başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Ekonomik kriz, Ergenekon davası, seçimler derken adrenalini yüksek bir kış geçirdik. Neyse ki, artık bahar yüzünü iyiden
iyiye gösterdi. Türkiye, demokratik olgunluğunu bir kez daha test eden bir seçimi geride bıraktı. Yerel seçimin sonuçlarının hem
iktidar, hem de muhalefet partilerince geniş bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umuyoruz ki ilgili bütün kesimler gerektiği gibi yorumlar ve Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak dersler çıkartırlar.
Türkiye bir taraftan kendi içindeki sıkıntılarla uğraşırken diğer taraftan da küresel ekonomik krizin yaralarını sarmaya
çalışıyor. Hükümet biraz yavaş kalsa da son aylarda birbiri ardına ekonomik paketler açmaya başladı. Alınan bazı önlemlerin piyasaya sınırlı etkileri hissedilse de sanayi üretimi ve istihdama katkısı konusundaki beklentiye girmek için erken.
Nitekim ekonomide karamsarlık bulutları halen dağılmış değil. Zirvedekiler sayfalarımıza konuk ettiğimiz İSO Başkanı Tanıl Küçük’ün de dediği gibi, umarız hükümet bundan sonra da gereken adımları atar ve ekonomi yeniden canlanır…
Zor kazanılanlar, kolay yitiriliyor. Ve inanın ki, bu yitirilenler çocuklarımızın geleceğinden çalıyor. Oysa çocuklarımızı ne büyük özveriyle yetiştiriyoruz değil mi? İSMMMO Yaşam, kapak konusunu bu sayıda her zaman ailede özverinin abidesi olan annelere ayırdı. Hayatlarını tek başına sürdürmeyi tercih eden ‘bekar anneleri’ sizlere anlatmak istedik. Bekar
annelik, bireysel ve ekonomik olarak güçlenen kadınların kimi zaman zorunluluk, kimi zaman da tercihlerinin bir sonucu...
Dosya konumuzu da büyük ekonomik sıkıntılar içinde aramızdan ayrılan tiyatronun renkli isimlerinden Gazanfer Özcan’a ithaf ediyoruz. Toplumumuzun tiyatro kültürünü gittikçe unuttuğuna vurgu yapan haberimiz,
devletin özel tiyatrolara desteklerini de mercek altına alıyor.
4. yaşına adım atmasıyla gurur duyduğumuz dergimize medya ve sanat dünyasından iki genç isim de konuk oldu. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Tarık Yılmaz ile sinemanın genç yeteneklerinden Vildan Atasever, pırıl pırıl bir dimağla kendi alanlarındaki gelişmeleri yorumladılar.
Meslek mensuplarımızın renkli yönlerini de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İSMMMO Üyesi Sedat Düger muhasebe müzesi kurulması hayalini dergimize anlattı.
Gezi sayfalarımız sizleri klasik müziğin başkenti Viyana’ya götürüyor. Anadolu’da ise bir başka kültür başkenti Elazığ’ı bizimle gezebilirsiniz. Lezzet sayfalarımızda Köşebaşı’na davetlisiniz. Sinemadan kitaba, modadan
kariyere kadar tüm sayfalarımızdan keyif almanızı dileriz.
Bahar coşkusu bugünlerde peşinizi bırakmasın dostlar… Sağlıcakla kalın.

Yahya Arıkan
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Benim annem
kahraman

İÇİNDEKİLER

Bireysel ve ekonomik
özgürlükleri artan kadınlar artık boşanmaya
daha cesaretle bakıyor. Bekar anne olmayı tercih edenler, büyük
zorlukları da göze almak zorunda…
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Tanıl Küçük: İşsizlik korkusu
yenilirse ekonomi canlanır

Son 1 yılda krizin de etkisiyle sanayide 205 bin kişinin işini kaybettiğini
söyleyen İSO Başkanı Tanıl Küçük, kriz karşısında, istihdam
10
alanında kapsamlı ve güçlü önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

D O S Y A

Tiyatronun keyfi kaçtı

TV, tiyatroyu tahtından ettikten sonra özel tiyatrolar maddi olarak daha da
zorlanmaya başladı. Devlet, özel tiyatrolara verdiği desteği artırdı ama halen
tiyatrocular, büyük özverilerle sanatını sürdürüyor
24

GÜNDEMİN SESİ

Kriz yöneticisi ekonomi müdürü

Sabah’ın Ekonomi Müdürü Tarık Yılmaz,
küresel krizin patladığı günlerde, bir de
Sabah Ekonomi servisindeki çalışan
kriziyle mücadele etti.
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‘Müze hayalim’

İSMMMO Üyesi Kamil Sedat Düger, belge toplama işine, ‘efemere’liğe gönül vermiş. Düger,
“Hayalim muhasebe müzesinin
kurulması” diyor.
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“Oyuncu olmak için babama aylarca yalvardım”
diyen Vildan Atasever, genç kuşağın sinemadaki
yıldızlarından… Atasever, “Hayatta
varolan her şeyi oynamak isterim” diyor.
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Süper Loto
hayalleri süsledi

29 Mart yerel seçimlerinde iktidar partisi AKP inişe geçerken, Meclis’te
var olan muhalefet partileri sonuçlarla moral buldu. CHP ve MHP
Trakya, Ege ve Akdeniz; DTP de Doğu ve Güneydoğu’da halkın desteğini aldı. İstanbul ve Ankara'da yine iktidar partisi AKP ipi göğüslerken,
İzmir yine CHP'nin oldu. Seçimin dikkat çeken sonuçlarından biri de
CHP'nin İstanbul'da oy oranını yaklaşık 10 puan arttırması oldu. Ana
muhalefet partisi böylece 4 olan ilçe belediye başkanlığı sayısını 12’ye
çıkartmayı başardı. AKP de 26 ilçede sandıktan ilk parti olarak çıktı. 1
ilçede de DSP kazandı. 48 milyon 210 bin 625 seçmenden, 39 milyon
565 bin 261 seçmenin oyu geçerli sayıldı. Seçimler dış basında da geniş
yankı buldu. Yapılan yorumlarda AKP’nin 2002’de iktidara geldiğinden
beri ilk kez “hız kaybettiğine” dikkat çekildi.

Ekonomik krizin etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Türkiye'de Süper Loto'nun 50 milyon TL'ye ulaşan ikramiyesi pek çok kişinin rüyalarını süsledi.
12. haftada rekor ikramiye İstanbul ve Bursa'ya gitti. Talihliler 24 milyon 908
biner TL kazandı. Süper Loto çekilişinin yapıldığı 12
Mart günü loto bayilerinde uzun
kuyruklar oluştu. Sabah saatlerinde dakikada 10
bin kolon doldurulurken akşam iş çıkışında bayiilerin önündeki
kuyruklar uzayıp gitti. Milyoner
olma hayali kuranlar dakikada tam 62 bin
166 kolon oynayarak şansını denedi.
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Sansür
tartışma
yarattı

TÜBİTAK’ın 42 yıllık dergisi Bilim ve Teknik’in
Mart ayı sayısındaki Darwin kapağı ve içerideki 15
sayfası üst yönetimin sansürüne uğraması yurtiçi ve
yurtdışında tartışmalara neden oldu. Bir haftalık gecikmeyle yayımlanan derginin Evrim Teorisi’nin
babası Darwin için özel olarak hazırlanan kapağının yerine küresel iklim değişikliği ile ilgili bilgiler
konuldu. 2009 UNESCO tarafından tüm dünyada Darwin Yılı olarak ilan edilirken, Türkiye’nin en saygın
bilim ve araştırma kurumu olarak bilinen TÜBİTAK’taki
bu skandal akıllarda soru işaretleri bıraktı.

MART - NİSAN 2009

Helikopter enkazını arama skandalı

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişiyi taşıyan helikopterin Kahramanmaraş'ta düşmesi ve günlerce enkazın bulunamaması gündemde uzun süre tartışıldı. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi’nden Yozgat'ın Yerköy İlçesi'ne gitmek üzere havalanan ancak Göksun İlçesi'nin dağlık kesiminde düşen helikopterden
Muhsin Yazıcıoğlu ile yanındaki 3 partili bir gazeteci ve pilota ulaşmak için arama- kurtarma ekipleri zamana karşı yarış başlattı. Düşen helikopterde bulunan ve kazayı haber veren İHA muhabiri İsmail
Güneş'in 112 Acil Servis'le yaklaşık 20 dakika konuşmasına rağmen
yer tespiti yapılamadı. Enkaz, arama kurtarma ekiplerinin çalışma
yaptığı bölgeden farklı bir noktada 48 saat sonra köylüler tarafından bulundu. İlk olarak aralarında Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 5
kişinin cesedine ulaşıldı. Yaşamını yitiren 5 kişinin üzerlerinde iki parmak kalınlığında buz oluştuğu görüldü. İHA muhabiri İsmail Güneş
ise enkazdan 500 metre uzakta kazadan ancak 5 gün sonra bir kaya
kovuğunda üzeri karla örtülmüş bir vaziyette bulunabildi.

