıza çıkıyor.
Yeni İSMMMO Yaşam’ın kapak konusunda, teknolojinin kadın erkek ilişkilerinde
yarattığı dejenerasyonu işledik. Sanal ihanet, azımsanmayacak boyutta. Teknolojik
aldatmaya karşı alınabilecek önlemleri de yazıda okuyabilirsiniz.
Dosya sayfalarımızı her zaman olduğu gibi güncel konulara ayırdık. Ekonomik
buhran ile birlikte kapitalizm yeniden sorgulanmaya başlandı. Uzmanlar kapitalizmde
yeni bir çağın başladığı konusunda birleşiyorlar...
Dergimiz yine kendi alanında söz sahibi konuklara sayfalarını açtı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, her kesimin hayatında devrim yaratan değişiklikleri
anlattı. Radikal Gazetesi Ekonomi Müdürü Ruhi Sanyer’in hayatının kilometre taşlarını
aktardığımız söyleşimizi de ilgiyle okuyacağınızı tahmin ediyoruz. Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve eşi Demet Şener Kutluay da dergimize konuk oldular. Hem
kariyer planlarını hem de mutlu evliliklerinin sırlarını anlattılar.
Moda, gezi, kültür sanat, kariyer, kitap, dostlarımız ve daha nice dopdolu sayfalar… Yeni yılda hayatınıza renk katabildiysek ne mutlu bize… Sevdiklerinizle, gönlünüzce geçireceğiniz bir yıl diliyorum.
Sevgiyle kalın dostlar…

Yahya Arıkan

İSMMMO
Kasım-Aralık 2008
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Bizim
takım
oley!
Bu takım SMM ve YMM’lerden oluşuyor. Tezcan Uzcan’ın çalıştırdığı PwC Türkiye futbol
takımı, gelecek yıl şampiyon olarak uluslararası turnuvayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.

RENKLİ YAŞAM

GÜLŞEN KANDEMİR
Futbol, dünyada kitleleri peşinden
sürükleyen yegane spor… Futbolu seyretmek
kadar oynamak da keyifli… Bu yazımızda futbol oynamanın keyfine varmış, içimizden bir futbol takımını anlatacağız sizlere… Bu takım ağırlıklı olarak YMM ve SMM’lerden oluşuyor.
Evet, PwC Türkiye futbol takımından bahsediyoruz.
Dünyanın önde gelen bağımsız denetim
şirketlerinden PwC’nin Türkiye şirketinde 1.000
kişi çalışıyor. Böylesine büyük kurumlarda
çalışanların birbirini tanıma oranı azalıyor.
Çalışanlar arasında kaynaşmayı sağlamanın bir
yolunun da takım sporları yapmak olduğunu
düşünen şirket, 7 yıl önce 7 kişilik bir futbol
takımı oluşturulmasına ön ayak olmuş. Önceleri
bu az ekiple, yurtdışında halı saha turnuvalarına
katılan takım, son 3 yıldır 25-30 kişilik bir
kadroya ulaşmış. Takımın 2 yıldır bir hocası bile
var. PwC Türkiye Futbol Takımı’nın hocası, Tez-
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can Uzcan, 1. ve 2. ligde birçok takımla
çalışmış bir isim. Şimdi birikimini ağırlığı
denetçilerden oluşan bir takıma aktarıyor.
Aslında Tezcan Hoca’nın işi başlangıçta
hiç kolay olmamış. Geçen sene takımını 70 kişi
arasından seçerek oluşturmuş. Şu anda 27 kişiden oluşan takımından memnun. Oyuncularının günün yoğun koşuşturmasından sonra
antremanlara koşarak geldiklerini söyleyen Tezcan Hoca, “Oyuncularımın birçoğu en az bir yabancı dil bilen, Türkiye'nin en iyi okullarından
mezun olmuş kişiler. Takımda birçok mali
müşavir arkadaş var. Genç bir kadromuz olması
sebebiyle de birçok oyuncum da staj sınavına
hazırlanıyor. Dolayısıyla takımımızın eğitim seviyesi çok yüksek. Bu bana büyük zevk veriyor” diyor. PwC şirket yönetiminin de futbol
takımını her konuda desteklediğini söyleyen Tezcan Uzcan, konuşmasını şöyle sürdürüyor:
“Takımı yurtdışında yapılacak turnuvaya
en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Ayrıca
yurt içinde de birçok turnuvaya katılacağız. Bu

sene takıma çok genç, yetenekli arkadaşlarımız
katıldı. PwC Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum.”

MAÇA DAVET VAR
PwC Türkiye Futbol Takımı’nın iskeletini denetçiler oluşturuyor. Takımın içinde birçok
İSMMMO Üyesi de var. Bunlardan biri de
Takım kaptanı, SMMM Tarkan Şentürk. “Takım
sporları şirket içi kaynaşmamızı artırıyor ve birbirimizi tanımamızı sağlıyor. Kendim için
konuşursam, koridorlarda selamlaşma sayım
çok arttı” diyor. İş hayatının yoğun temposu sebebiyle maalesef bazı sosyal aktivitelere uzak
kalındığını söyleyen Şentürk, “Artık bizim için
öyle olmuyor çünkü yaklaşık 2 senedir haftanın
3 günü, profesyonel bir antrenörle spor yapıyoruz. Spor belki ferdi yapılacak bir şey ama
takım sporlarının en büyük özelliği herkesin birbirine karşı sorumluluğunun olması, bir bütün
olarak hareket etmesi. Biz bunu başardık” diye
sözlerini sürdürüyor.

KASIM-ARALIK 2008

OYUNCULAR
1-Soner Kaya-ofis hizmetleri
2-Tahir Köksal- Vergi departmanı
3-Yıldırım Atalay- Vergi departmanı-A.Denetçi
4-Selim Elban- Bağımsız Denetim-A.Denetçi
5-Olcay Can- Bilgi İşlem
6-Aras Belür- Pazarlama
7-Serdar Ocak- Ofis Hizmetleri
8-Bahadır Çakmak- Çevirmen
9-Emre Yalçın- Bağımsız Denetim-A.Denetçi
10-Taylan Beşiktaş-vergi departmanı-A.Denetçi
11-Özmen Kaya-ofis hizmetleri
12-Naci Kumludere-Vergi departmanı
13-Barış Düzel-Vergi departmanı-Denetçi
14-Ege Ersoy-Assurance-Stajyer m.mensubu
15-Metin Zilan- Bağımsız Denetim-A.Denetçi
16-Harun Çelik- Bağımsız DenetimA.Denetçi
17-Umut Hallaç-Bağımsız Denetim-A.Denetçi
18-Vedat Cavlı-Vergi departmanı-A.Denetçi
19-Umut Dülger-vergi departmanı-A.Denetçi
20-Ümit Battal-Vergi departmanı-A. Denetçi
21-Yasin Yılmaz-Bağımsız Denetim-A.Denetçi
22-Ertuğrul Acar-Vergi departmanı-A. Denetçi
23-Ulaş Ceylanlı-SMMM, Kıdemli Müdür,

24-Erkan Çağlayan-Ofis Hizmetleri
25-Tarkan Şentürk - SMMM, Müdür
Yardımcısı, Kıdemli Denetçi
26-Serkan Aydın -Vergi departmanı-Denetçi
27-Reşit Otkun -Vergi departmanı-Denetçi

ANTRENÖR: TEZCAN UZCAN
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2009’da ise turnuvanın nerede olacağı
henüz kesinleşmedi ama Tarkan Şentürk,
“Nerede yapılırsa yapılsın seneye şampiyon
olarak turnuvayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz” diyor. Turnuvada hangi takım şampiyon olursa, o ülkede gelecek yılın turnuvası
yapılıyor.
PwC Türkiye’de takımdan sorumlu yöneticiler, şirket ortağı YMM Faruk Sabuncu
ile şirket ortağı SMM Adnan Akan. Çalışanlarını takım sporlarına teşvik ettiklerini
söyleyen Adnan Akan, şirket bünyesinde bir
de basketbol takımlarının olduğunu vurguluyor. Akan, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Takımımız, geleneksel olarak her yıl
yurtdışında sadece PwC ofislerinin katıldığı
bir turnuvada yer alacak. Bu turnuva için
yurtiçinde başka şirketlerin katıldığı bir
ligde de yer alacağız. Ayrıca yine özel
karşılaşmalar da yaparak takımımızı hazırlamaya çalışıyoruz.”

RENKLİ YAŞAM

Kıdemli Denetçi

Takım, antremanlarını 2 ayrı sahada
yapıyor. Hafta içi iki gün BJK Fulya Tesisleri,
hafta sonu da cumartesi günü Anadoluhisarı Marmara Üniversitesi Kampüsü Beden
Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulu’nun futbol sahasında antremanlarını gerçekleştiriyor.
Takım üyeleri özellikle cumartesi sabah
antrenmanlarını iple çekiyor. Sabah 7’de
başlayan antreman sonrası hep beraber
boğazda kahvaltı yapıyorlar. Takım kaptanı
Tarkan Şentürk’ün tüm meslek mensuplarına da bir mesajı var:
“Eğer bünyelerinde kurdukları futbol
takımları varsa onlarla tanışmaya ve dostluk
maçları yapmaya hazırız. Bundan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.”
PwC Türkiye Futbol takımı her yıl bir
uluslararası turnuvaya katılıyor. 2006’da
İsveç’e giden takım, 2007’de Güney Kıbrıs’a
gitmiş. Bu yıl ise Anak PwC'deki yapının
değişmesi sebebiyle turnuva yapılmamış.
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‘Basketbolda yönetici
olmak istiyorum’
Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay’ın kariyer planı hazır… Basketbolu bıraktığında
antrenör olmak istemiyor, yöneticiliğe hazırlanıyor. Manken Demet Şener’le evli olan
Kutluay, ikinci çocuğunun yolunu gözlüyor. Y A Ğ M U R D E M İ R

34 G İSMMMO YAŞAM DERGİSİ

KASIM-ARALIK 2008

KASIM-ARALIK 2008

Kriz nedeniyle endişeliyiz
Kutluay ailesinin patronu Demet Hanım. "Ailemizde evle ilgili her
şeyden ben sorumluyum ama faturaların takibini İbrahim yapar. Ayrıca yapılan büyük harcamalardan muhakkak İbrahim'in haberi olur" diyor. Kutluay ailesi yatırımlarını gayrimenkul alarak ve çocuklarının geleceği için tasarruf yaparak değerlendiriyor.
Kutluay çiftinin ailesinde de muhasebeciler var. Demet Hanım'ın
eniştesi Bursa'da mali müşavir. Muhasebecileriyle uzun yıllardır çalıştıklarını vurguluyor Demet Kutluay. Dünyada yaşanan ekonomik krizle ilgili İbrahim-Demet Kutluay çiftinin yorumu ise şöyle:
"Bu kriz nedeniyle biz de endişeliyiz. Bizim her şeyimiz var, gerisi
önemli değil gibi bir düşünce tarzına sahip değiliz. Sonuçta biz de bu
toplumun bir parçasıyız ve yaşanan her türlü zorluk bizleri de üzüyor.
En kısa zamanda tüm Türkiye'nin bu zorlu süreçten fazla yara almadan
kurtulmasını diliyoruz. Yaşadığımız, toplumun huzuru ve refahı bizler
için çok önemli."
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İbrahim Kutluay, kariyerinde ulusal ve uluslararası
birçok başarıya imza atmış bir basketbolcu… (A) Milli Basketbol Takımı’nın yanı sıra, Fenerbahçe Ülker’de uzun süre
forma giydi Kutluay… Yunanistan’ın PAOK ekibinde
başarıyla temsil etti Türk basketbolunu… Çok değil, iki ay
önce de Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) ekiplerinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile sözleşme imzaladı. Kutluay, “Umarım, bu sezon sonunda tekrar Beko Basketbol
Ligi’ne çıkıp, orada yeni başarılara imza atarız. İTÜ
camiasına şampiyonluk yaşatmak arzusundayız" diyor.
İbrahim Kutluay, 3.5 yıl önce manken Demet Şener’le
nikah masasına oturdu. Halen İrem adında minik bir kızları var. Kutluay çifti, bugünlerde ikinci evlatlarının yolunu gözlüyor. 5.5 aylık hamile olan Demet Şener Kutluay,
bir erkek çocuğu dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Magazin dünyasının da yakından tanığı Demet-İbrahim Kutluay çifti, İSMMMO Yaşam’a mutlu evliliklerinin sırrını anlattılar…
İbrahim Bey, Fenerbahçe’de basketbolu tamamlayacağınızı düşünüyorduk
ama ayrıldınız. Neden?
İbrahim Kutluay: Basketbol hayatıma başladığım
Fenerbahçe’de yine sporculuk ha-yatımı noktalandırmak
istediğimi daha önce de söylemiştim, ama olmadı. İçimde
basketbol oynama isteğim devam ettiği için ayrıldım. Ayrıca Fenerbahçe takımından da bana teknik adam olarak
çalışma konusunda bir teklif gelmedi. İTÜ’de olmaktan mutluyum. Buraya para için de gelmedim. Fenerbahçe’de kimseye kırgınlığım olamaz. Ben orada İbrahim Kutluay oldum.
Sezon başında yurt içinden ve yurt dışından teklifler olmasına karşın, İTÜ’de oynamak beni daha çok heyecanlandırdı. Farklı hedeflerim var. Yetenekli oyuncuları basketbola kazandırmak için çalışmalar yapacağım.
Basketbolda başarılı bir kariyeriniz
oldu. Bundan sonraki hedefiniz nedir?
İbrahim Kutluay: Basketbol oynamaya 2-3 yıl daha
devam etmek istiyorum. Kendime iyi bakan profesyonel
bir oyuncuyum. Yine sporda kalacağım ama antrenörlük
yapmayı düşünmüyorum. Daha çok yönetici tarzında devam etmeyi düşünüyorum. Şu anda böyle bir düşüncem var
ama ilerde olaylar nasıl gelişir bilemiyorum.
Basketbola gönül vermiş gençlere
neler önerirsiniz?
Basketbolu çok sevmeleri gerekiyor. Sevmek de yet-
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Mankenlikten
oyunculuğa
İstanbul’da 11 Nisan 1977’de doğan
Demet Şener, Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun oldu.
Mankenliğe 1994 yılında başladı ve bir yıl sonra 1995’de Türkiye Güzeli seçildi. Televizyonda
"Vip Suare" ve "Şans Direksiyonu" adlı
programların sunuculuğunu yapan Şener, "Bir
Demet Tiyatro" ve "Böyle mi Olacaktı" adlı televizyon dizileriyle oyunculuk hayatına başladı.
Daha sonra Gani Müjde’nin yazıp yönettiği
"Kahpe Bizans" adlı sinema filminde oynadı.
Ardından 1999 yılında, Mustafa Altıoklar’ın
senaryosunu yazıp yönettiği "Asansör" filminde,
2000’de Hemşo’da filminde rol aldı. Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında
evlendi.
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miyodr çok çalışmak ve her türlü fedakarlığı yapmak şart.
Eşiniz sahadayken siz neler hissediyorsunuz?
Demet Kutluay: Her maçta çok heyecanlanıyorum. En büyük isteğim onun iyi
oynaması, kazanması, mutlu olması. Sakatlanmadan, kazasız belasız o maçı atlatması benim için çok önemli. İbrahim, yenince çok mutlu bir şekilde eve geliyor, yenilince daha sus pus oluyor. Kendiyle hesaplaştığı anlar oluyor ama bize yansıtmıyor.
Gerçi eskiden daha çok susardı. İrem olduktan sonra susmayı bıraktı.
İş nedeniyle yoğun olduğunuzu tahmin ediyoruz. Antremanlar, kamplar… Özlem yaşıyor musunuz?
İbrahim Kutluay: Tabii ki özlem oluyor ama sonuçta profesyonel bir sporcu olunca
alışıyorsunuz. Özlemler zaman zaman güzel de oluyor. Şunu söylemeliyim ki, bu yaz
aileme çok zaman ayırabildim. İnanılmaz keyifli bir tatil yaptık. Ben 15 senedir bu
kadar uzun bir tatil yapmamıştım. Bu tatilden sonra kızım İrem'le aramda çok farklı bir ilişki başladı. Şimdi eşime ve kızıma İstanbul'da olduğum için daha çok zaman
ayırabiliyorum. Bundan da mutluyum. Spor hayatımca başarı kazandım artık daha
fazla para veya başarı ihtirasım yok. Tek derdim ailemle güzel zaman geçirmek. İrem'in
bu yaşlarını bir daha göremeyeceğim. O yüzden tadını çıkarmaya çalışıyorum. Gelen
yurtdışı tekliflerini ailemle birlikte olmak adına değerlendirmedim. Zaman hızla akıyor.
Hedeflerim doğrultusunda spora devam ediyorum ve mutluyum.
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Altyapıdan NBA’a...
İbrahim Kutluay, 7 Aralık 1973 doğumlu.
Basketbola Fenerbahçe altyapısında başladı.
1994-95 sezonunda Fenerbahçe'yi Türkiye
Ligi'nde finale kadar taşıdı.
Kısa sürede Milli Takım'a kadar yükseldi.
1999/2000 sezonunda Efes Pilsen ile sözleşme
imzalayan Kutluay, bir yıl sonra Yunanistan'ın AEK
Atina takımına transfer oldu. 2003 yılında
Ülkerspor forması giymeye başladı. 4 yıllık sözleşmesi olmasına karşın NBA rüyasını gerçekleştirmek için 22 Eylül 2004’te Seattle Supersnics
ile sözleşme imzaladı. Kısa bir süre sonra tekrar
Panathinaikos’a döndü. Kutluay 2005/2006
sezonu başında Ülkerspor'la 2 yıllık kontrat imzaladı. Geçen sezon Ülker ile Fenerbahçe'nin birleşme kararı doğrultusunda, basketbola başladığı
Fenerbahçe'ye 7 sezon sonra geri döndü. Kutluay’ın son durağı ise İTÜ oldu…
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Hamilelik nasıl gidiyor?
Demet Kutluay: Güzel gidiyor, 5.5 ay doldu. İlk başlarda çok zorlandım. Zaman zaman serum bile aldım ama bu durumu İrem'de de yaşamıştım. Şimdilik her şey yolunda gidiyor.
Güzel bir hamilelik geçiriyorum.
Mankenler hamileliklerinde fazla kilo almıyorlar. Sizin
özel bir beslenme şekliniz var mı?
Hayır özel bir beslenme şeklim yok. İlk hamileliğimde 23 kilo almıştım. Bu
hamileliğimde ise şu ana kadar 9 kilo aldım. Ben hamileliklerimi keyfime göre yaşayan annelerdenim. Normalden daha zayıf bir yapım olduğu için fazla kilo almak beni rahatsız etmiyor. Canım ne isterse onu yi-yorum. Mutlu ve pozitif olmaya bakıyorum. Bunu yapmayayım,
bunu yemeyeyim derseniz, bu bebeğe de geçer. Ben hamileliğimin keyfini çıkarıyorum.
Bir kızınız var, oğlunuz da yolda… Neler hissediyorsunuz?
İbrahim Kutluay: Çocuk sahibi olmak bambaşka bir şey, hayattaki her şeyin önüne
geçiyor. “Çocuğum mutlu olsun, hayatta diğer şeyler umurumda değil” diyorsunuz. Tabii ki
maçlar önemli ama İrem'in bir gülümsemesi, bir hareketi tüm üzüntümü alabiliyor.
Evlendikten sonra işinizi bıraktınız. Çok nadir podyumlarda
yer aldınız. Bunu İbrahim Bey mi istedi?
Demet Kutluay: Aslında evlendiğim için değil, İrem olduğu için işimi bıraktım. Zaten
evliliğim öncesinde işlerimi çok azaltmıştım. Fazla zamanımı almayan iyi projelerde yer almak istiyordum. Bu şekilde devam ediyorum. İki üç günümü alan işlerde yer almayı tercih
ediyorum. Bu tarz işler hem maddi hem manevi olarak beni çok tatmin ediyor.
İkinci bebekten sonra iş anlamında daha çok zorlanmayacak
mısınız? Ya da tamamen bırakacak mısınız işinizi?
Demet Kutluay: Yine ayarlar ve yaparım. Daha çok televizyona bir iş yapmayı istiyorum bundan sonra. Çocuğum dünyaya gelip ele avuca geldikten sonra televizyonla ilgili güzel
projelerimiz var. Yine reklam kampanyaları, tanıtımlar olacak. Benim önceliğim ailem. Ben
onların yanında olduğum zaman, İbrahim'in maçına gittiğim zaman çok mutluyum. Setlerde
zaman geçirmektense onların yanında olmayı tercih ediyorum.
Dizi teklifleri geliyor mu?
Demet Kutluay: Daha önce sık sık geliyordu ama herhalde artık oynamayacağımı anladıkları için vazgeçtiler. Daha önce dizide oynadım. Ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum
ve bu nedenle istemiyorum. Belki ilerde bir sit-com olursa haftanın belli günleri ve saatleri
çalışabilirim. Onun dışında kesinlikle dizide oynamak istemiyorum.
İbrahim Kutluay: Geliyor ama benim yoğun maç programım olduğundan böyle bir zamanım yok. Doğru bir proje gelirse düşünebilirim.
Bu mutlu beraberliğin sırrını bize de söyler misiniz?
İbrahim Kutluay: Sevgi, aşk ve saygı önemli ama birbirine tahammül edebilme, alttan alabilme de çok önemli. Aile iç huzurunu sağlamak kolay değil. Evliliklerde iki farklı insanın aynı dili konuşması zor. Saygı ve sevgi çok önemli. Biz bunlara dikkat ederek mutluluğumuzu sürdürmeye çalışıyoruz. Annemizden, babamızdan nasıl gördüysek öyle yaşıyoruz.
İnşallah mutluluğumuz hep böyle devam eder.
Demet Kutluay: Sevgi ve aşkın yanında anlayış ve saygı da çok önemli. İnsanları olduğu
gibi kabullenmek gerekiyor. Ben İbrahim'i bu haliyle sevdim ve kabul ettim. O da beni böyle
sevdi ve kabul etti. Fikir ayrılıklarımız oluyor ama saygı çerçevesi içinde çözüyoruz.
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Kriz ücret
zamlarını vurdu