İnişte facia

THY uçağının Hollanda'daki kazası tüm Türkiye'yi üzüntüye boğdu. İstanbul’dan Amsterdam'a giden ve 135 yolcu taşıyan THY uçağı,
inişe geçtiği sırada Schiphol Havaalanı’nın pistine 500 metre kala tarlaya çakıldı. Uçak üç parçaya ayrılırken, yangın çıkmaması daha büyük bir faciayı önledi. Kazada 3'ü mürettebat, 9 kişi yaşamını yitirdi.
Aynı piste kazadan 2 dakika önce inen bir Boeing 757 tipi uçağın yarattığı türbülansın kazaya yol açmış olabileceği ihtimali de gündeme
geldi. Tekirdağ uçağının karakutu incelemesi, uçaktaki yükseklik göstergelerinden (altimetre) birinin bozuk olduğunu gösterdi. Rapora göre
kazaya da pilotların “uçakta motordan sonra en önemli parça” dedikleri
bu göstergedeki hata neden oldu.

G20’nin kazananı IMF
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Krize karşı çare arayan G20 liderleri küresel ekonomiye 1.1 trilyon dolarlık kaynak aktarma konusunda Londra’da anlaştı. Ayrıca bir takım düzenlemelere de gidilmesi kararlaştırıldı. IMF zirvenin en büyük kazananı olarak ön plana çıktı.
Kaynakları üç kat artırılan IMF, küresel kriz etkisini hissetirmeden önce kimsenin kapısını çalmadığı bir kurum haline gelmişti. Krizle birlikte, büyük-küçük çok sayıda ülkenin kurtarıcı olarak başvurduğu IMF'nin G20 zirvesiyle birlikte eski prestijine kavuştuğu yorumları
yapıldı. Fortune'un değerlendirmesine göre zirvenin diğer bir kazananı ise ABD. Yorumlara
göre, Obama Avrupalı liderleri daha çok mali canlandırma konusunda ikna edemedi ancak
küresel ekonomiye 1.1 trilyon dolar enjekte edilmesini sağladı. Küresel finans sistemine getirilen denetimler ve uzun dönemli performansa göre yönetici maaşlarını belirleyecek bir sistemin oluşturulması birçok banka yöneticisinin gelirlerinin düşeceği anlamına da geliyor.
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İSMMMO, sıcak seçim
gündemine de yön verdi
Türkiye’de yerel seçimle ilgili sıcak gelişmelere ve polemiklerin yoğun yaşanmasına
karşın İSMMMO gündeme yön vermeyi başardı. İstanbul Üniversitesi’nden alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan “Yerel Yönetimlerde Memnuniyet Araştırması” ile Türk
medyasında geniş yer bulan İSMMMO’nun belediyelerin bütçelerine ilişkin çalışması ise
gündeme yön verdi. İSMMMO’nun onlarca gazete ve TV haberinde geniş yer bulan saptamalarına göre, seçimin kazananları en az 60

milyar TL’lik bir bütçeyi yönetecekler. Buna göre,
belediyelerin 2009 yılı tahmini bütçeleri, merkezi bütçeyi neredeyse yakalıyor.
29 Mart seçimleriyle birlikte gözler tüm
Türkiye’de belediyelere çevrildi. Seçimlere
günler kala belediyelerin bütçelerini araştıran
İSMMMO’nun saptamalarından birkaçı şöyle:
“Türkiye genelindeki belediyelerin 2009
yılı tahmini bütçeleri, neredeyse merkezi hükümeti yakalamış durumda. Türkiye’de en
büyük yatırımcı kuruluşlar arasında yer alan

16 büyükşehir ve 65 il belediyesinin 2009 bütçeleri toplamı, iştirakler dahil, bağışlar hariç yaklaşık 40 milyar TL’yi buluyor. İlçe ve belde belediyeleri de dahil edildiğinde bütçelerin Türkiye’nin 2009 tahmini geliri olan 248 milyar
TL’ye bile yaklaşabileceği düşünülüyor.”
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, belediyelerin son derece yüksek rakamlara ulaşan bütçe bilgilerine erişimin çok güç olduğunu belirterek bütçelerin şeffaf biçimde açıklanması çağrısında bulundu.

İSMMMO HABER

Kentlinin sesi olduk

İSMMMO’nun yine yerel seçimler
öncesinde belediye hizmetleri memnuniyet araştırması da yaptı. İSMMMO'nun yayımladığı, İstanbul Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri biriminin desteği ile Prof. Figen Altuğ'un koordinatörlüğünde, Doç. Murat Çak, araştırma
görevlileri Murat Şeker ve Önder Bingöl'ün yer aldığı ekip tarafından hazırlanan "Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden Memnuniyet ve Yolsuzluklar - İstanbul Araştırması" konulu çalışmanın sonuçları kamuoyundan da büyük
ilgi gördü. Buna göre, İstanbul'un genelinde "trafik" bir numaralı sorun olarak saptandı. Araştırmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hiz-
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metlerinden memnuniyet düzeyi en yüksek olanların, itfaiye (7,7), meslek edindirme kursları (7,2) ve belediyeye ait sosyal tesisler (7,0) şeklinde, memnuniyet düzeyi düşük olan hizmetlerin ise otopark
(3,8), inşaatların denetimi (3,9) ve trafik
düzenlemelerine (4,1) ilişkin hizmetler şeklinde sıralandığı kaydedildi.
Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin yüksek memnuniyet duyulan hizmetlerinin genellikle sosyal ve kültürel
amaçlı olduğuna işaret edilerek, buna
karşın trafik, yol ve kaldırımlar, pazar yerleri ve kent temizliğine ilişkin hizmetlerinden duyulan memnuniyetin istenilen düzeyde olmadığı vurgulandı.
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Sanal dünyada
gerçek ticaret

İSMMMO, koşu bandından çaydanlığa, LCD
TV’den dizüstü bilgisayara kadar birçok ürünün
satışa sunulduğu “sanal piyasa”ya mercek tuttu. 5 bin bireysel girişimcinin faaliyet gösterdiği, yaklaşık 17 bin kişinin geçimini sağladığı, yıllık hacmi 9 milyar liraya ulaşan piyasada bireysel
girişimcilerin yıllık kazançlarının 10 bin TL ile 1
milyon TL arasında değiştiği belirlendi.
İSMMMO’nun “Sanal Dünyada Gerçek Ticaret” başlıklı raporuna göre, genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 23.9’a ulaştığı Türkiye’de, sanal piyasa bilişim teknolojileri konusunda
kendisini yetiştirmiş eğitimli gençlere hem istihdam hem de girişim fırsatı veriyor. Bu alanda çalışanların yaş ortalaması 26 olurken, sanal mağaza kurmanın maliyeti de 150 dolardan
başlıyor. Kısa bir süre öncesine kadar üniversitede eğitim giderlerini karşılamak için kapı kapı
dolaşarak pazarlamacılık yapan gençler, şim-

dilerde internet ortamında kurdukları siteler aracılığıyla para kazanıyor.
İSMMMO’nun Bankalararası Kart Merkezi
(BKM), Türkiye Elektronik Ticaret İşletmecileri
Derneği (TEİD), Reklamcılar Derneği, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi, e-teknoloji.com ve sektör temsilcilerinden aldığı bilgilere dayanarak hazırladığı araştırmada, “krize inat büyüyen” sanal piyasa masaya yatırıldı. Araştırmada 2008
yılında işlem hacmi 9 milyar TL’yi aşan sanal piyasa ve 500 milyon TL’yi bulan e-ticaret, tüm ayrıntılarıyla ele alındı.
Başkan Yahya Arıkan, bugün 5 bine ulaşan sanal ticaretten geçinen kişi sayısının
2007’de 4 bin civarında olduğunu anımsatarak,
işyeri sayısının da buna paralel arttığını kaydetti.

Ekonomik krizin sanal şirket sayısını arttırdığını belirten Arıkan, “Sanal piyasada faaliyet gösteren şirket sayısının artmasında, elektronik ticaretin büyüme trendini gören ve yeni pazarda
yerini almak isteyen çok sayıda şirket kadar, ekonomik kriz nedeniyle mağazalarını sanal piyasaya taşıyan işletmelerin de etkisi var” değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, üyelerinin işlemlerine kolaylık sağlamak amacıyla “İSMMMO online” sistemine geçti. Söz konusu sistemle, meslek mensupları elektronik ortamda kısa sürede ve Oda’ya gelmeye gerek kalmadan bir takım işlemleri yapabilecek. Bu sistemin hayata geçirilmesi ve işlem güvenliğinin sağlanabilmesi
için bütün üyelere şifre gönderildi. “İSMMMO online" ile yapılabilecek
işlemler özetle şöyle:  Online işlemlerden iletişim bilgilerinizi (adres,
telefon vb) Odaya gelmeden değiştirme,  Internet üzerinden kaşe ve
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ruhsat başvurularınızın durumu hakkında bilgi alma,  Internet üzerinden yaptığınız Ödemelere ait makbuzları alma,  Anlaşmalı bankalar
üzerinden borcunuzu kredi kartına taksitlendirme yapabilme.
Öte yandan İSMMMO, web sayfasında da duyurduğu gibi, müşteri
bildirim listelerinin de kişisel bilgilerin güvenliği sağlanarak internet üzerinden verilmesini hedefliyor. İSMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yahya Arıkan, yaptığı duyuruda, daha geniş bilginin web sitesinden öğrenilebileceğini kaydetti.

İSMMMO HABER

Üyelere kolaylık: İSMMMO online
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‘İşsizlik korkusu yenilirse
ekonomi canlanır’

İSO Başkanı Tanıl Küçük, son 1 yılda krizin de
etkisiyle sanayide 205 bin kişinin işini kaybettiğini
söylüyor. Kriz karşısında özellikle, istihdam alanında
kapsamlı ve güçlü önlemlere ihtiyaç olduğunu
belirten Küçük, “İşini kaybetme korkusu kontrol
altına alındığı, istihdam korunduğu takdirde, talebi
canlı tutmak mümkün olabilir” diyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Türk ekonomisinin kalbi İstanbul’da atıyor… İstanbul
ekonomisinin, dolayısıyla Türk ekonomisinin kalp atışlarını
en yakın duyan kurumların başında da İstanbul Sanayi Odası (İSO) geliyor… 1952 yılında 700 üye ile kurulan İSO’nun
bugün 13 bin üyesi var. Hepsi de üretici olan bu üyelerin yarattıkları katma değer, Türkiye imalat sanayi katma değerinin
yüzde 37’si… Türkiye ihracatının yüzde 35’i de İstanbullu sa-
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sinde bir küçülmenin beklediğinin habercisi.
Sanayimizde, Şubat ve Mart ayları için de iyimser olmak mümkün görünmüyor. Kaldı ki sanayi üretiminin öncü göstergeleri olarak kabul edilen ihracat ve kapasite kullanım oranından da iyi haberler gelmiyor. Kapasite kullanım oranı, Şubat ayında da yüzde 63.8 gibi
düşük bir oranda kaldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre, ihracatımız yüzde 35 düştü.
Üretim ve ihracattaki düşüş, ne boyutta işsizlik olarak
karşımıza çıkıyor?
Evet, üretim ve ihracattaki düşüş, doğal olarak istihdamı da olumsuz etkiliyor. TÜİK’in son yayımladığı veriler, Aralık 2008 döneminde işsizlik oranının yüzde 13.6 ile rekor kırdığını gösterdi… İstihdama sektörler
itibarıyla baktığımızda, son bir yılda, tarım

Sanayici aileden geliyor

Tanıl Küçük, 1956 Zonguldak doğumlu. Orta
ve lise öğrenimini Saint-Benoit Fransız Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu. 1981 yılında ilk kez İSO Meclis Üyeliği’ne seçilen Küçük, 1993’te İSO
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.
Küçük, 1997-2001 yılları arasında iki dönem yönetim kurulu başkanvekilliği yaptı. 2001 yılından beri de İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Küçük, sanayici bir aileden geliyor. Aile şirketi, Elit
Çikolata’nın geçmişi 1924 yılına dayanıyor. Küçük ailesi şirkete 1980’de ortak olmuş. Küçük de çeyrek asırdır şirkette çalışıyor. Elit Çikolata’nın fabrikası Kasımpaşa’da bulunuyor.

ZİRVEDEKİLER

nayiciler tarafından yapılıyor. Yine imalat sanayinde çalışanların yüzde 15.5’ini ise İSO
üyeleri istihdam ediyor.
Evet böylesine büyük bir ekonomik
gücü temsil eden İSO’nun başkanlığını da
2001 yılından beri Tanıl Küçük yapıyor. Başkan Küçük, sanayici bir aileden geliyor. İSO
Meclisi’ne 1981’de 25 yaşındayken üye olan
Küçük, 8 yıldır da İstanbullu sanayicileri her
platformda temsil ediyor.
Küçük’ün üçüncü kez temsil vizesini ise
şubat ayında yapılan seçimler sonunda aldığını söylemeliyiz.... Aslında Küçük’ün karşısına bu seçimlerde bir rakip de çıktı. Ancak
Tanıl Küçük, 117 meclis üyesinin 68’inin oyunu alırken, rakibi eski TİM Başkanvekili Süleyman Orakçıoğlu ise 44 oyda kaldı. İpi yeniden göğüsleyen Küçük’ün omuzlarında
şimdi daha büyük sorumluluk var… O da, küresel krizle birlikte iyice kan kaybetmeye başlayan Türk sanayisinin sesini duyurmak…
İSMMMO Yaşam Dergisi olarak İSO Başkanı
Tanıl Küçük’le ekonominin son durumunu konuştuk.
Tanıl Bey, yaşanan küresel
kriz Türk sanayi sektörünü nasıl ve ne boyutta etkiledi?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, Batı’da finans krizi olarak başlamıştı. Ancak, kriz, Türkiye’de finans kesiminden çok reel sektörü, özellikle de sanayimizi vurdu. Sanayimiz, 2008 yılının Ağustos ayından itibaren adeta bir çöküş yaşamakta. Nitekim, TÜİK’in yayımladığı sanayi
üretimi, kapasite kullanımı ve ihracat verileri
bu durumu açıkça ortaya koyuyor. Sanayi üretimi son altı aydır aralıksız olarak ve giderek artan oranlarda düşmekte. Ağustosta yüzde 3.6 ile başlayan düşüş oranı, altı ay sonra, 2009 Ocak ayında yüzde 21.3’e yükseldi. Sanayi üretiminde bu kadar yüksek bir düşüş 2001 yılında bile yaşanmamıştı.
Sanayi üretimindeki yüksek düşüş,
2009 yılında bizleri tahminlerin oldukça öte-
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ve hizmetler sektörünün istihdamında az da olsa
artış varken, sanayi sektörü istihdamı 205 bin
kişi, yani yaklaşık yüzde 5 oranında azalmış görünüyor. Bu veri, istihdamda da en ağır çöküntünün sanayi sektöründe yaşandığına işaret ediyor. Bütün bu rakamlar, ne kadar zor bir
dönemden geçtiğimizi, maruz kaldığımız krizin
ciddiyetini ve derinliğini fazla söze gerek kalmadan ortaya koyuyor.
Sanayi ile ilgili sorunların çözümü için bugüne kadar alınan
önlemler yeterli mi?
Türkiye, başlangıç itibarıyla, kriz karşısında önlem almakta maalesef yavaş kaldı. Tek
tek bazı önlemler alındı ancak, bütünlük içinde bir tedbir paketi ortaya koyamadı. Buna karşın, hükümetimizin önlem almak yönündeki çabalarının son dönemde hız kazandığını görmekten memnuniyet duymaktayız. Otomotiv,
beyaz eşya ve konut sektörüne yönelik tedbirleri kapsayan dördüncü paket, geç kalmış olsa
da önemli bir gelişme. Nitekim, ÖTV indirimi
şeklinde verilen desteğin, otomotiv sektörümüzü
olumlu etkilediğini memnuniyetle takip etmekteyiz. Ümit ediyoruz ki, sektörümüz de, bu
desteği iyi değerlendirecek, üretim ve istihdam
anlamında artı hanesine yazabilecek. Diğer taraftan, şu gerçeği de not etmeliyiz ki, Ocak ayın-
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Rakamlarla
İSO’nun gücü

 İSO üyesi kuruluşların yarattıkları
katma değer, Türkiye imalat sanayisi toplam katma değerinin yaklaşık
yüzde 37’si.
 İSO üyesi kuruluşların toplam çalışan sayısı, Türkiye imalat sanayisi
çalışanlarının yaklaşık yüzde 15.5'ini
oluşturmakta
 Türkiye'nin toplam ihracatı içinde
İSO üyelerinin payı yaklaşık yüzde
35 düzeyinde.
 İSO’nun 13 bin üretici üyesi var. Üyelerinin yüzde 98’de küçük ve orta
ölçekli kuruluşlar…
 1.000 büyük sanayi kuruluşu içindeki İSO üyelerinin sayısı 434.

da otomotiv sektörümüzün üretimi yüzde 60 gibi
çok yüksek bir oranda geriledi. Bu destek daha
önce verilseydi, otomotiv sektörümüzün üretiminde ve istihdamında muhtemelen bu kadar
yüksek kayıplar ortaya çıkmayacaktı. Tedbiri,
zamanında almanın önemi, işte bu noktada, bir
kez daha karşımıza çıkıyor.