KARİYER

Ücret zamlarında, kriz ertelemesi yaşanıyor. Kamudaki
zamların yüzde 4 olacağı açıklanmasına karşın, özel
sektörde her firma ya kendine göre zam yapacak ya da
zammı Temmuz ayına erteleyecek. A Y Ş E G Ü L E M İ R
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Aylarca büyük emekler verilerek çalışıldı, mesailer, tutturulması gereken hedefler derken
yılın sonuna gelindi. Çoğu çalışan heyecanla ücret zamları için beklemeye başladı. Ancak uzmanlara göre beklentilerinin gerçekleşmeme olasılığı yüksek. Çalışanlar, bu yılsonunda zam
yerine işlerini koruyabildikleriyle sevinmek zorunda kalacaklar. Hedeflerin üzerine çıkan enflasyonla beraber yüzde 10-15 oranında beklenen zamlar, krize kurban gidiyor. Kamuda çalışanlara yüzde 4 oranında zam yapılacağının açıklanması da özel sektördeki zam beklentilerinin
düşmesine neden oldu.
Bu yıl işten çıkartmalar ve hedef küçültmelerin gölgesinde kalan zam için çoğu çalışan
umudunu Temmuz ayına ertelemek zorunda kaldı. Ücretler çalışan motivasyonunda ve verimliliğinde önemli bir yer tutuyor. Ücret araştırmaları yapan Poyraz Danışmanlık’tan Ali İh-
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En çok asgari
ücretliyi etkiliyor

2008'DE BEYAZ YAKALILARDA
PİYASA ÜCRET ARALIKLARI

G Tahminlere göre şu anda Türkiye’deki
şirketlerin yüzde 20’sinde çift zam uygulaması
bulunuyor.
G Enflasyonun çift haneye ulaşması durumunda
şirketlerin yüzde 45`i yeniden 2 zammı
gündeme getirecek.
G Krizin özellikle düşük gelirli çalışanları ve
asgari ücretlileri vurması bekleniyor.
G Birleşik Metal İş’in araştırmasına göre brüt
asgari ücret, küresel finansal krizin ardından
dövizde yaşanan dalgalanmayla son iki ayda 39
Euro gerileyerek, 311 Euro düzeyine geldi.
G Özel sektörde 'kriz fırsatçılığına'' izin
verilmemesi, kriz bahane edilerek yapılmak
istenen işsizleştirme, işsizlik tehdidiyle ücret
düşürme ya da çalışanları mağdur edecek benzeri
uygulamaların önüne geçilmesi gerekiyor.

Pozisyon
Ücret (YTL-Net)
Yeni üniversite mezunu:
750-1.500
2-3 yıl
1.500-3.000
3-5 yıl kıdemli uzman, ilk kademe
yöneticisi, şef yardımcısı:
2.000-4.000
5-7 yıl orta kademe yönetici,
şef, müdür yardımcısı, müdür:
3.500-7.000
7-10 yıl orta/üst kademe yönetici,
müdür, grup müdürü:
6.000-10.000
10-15 yıl üst kademe yönetici,
genel müdür yardımcısı, director:
8.000-16.000
10-20 yıl tepe yöneticisi:
14.000-28.000
CEO / Genel koordinatör:
20.000-50.000
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geçmiş krizlere bakılarak bu tahmin
yürütülüyor.

ACİLEN KRİZ
YÖNETİMİNE GEÇİLMELİ
İşverenlerin krizi ücret zamlarını yapmama ya
da düşük tutmak için mazeret olarak kullandığı da şu aralar konuşulanlar arasında. Ali İhsan Poyraz, “Dürüst bir
işverenden bu beklenmemeli. Fakat işverenin, düştüğü durumu anlatıp çalışanlardan bazı fedakarlıklar isteyebileceğini
düşünmek gerekir” yorumunu yapıyor.
Poyraz, kamuda çalışanlara yüzde 4 oranında zam
yapılacağını açıklandığını, ancak bunun ocak ayında özel
sektörün yapacağı zammın bu rakamın altında kalacağı anlamına gelmediğini vurguluyor.
Şirketlerin normal yönetim düzeninden çıkıp acilen
‘kriz yönetimine’ de geçmeleri gerektiğine değinen Poyraz,
şu önerilerde bulunuyor: “Bu konuda yeterince bilgi ve deneyimleri yoksa, deneyimli yönetim danışmanlığı kuruluşlarından destek almalılar. Krizde ayakta kalabilmek için
kriz yönetimini öğrenmeleri şart.”

KARİYER

san Poyraz, bu yıl bütün ülkeleri etkisi altına alan finansal
krizin Türkiye’de de kendini iş hacminde küçülme şeklinde
göstereceğini söylüyor. İstihdamda küçülme sonrasında daha
az insan gücü ile işleri yürütme eğilimi doğacak. Poyraz, böyle
dönemlerde yeni işe alımların durduğunu ve şirketlerin
işgücünde de azalmaya gidebildiğini hatırlatıyor. Poyraz’a
göre piyasadaki işsiz sayısının artması, zorunlu yeni işe alımlarda daha düşük ücretlerle istihdam olanağı doğuruyor.
Bunun da ücret seviyelerinin genel ortalamasını düşürdüğüne
dikkat çekiyor.
Peki, kriz ücretleri ne kadar eritecek? Ali İhsan Poyraz,
bu krizin ücretleri ne kadar etkilediğini tahmin etmek için
geçmiş krizleri irdelemek gerektiğini aktarıyor ve şunları
söylüyor: “Geçmiş krizlerin hemen hiçbiri bu kriz kadar küresel bir boyut kazanmamıştı. En son 2001 krizinde ücretlerde,
işlerin seviyelerine ve türlerine göre farklı oranlarda, reel
değerlerle yüzde 40 ve hatta yüzde 50’lere varan kayıplar
olmuştu. Ücretlerin tekrar kendilerini toparlayıp eski düzeylerine gelmeleri üç dört yılı almıştı.”
Krizin, yöneticilerle diğer çalışanlar arasındaki ücret
dengelerini, derin şekilde bozması beklenmiyor. En azından
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Sanal ihanet
İnternet kullanımının artması, sanal ihaneti de
artırdı. MSN, Facebook, iletişim ve arkadaşlık
siteleri, kadın ve erkeklerin birbirine temasını
kolaylaştırırken, hiç aldatmayı düşünmeyenleri
de cezbediyor. Artık insanlar eşlerinin
kendilerini aldattıklarını, saç teli ya da rujdan
değil, bilgisayardaki sohbet kayıtlarından,
e-postalardan anlıyor.

İÇİNDEKİLER

18

S Ö Y L E Ş İ

Sosyal güvenlikte yeni dönem
IMF sağlık harcamalarında "tasarruf" uyarısı yaparken, yeni sosyal güvenlik yasası ile birlikte 222 kısıtlayıcı kural yaşama geçecek. Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanı Fatih Acar, 1 Ocak'tan itibaren sağlıkta suistimalleri engelleyecek yaptırımları ve yeni kuralları İSMMMO Yaşam’a anlattı.
14

D O S Y A

Kapitalizmde zihniyet değişecek
Neoliberal politikaların sonu geldi… Kapitalizmde yeni bir çağ başlıyor.
Yeni dönemde, devlet ekonomiye daha çok müdahale edecek. Çin’in merkezde olduğu daha vahşi bir kapitalizm görmemiz de olası… 28

Z İ R V E D E K İ L E R

R E N K L İ

Y A Ş A M

Standartların
sözcüsü

Bizim takım oley!
Bu takım SMM ve YMM’lerden oluşuyor. Tezcan Uzcan’ın çalıştırdığı PwC Türkiye futbol takımı, şampiyonluk hedefliyor.

32

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı Bülent Üstünel, ömrünü muhasebe mesleğinin gelişmesine adamış bir isim. Şimdi de uluslararası muhasebe standartlarının Türkiye’ye
10
yerleşmesi için çaba sarfediyor.

GÜNDEMİN SESİ

Heyecanı tükenmeyen gazeteci
Radikal Ekonomi Müdürü Ruhi Sanyer, gazeteciliğin heyecansız yapılamayacağını söylüyor. Sanyer,
mesleğe tesadüfen başlamasına karşın bu alanda
sağladığı başarısını Türkiye Maden İş Sen24
dikası’nda edindiği deneyimlere bağlıyor.
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Yönetici olmak istiyorum
Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay’ın kariyer planı hazır… Basketbolu bıraktığında antrenör olmak
istemiyor, yöneticiliğe hazırlanıyor. Manken Demet Şener’le evli olan İbrahim Kutluay,
34
ikinci çocuğunun yolunu gözlüyor.
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Cildiniz değil
düşmanlar çatlasın
KASIM-ARALIK 2008

PÜF NOKTALARI

KENDİ
MASKENİZİ
YAPIN

G Kuru ciltlerde yağlı kremler, yağlı
ciltlerde su bazlı losyonlar tercih
edin.
G El ve ayaklar için bol yağlı kremler
kullanın.
G Vücudunuz için su ve yağ bazlı losyonlar tercih edin.
G Soğuk havada yüz derisine alkol
içeren cilt bakım ürünleri ve peeling
losyonları kullanmayın.
G Kışın duş ve banyo süresini kısa
tutun.
G Banyo suyu sıcaklığının ılık olmasına özen gösterin.
G Saçlarınızın şampuan teması kısa
süreli olmasına dikkat edin.

GÜLŞEN KANDEMİR
Yazın güneşin zararlı etkilerine karşı korumak için çaba
harcadığımız cildimizi, şimdi de soğuğun olumsuz etkilerine
karşı koruma zamanı… Kışın cildimiz ile ilgili yaşadığımız
sorunların kaynağı, derideki nem oranının ve yağ bezi üretiminin azalması… Güzel ve sağlıklı bir cilde sahip olarak
kışı geçirmek istiyorsunuz, uzmanların yeme içmeden,
kozmetiğe kadar olan önerilerine de kulak vermeniz
gerekiyor. Önce soğuk havanın cildimiz üzerinde ne tür olumsuz etkileri olduğunu anlatarak başlayalım… Kışın yaşadığımız
mekanlar arasındaki sıcaklık ve nem farkı, derimizi kurutuyor. Bu yetmiyormuş gibi, güneş ile daha az temas eden
deri, kış aylarında inceliyor. Soğuk havada deri damarlarında
daralma ve yüzeysel kan dolaşımında yavaşlama oluyor. Bu
nedenle deriye daha az oksijen ve besin ulaşabiliyor.
Bunun sonucu cildimiz soluk, aşırı soğuk havada da mor
görünebiliyor.

ÇATLAK VE YIRTIKLAR
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BESLENMEYE DİKKAT!
Cildinize soğuk havalarla bakmanın bir yolu da
yediklerinize dikkat etmekten geçiyor. Kışın lüfer, palamut
gibi yağlı balıkları tüketmek cildinize yapabileceğiniz iyiliklerden biri… Bu balıkların içerdiği Omega 3 yağ asitleri,
cilt hücrelerini saran zarı güçlendirip, kırışıklıkların önlenmesine katkı sağlıyor. Uzmanlar, turunçgilleri (portakal, greyfurt, limon, mandalina) bol bol tüketmeyi öneriyor.
Bu besinler içerdikleri A ve C vitaminleri, kış
güneşinin olumsuz etkilerini yok ediyor. Hücrelerinin
yeniden yapılanmasına katkı sağlayarak cildin lekelenmesini
engelliyor. Koyu yeşil sebzeler de kışın cildin dostu… Salatalık,
roka gibi koyu yeşil renkli sebzeler, ciltteki ter bezlerini
çalıştırdıkları için cildin taze ve pürüzsüz olmasını sağlıyor.
Uzmanlara göre, kekik ve nane de kan dolaşımını hızlandırdığı
için, cildin sağlıklı bir görünüm kazanmasına katkı sağlıyor. Kışın bitki çaylarını da bol bol tüketmenizde fayda var.
Yeşil çay, ada çayı ve kuşburnu gibi bitki çayları, kan dolaşımına katkı sağladığı gibi, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına
yardım ederek cilde sağlıklı bir görünüm kazandırıyor.

Havaların
soğumasıyla
birlikte
kurumaya
başlayan cildin
bakımı
zorlaşıyor. Cildi
yağlı tutacak
kremler
kullanmak
etkili bir çözüm
ama yeme
içmenize de
dikkat etmeniz
şart.

SAĞLIK

Hele eksi 10’ları bulan soğuklara fazla maruz kalıyorsanız, zaman içinde deride çatlama ve küçük yırtılmalar
oluşabiliyor. Böylece de dışarıdan bulaşabilecek enfeksiyonlara
açık hale geliyoruz. Kışın giydiğimiz kıyafetlerin de cildimiz
üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetmek mümkün.
Kıyafetlerin deriye sürtünmesiyle, sertleşme ve kepeklenme
gibi sorunlarla da karşılaşılabiliyor. Cildimizi kışın olumsuz

etkilerine karşı dirençli hale getirmek de bizim elimizde…
İlk yapılacak şey, kışın cildi yumuşak tutacak kremler kullanmak. İlla da bunların pahalı kozmetik ürünleri olması gerekmiyor. Ayrıca, cildinizi eski canlılığına ve esnekliğine kavuşturmak için kendiniz basit ve pratik maskeler de yapabilirsiniz.

Sıkılıp süzülmüş bir çay
bardağı çilek suyunun içine
bir tane çiğ yumurtanın akını
döküp, iyice karıştırın. Daha
sonra içine bir tatlı kaşığı
gülsuyu ilave edin. Elde
edilen karışımı, pamukla
cildinize sürün. Bir saat
bekleyin. Daha sonra 4
bardak ılık suya bir çorba
kaşığı karbonat koyup, bu su
ile cildinizi güzelce
temizleyin. Bu uygulamadan
sonra cildinizin eski
yumuşaklık ve canlılığını
yeniden kazandığını
göreceksiniz.
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DOSTL ARIMIZ

Aşılayın aşılanın
Dostlarımızın aşıları, hem
onların hem de sizin
sağlığınız için önemli.
Kedi ve köpekler için aşı
takvimi, 8-9 haftalıkken
işlemeye başlıyor. Yılda bir
kez dostlarımızın aşılarının
tekrarlanması gerekiyor.
GÜLŞEN KANDEMİR
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Kediler için yaygın bir inanış vardır: “Kediler, 9 canlıdır” denir. Dostlarımız hayatta kalmak
için mücadeleci olsalar da, onların da bakterilere ve virüslere karşı yenik düştüğünü kabul etmeliyiz. Onlar da bizim gibi hastalanıyorlar. Kediler ve köpekleri hayata karşı dirençli kılmak
için yapabileceğimiz en büyük iyilik, onların aşılarını aksatmamak. Bunu sadece dostlarımızı değil,
kendimizi korumak için da yapmamız şart.
Bir yaşından küçük ve 8 yaşın üzerindeki köpekler viral hastalıklara karşı savunmamızdır.
Bu nedenle köpeklerin aşı programlarına özen göstermeniz gerektiğini belirtelim. Köpeklere ilk
aşı, 1.5 aylıkken, karma aşı olarak yapılıyor. Karma aşı, dostlarımızı, gençlik hastalığı (distemper),
kanlı ishal (parvovirus), hepatitis ve leptospirosis hastalıklarına karşı koruyor. Köpekleri aşı takvimi; karma aşının tekrarı, parainfluenza+bordetella, (bulaşıcı öksürük), kennel cough aşısının
tekrarı, lyme hastalığı (borrelia) ve kuduz aşılarının yapılmasıyla devam ediyor. Bu aşıların 1520 gün arayla yapılması gerekiyor. Tabii, aşılama programına başlamadan önce yavru
köpeklerin plasenta yoluyla ve emzirme döneminde sütle aldığı iç parazitlere karşı tedavi edilmeleri
gerektiğini de vurgulayalım. Bu ilk aşı dönemi tamamlandıktan sonra, yetişkin bir köpeğe, yıl-
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da bir defa karma aşı, kennel cough, lyme ve kuduz aşıları
tekrarlanması gerekiyor.
Kediler ilk genel sağlık kontrollerine 6 haftalıkken
götürülmeli. 9 haftalıkken de dostlarımızın ilk aşı deneyimiyle tanışmaları şart. Karma aşı; feline calicivirus, feline
herpes virus ve feline panleukapenia aşılarından oluşuyor.
Özellikle feline panleukapenia virus, kediler için öldürücü
olabiliyor. Virüs kedilerde iştah kaybı ve kusma ile kendini gösterebileceği gibi hiçbir belirti olmaksızın da etkisini
gösterebiliyor. Bu virüs inanılmaz sıcaklıklarda, nemli ortamlarda bile yaşayabilen çok güçlü bir virüs olduğu için
aşılama önemli. Feline calicivirus ve feline herpes virus ise
kedilerdeki solunum rahatsızlıklarının yüzde 80'ine sebep
olan virüs olarak biliniyor. Karma aşıların kediler için yılda bir tekrarlanması gerekiyor. Kedi lösemisi de olarak bilinen leukemia (feline leukemio virus,) yılda bir tekrarlanması
gereken diğer bir aşı çeşidi. İki ya da üç aşamalı olarak
yapılan bu aşıdan önce kedinize test yapılması da gerekiyor. Bu önemli çünkü, leukemio testi yaptırmazsanız,
eğer kediniz bu hastalığa yakalanmışsa, durumunun daha

da kötüleşmesi söz konusu olabilir.
Kuduz aşısı ise kedi ve köpek besleyenler için yasal
bir zorunluluk. Bu aşıyı dostlarınıza yaptırdıktan sonra, aşı
karnesini saklayın ki, istenmeyen bir durum olduğunda bunu
ilgililere gösterebilin… Leukemio ve kuduz aşısının da yılda bir tekrarlanması gerektiğini belirtelim.

TENYALARA DİKKAT
Aşıların yanı sıra, kedi ve köpeklere tenyalara
(ekinokok) karşı da ilaç verilmesi gerekiyor. Tenyalar, hayvanlardan insanlara geçebilen parazitler… Bu tenyalar insanlara geçtiğine, halk arasında ‘kist’ olarak bilinen
hastalıklara yol açabiliyor. İnsanların karaciğer, akciğer ve
beyin gibi çeşitli iç organlarında kistlerin oluşmasına neden
oluyor.
Halk arasında kedi ve köpeklerin tüylerinden bulaştığı
sanılan bu hastalık, tüylerle beraber parazit yumurtalarının
da ağız yoluyla alınmasıyla bulaşıyor. Eğer köpeğiniz periyodik olarak senede dört defa tenyalara karşı ilaç alıyorsa böyle bir hastalık riski olmağını söyleyebiliriz.

DİKKAT
G Hamile dostlarımız
aşıya götürülmemeli.
G Dostlarımız hastayken
aşı olamazlar.
G Süt emen yavru kediler
sütten kesilmeden aşıya
götürülmemeli.
G Aşıların, hafif ateş,
iştah kaybı gibi yan
etkileri olabilir. Aşı
sonrasında dostlarımızın
istirahat etmesini
sağlayın.
G Aşı yerini ara ara
kontrol edin. Çok küçük
bir ihtimal olsa da, aşı
yerinde tümör olma
olasılığı var.

G Köpeğiniz için aşı takvimi
Aşı türü
Ne zaman yapılmalı?
Canin parvo virus (kanlı ishal)aşısı
6-8. hafta
Parvo, distemper, leptospira, adeno virüs aşısı (karma aşı) 9-10.hafta
Bordotella broncoseptica+ parainfluenza virüs aşısı
11.hafta
Parvo, distemper, leptospira, adeno virus aşısı (karma aşı) 12.hafta
Bordotella broncoseptica+ parainfluenza virus aşısı
13.hafta
Kuduz (rabies)
14.hafta

Not: Yetişkin bir köpeğe her yıl, karma aşı, kennel cough,
lyme ve kuduz aşısı yaptırılmalı.

Aşı türü
Ne zaman yapılmalı?
Genel sağlık kontrolü
6. hafta
Karma aşı ve leukemia
9-10. hafta
Kuduz aşısı
12-14. hafta
Leukemia
6 aylık
Genel sağlık kontrolü
12 aylıkken
Karma aşı ve leukemia ve kuduz aşısı
16 aylıkken

Karma aşı, leukemia ve kuduz aşısı yılda bir tekrarlanmalıdır.
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G Kediniz için aşı takvimi
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MODA

Ayaklar
rahat ve
sıcak
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Bu sezon en çok
dikkat çeken
modeller bilekte
biten ayakkabı
botlar... Sivri
burunlar
yuvarlaklaşıyor...
Çizmeler diz
üzerinde...
Modellerde yine koyu
renkler hakim...

DEFNE DOĞAN
Ayakkabılar kişisel stiliniz, zevkleriniz hakkında çok şey anlatır... Her
dönemin kendine özgü "şifreleri" var. Bu kış ayaklarımızı şıklık ve rahatlık
"ısıtacak". Sivri burunlar yuvarlaklaşırken, ince topuklar kalınlaşıyor.
Çizmeler, tamamen rahatlık için tasarlanmış... Yeni sezonun ayakkabı, bot
ve çizme trendlerini sizin için araştırdık.
2008- 2009 kış bayan ayakkabılarında en çok dikkat çeken modeller
bilekte biten ayakkabı botlar. 80'li yıllarda da oldukça moda olan bu modeller, özellikle bu sezonun bir diğer modası renkli opak çoraplarla bir bütün
oluşturuyor. Yani bilekte biten ayakkabı botunuzu bir etek veya elbiseyle giyecek olursanız, mutlaka renkli bir opak çorapla kombinleyin.
Bu sezon modeller birbirinden çok farklı. Modada en hızlı değişen
ayakkabı trendleri oluyor. Modacılar yaratıcılıkta yine sınır tanımıyor. Botların uçları geçen kış olduğu gibi oval. Oxford modeller, burnu açık botlar,
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G Converse kış
aylarında
giyebileceğiniz
converse uzun
modeller, deri
converse modelleri
ile dikkat çekiyor.
huni şeklindeki ve farklı tasarımlardaki topuklar dikkat çekiyor. Ayrıca 2008-2009 kışında diz
hizasındaki binici çizmeler, klasik ince topuklu uzun çizmeler, diz üstü botlar ve büzgülü modeller öne çıkıyor.
Çizme sevenler için bu sezon normalden
biraz daha uzun çizmeler olduğunu söyleyebiliriz. Artık çizmeler dizin üzerine kadar çıkıyor. Balıkçıların kullandığı plastik çizmeler bu
dönem pek revaçta. Hatta dolgu topuklu modelleri bile yapıldı. Bu çizmelerin en önemli özelliği su geçirmemesi ve ayağı sıcak tutması.

SİYAH VE KAHVERENGİ
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Koleksiyonlarda
bunlar var
G Deichmann, farklı modellerdeki topuklu yarım botları ve
sezonun gözdesi düz taban çizmeleri yüzde 50'ye varan
indirimlerle satışa sunuyor.
G Accessorize’ın babetlerle başlayan ayakkabı serüveni
şimdi düz, topuklu, kısa bot modelleri ile devam ediyor.
Koleksiyonda siyah, lame ağırlıklı renkler dikkat çekiyor.
G Desa koleksiyonunda kadınların vazgeçilmezi yüksek
topuklu ayakkabı ve farklı renk seçenekleri ve leopar modelleri
ile yer alıyor.
G Tergan'ın kış koleksiyonunda mermer baskı rugan deriden yapılan
çizme bot ve ayakkabı grupları dikkat çekiyor.
G Twigy'nin plastik çizme modelleri diğer markalara göre daha fazla
renk ve desen seçeneği sunuyor.
G Hotiç, trendi takip etmek yerine kendi stilini ve tarzını sürdürmeyi
benimseyerek sivri burun yapısı ve yüksek ökçeli ayakkabıları
bayanların beğenisine sunuyor.
G Timberland, genç kızlara yönelik bot koleksiyonunda pembe
rengin dışında kahverengi, siyah ve mavi gibi alternatif renklere
yer veriyor.
G Harley Davidson botları yeni sezonda çok daha fazla
aksesuvarlarla donatılmış. Botlarda daha fazla metal zımba, daha
bol Harley logosu yer alıyor.

MODA

Renk konusuna gelirsek... Bu sezon
tüketicilere ldukça geniş bir renk yelpazesi sunulmuş... Her zamanki gibi vazgeçilmez olan
siyah ve kahve tonları yine popülerliğini koruyor.
Kıyafetlerde olduğu gibi ayakkabılarda da
gri, siyahın tahtına aday konumda. Modacılar
bu sezon bize ilginç modellerin yanı sıra
lacivert, mor, leopar ve dore gibi cesur renkleri
de sunuyorlar...
Firmalar bu sezon birbirinden farklı
modeller hazırladı. Bazı firmalar finansal
krizin etkisiyle erkenden yüzde 50'ye varan indirimlere giderek hem cüzdanları hem de
ayakları ısıtıyor.

G İnci'nin yeni sezon koleksiyonunda
süetler ve açma deriler ön plana çıkarken
rugan modellerin popülerliği de devam
ediyor. Yeni sezonda hit renkler kırmızı,
mor, siyah, haki ve kahve tonları.
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EVİM EVİM

‘Sıcak’lığınızı koruyun
1 Kasım’dan
itibaren yapılan
yasal
düzenlemelerle,
binalarda ısı yalıtımı
yapmak zorunlu
hale geldi. Doğru
yapılan yalıtımla
yüzde 50’lere varan
oranlarda tasarruf
sağlanıyor.
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AYŞEGÜL EMİR
Doğalgaz ve elektriğe üst üste zamlar geldi.
Soğuk havaların da kendini iyice hissettirdiği bu
dönemde yalıtıma ilgi artıyor. Konutlarda ısı kaybının
engellenmesini sağlayan yalıtım uygulamalarıyla,
yüzde 50’lere varan oranlarda tasarruf sağlanıyor.
Zaten, 1 Kasım’da yürürlüğe giren ’Binalarda Isı
Yalıtımı Yönetmeliği’ de, ısı yalıtım uygulamalarını
ve sektörü yeniden düzenleyerek, standart dışı
yalıtım malzemeleriyle mücadeleyi sağlı-yor. Bu yönetmelik, ısı yalıtımı yapmayı bir zorunluluk haline getiriyor.
Kışın kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak
evleri ısıtmak, yazın ise ısınan evleri klimalarla soğut-

mak için harcanan enerjiyi azaltmak ve konforlu bir
yaşam sürdürebilmek için ısı yalıtımı gerekiyor. Isı
yalıtımı hem bütçelerin zarar görmesini engelliyor,
hem de hava kirliliğinin azalmasına katkı sağlıyor.