Dördüncü paketi takiben, Mart ayının
üçüncü haftasında beşinci paket de açıklandı.
Bizim beklentimiz, beşinci paketin üretim ağırlıklı olmasıydı ama dördüncü paket gibi bu son
paketin de ticaret ağırlıklı olduğunu gördük. Türkiye, seçim sürecini geride bıraktı. Artık, bütün konsantrasyonumuzun ekonomide olması
ve krize karşı önlem paketlerinin kesintisiz olarak devam etmesi gerekmekte. Talebi canlandırmak da bu işin önemli bir boyutu ama, bizim asıl beklentimiz, eş zamanlı olarak, işletmelerde, üretimi canlandırmaya, istihdamı korumaya imkan tanıyacak önlemlerin de süratle devreye girmesi.
Sizin açınızdan acil alınması
gereken tedbirler neler?
Bu çerçevede, üzerinde çalışmalar devam
eden Kredi Garanti Fonu’nu özellikle önemli buluyoruz. Zira, krizle birlikte, bankaların kredi
vermekte isteksiz davranmaları, kredi koşullarını
ağırlaştırmaları özellikle küçük ve orta boy işletmelerimizi çok zor durumda bıraktı. KOBİ’lere
yönelik kredi hacminin, 2008 Aralık’tan Ocak
sonuna, bir ay içinde, yüzde 4.4 oranında azalması, buradaki sıkıntıyı açıkça ortaya koyuyor.
Kredi Garanti Fonu’nun devreye girmesi, sıkıntının hafiflemesine, kredi musluklarının
yeniden açılmasına katkıda bulunur. İşletme-
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Tutkusu
Fenerbahçe

Tanıl Küçük, Sarı Kanarya’ya
gönül vermiş bir taraftar.
Kendini iyi bir Fenerbahçeli
olarak tanımlayan Küçük, aynı
zamanda Fenerbahçe Kulübü
Kongre üyesi… Maçları
kaçırmayan Küçük, Aziz Yıldırım
Başkan’ın da Fenerbahçe’ye
kalıcı hizmetler yaptığına
inanıyor.

dık. Şimdiye kadar, çalışma programlarımızı
ve çalışmalarımızı hep bu hedef doğrultusunda şekillendirdik. Ancak, 2009 yılı itibarıyla,
geldiğimiz noktada, ne yazık ki, mevcudu koruyabilmek kaygısındayız. Bu zor koşullarda,
Yönetim Kurulu olarak, yeni dönemde, öncelikli hedefimiz, sanayimizin, küresel krizin olumsuz etkilerini en kısa sürede ve mümkün olan
en az hasarla atlatmasına katkıda bulunmak. Ancak, şunu da hatırlatmalıyız
ki, tüm ağır krizler gibi, bu kriz
de er ya da geç bir gün mutlaka bitecek ve kriz sonrasında,
rekabet yarışı kaldığı yerden
devam edecek. Bu nedenle, krizin getirdiği
acil sorunların yanında,
rekabet gücümüzü artırmaya, yatırım ve üretim ortamımızı iyileştirmeye yönelik orta
ve uzun vadeli reformların gerçekleştirilmesi
için de çalışmak zorundayız. Bu zorunluluğu,
yeni dönemde de her fırsatta hükümetimize hatırlatmanın ve netice almanın
gayreti içinde olacağız.
Diğer taraftan, bu zor sürecin
aşılmasında özel sektör kuruluşları olarak, bizlere de önemli görevler düşüyor. Özel
sektör olarak, bizlerin de, rekabet gücümüzü
geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı krize rağmen, ara vermeden sürdürmeyi hedeflememiz
gerekmekte. Verimliliği yükseltmeye, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma kapasitemizi
artırmaya yönelik arayışlarımızın devam etmesi
son derece önemli. Üyelerimize yönelik bu alanlardaki faaliyetlerimizi yeni dönemde daha da
geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Diğer taraftan,
işletmelerimizin krizi en az hasarla atlatmasına
yönelik destek ve bilgilendirme çalışmalarımızı
da artırarak devam ettireceğiz.

ZİRVEDEKİLER

lerde üretimi yeniden canlandırmak üzere, vergi ve prim ödemeleri, örneğin geçici vergi uygulaması, mutlaka ertelenmeli. SSK primi işveren payında yapılan 5 puanlık indirime rağmen, primler hala çok yüksek. Özellikle bu süreçte, istihdamı korumak kaydıyla, indirimler,
primler taşınabilir seviyelere gelene kadar mutlaka devam ettirilmeli. Kriz karşısında özellikle,
istihdam alanında kapsamlı ve güçlü önlemlere ihtiyaç var. İşini kaybetme korkusu
kontrol altına alındığı, istihdam korunduğu takdirde, talebi canlı tutmak mümkün olabilir. Burada
da yine hükümetimize görev
düşmekte, acilen işletmelere,
istihdamı korumaya yönelik
ilave destek ve teşviklerin sunulması gerekmekte.
Sanayinin yaşadığı sorunlar çözülmezse, Türkiye’nin sosyal ve
ekonomik yapısında ne gibi sonuçlar
ortaya çıkabilir?
Üretimdeki düşüş, sadece sanayi kesiminin sorunu değil.
Sanayi sektöründeki sorunlar bir
süre sonra, finans sektörü dahil olmak
üzere, ekonominin diğer alanlarına da yansıyacak ve tüm göstergeleri olumsuz etkileyecektir. Bu gerçek ışığında hükümet ve ekonomi yönetimi, sanayimizi, kriz karşısında destekleyecek önlemleri kesintisiz olarak devam
ettirmeli. Kriz dönemleri ülkelerin sosyo-ekonomik yapısını zedelemekte; özellikle artan işsizlik hem ekonomiyi hem toplumsal dokuyu
tehdit edebilmekte.
İSO başkanlığı görevini yeniden üstlendiniz. Yeni dönemde
gündeminizde neler var?
İstanbul Sanayi Odası olarak, uzun yıllardır, temel hedefimizi, sanayimizin rekabet
gücünün artırılması şeklinde tanımlamaktay-
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Benim annem
kahraman
Bekar annelerin sayısı her geçen gün
artıyor. Bireysel ve ekonomik
özgürlükleri artan kadınlar artık
boşanmaya daha cesaretle bakıyor.
Kadınlar, erkeklere adeta “Sen
olmasan da anne olurum. Çocuğumun
tüm ihtiyaçlarını karşılarım” diyerek
meydan okuyor. Ama bekar anne
olmayı tercih edenler, büyük
zorlukları da göze almak zorunda…

ÇOCUKLARA DÜRÜST OLUN

Uzman Psikolog İrem Erdem Atak, kadınlar, ekonomik
özgürlüğünü kazanması ve hayatını kendi başına sürdürecek
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BEKAR KADIN, EVLİDEN DAHA SAĞLIKLI

Kadınların çocuk ve aile tercihleri, ilerideki sağlık durumlarını da etkiliyor. İngiliz araştırmacılar, bekar kadınların evlilerden,
geç yaşta anne olanların erken yaşta anne olanlardan daha sağlıklı
olduğunu saptadı. “London School of Hygiene and Tropical Medicine”dan Prof. Emily Grundy ve ekibinin 1911 yılından sonra doğmuş
kadınlar üzerinde yaptıkları araştırma ileri yaşlarda sağlık durumunun
zayıflığının, çok genç yaşlarda yapılan doğumlar, 5-6 çocuktan oluşan büyük bir aileye sahip olmak ve 18 aydan daha az ara verilerek yapılan doğumlarla bağlantısı olduğunu gösterdi. Araştırmada,
geç yaşlarda anne olanların ileri yaşlarındaki sağlıklarının daha iyi
olduğu saptandı. Grundy, bunun sebebini, “muhtemelen bu insanların hazır olduklarını hissetmeden ve sağlıklarının çocuk bakmaya uygun olduğundan emin olmadan bebek yapmaya karar vermemelerine” bağladı. Araştırmada, kadınlara sağlık durumlarını değerlendirmeleri istendiğinde, evli kadınların bekarlara oranla sağlıklarından daha çok şikayet ettikleri ortaya çıktı. Ayrıca evli kadınların
sağlıklarını bekar olanlara göre daha çok ihmal ettiği, aile bireylerinin
sağlık sorunlarını daha ön planda tuttuğu da belirlendi. Bekarların
ise spordan, beslenme alışkanlıklarına kadar her konuda evlilere göre
daha dikkatli ve ilgili oldukları da belirlendi.