DIŞ CEPHELERDEN BAŞLAYIN
Isı yalıtımı, binaların çatı, döşeme ve dışa
bakan tüm duvarlarına ısı yalıtım malzemeleri
uygulanmasıyla yapılıyor. Pencerelerde de özel
kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılıyor. Isı yalıtımı, binaların içinden veya
dışından uygulanabiliyor. Isı yalıtımının önemli bir
unsuru da tesisatların yalıtılması. Isı yalıtım
malzemelerinin en temel özelliği ısı iletim katsayılarının düşük olması. Isı yalıtımı ve dış cephe man-
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Evinizi sıcak
tutma tüyoları
Evin sıcaktan ve soğuktan korunmasında dikkat
edilmesi gereken noktalar:
G Konutlarda ısıtılmayan hol, banyo gibi alanlara
kapıları sadece kullanacağınız zaman ve kısa süreli açık tutun.
G Kış aylarında güneye bakan pencereler dışında
kalan diğer pencerelerinizin perdelerini, varsa panjurları,
kepenkleri kapalı tutun.
G Güneye bakan pencere camlarınızı temiz tutun. Güneye bakan pencereler, kışın gündüzleri güneşin pasif ısıtmasından yararlanılmasını sağlar.
G Pencerelerde panjur ve kepenk yoksa şeffaf bir naylon plaka ile içten ya da dıştan koruyucu bir örtü oluşturulabilir. Örtü ile cam arasının sızdırmazlığı sağlanmalı. Aksi
halde camlarda buhar yoğunlaşması ortaya çıkar.
G Camyünü, taş yünü ve polistren gibi uzun zamandır
kullanılan izolasyon malzemeleri yerine artık daha çok
alüminyum folyo esaslı yalıtıcılar tercih ediliyor. Hafif ve uygulaması kolay alüminyum folyo esaslı yalıtıcılar yalıtımı, ışıma yolu ile yayılan ısı enerjisini yansıtarak sağlıyor.
G Isı izolasyonu altına yapılan su izolasyonunda ise
bitüm esaslı kağıt ve membranlar kullanılıyor.
G Isı yalıtımında ısı köprülerinin oluşmasının önlenmesi
gerekir. Birinci derecede ısı köprülerine; duvar yapı
malzemesinin birleştirilmesinde kullanılan harç, kolon,
kiriş, lenton, denizlik ve metal doğramalar neden olur.
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G Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı yalıtımı, ısınma veya serinleme
amacıyla yapılan harcamalardan ortalama yüzde 50 tasarruf
edilmesini sağlar.
G Yazın serin kalmayı, kışın daha iyi ısınmayı sağlar.
G Dengeli oda sıcaklıkları yaratarak konforlu ve sağlıklı mekanlar oluşturur.
G Evlerde küflenme, siyah leke ve mantar oluşmasına neden olan terlemeyi önler.
G Isı yalıtımıyla ayrıca yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar azaltılarak
çevrenin korunmasına da katkıda bulunulur.
G Standart ve yönetmeliklere uygun olarak yalıtım yapılması durumunda,
Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf sağlanabilir.

uygulanan sistem, ısı kaybından başka bir işe
yaramıyor.
Isı yalıtımı ve mantolama markası
Mavi Kale’yi bünyesinde bulunduran Mardav’ın
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Pelesen, enerji maliyetlerindeki artışla ivme
kazanan sektörün, şimdiden 1 milyar 500
milyon dolarlık hacme ulaştığını söylüyor.
Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık tasarrufa neden olan sektör, yapım aşamasındaki

binaların maliyetlerini ise sadece yüzde 5
oranında etkiliyor. Pelesen’e göre, ısı yalıtımının
binanın yapım aşamasındaki maliyeti, bina
maliyetinin yüzde 2'si ile 5'i arasında. İnşaat
aşamasında ısı yalıtımı yapılmış bir binada
düşük kapasiteli kazan, klima, küçük radyatör
ve tesisat kullanılacağı için yatırım ve işletme
maliyeti de azalıyor. Isı yalıtımı için yapılacak
harcamalar, sağlanan enerji tasarrufu ile 25 yılda kendini geri ödüyor.

EVİM EVİM

tolama sistemleri ısıyı dengeleyerek binaları
dış etkenlerden koruyor ve enerji tasarrufu
sağlı-yor. Ayrıca pencere sistemlerinde yapılacak değişikliklerle evdeki ısı korunabiliyor.
Uzmanlara göre, yalıtım sistemleri
arasında ise en önemli yeri, dış cephede yapılan
uygulamalar belirliyor. Evin içerisinde ne
kadar kuvvetli ısınma sistemleri kullanılırsa
kullanılsın, eğer dış cephe kaplaması iyi
değilse, pencerelerden soğuk hava giri-yorsa,

Yüzde 50 tasarruf
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Şile’nin tadını çıkarın
Şehrin günlük koşturmacasından uzaklaşmak mı
istiyorsunuz? Karadeniz'in incisi Şile'de bulunan Dedeman
Otel'de hem unutamayacağınız lezzetler tadabilir, hem de
stresten uzak farklı bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

Kemal Erenyatır

İstanbul'un keşmekeşinden uzaklaşmak için ilk akla gelen
yerlerdendir Şile... İnsan adeta yenilenir burada. Gürültü yoktur,
havası temizdir... Hep İstanbulluların yazın denize girmek için tercih ettikleri bir yer olarak akıllarda yer edinse bile dört mevsim
insanları kendine çeker Şile.
Çalışanlar için hafta sonları özel bir değer taşıyor. Eğer İstanbul'un karmaşası, gürültüsü ve yoğunluğundan kaçarak hafta sonunuzu huzur dolu bir ortamda geçirmek, leziz yemekler tatmak istiyorsanız Şile'deki Dedeman Otel'i mutlaka göz önünde
bulundurmalısınız...

İSTER İŞ, İSTER EĞLENCE
Karadeniz’ in en uzun sahil şeridinde 150 metre mesafede
yer alan bir konumda olan Dedeman Şile'de 1 kral dairesi, 6 suit,
130 superior, 18 deluxe, 12 kabana oda olmak üzere toplam 167
oda bulunuyor. Otelde aynı anda 335 kişi konaklayabiliyor. Dedeman Şile, resort otel olarak görünse de bünyesindeki toplantı ve
balo salonlarıyla iş ve kongre oteli özelliklerine de sahip. 1000
kişilik sütunsuz balo salonu ile isimlerini Şile’nin eski dönemlerinden
alan Mercan Köşk, Philee, Aschil, Kilia, Deniz Feneri ve She’ La
salonlarında her türlü toplantı için hizmet veriliyor.

DOĞA SPORLARI YAPIN
Beş yıldızlı otel, Life Style Sağlık Kulübü içinde yer alan
Türk hamamı, fitness, kapalı –açık havuz, sauna, masaj, oyun sa-
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lonu, tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol
sahası, ATV, paintball ve at biniciliği gibi doğa
sporları ile misafirlerine farklı ambianslar
yaratıyor. Özel mimarisiyle dikkat çeken
Dedeman Şile aynı zamanda İstanbul otellerinin en gözde açık-kapalı yüzme havuzlarından birine sahip.
Şile’nin Kumbaba Bölgesi’nde 2007
Ekim ayında faaliyete geçen otelde bu yılın
ilk dokuz ayında 21 bin geceleme ve 30 bin
kişilik konaklama gerçekleşmiş. Bu rakamın
yüzde 93’ünü yerli turistler ve yüzde 7’sini
ise yurt dışından gelen yabancı turistler oluşturmuş. 2009 yılında Dedeman Şile’de 35
bin geceleme ve 55 bin kişilik konaklamanın
gerçekleşmesi bekleniyor.

ŞİLE'YE ARTI DEĞER
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Dedeman Şile'de lezzet sevdalıları için pek çok alternatif var. Otelin, lobi katında
bulunan ve ana restoran olarak hizmet veren 300 kişi kapasiteli Artene
Restaurant’da açık büfe ve set menü lezzetlerinin yanı sıra a la carte mönü de
sunulmakta.
Otelde yeme-içme mekânlarının en dikkat çekici noktası ise Hoku’s Brasserie & Bar. Ana
binanın yanında bulunan ve diğer restoranlardan farklı bir mönüye sahip Hoku’s
Brasserie & Bar, mönüsünün yanı sıra dekorasyonuyla da dikkat çekiyor. Mekanın
orta kısmında yer alan Y şeklindeki masa 20-25 kişilik gruplar için çok farklı bir
ambiansa sahip. Dünya mutfaklarından örnekler bulunan Hoku’s Brasserie & Bar,
a’lacarte olarak hizmet veriyor. Doğa ile bütünleşen ve yeşillikler içinde yer alan
bahçe de grup eğitim ve motivasyon toplantılarında yılın her mevsimi, barbekü &
brunch lezzetleri misafirlerin beğenisini kazanıyor.
Artene Restaurant dünya mutfaklarından oluşan bir menüye sahipken, Hoku’s Brasserie
& Bar, balık ve brasserie mönüleriyle dikkat çekiyor. Izgara piliç diskleri, çentik
kebap, ızgara somon şişleri, deniz mahsülleri risotto, sambal soslu kalamar
kızartması, kakule aromalı ızgara bonfile, dondurmalı irmik helvası müşterilerin
en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.

LEZZET-MEKAN

Dedeman Şile Genel Müdürü Kamil
Erenyatır, Dedeman’ın otel olmayan noktalarda yer almaya özen gösterdiğini belirterek, İstanbul’un hem içinde hem dışında bir noktada olan Şile'nin kentte yaşayanlar için büyük bir fırsat olduğunu söylüyor.
Dedeman Şile'nin bugüne kadar
eğitim, lansman, motivasyon, satış toplantıları
ağırlıklı olarak yapılan pek çok organizasyona
ev sahipliği yaptığını belirten Erenyatır,
Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alan
birçok ilaç, bilişim, akaryakıt, yiyecek & içecek, holding, banka, sigorta, teknoloji, lojistik
şirketlerini ağırladıklarını belirtiyor. Erenyatır, bu tip toplantılarla Karadeniz’in incisi
Şile’nin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına
büyük bir hareketlilik getirdiklerini vurguluyor.
Oteldeki personelin çoğunluğunun
Şileliler olduğunu belirten Erenyatır, personel
seçiminin ardından eğitimleriyle de ilgilendiklerini ifade ederek , “Eğitimlerde,
Dedeman prosedürünü ve standardını öğretiyoruz. Böylece, meslek kazandırmış da oluyoruz” diye anlatıyor.

Lezzet sevdalılarına davet
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GEZİ-DÜNYA

Gondol, kanal,
karnaval:
VENEDİK
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Dünyanın en çok turist çeken
şehirlerinden biri Venedik,
tarih ve romantizm sevenlere
çok şey vaat ediyor. 118 adacık
üzerine kurulu şehirde,
adacıkları birbirinden ayıran
170 kanal ve birbirine
bağlayan 400 köprü
bulunuyor.
AYŞEGÜL EMİR
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“Gondola, gondola, gondola…” Uzun boylu, yapılı
gondolcu, adaya ayak basan turistleri, gondoluna çekebilmek
için var gücüyle bağırıyor. Diğer yanda şakalaşıp, gürültü
yaparak dikkat çekmeye çalışan arkadaşları... Ama çabaları
boşa gidiyor. Deniz motorundan inerek adaya ayak basan
turistlerin çoğu, gondol turunu sonraya bırakarak, San
Marco Meydanı’nı keşfe dalıyor.
Adalar üzerine kurulu olan Venedik’in en büyük adası
San Marco, ilk adımda kalabalığıyla sizi kendine çekiyor.
Tarihi yapılar arasındaki insan seline kapılıp, ilerlerken cazibesine kapıldığımız yapıları ölümsüzleştirmek için fotoğraf
makinelerimize davranıyoruz.

SAN MARCO MEYDANI
Grup halinde ilerlerken, bir yandan rehbere kulak
veriyoruz: “Venedik, Kuzey İtalya'nın doğusunda Adriyatik
denizi kıyılarında karaya 4 kilometre uzunluğunda kara
ve demiryolu köprüsü ile bağlanan, yaklaşık 118 adacık
üzerine kurulu bir ada şehir. Venedik'te adacıkları birbirinden
ayıran 170 kanal ve birbirine bağlayan 400 köprü bulunuyor.
Bu adaların en büyüğü ise üzerinde bulunduğumuz San
Marco.”
San Marco Meydanı’nın iki tarafında tüm ihtişamıyla karşımızda duran tarihi binaları inceliyoruz. Şehrin en
güzel anıt binalarından Dükler Sarayı ve Sansoviane
Kütüphanesi’nin her iki yandan sınırladığı bu geniş alan
San Marco Kilisesi ile sonlanıyor. Rehberimiz, alanın
yüzyıllar önce pazaryeri olarak kurulup, kullanıldığını ancak 1536 yılından sonra meydanın temiz tutulması amacıyla burada pazar kurulmasının yasaklandığını anlatıyor. Alanın
denize bakan kısmına geçiyoruz, iki tarafta yer alan birer sütun ilgimizi çekiyor. Birinin üzerinde San Marco'dan
önce şehrin koruyucusu olan Bizans Kraliçesi Teodora'nin
heykeli, diğerinde ise, kentin koruyucusu Aziz.Marco'yu temsil eden ve Venedik'in de sembolü olan bronz bir aslan heykeli bulunuyor. Meydandaki Dükler Sarayı ise, pembe Verona
mermeri ve beyaz Istra taşından yapılmış görüntüsü ve gotik
üslubuyla dikkat çekiyor. Venedik dukalarının ikametgahı
ve yönetim merkezi olmuş. Sansovino Kütüphanesi ise, meydanın batı tarafında bulunuyor. Oldukça zengin ve nadir
eserlerin bulunduğu bir kütüphane. Saat Kulesi ise, meydanın doğusunda. Kulenin üzerinde yer alan terasta
bronz döküm olarak yapılan bir çan ve ellerindeki balyozlarla saat başı vuran iki erkek heykeli yer alıyor.
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Gondol turu

Venedik’e gidenlerin yapmadan dönmemesi gereken bir tur, gondol turu. Kanalların
bulunduğu şehirde, San Marco adasının hemen girişinde ve şehrin aralarındaki kanallarda
tur için gondola binmek mümkün. Biz rehberin uyarılarına kulak vererek daha ucuz bir
tur bulabilmek için iç taraflara gidiyoruz. Pazarlık sonunda altı kişi 90 euro’ya gondolcuyla
anlaşıyoruz. Kendilerine özgü denizci bluzu veya kazağı ile renkli kurdeleli
hasır şapkaları giyen gondolcular, daha fazla para vermeniz durumunda size
serenat da yapabiliyorlar. Gondolcu şarkısını mırıldanarak, tek kürek çekimi ile gondolu ileriye sürerken, günün yorgunluğuyla oturduğum kırmızı koltukta çöküp kalıyorum. Ara kanallardan geçerken geçmişteki halini kafamda canlandırmadan edemiyorum.
Geldiğimiz dört yol ağzının, gondolcunun uyarısıyla dört
adanın birleşme noktası olduğunu anlıyorum. Sakin ve sarsıntısız bir tur, gondolla dolaşmak... Gondolcu bize Marco
Polo’nun evini de gösterdikten sonra ara kanallardan büyük
kanal olan Grand Canal’a çıkıyor ve oradan bizi aldığı yere geri
bırakıyor. 40 dakika gibi bir sürede eşsiz bir deneyimle şehri
kanallardan görme şansı da buluyoruz.