KAPAK

Zeynep Hanım bankacı... 10 yaşındaki oğlu Kaan ile birlikte yaşıyor. Eşinden 8 yıl önce boşanmış. İlk zamanlar mutlu bir evlilik yaşamış, sonrası malum. Uyum ve mutluluk içinde geçmesi beklenen evlilik, “çatışmaya” dönüşerek tükenmiş...
Eşler “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle mahkemenin yolunu tutmuş. Mahkeme o zaman 2 yaşında olan Kaan'ın velayetini, eşinin de rızasıyla Zeynep Hanım'a vermiş. Kaan'ın ara ara hafta sonları babasının ziyarete gittiği bir kenara bırakılacak olursa, son 8 yıl Zeynep Hanım, oğluna hem annelik, hem de babalık yapmış. Ailesi, çevresi bir yandan yeniden evlenmesi için
baskı yapıyor. O ise durumundan şikayetçi değil, çocuğuyla mutlu bir hayat sürüyor...
39 yaşındaki Züleyha Hanım da 8 yaşındaki kızı ile yaşıyor. Züleyha Hanım hiç evlenmemiş. Kızı Hüsne Irmak’ı doğurmaya karar verdiğinde, ailesi başta pek çok yakınından ve
tanıdıklarından kimi zaman açık, kimi zaman üstü kapalı tepki görmüş. Hüsne’yi doğurduktan sonra gerçekten büyük zorluklarla karşılaştığını anlatıyor. Ama hiç pişman olmadığını da
sözlerine ekliyor. ‘Hüsne buna değer. Ayrıca, doğrusu onların
ayıbı, yani benim çektiklerim, bakış açıları dar olanların ayıbı…” diye devam ediyor.
Zeynep ve Züleyha Hanım’ın hemen fark edilen iki ortak yanları var: İkisi de yalnız anne ve pişman değiller… Aslında çok büyük zorluklarla baş etmeye çalışıyorlar. Kimi zaman toplum tarafından dışlanıp aşağılanabiliyorlar. Kendi deyimleriyle ‘yaşamayanın anlamayacağı türden’ zorluklarla
boğuşuyorlar… Kimi zaman bir bakış, bazen birkaç kelimenin
yol açtığı ruhsal çöküntü… ‘Beyefendi gelecek mi?, Babasını
bekleyecek miyiz?...’ gibi masum soruların yarattığı bunalım
da cabası… Neredeyse her ortamda toplumsal baskıya ve dışlamaya karşı direnişlerine bakıldığında hep biri birer kahraman… Onlar gerçek manada, çocuklarının kahramanı...
Zeynep ve Züleyha Hanım gibi Türkiye'de günümüzde
binlerce örnek var... Bireysel ve ekonomik özgürlüklerinin artışına paralel olarak yalnız olduğu halde çocuk sahibi olan kadınlar kadar boşanmaya daha cesaretle bakanlar da artıyor.
İSMMMO Yaşam, bekar annelerin mutluluğunu, çığlığını, toplumsal baskıya direnişlerini ve bu baskının arttırdığı azimlerini, kararlılıklarını incelerken sizler için ulaşabildiklerinin kapısını çaldı.
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14 ÇOCUKLU BEKAR ANNE

"Bekar anneler" toplum nezdinde hâlâ birtakım sorunlar yaşasa da sayıları hızla artıyor. Bu duruma Batı'da artık iyiden iyiye alışıldı. Pek çok kadın evlenmeden çocuk sahibi oluyor. Eğitimli ve kent
kökenli Amerikan kadını, anneliği doğasının bir vazgeçilmezi olarak görüyor ve doğurma hakkını da (kürtaj hakkı gibi) kişisel hak olarak algılıyor. İstatistiksel veriler ABD'de bekar annelerin sayısının arttığını
bu annelerin büyük bir çoğunluğununsa bekar anneliği bilinçli olarak seçtiğini gösteriyor. ABD'de 13 milyon bekar anne bulunuyor. Yaşları 20-30 arasında değişen bekar annelerin yarıya yakın bölümü eğitimli
ve meslek sahibi kadınlardan oluşuyor. Bu kadınlar evlat edinme ve sperm bağışı ile yani kişisel seçimle bekar anne olmuş, geri kalanı ise dul kalarak veya boşanma ile mecburen bekar anne olanlar. ABD'nin
Kaliforniya eyaletinde yaşayan Nadya Süleman bu yılın ocak ayında suni döllenme yöntemiyle bir batında sekiz bebek dünyaya getirdi. Kendisinin tek çocuk olduğunu belirten Süleman, ''Büyük bir aileye
sahip olmak hep hayalimdi'' dedi. 7 yıl boyunca suni döllenme yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığını belirten Süleman, daha önce de bu yolla altız bebek dünyaya getirdi ve şimdi 14 çocuk sahibi.

donanıma sahip olmasıyla birlikte çocuklarını tek başına büyütme sorumluluğunu üstlenebiliyorlar. Bu karar, kadınların boşanma sürecini kolaylaştırıyor.
Tabii bekar bir anne olmayı seçen kadınların öncelikle çocukları üzerindeki sorumlulukları artıyor. Bu tür
annelerin işe boşanmanın çocuklar
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak
başlamaları gerekiyor. Uzman Psikolog
İrem Atak’a göre, boşanma sürecinde
ilk olarak, boşanma ile ilgili açıklama
ertelenmeden, mümkün olduğunca
kısa bir süre içinde, çocuğun anlayabileceği şekilde onun yaş dönemine uygun olarak yapılması gerektiğini belirtiyor. Boşanma kararının ya da annebaba arasındaki gerginliğin hiçbir şekilde çocukla ilgili olmadığının özellikle
vurgulanması gerektiğini kaydeden
Atak, şöyle devam ediyor:
“Anne çocuğun sorabileceği sorulara hazırlıklı olmalı, elinden geldiği kadar kısa ve net şekilde cevaplamaya çalışmalı, ona güven vermeli, bundan sonra hayatında ne gibi değişiklikler
olacağını mümkün olduğunca detaylı
bir şekilde anlatmalıdır. Annenin eski
eşine karşı olumsuz duyguları olsa
bile; çocuk, boşanmanın babayı kaybetmek anlamına gelmediği, babasının
da belirli aralıklarla da olsa onun hayatında olacağı ifade edilmeli.”

KAPAK

TOPLUMSAL BASKI VAR
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Bekar anneler, çocuklarının tüm
sorumluluklarını taşıyorlar. Ancak yükleri bununla sınırlı değil. Bir de bunun
yanında toplumsal baskıları sırtlamaları gerekiyor. Toplumsal alanda kadının
çocuklu ve yalnız olması bir yandan saygı uyandırırken, bir yandan da eleştiriliyor. Atak, genel kanının kadının ya-
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ANNE VE
BABALARINA
EŞ ARIYORLAR

Bekar anne ve babaları
evlendirmek için kurulan annemevlenecek.com ve babamevlenecek.com sitelerinde boşanmış
ebeveynlerin çocukları anne ve babalarını siteye üye yapıp onlara
eş arıyor. Sitenin amacı evlenmek
isteyen kişilerin kolay ve güvenli iletişim kurmalarını sağlamak
ve boşanan kişilerin ikinci evliliklerini yaparken yaşadıkları zorlukları en aza indirmek. Üyelerin
yüzde 70’i üniversite veya lisansüstü eğitimli. Her yaştan üyesi var. Büyük bir çoğunluğu İstanbul-Ankara ve İzmir’de yaşıyor.
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kendine çok az zaman ayırabilen bu annelerin
farklı psikolojik güçlükler –depresyon, anksiyete
gibi- yaşamaları da olası. Bekar anne çocuğunun ruh sağlığını düşünürken, kendi ruh sağlığını da kesinlikle ihmal etmemelidir” diyor.