VENEDİK BATIYOR
San Marco Meydanı’ndaki bu etkileyici binaları
geride bırakıp, gruptan ayrılarak adanın biraz daha iç
taraflarını keşfe çıkıyoruz. İlk önümüze gelen yola sapıyoruz.
Daracık ve insan selinin bulunduğu ara sokaklar bizi kanallara götürüyor. Gondolla gezenleri seyrediyoruz. Diğer
yanda sıralanan maske dükkanlarına girmeden edemiyoruz.
Tarihten beri maskeli balolarıyla ünlü Venedik’teki şahane
maskeleri büyük beğeniyle inceliyoruz. Hatıra olarak birkaç
tane almadan da edemiyoruz.
Venedik’te her kanal bir adacıktan diğerine köprüyle
bağlanmış. Kısa mesafelerle geçtiğimiz köprüler, adacıkların
ne kadar küçük olduğunu gösteriyor. Zaten Venedik’te
alan çok az. Binalar tamamen birbirine bitişik nizamda
yapılmış. Hepsi yüzyıllık, barok, gotik tarzdaki binaların çoğunun temeli suyun üzerinde. Zaten, Venedik’te otomobil ve
bisiklet kullanılmıyor. Herkes, her yere yürümek zorunda ya
da kanallarda deniz araçları ve gondollar kullanılıyor. Binalara,
kanallardan su motorları ve gondollarla ulaşılıyor. Her konutun önündeki deniz araçları dikkatimizi çekiyor. Daracık ve
birbirinin benzeri sokaklardan geçerek geldiğimiz yere dönüyoruz ve grubumuza tekrar katılıyoruz. Venedikli rehberin küresel ısınmanın şehre etkisi ile ilgili söyledikleri bizi
şaşırtıyor:
“Her geçen yıl kanallardaki su seviyesi yükseliyor.
Bu nedenle çoğu kişi Venedik’in batacağını söylüyor. Binaların
alt katları şimdiden kullanılmaz hale geldi. Burada yaşam
alanı kayboluyor. Farklı çözümler bulmaya çalışıyoruz.”

GEZİ-DÜNYA

NÜFUSU DA AZALIYOR
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Zaten, tarihte tacirleri ve zenginliğiyle ünlü Venedik’in
nüfusu giderek azalıyor. Geçmişteki parlak dönemlerinde 300
bin nüfusa sahip şehrin nüfusu 60 binlere gerilemiş durumda.
Şehrin sakinlerinin çoğunu da yaşlılar oluşturuyor. Adanın
en büyük geçim kaynağı turizm. Zaten yılda 40 milyon turist çektiğini duyduğumda şaşkınlığımı gizleyemiyorum.
Venedik, daha çok balayı turizmi ve romantik seyahatler için
tercih ediliyor. Yeni evli çiftlere ve gelinlik ve damatlıkla romantik gondol turu yapan çiftlere sıkça rastlamak olağan.
Dünyanın her yerinden gelen insan seli adeta bir dünya mozaiği oluşturuyor. Adaları gezdikten sonra meydanda tekrar bizi
diğer adadaki otelimize götürecek motora binmeden önce
bir yorgunluk kahvesi içiyoruz. Venedik’in tarihteki ve
günümüzdeki ününü hak ettiğini düşünmeden edemiyoruz.
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Maskeyle 15 günlük eşitlik ve özgürlük
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GEZİ-DÜNYA

Venedik, her yıl ocak ayının son günleri ile şubat ayının ilk günleri arasında bir karnavala ev sahipliği
yapıyor. 'Maskeler' adlı festival, bu tarihlerde dünyanın her yerinden insanları çekiyor. Festivale katılanlar, hayatın ve insanların çeşitli anlarını yansıtan maskelerle bir dünya ve hayat mozaiği yaratıyor.
Maskelerin nasıl bir materyelden yapıldıkları pek önemli değil. Çeşitli karakterleri canlandıran bu
maskelerin hepsi kişilerin kendi karakterlerinin dışına çıkarak farklı bir görüntü ile yaşama karışmalarını
sağlıyor. Venedik'te ilk karnaval 1268 yılında yapılmış. Venedik Karnavalı'nın en gözde iki maskesi Batua
ve Punchinella olarak gösteriliyor. Batua, siyah şapka ile takılıyor ve erkeksi bir görünüme sahip.
Punchinella ise upuzun ve sarkık burun görünümü ile hemen farkediliyor. Karnavaldaki maskelerin ortak
özelliği, gizemli, çılgın ve korkutucu olmaları. Venedik Karnavalı'nda eski geleneklere göre eşitlik ve
özgürlük kavramı önemli bir yere sahip. Sosyal sınıf farkının olduğu dönemlerde yılda sadece 15 gün
takılan bu maskeler ile kişilerin sınıfları önemini kaybediyordu.
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GEZİ - TÜRKİYE

Tarihi saklayan
şehir: BİTLİS

Bitlis, tarihte
‘vadideki güzel
şehir’ olarak
anılıyor. Nemrut ve
Süphan
Dağları’nın
kucakladığı şehre,
günümüz insanı
hoyrat davranmış.
Bir de yokluk
vurunca adeta adı
unutulmuş…
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GÜLŞEN KANDEMİR
Şehre girer girmez gözlerim minareleri arıyor…
İçime bir türkü yayılıyor: “Bitlis’te beş minare/Beri
gel oğlan beri gel/ Yüreğim dolu yare/ Beri gel oğlan
beri gel” diye mırıldanıyor. Çoğumuzun adını duyduğu
ama öyle kolay kolay gitmek üzere çaba sarfetmediği, garip kalmış bir şehir burası…
Ben de hayatımda ilk kez gidiyorum Bitlis’e…
Amaç “Turistik gezi mi” derseniz, doğrusunu söyleyeyim; iş gezisi…
Van’dan karayoluyla 3 saatlik bir yolculuk sonunda ulaştığımız Bitlis şehir merkezinde otobüsten
iniyoruz. Burası bir şehir merkezinden ziyade bir köy
görünümünde… Şehre girerken gördüğümüz modern
okul binaları ve TOKİ’nin yaptırdığı 512 konut projesi
ve şehir merkezi arasındaki çelişki beni şaşırtıyor. Aslın-

GÖRMEDEN
GELMEYİN
G Bitlis Kalesi
G Ulu Camii
G İhlasiye Medresesi
G Yusufiye Medresesi
G Hatibiye Medresesi
G Alemdar Camii
G Küfrevi Türbesi ve Tekkesi
G Hüsrev Paşa Hanı
G Nemrut Dağı Krater Gölü
G Nemrut Dağı Kayak
Merkezi

da eski dokusuyla kalsa bu şehir merkezinin bir eşi
daha Türkiye’de bulunmazdı. Bitlis’in şehir merkezi
dağlar arasına sıkışmış. Bu dağların yamaçlarında ve
merkezde aynen Mardin’dekilere benzer taş evler
sıralanmış. Şehrin ortasından da bir ırmak geçiyor.
Şehrin eskiye ait dokusu korunsa gerçekten, otantik
bir şehir olarak eminiz ki çok turist çeker. Ancak güzeli
bozma da usta olan günümüz insanının eli Bitlis’e de
değişmiş. Zaten coğrafi olarak genişleme olanağı olmayan şehir merkezine sıkış tıkış evler kurulmuş. Bu
betonarme evlerin arasında adeta eski taş evler kaybolmuş. Bu yetmezmiş gibi insanlar şehri ikiye bölen
ırmağın üstüne bile apartmanlar kondurmuşlar.
Bugüne ait görüntüleri zihnimizden temizleyip, şehrin eski halini hayal etmeye çalışıyorum.
Tarihin ayak izlerini Bitlis’te takip etmeyi istiyorum
ama biraz daha oyalanırsam karnımda çalınan zilleri
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Bitlis Muş SMM Bölge Odası Başkanı
Halis Ölekli, Bitlis’in yokluklar şehri haline
geldiğini söylüyor. “Bitlis Türkiye’nin en yoksul ikinci ili. İşsizlik çok, üretim yok” diyor. 1985
yılında Bitlis’te 6 meslek mensubunun olduğunu,
2008’de de bu sayının aynı kaldığını belirtiyor
Ölekli.. Bir kişi işe almak istediklerinde 100
gencin başvurduğunun altını çizen Ölekli değerlendirmelerini
şöyle sürdürüyor: “Tek sigara fabrikamız vardı, o da kapatıldı.
Tarım ve hayvancılık bitti. İnsanlar üretimden uzaklaştırılmış.

İnsanlar, tüketici olmaya alıştırılmış. Günübirlik karın tokluğuna çalışı-yorlar. Bitlis, valisi olan
bir köye dönmüş. Çözüm nedir derseniz?...
Bence, devletin bizzat kendinin elini taşın altına
koyması gerekiyor. İnsanları istihdam edecek
projelerin altyapısı hazırlanmalı. Özel sektör cesaret edip elini taşın altına koymuyor. Limak
geçen yıl çimento tesisi açtı, 100 kişi istihdam ediyor. Başka yeni
yatırım yok. Muş da bizden farklı değil. Bitlis ve Muş’ta toplam
70 meslek mensubu var. Bunun ancak 54’ü çalışıyor.”

Bitlis, valisi
olan köye
döndü

bütün Bitlis duyacak. Bitlis’te ‘Ne yiyeyim’ diye düşünmeye hiç gerek yok. Bitlis’e gelip
de Büryan kebabı yememek olur mu? Oğlak etinden ya da 2 yaşını doldurmamış keçi
etinden, özel tandır kuyularda yapılan Büryan kebabı, Bitlis sofralarının şahı. Bitlis’te
bu kebabı yapan her lokantanın kendi tandır kuyusu var. Sabah kahvaltıda bile bu kebabın yenildiğini görürseniz şaşırmayın.

GÜZEL ŞEHİR…
Bitlis, 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. Tarih boyunca Pers, Asur, Bizans, Selçuklu
ve Osmanlı medeniyetlerinin kucaklaştığı şehir, bir vadi içine kurulduğundan “vadideki
güzel şehir” olarak da anılıyor. Yemekten sonra Bitlis'in en eski tarihi eserlerinden biri
Ulu Camii’ye gidiyoruz. Bitlis Çayının batısında çarşı içinde bulunan bu eser, Selçuklu
Sultanı Tuğrul Bey'e bağlı Artukoğulları döneminde 1153 yılında yaptırılmış. Bitlis eskiden medreseleriyle Anadolu’’da bir bilim ve ilim merkezi olmuş. Dönemin üniversiteleri
olarak kabul edilen İhlasiye Medresesi, Yusufiye Medresesi, Hatibiye Medresesi halen
yaşıyor. Biz bunların içinde İhlasiye Medresesi’ni görmeye karar veriyoruz. Gökmeydan
Mahallesi’nde Hükümet Konağı’nın karşısındaki bu medrese, Beşinci Şeref Han tarafından 1589 tarihinde yaptırılmış. Medrese sonraki tarihlerde Emir Şemseddin tarafından
tamir ettirilmiş. Tam bir Selçuklu yapısı görünümünde. Kesme taştan yapılmış
cepheleri… Özellikle güney cephesinin işçiliğine hayran kalmamak mümkün değil. Medresenin bahçesinde Şerefhan’ın oğulları; Veli Şemseddin, Ziyaeddin Han ve II.Şerefhan’ın
türbelerinin yanı sıra Üçbacılar Türbesi de bulunuyor. Medresenin bahçesinde dikkatimizi
çeken ayrıntılardan biri de iki metre yükseklikten başlayan ve dama çıkan merdivenler. Öğreniyoruz ki, bunlar vakti zamanında 2 metreyi bulan kar merdivenler… Medrese
aslında yaşayan bir yapı. Halen Bitlis İl Kültür Müdürlüğü burada görev yapıyor.
Bitlis’te zamanı olanlar için gezilecek tarihi eser çok ama biz hava kararmadan
Nemrut Dağı’na çıkmaya niyetliyiz. Van Gölü çevresinin en güzel yerleşim yerlerinden
biri Tatvan’a yükseklerden bakacağız. Bunun için ana yoldan, 45 dakikalık bir yolculukla, Nemrut Dağı Krater Gölü’ne ulaşabiliyoruz. Aylardan eylül olduğu için kar zirvelerinde
ama, telesiyejler gösteriyor ki burası önemli bir kayak merkezi olma yolunda ilerliyor. Buradan Van Gölü’nün ve Tatvan’ın binbir rengini hayranlıkla izliyoruz. Sıcak kahvelerimizi yudumlarken güneşin batana kadar deklanşörlerimize basıp, bu anları ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz. Dönüş yolunda Tatvan’ın ışıklarına yaklaştıkça Bitlis’ten
ayrıldığımızı biliyoruz.
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Van Gölü manzaralı
kayak yapmak
isteyenler Nemrut
Kayak Merkezi’ni
tercih ediyor.

Bitlis’in Tatvan
İlçesi’ne 13 kilometre
uzaklıktaki Nemrut
Krater Gölü, her
mevsim ayrı bir
güzelliğe sahip.
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Caz’dan Latin’e GHETTO’da
Son yıllarda İstanbul'un en önemli performans
merkezlerinden biri haline gelen GHETTO’da 2009 yılınAyhan
da da konserler devam ediyor. Ünlü caz piyanisti Aydın
Sicimoğlu
Esen ve ses sanatçısı eşi Randy Esen ile 2009’un ilk hafta sonu; caz, funk, füzyon ve elektronik müziğin iç içe
geçtiği bir parti gerçekleştirilecek. Mekanda, 8
Ocak’ta ise İsrail doğumlu, Irak kökenli bir perküsyon
sanatçısı, Yinon Muallem sahne alacak. Ortadoğu,
Türk ve Güney Hindistan enstrümanlarını çalmada
kendine özgü bir stil geliştiren Muallem; farklı müzik
türlerinin ritim ve melodilerini ustaca sentezlediği bir
müzik yapıyor. Muallem’in müziğinin hemen her
coğrafyada beğeni toplamasının ardında, geleneksel Türk,
Sufi, Çingene, Klezmer, Balkan ve Hint müziklerinin etkilerini taşıması, ancak bunların her birinden
farklı, özgün bir müzik oluşturabilmesinde yatıyor. Konserin biletleri 10-15 YTL’den satılacak.
Türk pop’unun en sevilen seslerinden Emre Altuğ da 9 Ocak’ta özel bir performansla GHETTO’da olacak. Saat 22.30’da başlayacak özel performansı 25-30 YTL giriş ücreti ile dinleyebilirsiniz.
Ayhan Sicimoğlu, ve grubu Latin All Stars ise 10 Ocak’ta Latin müzik ve dans severlere bir ziyafet yaşatmayı planlıyor. Kıpır kıpır, yerinizde duramayacağınız esprili geceyi, özgün düzenlemeleri ve Avrupa listelerini aylarca süsleyen parçaları süsleyecek.
Telefon: (0212) 251 75 01, www.ghettoist.net

Emre Altuğ

KÜLTÜR-SANAT

Rasin’in son
dönem yapıtları
Rasin’i anlamak için Aziz Nesin’e kulak vermek gerek: “Rasin’in portrelerinde ortaklaşa
etki gözlerdedir. Sanki portrelerde, insanın salt
gözlerini yapmak istiyor da, pozun öbür yanlarını,
gözlerini bütünleyen ayrıntı olarak tablosuna
koyuyor. Hani koymasa da olurmuş gibi o salt göz
yapıyor.” Aziz Nesin’in bu sözlerle anlattığı
Rasin’i yakından tanımak ister ve ressamın son
dönem resimlerini görmeyi arzu ederseniz, 23
Aralık-10 Ocak arasında Nişantaşı’ndaki Hobi Sanat
Galerisi’ne gitmenizi tavsiye ediyoruz.
Telefon: (0212) 225 23 37,
www.hobigaleri.com
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Aphrodisias’tan misafir geldi
Antik çağın en önemli heykel okullarından birine sahip olan Aphrodisias
antik kenti, Aydın’ın Geyre İlçesi’nde… Fotoğraf ustası Ara Güler’in 1950’lerin sonunda tesadüfen bulduğu ve Prof. Dr. Kenan Erim’in sahiplenip gün ışığına çıkardığı
bu antik kent için merhum Sevgi Gönül’ün gösterdiği çabalar ise halen hafızalarda… Aphrodisias’ın Roma portreleri şimdi İstanbul’a geldi. Beyoğlu’ndaki Yapı
Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi’nde sergileniyor. Sergi nedeniyle bir kitap da hazırlandı. Heykel konusundaki
deneyiminizi artıracak bu
sergiyi, belirli günlerde, Arkeolog Nihat Tekdemir rehberliğinde gezebilirsiniz. Sergi 25
Ocak’a kadar gezilebilir.
Telefon: (0212)
252 47 00, Beyoğlu
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Yağmurcu

Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi,
Gözükara Alaturka, Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?, Karınca
Kararınca, Tersine Dünya, Yağmurcu oyunlarıyla ocak ayı boyunca tiyatro severlerin karşısına çıkacak. Richard Nash’ın
yazdığı Yağmurcu’yu Kardiye ve Müşfik Kenter yönetiyor. “Yağmurcu” umudun inançla beslendiği bir ortamda sıcak insan
hikayeleri anlatıyor. Belediyenin Turhan Tuzcu Sahnesi’nde ise, Dolu Düşün Boş Konuş oyunu sahnelenecek. Steven Berkoff’un yazdığı ve Haluk Bilginer’in çevirisini yaptığı oyunu, Zurab Siharulidze
yönetiyor. 1991 yılında Evening Standart tarafından Yılın Komedisi seçilen ve aynı yıl Edinburgh
Fringe'de ödül alan İngiliz oyun yazarı Steven Berkoff'un kaleme aldığı Dolu Düşün Boş Konuş,
korku, nefret ve yetersizlik duygusuyla yaşamaya çalışan bir avuç insanın günlük yaşamlarına zekice saptamalarla ve ironik bir dille ayna tutuyor. Telefon: (0212) 661 19 41-43

Tiyatroya
davet

Y A R I Ş M A Kadın gözüyle

KASIM-ARALIK 2008

KÜLTÜR-SANAT

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu danışmanlığında düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan
Kareler 2009”, 01 Ocak–27 Mart 2009 tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Üç yıldır gelenekselleşen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” ile
Anadolu Hayat Emeklilik, kadınları bu kez “Hayata Dair” fotoğraflar
çekmeye davet ediyor. “Kadın ne yaparsa yapsın içine güzellik
katar. Duyarlı, hoşgörülü bakışı zorlukları aşar. Objektife dokunurken
hayatı kalbinin sesiyle buluşturur” diyen Anadolu Hayat Emeklilik yetkilileri, 3 ay sonunda toplanan eserler arasından seçimini yapacak. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2009’un sonuçları 10 Nisan 2009 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik’in www.anadoluhayat.com.tr
adlı web sitesinden yayınlanacak. Birincinin 3 bin YTL. ikincinin 2 bin YTL, üçüncünün bin YTL.
ile ödüllendirileceği yarışmada, sergilenmeye değer bulunan eserlere ise 100’er YTL telif ödenecek.
Kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerin yer alacağı fotoğraf sergisi, Mayıs ayının ilk
iki haftasında açılarak, Anneler Günü’ne ithaf edilecek. Telefon: (0212) 317 70 25
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Yağmurdan Sonra
Tür: Dram / Politik
Yönetmen / Senaryo: Görkem Turgut
Oyuncular: Pelin Batu, Turan Özdemir, Serhan Yavaş
Yağmurdan Sonra, politik drama olarak
sınıflandırılabilecek bir film... 12 Eylül askeri
darbesinin hemen ardından, fikirlerinden ötürü
tutuklanan Nuri İlker (Serhan Yavaş) isimli
yazar, ülkenin o dönemde içinden geçtiği talihsiz günlerden fazlasıyla nasibini almış, ağır
işkenceli sorgularda kalmış ve pek çok kapalı ceza-

Dünyanın Durduğu Gün

SİNEMA -DVD

The Day the Earth Stood Still
Tür: Bilim Kurgu /
Dram / Gerilim
Yönetmen: Scott Derrickson
Oyuncular: Keanu Reeves,
Jennifer Connelly, Jaden Smith,
John Cleese, Kathy Bates
Robert Wise tarafından yönetilen
ve bir klasik olarak kabul edilen 1951
yapımı “The Day the Earth Stood Still”in
Keanu Reeves’in başrolünde oynadığı
yeni versiyonu 12 Aralık’ta seyirciyle
buluşacak. İlk film gibi yeni yapım da
robotu Gort ile birlikte dünyayı ziyaret
eden Klaatu isimli uzaylıyı konu alıyor.
Washington'da sıradan bir gün yaşanırken,
içinde uzaylı Klaatu ve onun birçok güce
sahip robotu Gort'u taşıyan bir UFO
şehrin tam ortasına iniş yapar. Klaatu ve
Gort, yeryüzüne barış getirmek için
görevlendirilmişlerdir. Ancak gezegenler arası bir barış için belki de yeryüzünün yok
olması gerekmektedir. Klaatu, yeryüzü için hala umut olduğunu düşünürken, ordu
tarafından yok edilir. Bu nedenle robotu Gort, daha sert ve agresif tedbirler almak
zorunda kalır. Filmde Reeves Klaatu'yu canlandırırken, Jennifer Connelly ise onun
yeryüzünde tanışacağı bilim insanlarından Helen Benson'ı oynuyor. Filmin, günümüze
nasıl uyarlandığı ve soğuk savaş döneminin etkisinde çekilen orjinal versiyonu gibi
arka planında güncel siyasi olayları işleyip işlemediği merak konusu.
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evinde yıllarını geçirmiştir. Filmin kahramanı Nuri,
cezasını tamamlamasına dokuz ay kala “iyi halinden” dolayı Gökçeada Yarı Açık Cezaevi'ne sevk
edilir. Cezaevi müdürü Halim Özay'la (Turan
Özdemir) ilk anlardan itibaren gerginlik yaşar.
Nuri, üzüm bağlarındaki çalışmalar sırasında Sumru Özay'a (Pelin Batu) aşık olur.

Outlander
Tür: Bilim Kurgu
Yönetmen: Howard McCain
Senaryo: Dirk Blackman,
Howard McCain
Oyuncular: James Caviezel,
Sophia Myles, Jack Huston,
Ron Perlman
Outlander, Vikingler döneminde geçen bir bilim kurgu filmi.
Vikinglerin hükümranlık sürdüğü bir
dönemde kahraman Kainan’ın uzay
gemisi büyük bir çarpmayla İskandinav kıyılarına vurur. Ve farkeder ki
gemiden tek sağ kalan kendisi
değildir. İkinci bir yolcu, Moorwen
olarak bilinen vahşi yaratık da enkazlar altından belirir. Amacı kendine
uygulanan şiddetin öcünü almak olan
Moorween yoluna çıkan her şeyi
öldürmektedir. Kainan, Vikinglerle
ortak çalışıp kendi teknolojisini Demir
Çağı'nın silahlarıyla birleştirerek,
yaratık her şeyi yok etmeden önce
onu etkisiz hele getirmelidir. 19
Aralık'ta gösterime girecek olan
filmde başrolde The Passion of Christ
(Tutku) filmindeki İsa rolüyle de iyi
bir performans gösteren James
Caviezel oynuyor.
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Bolt
Tür: Animasyon / Komedi
Yönetmenler: Chris Williams, Byron Howard

G Walt Disney'in kuruluşundan bu yana 47. animasyon filmi olan

Bolt, 26 Aralık'ta gösterime giriyor. Filmin seslendirme kadrosunda
John Travolta, Thomas Haden Church, Woody Harrelson, Bernie Mac,
Mario Cantone ve Bruce Greenwood’un başını çektiği ünlü aktörler
görev aldı... Süper köpek Bolt'un her günü maceralar, tehlike ve
entrikalarla doludur. Çıktığı televizyon şovunda çeşitli görsel efektlerle
yaratılan süper güçlerinin gerçek olduğuna inanmaktadır. Bolt,
Hollywood'daki stüdyosundan yanlışlıkla New York'a gönderildiğinde en
büyük macerasına adım atar. Devamı filmde…

DVD SEPETİ
G CİNNET / THE SHINING
Stanley Kubrick, bir Stephen King romanından
uyarladığı senaryoda, güçlü oyunculuk, tehlikeli bir
ortam ve olayları rüya gibi izleyen kamera
tekniklerini bir araya getirmiş. Jack Nicholson bu
filmde, sezon dışı zamanda bakıcılığını yapacağı zarif
ve ıssız Overloook Oteli'ne eşi (Shelley Duval) ve oğlu
(Danny Lloyd) ile gelen Jack Torrance rolünde. Torrance daha önce hiç orada bulunmamıştır - ya da bulunmuş mudur? Cevap, zaman kavramını çarpıtan delilik ve cinayetlerdedir.

G PRESTİJ
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G KADIN KOKUSU

NewYork'ta bir Şükran Günü haftası Albay Frank Slade (Al Pacino)
iyi bir hafta sonu geçirmek için şehirdedir: güzel yemekler, güzel
kadınlar, şoförlü bir limuzin ve
Waldorf-Astoria'da bir suit. Genç
Charlie Simms (Chris O'Donnell)
ise eğitimine devam etmek için bir
şeyler yapmalıdır. Slade görme
özürlüdür ve çok çabuk öfkelenen
bir karakteri vardır. New York'ta
zaman zaman isterik bir maceraya
dönüşen birliktelikleri onları
aslında sonsuza kadar değiştirecektir.

SİNEMA -DVD

Rupert Angier ve Alfred Borden, genç yaşlarda
karşılaştıkları ilk andan itibaren dostça bir rekabetin
içinde yer alan iki sihirbazdır. Zaman içinde gelişen
yetenekleri ile birlikte aralarındaki rekabet de büyür. Biri alışılmadık ve ilginç olan bir gösteri
yaptıktan sonra diğerinin bu
ilüzyondaki sırları keşfetmek için
giriştiği çaba şeklinde yıllarca
devam eden bu rekabet, bir noktadan sonra hiç beklenmedik yerlere varacak ve çevrelerindeki
herkes dahil kendilerini de büyük
bir tehlikenin içine atacaktır...
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Obama, 20 Ocak’ta koltuğuna oturacak
Kasım ayının ilk haftasında tüm dünya gözünü ABD'ye çevirdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde seçim heyecanı tüm dünyada eş zamanlı olarak yaşandı. Rakibi McCain karşısında oyların yüzde 51'ini alan
Barack Obama, ABD'nin 44'üncü başkanlığına seçildi ve ülkenin ilk siyahi başkanı olarak tarihe
geçti. Yeni başkan seçimi kazanmasının hemen ardından yaptığı ilk konuşmasında dünyaya olumlu
mesajlar göndermeyi ihmal etmedi. “Barış ve güvenlik arayanların yanında olacağız” diyen Obama,
ABD’nin gücünün silah ve varsıllığa dayanmadığını vurguladı. Kampanya sloganı “değişim”in altını da çizerek, “Değişim başladı. Amerika değişebilir”dedi. Ankara'da, yeni dönemin TürkiyeABD ilişkilerinde olumlu etki yaratacağı düşüncesi genelde hakim... Ancak uzmanlar, 20
Ocak 2009'da görevi devralacak Obama'nın özellikle 1915 olaylarına ilişkin yaklaşımının,
Türkiye-ABD ilişkileri için sorun oluşturabileceği görüşünde. Obama'nın dış politika
ekibi ise Türkiye'yi tanıyan isimlerden oluşuyor. Obama’nın, Dışişleri Bakanı olarak
New York Senatörü Hillary Clinton’ı; Savunma Bakanı olarak şimdiki bakan Robert
Gates’i; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak da eski NATO başkomutanı Orgeneral James Jones’u seçmesi Ankara'da olumlu karşılandı.

22 kamyon
dolusu TL

Paradan 6 sıfırın atılmasının ardından YTL ile tanışan ve 2005 yılının başından bu yana kullanan
Türkiye, 1 Ocak 2009'dan itibaren tekrar TL'ye dönecek. TL'ye geçişe yönelik tanıtım kampanyası için
milyonlarca afiş, kitapçık, broşür ve etiket bastırıldı. 26 milyar TL değerinde, toplam ağırlığı 550 ton
civarında, yaklaşık 22 kamyon kağıt banknot piyasaya sürülecek. Bunun maliyeti 20 milyon dolar
olarak hesaplandı. Kağıt banknotta en büyük kupür 200 TL olacak.

62. GÜN

Tartışmalarla gelen
seçim havası
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Türkiye 29 Mart'ta yapılacak yerel seçim atmosferine erkenden girdi...
Bazı partiler belediye başkanı adaylarını aylar öncesinden açıkladı bile. Pek çok bölgede özellikle AKP ve CHP içerisinde aday
adayları arasında kıyasıya yarış yaşanıyor... Partiler aynı zamanda daha önceden kitlesel oy alamadıkları kesimlere göz kırpıyor. Bu kapsamda AKP, Alevilerin sorunlarının çözümü için
çaba gösterileceğini açıklarken CHP’nin çarşaf açılımı da çok
tartışıdı. YSK'nin 6 milyon yeni seçmenin oy kullanacağını açıklaması soru işaretleri yaratırken 29 Mart'ta sandıktan çıkacak
sonuçların epeyce tartışılacağı şimdiden açıkça görünüyor.
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Çalışanlarda işsizlik korkusu
Küresel ekonomik kriz nedeniyle dünyanın dört bir yanında çalışanlar
işsiz kalma korkusu yaşıyor... Kriz nedeniyle, eylül başından aralık ayına
kadar dünya genelinde finans dışı sektörlerde işten çıkarılanların sayısı yaklaşık 200 bini buldu. Yine aynı dönemde finansal kurumlarda çalışan 100 bini
aşkın kişinin işine son verildi. Türkiye'de de krizin etkisiyle çeşitli sektörlerde
son aylarda binlerce kişi işsiz kaldı. Uzmanlar, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın "Kriz teğet geçti" söyleminin aksine asıl sıkıntının önümüzdeki
aylarda yaşanacağını söylüyorlar. Avrupa Birliği ülkeleriyle aradaki uçurumu
kapatmak için yıllık en az yüzde 7 dolayında büyümesi gereken Türkiye'nin
yüzde 1-2 büyümesinin de resesyon etkisi yapacağına dikkat çeken
uzmanlar "Böylesi bir ortamda yoğun işten çıkarmalar ve reel ücret
düzeylerinde gerileme görebiliriz" diyor.

Balıkçılıktan korsanlığa…
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Polis kurşunuyla ölüm
dünyayı ayağa kaldırdı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Aralık gecesi
15 yaşındaki Aleksis Grigoropulos'un bir polisin
silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirmesi, ülkede
büyük protesto gösterilerine neden oldu. Ülke
genelinde anarşistlerin öncülüğünde on binlerce
öğrenci yollara çıkarak polis ve hükümete olan tepkilerini eylemlerle ortaya koydu. Yüzlerce işyeri ve
banka şubesi yakıldı, 400 okul öğrenciler tarafından
işgal edildi... Medya, 1 milyar Euro’yu bulduğu tahmin
edilen zarara yol açan olaylar için hükümet ve polisi
suçlarken, muhalefet de olaylar karşısında aciz kalan
iktidarı erken seçime çağırdı. Eylemlere Türkiye, İspanya, Danimarka, Rusya ve İtalya’daki solcu gruplar
da destek verdi.
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Filmlerden tanıdığımız korsanlık tekrar geri döndü. Ancak bu kez ateşli
silahlar ve hızlı zodiak botlarla... Korsanlık olaylarının en fazla görüldüğü
bölüm olan Aden Körfezi’nde Somali'de korsanlar dokuz günde 12 gemi
kaçırdılar. Bu gemilerden en
büyüğü olan tanker 2 milyon
varil petrol taşıyordu.
Bu olaylar borsa üzerinde
etkisini derhal gösterdi ve
ham petrol fiyatları yükseldi.
Somalili korsanların
çoğu aslında eski balıkçılar…
Yıllar süren iç savaşın ardından Somali'nin parçalanmasıyla balıkçıların
ekmeklerini kazandığı denizler, İspanya'dan gelen gemilerin trolle balık
avladığı alanlara dönüştü. Somalili balıkçılar geçim kaynakları ellerinden
alınınca, balıkçılar çok daha kazançlı bir alana yöneldiler.
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Son Ada
G Yazar: Zülfü Livaneli G Yayınevi: Remzi Yayınevi
Sayfa Sayısı: 184 Zülfü Livaneli, Son Ada’da, düşsel bir ülkede yaşanan
aslında hepimizin aşina olduğu olayları alegorik bir anlatımla verirken,
politik ve kişisel ihtiraslarla topluma ve doğaya müdahalelerin sonuçlarını
da gözler önüne seriyor... Darbeci bir başkan, emeklilik yıllarını geçirmek
üzere, herkesin her şeyiyle hoşnut olduğu cennet bir adaya yerleşir.
Başkan, ruhuna dek işlemiş olan yıkıcılık potansiyelini, geçmiş politik
gücünden de yararlanarak kullanmaya kararlıdır. Bu doğrultuda tüm adayı etkileyecek
müdahalelere girişir. Önceleri sıradan görünen bu müdahaleler, sonunda düşmanı düşmana
kırdırmaya dek varacaktır. Başta martılar, ada halkı dahil tüm canlılar Başkan’ın
acımasızlığından payını alacaktır.