HASSAS DENGEYE DİKKAT

Bekar annelerin yetiştirdikleri çocukların erken yaşta sorumluluk sahibi olmaları da
olası… Çocuklarını yalnız yetiştirmeyi seçen anneler, genelde yaşamlarıyla ilgili her şeyi çocukları ile açıkça konuşup tartışmayı tercih ediyorlar. Uzmanlar, bunun bekar annelerle büyüyen çocukların daha bağımsız ve erken yaşta sorumluluk almayı öğrenebilen bireyler
olma olasılığını arttırdığını ifade ediyor.
Bir de bardağın boş tarafına bakalım…

Hem anne hem baba rolünü üstlenmeye çalışan anne bazen aşırıya kaçıp, tüm dünyasını
çocuğun üzerine kurarak aşırı korumacı da olabilir. Bu da çocuğun daha korunmasız, kendi kararlarını almakta zorlanan ve hatta bağımlı bir
kişilik oluşturmasına neden olabilir.
Uzman psikolog İrem Atak, da bekar annelerin çocukları üzerindeki etkilerini şöyle özetliyor:
“Bekar anneler kız çocukları için rahatlıkla rol model olabilirken, erkek çocuklarıyla
zorluk yaşayabilirler; onların bir baba modeline duydukları ihtiyacı karşılamakta zorlanırlar.
Eğer bekar annenin yanında aile desteği varsa, babadan boşalan erkek rol model kimliği,
ailenin diğer bireyleri (büyükbaba, dayı, amca
veya aile dostları) tarafından örnek olma, bir-

KAPAK

şamını uzun süre kendi başına sürdürmekte zorlanacağı ve yeniden bir erkeğin desteğine ve
paylaşımına ihtiyacı olacağı yönünde olduğunu söylüyor.
Bekar annelerin hem anne, hem baba rolünü üstlenmek zorunda olduğundan bu durumda ebeveynliğin güçleştiğini kaydeden
Atak, “Çocuğun okul hayatı, ders çalışması, okul
toplantıları, spor, resim, müzik gibi yan aktivitelerinin planlanması, arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, tiyatro, sinema, gezmek gibi aktiviteler içeren sosyal hayatının yürütülmesi ve
tabi tüm bunların yanında ekonomik özgürlüğün sürdürülebilmesi için çalışmak ve para kazanmak zorunluluğu anneyi oldukça zor duruma
sokuyor. Bekar anne, çocuğuna, kendine ve işine yetişmeye çalışır. Sosyal hayatı kısıtlanan ve
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B E K A R B İ R A N N E A N L AT I Y O R

Bazen midenize
yumruk yiyorsunuz

KAPAK

Züleyha Hanım 39 yaşında… Hiç evlenmeyen Züleyha Hanım, 8 yaşındaki kızı Hüsne Irmak ile yaşıyor: Züleyha Hanım, bekar bir anne olmanın zorluklarını şöyle anlatıyor:
“Onu karnımda taşıdığım 9 ay ve sonrası, yaşamımda kendimi en
güçlü hissettiğim dönemdir. Onu doğurmam gerektiğine tek başıma karar verdim ve bütün korkulara rağmen geçen her dakika beni biraz daha
güçlü kıldı. Kızım beni hayata bağladı… Ben ondan sorumluydum, onu
çok seviyordum ve bu sevgi ölçülebilir değildi… Çok zorlu dönemlerimiz
oldu, bazen bir bakış, birkaç kelimeyle ruhsal çöküntü yaşadım. Ama her
seferinde daha güçlenerek çıktığımı söyleyebilirim. Çünkü kendimi hiç yal-

likte zaman geçirme ya da sınır koyma şeklinde
doldurulmaya çalışılmaktadır. Çocuk için dikkat
edilmesi gereken en önemli nokta, onun hayatındaki düzen ve sınırlamalardır. Çocuğun bekar anneyle yaşamaya uyum sağlaması için özellikle ilk dönemlerde annenin günlük hayatının
da düzenli olması gerekir. Bekar annenin yapması gereken; geçmişi ve geleceği bir kenara
bırakıp, şu an sahip olduğu güzellikleri fark etmek, kendi içindeki aydınlığı bulup dışarı çıkartmaktır. Böylelikle çocuğuyla paylaştığı anlar güzelleşecek; anne mutlu oldukça çocuk da
mutlu olacaktır.”
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nız hissetmedim, “Neden yanımda erkek yok” diye de düşünmedim. “Beyefendi de gelecek mi, babasını bekleyecek miyiz?” gibi sorular, bunaltıyor ama asıl zor olanı çocuğunkilere yanıt vermek. Kızımın başka çocukların
babalarına hiptonize bir şekilde bakmasına dayanamıyorum. ‘Annecim
babişko neden gelmiyo?’ Babiş bana bisiklet alacak mı?’ gibi sorulara dayanmak daha zor. Midenize yumruk yiyorsunuz. Ne mi isterdim? Erkekkadın ilişkilerinde ikiyüzlülüğün olmamasını… Çocuğum hak ettiği ilgiyi görmesini. Her ne kadar böyle mutlu ve huzurlu isem de çocuğumun
babasıyla bir arada durabilmeyi, bekar anne olmak yerine evli ama mutlu anne olabilmeyi isterdim.”

‘BABA OLSA DA YOK’

Anadolu kültürü, örf ve adetler, aile birliği gibi kavramlarla evliliğe ahlaki değerler yükleyen Türkiye’de, bekar annelerin artmasının
bir diğer nedeni de ‘baba olsa da destek vermemesi.’ Aile Danışmanı ve Klinik Psikolog Duysal Aşkun, Nokta’ya aktardığı tespitlerinde, isimleri ve sayıları bilinmese de bekar annelerin sayısındaki artışı Türk ailelerinde genelde annelerin
baba olsa bile çocuğu tek başına büyütmek zorunda kalmasına bağlıyor. Aşkun, “Türk anneleri
zaten yalnız. Baba fiziksel olarak var ama iş çocukla ilişkiye gelince ortada kimse yok. Bo-

şanmayla sonuçlanan evliliklerin sayısı da gittikçe artıyor. Dolayısıyla yalnız anne olmak daha
akla yatkın oluyor. En azından kimse kimseye
sinirlenmiyor” diyor.
Psikologların, annelerin ve çocukların düşüncesi aynı; sorunlu bir aile yerine, koşulsuz
seven, ilgilenen “yalnız anneler” aileler için çok
daha iyi. ‘Babasız çocuk doğurmayı nasıl göze
aldınız ya da boşanmaya nasıl karar verdiniz?”
sorusunun yanıtı benzer: “Bir ilişkim vardı, hamile kalınca doğurmak istedim, o babalığı kabul etmedi… Doğrusu biz bu kadar sorun yaşarken, artık konuşamazken çocuğum için bir-
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likte kalmamın anlamlı ve gerekli olmayacağını düşündüm…”
Boşanmış ya da bekar anneler, çocukla ilgili hemen her sorumluluğu üstleniyorlar. Çocuğun eğitim
ihtiyacı, okul ile ilgili toplantılar, sosyal faaliyetleri, arkadaşlarıyla bir araya gelmesi, sinema, tiyatro, dışarıda
yemek gibi bütün ihtiyaçları anne tarafından planlanıyor. Bu ihtiyaçların
baba tarafından üstlenildiği örnekler oldukça az. Boşanmış örneklerde
çoğunlukla hafta sonları gezdirmek
üzere çocuğuyla görüşen babalar, annelere gerekli desteği vermiyor.

ERKEKSİZ HAMİLELİK

İskoç bilimadamları, sperm
kullanmadan sadece kadın yumurtasıyla embriyo oluşturmayı başardı. Kadınların artık erkeksiz hamile
kalmasını da mümkün hale getiren
bu işlem şöyle yapıldı: Bir yumurtaya,
kimyasal maddeler ve elektrik akımı verilerek uyarıldı. Bu işlemin, yumurtanın bir sperm tarafından döllendiğinde ortaya çıkan etkinin yaratılması prensibine dayalı olduğu
açıklandı. Denemelerde 600'e yakın
bağışlanmış kadın yumurtası kullanıldı, ancak bunlardan sadece 6
embriyo elde edildi. Daha önce Dolly
adlı ilk klonlanmış koyunun doğumunu gerçekleştiren Roslin Enstitüsü'nün sözcüsü Dr. Paul De Sousa, İnsan Üremesi ve Embriyoloji Yönetimi
adı verilen ve bu tür araştırmaların
hangi aşamaya getirilebileceğine
dair izni veren kurumun, spermsiz
embriyonun rahme yerleştirilmesine
izin vermediğine de dikkat çekerek, sistemin sadece kök hücre elde
edilmesinde kullanılabileceğini vurguladı.
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‘Kriz
yöneticisi’
ekonomi
müdürü:
Tarık Yılmaz

GÜNDEMİN SESİ

Sabah’ın Ekonomi Müdürü Tarık Yılmaz,
küresel krizin patladığı günlerde, bir de
Sabah Ekonomi servisindeki çalışan kriziyle
mücadele etti. Şimdi 11 kişilik servisi yöneten
genç ekonomi müdürü, İSMMMO Yaşam’a
yaşadığı iki krizi anlattı…

DEFNE DOĞAN
Dinlediğimiz sesin taşıdığı yorumlar ile
karşımızdaki yüz arasında uçurum var. Çok genç,
henüz 30’lu yaşlarında… Doğrusunu isterseniz,
gazetelerin ekonomi servislerini sizlere tanıtmak üzere kapılarını çalarken karşılaştığımız
'en genç olgun' yöneticilerden biri. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Tarık Yılmaz’ın önemli bir farkı, da gazeteciliğe adım atmasını sağ-
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layanın sevgili hocamız Türkel Minibaş’ın olması.
Yılmaz, öğrencisi olduğu sevgili Minibaş’ın iktisat bilgilerinden yararlanırken bir parça da gülümsemesinden çalmış gibi…
Yılmaz 'kriz günlerini' de aynı gülümseme ve heyecanla, aynı umudun ışıltısıyla anlatıyor: “Tam Lehman Borthers’ın battığı gün
serviste 3 kişi kaldık. Ben, Şah Tanyeri ve Timur
Sırt. Sonraki günlerde Sabah Internet’te çalışan
arkadaşımız Nilüfer Şensöz'den destek aldık-

sa da küresel krizle ilgili sıcak gelişmelerin her
an aktığı, sayfalarda değişikliği zorunlu kıldığı ilk zorlu günlerde hem ekonomik kriz, hem
de servisteki çalışan sayısı yetersizliği krizi ile
uğraştık. İki krizi birden yaşadık anlayacağınız. Ama gece 2-3’lere kadar çalışmak zorunda kalsak da alnımızın akıyla çıktık. Hem içeriden hem dışarıdan her zaman övgü alan grafik ve tablolarımız eksik olmadığı gibi daha da
iyileşti, gelişti…”

MART - NİSAN 2009

MART - NİSAN 2009

zi söyleyebilirim. Çok şey öğrendik, verimli geçirdik o dönemi. Ama çok yorulduk. Ekimde kadroyu kurmam için yönetimin ısrarları başladı.
Ben de “ekonomi müdürü belli olmadan kimseyi çağıramayacağımızı, belirsizliğin gelecek arkadaşlar için sıkıntı yaratabileceğini” söyledim. Ancak servisteki arkadaşlarla 2-3 aydır
çok yorulmuştuk. Yönetimin de ısrarlarıyla ekibe yeni arkadaşlar ekledik. Sonra da müdürlük teklifi geldi. Ardından ekibi daha da artırdık ve şimdi editör ve muhabir 11 kişilik servis
olduk. Periyodik bir emlak eki ve düzensiz otomotiv eki çıkarıyoruz.
- Sabah’ın iktidara yakın
bir grup tarafından satın alınması
içeride havayı, işleyişi değiştirdi
mi?
Gazetelerin ekonomi servisleri, yazı işlerinin içinde biraz özeldir. Biraz muhtariyetleri vardır açıkçası. Kendi sayfa sekreterleri, kendi sayfaları vardır ve bunları (tabii ki yazı işlerinin de etkisi var) kendi başlarına yaparlar.

Tüm gazeteler de bu böyledir. Bir de spor servisleri bizim gibidir. Bu açıdan bizde hava değişmedi… Yönetimin o ya da bu nedenle karışmak, yönlendirmek gibi bir kaygısı da olmadı
açıkçası. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki;
her medya grubunda yaşanan ikilemlerden çok
daha azını, çok daha sönük şekilde hissettik ya
da hiç hissetmedik. Çünkü gazetede haber kaygısının önüne geçecek kaygıları olan gazeteciler,
kadrolar yok… Ciner, TMSF ve son olarak da
Çalık döneminde müdahale bizi etkilemedi…
Şöyle anlatayım; eğer biz iktidara yakın
olmayı gözeten bir gazete olsaydık işsizlik yüzde 13.6 ile rekor kırdığında ilk sayfamızın tamamını bu işe ayırıp dev bir silindir çizip “İşsizlik silindir gibi ezdi geçti” diye başlık atmazdık… Bizimle ilgili bu tür iddialarda bulunanların sayfalarımızı izlemesini öneriyorum;
sadece haberlere baksınlar ve dürüst olsunlar…
Aynı şekilde sanayi üretimi dibe vurduğunda
kapıya kilit vurulan bir fabrikayla karikatürize eden yine bizdik.

GÜNDEMİN SESİ

Tarık Yılmaz, işleyişin merak edildiği Sabah Ekonomi ve kendisiyle ilgili İSMMMO Yaşam’ın sorularını yanıtladı:
- Gazeteciliğe nasıl başladınız? Nerelerde çalıştınız?
Yıl, 1996. Okulu yeni bitiriyorum. Rahmetli Türkel Minibaş, Dünya Gazetesi’nde bir
iş olduğunu, ilgilenip ilgilenmeyeceğimi sordu.
Beni Dünya Gazetesi’ne gönderdi. “İş Fikirleri” diye bir dergi çıkarılacaktı. 4-5 ay çalıştım
ama onlarla bir ilgisi yok, ortama ayak uyduramadım, sonra ayrıldım. 3 kişiydik dergide.
Denedim ve gazetecilik defterini kapattım… Ardından üniversite öğrencilerine ders veren bir
dershane ile öğrencilere iktisat, muhasebe
denetim dersleri vermek üzere anlaştım. Ancak
anlaştığım gün Cumhuriyet’ten dönemin ekonomi şefi Bülent Kızanlık beni aradı, görüşmeye
çağırdı. Türkel Hoca yine devreye girmişti doğrusu. O dönem, yeni başlayanlara para vermediklerini biliyordum; bu nedenle isteksiz gittim Kızanlık’la görüşmeye. Aslında çok istiyordum Cumhuriyet’te çalışmayı ama Kızanlık’a
“Geldim. Evlenme planım var. Burada parasız çalışamam” dedim. Kızanlık “Başla, para da
alacaksın” deyince hem Cumhuriyet’te başladım hem de öğretmenlik yaptım. 4 yıl kadar
Cumhuriyet maceram sürdü. 2000’de Milliyet’ten
çağırdılar, 5 yıl kadar da Milliyet’te çalıştım. Sonra Sabah’a çağırdılar. 3.5 yıldır buradayım.
- Kaç kişilik bir servisiniz
var? Bir süre önce ekonomiden
çok sayıda isim Habertürk’e geçti…
Yavuz Semerci ile anlaşarak geldiğim servis oldukça oturmuştu. Servisin tamamına yakını Habertürk’e geçince sıkıntılı ve uykusuz geceler yaşadık. Doğrusu, tam 15 Eylül 2008’de
Lehman Brothers’ın battığı gün biz serviste 3
kişi kalmıştık. Yani iki krizi birden yaşadık; küresel kriz ve serviste çalışan krizi… Abartmıyorum gece 2-3’lere kadar çalıştık. Gerek içeriden gerek dışarıdan aldığımız olumlu tepkilere bakarak, iki krizi de iyi yönetebildiğimi-
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Kızımla günde 10-15 dakika görüşebiliyorum

GÜNDEMİN SESİ

Tarık Yılmaz’ın pek de zaman ayıramadığı ve bu nedenle
sürekli özlediği bir kızı ve eşi var. Azra Duru, 5.5 yaşında. Eve geç
gitmesi ve Azra’ya pek de zaman ayıramaması nedeniyle avukat
olan eşi Müjgan’ın hem annelik, hem babalık yaptığını söylüyor
Yılmaz. Azra ile sabahları 10-15 dakika kadar görüşebildiğini, akşam gittiğinde ise uyumuş olduğunu söylüyor. Bazen Azra’yı gün-

Ancak bir kaygımı paylaşmak istiyorum.
Bunu zaman zaman servisle de paylaşıyorum.
Ekonomi bir fizik ilmi değil. Suyu 100 dereceye kadar ısıtırsanız kaynayacağını bilirsiniz. Ama
ekonomi böyle bir bilim değildir. İnsanlara bardağın hep boş tarafını gösteremezsiniz. Düşünün gazeteleri açtığınızda ‘Batıyoruz, ölüyoruz,
bu artık düzelmez’ başlıkları gördüğünüzde okumak ister misiniz? Açıkçası umutsuzlukları
yansıtalım ancak ülkede iyi gelişmeler de olduğunu göz ardı etmeyelim. Türkiye bir Ar-Ge
Yasası çıkardı. HP, Coca Cola gibi dünya devleri
buraya geliyor. Yüzlerce şirket Türkiye’ye gelmek için can atıyor. Coca Cola’nın Ar-Ge merkezi kurmak için Türkiye’yi gözlediği, haberi-
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lerce göremediğini söyleyen Yılmaz, kızıyla ilgili olarak “tam hayal ettiğim gibi” diyerek şunları anlatıyor:
“Çocuk kararını aldığımızda üç dileğim vardı. Kız olsun, kızıl olsun bir de saçsız doğsun. Kızıl olmasını tutturamadım ama
ne mutluyum ki kızım oldu. Kel kısmını da tutturduk ama saçlarının çıkması neredeyse 3 yaşını buldu.”