Her Kuşun Eti Yenmez
G Yazar: Emin Çölaşan G Yayınevi: Bilgi Yayınevi G Sayfa
Sayısı: 272 Hürriyet Gazetesi'nde 22 yıl çalıştıktan sonra işine son verilen
ve bu süreci "Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi" adı ile kitaplaştıran
gazeteci-yazar Emin Çölaşan "işsizlik günlerinde" yaşadığı duyguları ve
olayları bu kitapta anlatıyor. Çölaşan, sadece Hürriyet’te değil, AKP
döneminde medyanın büyük bölümünde yaşanan akıl almaz değişikliği,
gazeteciliğin nasıl iktidar çizgisine çekildiğini, bazı büyük işadamı
patronların ve onlardan emir alanların hükümetten nasıl korktuğunu
gözler önüne seriyor. Yeni kitabında Aydın Doğan’dan “Bay Patron”
adıyla bahseden Çölaşan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Ertuğrul Özkök ile ilgili detaylara da yer veriyor.

Küresel Finans Krizi

KİTAP

G Yazar: Mahfi Eğilmez G Yayınevi:
Remzi Yayınevi G Sayfa sayısı: 184 Mahfi
Eğilmez, uzmanlığı ekonomi olmayan “sıradan
vatandaş”ın da kolayca anlayacağı ama ekonominin
temel kavramlarını yok saymayan “Küresel Finans
Krizi” isimli kitabıyla yaşadığımız küresel krizi tüm
yansımalarıyla gündeme taşıyor. Krizin Türkiye’yi
nasıl etkileyeceğini ve bir daha küresel kriz
yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini, ayrıca
böyle bir krizde kişilerin ve işletmelerin alması gereken
önlemlerin neler olduğunu açıklıyor.
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Son Ada
Her Kuşun Eti Yenmez
Cahillikler Kitabı
Gece Sesleri
Böl ve Yut!
Destina
Bakirenin Aşığı
Masumiyet Müzesi
Babamdan Hayaller
Uçurtma Avcısı

ŞİİR
Akarsuya Bırakılan Mektup
incecikti
gül dalıydı
dokunsam kırılacaktı
dokunmadım
kurudu
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç
Ağaçlar bükmesinler n'olursun boyunlarını
Neden akşam oluyorum tren kalkınca
Kırlangıçlar birdenbire çekip gidince
Mendiller sallanınca neden tıkanıyorum
Öyle çok acımasız ki, öyle birdenbire ki
Az önceki çiçekler nasıl da diken diken
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç.
O sularda çimdik, bitti; köprüleri geçtik, bitti
O elmanın tadı orda, o kuş çoktan öttü, bitti
Artık çocuk değiliz, susarak da bir şeyler diyebiliriz
Günler devlet alacağı, yıllar bir kadehçik buzlu rakı
Oyunlar oyuncaksı, oyuncaklar eski şarkı
Kavaklara oklu yürek çizip duran o çakı
Nerde şimdi, nerde şimdi, nerde o kan sarhoşluğu
Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç.

Hasan Hüseyin Korkmazgil
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G Remzi Kitabevi'nden alınmıştır (Kasım 2008)

EN ÇOK SATANLAR

ÇOCUKLARA ÖZEL

Cahillikler Kitabı
G Yazar: John Lloyd- John Mitchinson G
Yayınevi : NTV Yayınları G Sayfa Sayısı : 278
Bu kitap, yaygın kanılarla ilgili yanlış bilgilerin ve yanlış
anlamaların kapsamlı bir listesini sunuyor. Thomas Edison
herhangi bir şey hakkında yüzde birin, milyonda birinden daha
az şey bildiğimizi söylüyordu; Mark Twain sadece matematikte
uzmanlaşmak için sekiz milyon yıl gerektiğini düşünüyordu.
Cahillikler Kitabı da, bilinecek ne varsa bildiklerini düşünenlere,
"Her şey bu metinde açıklanmıştır, bilmeniz gereken başka hiçbir şey yok" diyenlere meydan
okuyor. Eğer iki tane burun deliğiniz olduğunu, dünyanın tek bir uydusunun bulunduğunu, beş
duyunuz olduğunu, suyun renksiz olduğunu, Amerika'nın adının Amerigo Vespucci'den geldiğini ya
da 36 Osmanlı padişahı olduğunu düşünüyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız.

Kıskaç
G Yazar: Yıldırım Boran GYayınevi: Siyah
Beyaz Kitap G Sayfa Sayısı: 345 30 yıllık gazeteci
Yıldırım Boran iki yıl önce yayımladığı "Bombacı" adlı polisiye
romanın ardından bu kez de "Kıskaç" ile okurlarının karşısına çıktı.
Kıskaç, ormanda iki arkadaşın sırlarla dolu ölümü ve ardından
gelişen olaylar zincirini anlatıyor. Biri İstanbul'dan diğeri
Ankara'dan iki gazetecinin birbirlerinden habersiz ve farklı konular
üzerinde yaptıkları araştırma sırasında yolları kesişiyor. Karmaşık
ilişkiler ağı, büyük bir suç örgütü, kara bir cip ve pusuda bekleyen bir
katil... Bütün sırrın üç kelimede bütünleştiği entrika, ölüm ve aşk dolu
bir serüven okuyucuyu kitabın içine çekiyor.

Yalana Övgü
G Yazar: Claudia Mayer G Yayınevi: Phoenix
G Sayfa Sayısı: 295 Bazı psikologların iddiasına göre
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Arkadaşım
Pasta Panda
Yazar: Canan Tan
Yayınevi: Altın Kitaplar
Elif, onu ilk kez bir oyuncakçı
dükkânında gördü. Süslü püslü
bebekler, rengârenk yarış
arabaları arasında, birilerinin
gelip onu almasını bekliyordu
Pandacık. Yumuşacık tüyleriyle
Elif’in çok sevdiği çikolatalı
pastalara benziyordu. Cicili bicili
oyuncaklar arasından onu seçti
Elif. Adını da Pasta Panda koydu.
Birbirlerini çok sevdiler. Sıradan
bir oyuncak değildi o! Elif’in
arkadaşı, dostu, sırdaşıydı. Onu
çok seveceksiniz...

Ateşkız ile
Tarla Kuşu
Yazar: Aydın Özakın
Yayınevi: Can Yayınları
Ali ve Gözde, Sevimli Balon
Anaokulu'nun tatlı haylaz iki
çocuğu... Karlı bir kış günü,
yavru bir sokak köpeğinin peşine
takılınca tanımadıkları bir semte
düşer yolları; kaybolurlar.
Başlarına neler neler gelir! Yaşlı
bir cüce olan Toroman Dede'yle
tanışırlar. Toroman Dede,
toprağa oyulmuş bir evde
yaşamaktadır. İki arkadaş, bu
serüvende, Toroman Dede'nin eşi
Kocana, küçük kızlar Urkiye,
Kehlibar ve İreyhana ile de
tanışırlar. Keyifli okumalar küçük
kardeşlere...

KİTAP

her birimiz günde ortalama iki yüz defa yalan söylüyoruz.
Bazıları da on dakikalık bir sohbette yaklaşık iki kez yalana
başvurduğumuzu söylüyor. Tam rakam konusunda hala
hummalı tartışmalar sürerken yalanları bilimsel açıdan
araştıranlar bir tek konuda hemfikir. Hepimiz hergün yalan
söylüyoruz ve bunu tahmin ettiğimizden sık yapıyoruz.
Yalana Övgü, bu konuda çeşitli sorulara yanıt arıyor.

KİTAPLAR
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Boyutları genelde küçük olan ve cebe sığabilen
bu harika cihazlar, internet üzerinden
indirilebilen MP3 formatındaki müzik
parçalarını sınırsız dinleme imkanı sağlıyor. İşte,
son dönemde piyasaya sürülen yeni MP3 çalar
modelleri ve diğer teknolojik cihazlar.

Müzik dinlemede devrim

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Önce plaklar vardı. Onlar yerlerini zamanla kasete, daha sonra ise CD’ye bıraktı. Ama bunların hiçbiri çağımızda müzik dinleme araçlarında devrim yaratan MP3 çalarlar kadar etkili olamadı. Apple’ın dünyaya tanıttığı bu müzik dinleme
cihazı, kitlelerin müzik dinleme alışkanlığını
değiştiriyor. Boyutları genelde küçük olan ve
cebe sığabilen bu harika cihazlar, internet üzerinden
indirilebilen MP3 formatındaki müzik parçalarını
sınırsız dinleme imkanı sağlıyor. Apple’ın bu devrimine, diğer elektronik cihaz markaları Samsung,
Sony gibi firmalar da yeni modelleriyle katkıda bulunuyor. Genelde dörtgen şeklinde olan MP3
çalarların şekilleri son dönemde değişime uğradı.
Oval, elmas şeklinde ve giderek küçülen ebatlardaki MP3 çalarlar, müzikseverlerin yeni gözdesi.
Apple, göz kamaştırıcı geniş ekranına
sadece bir parmak dokunuşuyla, tüm müzik,
video ve daha fazlasını bulma ve tadını çıkarma
imkanı veren iPod touch'ı tanıttı. iPod touch,
bütün iPod'lar içinde ilk defa olarak Wi-Fi kablosuz ağ iletişimini ve bunu kullanan üç şaşırtıcı uygulamayı da içeriyor. 3.5 inçlik geniş ekranıyla iPod
touch, fotoğrafları ve albüm grafiklerini olduğu
kadar film ve TV şovlarını izlemek için de ideal. Samsung, Diamond konseptli MP3 Oynatıcısı Q1’i
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Mobil iş
platformu

(YP-Q1) pazara sundu. Gerçek bir elmas görüntüsüne sahip yeni MP3 çalar Q1, hem bir müzik çalar
olarak kaliteli müziği sunuyor, hem de Diamond
kontrol paneli ile müzik akışının kontrolünü
sağlıyor. Q1’deki Rythmizer çalan müzik türü ve
tarzına göre otomatik olarak ekran koruyucusunu
ve LED kontrol panelinin temasını değiştiriyor.

Ses kaydı da yapıyor
Samsung‘un, diğer MP3 çalar modeli YPU4, kullanıcı tercihlerine göre uyarlanabilir klavyeye, yerleşik USB bağlantısı gibi pek çok özelliğe
sahip. 16 saate kadar dayanan pili ile U4’ler, 1000
şarkı veya 84 saatlik ses kaydı depolayabiliyor.
Kristal pembe, deniz ve okyanus mavisi olmak üzere
üç renk seçeneği bulunan U4’ün, 2 ve 4 GB’lık yerleşik hafıza modeli bulunuyor.

HTC, yeni nesil gelişmiş
iş telefonu HTC Touch Pro’da,
kullanıcıların hareket
halindeyken işlerini kolay ve
hızlı bir şekilde yapabilmelerini sağlayan iş odaklı
bir dizi iyileştirme sunuyor.
Touch Diamond ve
Touch Pro ile
HTC, HSDPA
7.2 Mbps
kablosuz
bağlantı ile
genişbant
benzeri hızlarda yeni
bir mobil internet
deneyimi
yaşatıyor. HTC, kişiselleştirilmiş
bir mobil web tarayıcısı
sunuyor. Kullanıcılar tek elleri
ile web sitelerini zumlayıp kaydırabiliyor.

KASIM-ARALIK 2008

James Bond’un cep telefonu
James Bond’un son filmi Quantum of Solace
için Sony Ericsson, özel bir telefon tasarladı. Sınırlı
sayıda satışa sunulacak telefon, interaktif 007 içeriği
ve gizli ajan kurgulu oyunuyla James Bond karakterinin yaşadığı heyecanı gerçek hayata taşıyacak.
James Bond filmde, modelin gizli kapaklı 5
megapiksel kamerasını, dokunmatik ikonlarını, yüz
tanıma, foto flaş ve oto fokus özelliklerini kullanarak çektiği fotoğrafları MI6’a göndererek
düşmanlarını kısa sürede tanımlıyor.

DVD ve Blu-ray’le yüksek kalite

Philips’in yüksek çözünürlüklü DVP3980 DVD oynatıcısı ile film ve müzik keyfi artacak. DivX, MP3, WMA ve JPEG formatlarını destekleyen
Philips DVP3980 DVD oynatıcısının HDMI (Yüksek çözünürlükte multimedya arayüzü) özelliği
ile gerçeğe yakın, kusursuz bir görüntü kalitesi deneyimi yaşanıyor. Ses ve görüntü
kalitesinin yanı sıra görünüme de önem verenler için tasarlanan Philips DVP3980 DVD
oynatıcısı, ultra ince tasarımıyla her mekana ve yaşam tarzına uyum sağlıyor.

Sony, geliştirdiği yeni BDP-S350 ve BDPS550 Blu-ray Disc oynatıcıları ile Full HD ev sineması deneyimini zenginleştiriyor. Yeni BDP-S350
Blu-ray Disc oynatıcı, ince, şık tasarımı ile dikkatleri çekiyor. BDP-S350 ethernet kablosu ile internete bağlandığında; online bloglara, yarışmalara girilebiliyor, film
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izlenebiliyor veya çevrimiçi oyunlar oynanabiliyor. Yeni BDP-S350'de,
kullanıcılar 6 saniyede en sevdikleri filmleri izlemeye başlayabiliyor.

TEKNO-YAŞAM

Evde sinema keyfi
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KOMİK RESİMLER

MİZAH

MUMLA İDARE EDER!
Temel akşam eve gelmiş Fadime boynuna sarılarak
karşılamış onu.
“Temel'um harika bir haberim var. Bir ay geciktim. Herhalde bir bebeğimiz olacak. Doktor bu sabah test yaptı. Sonucunu alana kadar lütfen kimseye söylemeyelim!” demiş heyecanla.
Ertesi sabah Trabzon Elektrik İdaresi’nden bir görevli son faturayı ödemedikleri için kapıyı çalmış:
“Siz Fadime misiniz? Biliyor musunuz
bir aylık gecikmeniz var.”
“Bir aylık gecikmem olduğunu siz nereden biliyorsunuz?” demiş Fadime hayretle.
“Bu dosyalarımızda açıkça görünüyor.”
“Ne? Dosyalarınız da mı?”
'Kesinlikle! “
“Beyefendi, bu gece eşimle bu konuyu görüşürüm!”
demiş.
Fadime korkuyla ve akşam olanı biteni Temel'e anlatmış.
Temel ertesi sabah kızgın bir boğa gibi Trabzon Elektrik
İdaresi’ne dalmış:
“Neler oluyor burada? Karım bir dosyadan bahsetti.
Aylık gecikmesiyle ilgili!” diye bağırmış.
“Sakin olun. Ciddi bir şey değil!” demiş memur. “Bu
gecikme için bize borçlusunuz!”
“Size borçlu muyum? Ya ödemezsem?”
“O zaman sizinkini kesmek zorunda kalacağız!”
“Ama o zaman Fadime ne yapacak?”
“Bilmiyorum!” demiş memur. “Hanımefendi artık mumla falan idare eder..”
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Obama’nın kurtarma paketi
Obama piyasaları kurtarmak için 10 maddelik
önlem paketi hazırlamış.
1- İki ay boyunca Bush, Paulson, Bernanke biraderler, nam-ı diğer üç silahşörler TV’lere çıkmayacak, gazetecilere demeç vermeyecek.
2- İki ay boyunca firmalara bilanço açıklama
yasağı getirecek. Bilanço açıklayan firmalara
ceza olarak Paulson CEO olarak atanacak.
3- Özel bir bilgisayar programı hazırlanacak.
İyi veriler filtreden geçirilip kamuoyuna açıklanacak, kötü veriler ise hiç açıklanmayacak,
takvimden çıkarılacak.
4- Sürekli Ali Veli'yi, Hasan Osman'ı satın alıyor diye dedikodu üretilecek.
Dedikodu darboğazı olursa ünlü paparazzilerden yardım alınacak.
5- Borsalar yüzde 5'den fazla düşerse o günkü işlemler iptal edilip, ertesi gün tekrar önceki günkü açılışından başlayacak.
6- Tüketimi canlandırmak için Türk işportacılardan yardım alınacak. İşporta sektörüne dev kaynak aktarılacak.
7- Türkiye'de çok başarılı olan bonus ve taksit uygulaması ABD'de hisse
senetleri için uygulanacak. Taksitle hisse verilecek, ayrıca alınan hisselerden yüzde 20'ye varan bonus puan toplanacak. Toplanan bonus puanlarla sadece hisse alınabilecek.
8- Paralardan eski başkanların resmi çıkarılacak, yerine Bush'un resmi
konulacak. Böylece halkın dolardan soğuması teşvik edilip başka yatırım
araçlarına yönlenmesi sağlanacak.
9- Doların yanına yeni bir para birimi eklenecek. Bu para biriminin adı
Doji olacak. Faizler yüzde -1'e düşürülecek. Devlet hazineden para
borçlanana üste yüzde 1 oranında Doji verecek. Bu parayla yine sadece
hisse senedi alınabilecek.
10- Arap sermayesini yurda çekmek için Las Vegas'ın yanına yeni bir şehir inşa edilecek. Şehrin adı Harem City olacak.
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G Herkes iyiliğimizi istiyor ama vermeyeceğiz işte.
G Bir elin nesi var, iki elin çetesi var.
G Üzüm üzüme baka baka kararabilir ama
körle yatanın şaşı kalktığı görülmemiştir.
G Her türlü iyi niyet itina ile suistimal edilir.
G Turiste güler yüz gösterin ki, aldatıldığını
anlamasın.
G Yerçekimini yenerseniz dünyanın yükünden kurtulursunuz.
G Rüşvet, uluslararası para birimidir.
G İnsan icat oldu. Ekoloji bozuldu.
G İnternet: Global koyun postahanesi.
G Tam düne alışırken, bugün oldu.
G Öldürdüğü insan sekiz dil biliyordu. Toplu katliamdan
yargılandı.

ten alıp büyütün.
G Karnedeki her kırığın bir hikayesi vardır.
G Ağlarsa anam ağlar, gerisi dublaj yapar.

Cevaplar

G 1961 yılında içilen kahvelerin hatırı
dolmuştur. İlgilenenlere duyurulur!
G Ayakkabının kalleşi ayağı arkadan
vurur.
G Hayattaki en güzel şeyler; kanun dışı,
ahlak dışı ya da şişmanlatıcıdır.
G Oturduğu yerden başarıya ulaşan tek
şey tavuktur.
G Çevre yolunda ambulansla yarışın,
Azrail’i sinir edin.
G Kurtlardan teklif geldi. Sürüden
ayrılıyorum.
G Kimi dertten içer, kimi neşeden… Ben
şişeden içiyorum.
G Büyük jetona para vermeyin, küçük-

Türk atasözü adayları

1-Uzadıkça kısalan şey nedir?
2- El eker, dil biçer
3- Yük üstünde yünlü yumak
4- Karada bayılır, suda ayılır
5-Kapıyı açar, korkmadan kaçar
6-Zıplamayan top hangisidir?
7-Benim adım iki hece, çalışırım
gündüz, gece.
8-Elemeden yoğurur, gün aşırı
doğurur.
9-Bakınca görünürsün, kaçınca
silinirsin.
10-Çıt eder, ateş çıkar
1- Hayat ve ömür, 2- Yazı,
3-Kedi, 4- Balık, 5- Rüzgar,
6- Kartopu, 7- Saat, 8Tavuk, 9-Ayna, 10 Kibrit

G İNTERNETTE BUNLAR VAR

ÇOCUK
BİLMECELERİ

PAPAĞAN

KARA BULUTLAR
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BAKLAVA
Hoca akşamleyin eve doğru
yürürken, baklava seven bir
köylüyle karşılaşır.
- Hoca, kısa bir süre önce bir
adam büyük bir tepsi baklava
götürüyordu...
- Beni ilgilendirmez!
- Fakat adam tepsiyi sizin eve
götürüyordu.
- O zaman seni ilgilendirmez!

MİZAH

Öğretmen, Hayat Bilgisi dersinde bulutların
yeryüzündeki suların buharlaşmasından oluştuğunu uzun uzun anlattıktan sonra ön sıralarda oturan öğrencilerden birine şu soruyu sordu:
-Söyle bakalım oğlum, kara bulutlar neden olur?
Çocuk düşündü, yutkundu, bir şey diyemedi. Onun yanında oturan küçük kız çocuğu parmak kaldırarak şu cevabı verdi:
-Kirli sulardan olur öğretmenim!..

Kadının birinin canı sıkılır ve hayatında değişiklik
olsun diye evcil hayvan dükkanından bir hayvan almaya
gider. Dükkana gidince kedi, köpek ve bir papağanın
fiyatını sorar. Papağanın fiyatının çok ucuz olduğunu gören
kadın sorar:
"Bu papağan neden bu kadar ucuz?” Dükkan sahibi
yanıtlar:
"Bu papağan daha önce bir genelevde duruyordu,
ağzı biraz bozuktur, alanlar ondan şikayetçi… Onun için
fiyatı ucuz."
"Kadın, bu fiyatı kaçırmak istemez ve bir papağan
ne kadar kötü konuşabilir ki diyerek alır, evine götürür.
Eve gelince kadın papağanın örtüsünü kaldırır. Yeni ortamı gören papağan
"Ooo yeni mekan, yeni patron" der.
Kadın bunlara gülüp geçer. Daha sonra evin iki kızı
okuldan gelir. Papağan bunları görerek:
"Ooo, yeni mekan yeni patron, yeni kızlar" der...
Tabii kızlar şaşkın. Anneleri olayı anlatınca kızlar
da gülerler. Bu sırada evin babası gelir. Papağan yine açar
ağzını:
"Yeni mekan, yeni patron, yeni kızlar."
Sonra evin babasına bakarak:
"Oooo, Mehmet Abi hoş geldin yaaa!!!"
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SOLDAN SA⁄A
1. Ar› bar›na¤› - Birdenbire ortaya ç›kan tehlikeli durum. 2. Okyanuslar›n en derin yeri - Bir iskambil oyunu. 3. Y›lan bal›¤›na benzeyen, çok
y›rt›c› bir bal›k - Gelenek. 4. Ba¤›ﬂ yapma - Hainlik. 5. ﬁark›da tekrar bölümü - Tavlada bir say›. 6. Ergenekon’dan ç›k›ﬂta Göktürklere yol gösteren diﬂi kurt - Bir ﬂeker türü. 7. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin plaka
iﬂareti - Hattatlar›n ka¤›t cilalamak için kulland›klar› kar›ﬂ›m - S›vac›
arac›. 8. ‹lgeç - Yeterince ayd›nl›k olmayan, yar› karanl›k - Bir uzakl›k
ölçüsü. 9. Hoﬂ kokulu - Su. 10. Bir yerde oturma - Piﬂman. 11. Uzakl›k
anlatan sözcük - Sarma, kuﬂatma - ‹spanyollar›n sevinç ünlemi. 12. Gelecek - Yardakç›lar - M›s›r’›n plaka iﬂareti. 133. Bir meyve - Ay. 14. Ayak
direme - Oy - ‹lgi çekici, de¤iﬂik kimse. 15. Kuzeybat›dan esen, genellikle so¤uk, bazen f›rt›na niteli¤inde yel - Çok eski tarih anlatan deyim
sözü.

her satır, her sütun
ve 3X3’lük her
kutuya, 1’den 9’a
kadar rakamlar
yerleştirilecektir.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. ‹kinci Dünya Savaﬂ› y›llar›ndaki Japon intihar uçaklar›na verilen ad Üstten sa¤a do¤ru e¤ik olan bas›m harfi. 2. Gere¤inden çok yemek yiyen

BULMAC A

Bulmacamızdaki

- ‹çten ba¤l›l›k - Sodyum’un simgesi. 3. Y›k›k, harap yap› - Antrakt - Bay›nd›rl›k. 4. Baston - Beden yap›s› - Japon halk türküsü. 5.. Resmi evlilik
iﬂlemi - Bir eser yaz›l›rken baﬂvurulan kaynak. 6. Fiyat, eder - Az tavl›
toprak - Bir nota. 7. Sümer sa¤l›k tanr›ças› - Maranta adl› kam›ﬂtan ç›kar›lan, çocuk mamas› yapmaya yarayan un - ‹nhisar. 8.. Akarsuyun çok
h›zl› akt›¤› yer - ‹dare lambas›. 9. Kontrol - Kiloamper’in simgesi - ‹laç.
10. Gelir - Ah›r - Bir nota - Hitit. 11. Ünlü bir yazar›m›z. 12. Mant›k - Bü-

Her satır, her sütun
ve 3X3’lük kutu
bölümlerinde 1’den
9’a kadar sayılar
bir kez
kullanılacaktır.

yüklük, irilik bak›m›ndan ﬂaﬂ›lacak durumda olan ﬂey - 3,14 say›s›.
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2 milyon göçmenimiz var
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin (BMMYK) 2007 verilerine göre,
31.7 milyon kişi bir şekilde ülkesi dışında bir
yaşam alanı arıyor. Rakamlar bunun 11.4
milyonunun mülteci olduğunu ortaya koyuyor.
İSMMMO’nun ilgili uluslararası ve ulusal çok sayıda kurumun verilerinden yararlanarak hazırladığı rapora göre, Türkiye’de uluslararası
göç verilerinin derlenmesine ilişkin düzenli bir
kayıt bulunmuyor. Ancak Türkiye’de Kasım sonu
itibariyle sığınmacı ve 3’üncü bir ülkeye yerleştirilme kararı verilen mültecilerin toplam sayısı
18 bin civarında. Buna göre son 13 yılda
Türkiye’ye illegal yollarla giriş-çıkış yaparken
veya Türkiye’de yasadışı konumda yakalananların toplam sayısı 746 bin 492 kişi. Göçmen
kaçakçılığında transit ülke olan, insan ticaretinde
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hedef ülke konumunda bulunan Türkiye’de kayıt
dışında kalan göçmen sayısı oldukça yüksek tahmin ediliyor. Yakalanan göçmenlerin sayısı
1995’te 11 bin 362 iken bu yıl 50 bin 80 kişiye
ulaştı. Tahmin edilen sayı ise 400 bin ile 2
milyon kişi arasında.
Göçmen kaçakçılığında daha çok transit
ülke olarak görülen Türkiye, insan kaçakçılığı
ve ticaretinde hedef ülke. İçişleri Bakanlığı’nın
belirlediği ve IOM Türkiye’nin yardım elini uzattığı insan ticareti mağdur sayısı 2004’ten bu
yana 663 kişiyi buldu. Bu rakam Ekim 2008
itibariyle 72 kişiydi. 2007’de Türk yasa uygulayıcıları tarafından belirlenen insan ticareti mağduru sayısı 148 iken, geçen yıl IOM 118 mağdura yardımda bulundu.
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, "Sığın-

macıların mülteci olması için Türkiye’de bekleme
süresi, 4-5 yıl. Bu dönemde Türkiye’de geçici
statüde bulunan sığınmacılar, çalışmaları yasak
olmasına karşın, İstanbul, Kayseri, Konya
illerde çalıştırılıyorlar. Sosyal soruna dönüşen
bu konuda Türkiye’nin bir politika belirlemesi gerekir. Tahmin edilen göçmen sayısı ile
yakalanan arasında bir uçurum var" dedi.
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan suç örgütlerinin talep ettiği ücretler, 500
dolar ile 5 bin dolar arasında. Vardığın ülkede
"çalışarak ödersin" diye kandırılıp, borçlandırılan çok sayıda insan da var. Bu kişiler
daha sonra zorla çalıştırılıyor. İnsan ticareti mağdurlarının kişiler arasında el değiştirmelerinin
de bir fiyatı var. Ortalama fiyatlar 3-5 bin dolar
civarında seyrediyor.
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Meslekteki her gelişmeyi yakından izleyen ve
meslek mensupları ile stajyerlerini bilgilendirirken
kamuoyunda yankı uyandıran konulara işaret eden
İSMMMO’nun faaliyetlerine ilgi internet sitesinin ziyaret sonuçlarına da yansıyor. Gerek meslek mensupları gerek kamuoyuna web sayfasının yenilenen
yüzüyle hizmet vermeye başlayan İSMMMO’nun internet sitesini 15 Kasım-15 Aralık 2008 tarihleri arasında toplam 141.996 tekil kişi ziyaret etti. Toplam ziyaret sayısı 692.045 kişi oldu.
Ziyaret sayısının 688 bin 942’si Türkiye’den. Geri kalan ziyaretçiler ise çeşitli ülkelerden oluştu. Bu tarihler arasında İSMMMO’nun web sayfasına yurt dışından en

büyük ilgi Almanya’dan geldi. Sonuçlara göre bu
tarih aralığında 523 kişi, Türkiye gündemini Almanya’dan İSMMMO’nun sitesinden takip etti. Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,
Fransa, Belçika, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri
de İSMMMO’nun sitesine ziyaretçi çekilen diğer
ülkeler. Bu arada İSMMMO, kullanıcıların bilgiye
çok daha kısa sürede erişmesini sağlamak üzere
web sayfasını yeniledi. İSMMMO’nun sanal dünyadaki adresi ise değişmedi.

Sitemizi yeniledik

www.istanbulsmmmodasi.org.tr

Sosyalleşemeyen yardımlar
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siz Ödemeler Kanunu Tasarısı'nın yerel seçimlerden
önce yasalaşmasının daha adil dağıtım ve sosyal
devlet uygulamalarına yakışan bir adım olacağı
vurgulandı.

ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI
Kömür yardımlarını sonlandıracak tasarının
yerel seçimler sonrasında TBMM'den geçmesi bekleniyor. Yardımların birçok kanaldan yapılmasının
sistemin suiistimallere açık olmasındaki en önemli etkenlerden biri olduğu belirtilen raporda, bunun
bir kişinin birden fazla yardım almasına veya ihtiyacı olmayan kişilerin kömür yardımında ikincil
pazarı oluşturmasına açık kapı bıraktığının altı çizildi. Kişi başına 500 kilogram kömürle yapılan
yardımların çoğunlukla doğal gaza geçmiş bölgelerde yapılmasının soru işaretleri yarattığı
ifade edilen raporda, 500 kilogram kömürün
Türkiye Kömür İşletmelerinden kömür pazarlaması
yapan esnafa çıkış fiyatının yaklaşık 600 YTL

olduğu ve ihtiyacı olmadığı halde kömür yardımı
alanların söz konusu kömürleri 200-250 YTL'ye
kömürcülere sattığı vurgulandı. İSMMMO Başkanı
Yahya Arıkan şu görüşleri dile getirdi: ''Vergi, trafik
cezası ve reklam gelirleri gibi kalemlerden
beslenerek oluşturulan yardım fonundaki kayıplar,
vatandaşın da ceplerinin soyulduğunu gösteriyor. Yani toplanan vergilerin bir kısmı amacına ulaşmadan heba ediliyor. Çok başlılık kayıpları
artırıyor. Devletin kasasından çıkan bu para
politik kaygılara malzeme edilmemeli. Daha
adil dağıtım ve sosyal devletin gereği şeffaflık
gözetilmelidir. Sosyal yardımların tek elden
dağıtımı sağlanmalı ve denetime açık bir yapı kurulmalıdır. Tasarının yerel seçimlerden sonra
yasalaşması beklentisi var. Ancak bizce hükümetin
seçimden önce yasayı çıkarması ve uygulaması
imkanı var. İhtiyacı olanın hakkı gibi değerlendirilmesi gereken sosyal yardımlar denetlenebilir
yapıda dağıtılmalıdır.''
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İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Türkiye’nin her alandaki
sorunlarına karşı duyarlılığını kanıtlayan çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Bu çerçevede İSMMMO, yerel seçimler öncesinde sosyal yardımların boyutunu, kimler tarafından dağıtıldığını, bu
alanda hem yararlananların hem de siyasi erkin
su istimallerini araştırdı. Araştırmasının sonuçlarını
“Sosyalleşemeyen Yardımlar” başlığı altında
duyuran İSMMMO’nun Başkanı Yahya Arıkan, rapordaki değerlendirmesinde, vergilerin de içinde
yer aldığı milyarlarca YTL’lik yardımların bir kısmının amacına ulaşmadan heba edildiğini bildirdi. Raporda, devletin 2003 yılından bu yana 7
milyar 55 milyon 930 bin YTL'lik sosyal yardım
yaptığı, bunun en az yüzde 10'unun yani yaklaşık
705 milyon YTL'sinin doğru adrese ulaşmadığı belirtildi. En fazla suiistimal edilen kalemlerin
gıda ve kömür yardımları olduğu ifade edilen raporda, TBMM'de bekleyen Sosyal Yardımlar ve Prim-
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