ni verdiğimizde internette en çok okunan haberimiz oldu.
İnsanlar zaman zaman gülecekleri, rahatlayacakları haberler de istiyorlar. Biz sayfalarımızı düzenlerken bu gerçeği de göz ardı
etmiyoruz… Bunu ne hükümete yakınlık, ne de
‘işler çok iyi gidiyor’ zorlamasıyla yapıyorum. Tek derdim ülkede iyi gelişmeler de olduğunun altını kalın bir kalemle çizmek.
- Ekonomik krizin derinliği
nedir? Nasıl bakıyorsunuz?
İki ayrı habere şu ‘aynı’ girişle başladım. Tünelin ucunda bir ışık görünüyor ama bu
ışık tünelin ucundaki ışık mı, yoksa üzerimize
gelen lokomotifin ışığı mı belli değil. İktisatçı

Kontrodief’in dediği gibi bu döngü belki kapitalizmin klasik 10 yılda bir yaşanan devresel
inişi değildir de, 1895 ile 1948’deki büyük döngüsüdür. Bunu zaman gösterecek. Ancak yine
de söylemeliyim ki ‘Kriz içine girdik, çıkamayız’ diye bir saplantım yok.
2009 için ben servisteki editörlerle birlikte yeni bir rota çizdik. Bir adım öteye bakmaya ve bunu haberlere de yansıtmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede dünyada ‘akil adamlar’
denilen ekonomistlerin, gelişmeleri çok yakından
takip edenlerin görüşlerine yer veriyoruz. Bill
Clinton’un ABD Başkanlığı döneminde ekonomi danışmanı olan Robert Wescott, Time’ın dünyanın en önemli 20 düşünürü arasında saydı-
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Türkel Minibaş’ı
kaybettiğimde
dünya başıma yıkıldı

Türkel Minibaş, Tarık Yılmaz’ı gazetecilik
mesleğine başlatan isim… Türkel Minibaş’ın ardından Yılmaz’ın değerlendirmeleri şöyle:
“Türkel Hocam’ın çok emeği var üzerimde. Cumhuriyet’te birlikte çalıştık. Üniversitede
(İstanbul Üniversitesi) öğretmenimdi. Okul bittikten sonra da birlikte bir okuma grubu kurduk.
Hiç tanımadığımız kişilerle -ki içinde bir beyaz eşya
tamiriyle uğraşan biri, hemşire, avukat, muhasebeci, mali müşavir de vardı- Türk ekonomi tarihini, kültür emperyalizmini, şiirleri, çağdaş dönemin Türk sanatını okuduk birlikte. Hiç unutmam bir gün rahmetli yazar ve eleştirmen Vedat Günyol’u getirmişti minik okuma grubumuza. Çok heyecanlanmıştık ve Günyol bize sıkılmadan saatlerce anlatmıştı; 10-15 kişiye… O arkadaşlarla halen görüşüyoruz.
Benim kızım olduğunda Türkel Hoca’ya götürdük. “Torunum n’apıyor” diye sorardı.
Babaannesiyim ben derdi. Kanser olduğunu öğrendiğimde gidemedim yanına. Ağlarım moralini bozarım diye. Çünkü babamı da kanserden kaybettim. İkinci bir ağır travmayı kaldıramamaktan korktum. Birgün bayramda gitmek istedik okuma grubundaki arkadaşlarla…
Haber yollamış beni bu halde hatırlamasınlar çocuklar diye. Birkaç ay sonra bir haber görüşmesi sırasında arkadaşlardan biri aradı ve haberi verdi. Dayanamadım bıraktım görüşmeyi. Dünya başıma yıkıldı. O bayram günü keşke gitseydim diye günlerce hayıflandım.
Hemen gazeteye gidip bir yazı yazdım. Çocuklarının hastanede hatırlamasını istemedin,
Güle Güle Türkel Hoca diye. Geçenlerde İstanbul Üniversitesi’ne gittim. Onun için bir masaya Cumhuriyet’teki yazısını, bir karanfil koymuşlardı. Bir de benim yazım duruyordu masa
üzerinde. Yapabildiğim bununla sınırlı kaldı. Keşke yapacak bir şeyler olsaydı…”

İSMMMO gündem yaratıyor

Gazeteci Tarık Yılmaz, İSMMMO’nun ‘çalışmalarını nasıl bulduğu’ yönündeki soruyu da şöyle yanıtlıyor: “İSMMMO gerçekten çok ilginç konulara değiniyor. Toplumsal sorunlara kayıtsız kalmıyor, sokaktaki yurttaşın gündemini masaya yatırdığı gibi kendi de gündem yaratıyor. Dizileri inceleme, özelleştirme uygulamalarına ışık tutarken bir de yarışma programlarıyla ilgili çalışmalar hazırlaması ve gelişmeleri yorumlaması bunlara birkaç örnek.
Ele aldığı konularda çözüm önerileri sunması güzel. Meslek örgütlerinin, odalarının bunu
yaparken üyesine hizmet götürmeleri çok önemli. Görebildiğim kadarıyla eğitimleri, yayınları ile de farklılık yaratabilen, ihtiyacı karşılayan bir kurum.”

GÜNDEMİN SESİ

ğı Fernando De Soto röportajıyla sayfalarımıza konuk olabiliyor. Mesela borsada bugün herkesin bildiği Bolinger
bandı denen bir bant vardır, bunu bulan Mr. Bolinger’le röportaj yaptık. 2008
sonundan bu yana koşulları zorlayarak
ufuk açacak isimlere ulaşmaya çalışıyoruz.
Bu çerçevede rezerv para tartışmaları, para basılmalı mı basılmamalı mı tartışmaları yapıyoruz… Bir
adım ötesini görmeye çabalıyoruz
özetle.
Dış haberlere mutlaka bir ya da
duruma göre iki sayfa yer ayırıyoruz…
Küresel gelişmelerden etkileniyoruz, bu
alanı ciddi anlamda takip etmek gerektiğini ve bunu okuyucuya vermek gerektiğini düşünüyorum.
- Ekonomi gazeteciliği
nereden nereye geldi? 10
yıl gözlem için iyi bir
süre…
Ekonomi gazeteciliği artık dışa
açık, daha teknik bilgileri haber kaynağıyla paylaşan ve geri dönüşleri
alabilen, şirketlerle daha yakından
teması olan bir yapıya kayıyor. Teknik
bilgisi iyi olan bu devirde kazanacak.
Çalıştığımız alanda kalifikasyon hızla artıyor. Yabancı dil bilmek,
dünyaya açık olmak, eğer finans-borsa muhabiriyse ciddi bir hesap kitap
adamı olmak gerekiyor. Biz elimizdeki kurşunlarımızı bu kesimden olan arkadaşlarla birlikte atıyoruz. Deneyim
çok önemli. Bizim ekip genç. Ancak bu
genç ekibin deneyim kazandıkça çok başarılı olunacağına inanıyorum.
Ama daha önemlisi başında
da belirttiğim gibi ekonomi gazetecilerinin gerek reklam veren gerek siyasilerle ilişkilerinde mesafeyi koruması çok önemli.

İSMMMO YAŞAM  23

DOSYA

Televizyon, tiyatroyu
tahtından ettikten sonra
özel tiyatrolar maddi
olarak daha da
zorlanmaya başladı.
Devlet, özel tiyatrolara
verdiği desteği son
yıllarda artırdı ama halen
tiyatrocular, büyük
özverilerle sanatını
sürdürüyor. 2009–2010
sanat sezonunda, özel
tiyatrolara 2 milyon 160
bin TL destek sağlanacak.
Bu miktar, bir önceki yıla
göre yüzde 8’lik bir artışı
ifade ediyor.
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Tiyatroların
keyfi kaçtı

GÜLŞEN KANDEMİR

Reyting rekorları kıran Avrupa Yakası'nın başroldeki oyuncularından biri olan Gazanfer Özcan’ı eminiz ki, birçok kimse tuzu kurulardan sanıyordu. Yıllarını tiyatroya vermiş bir çınar, meğer ne büyük sıkıntılar içindeymiş. Usta oyuncu Gazanfer Özcan hayata
gözlerini yumduktan sonra da büyük bir trajedinin yine
başrolünü oynadı. Vergi borçları nedeniyle ebedi uykusuna devletine borçlu olarak gitti…
Tiyatronun çınarlarından biri olan Gazanfer Özcan’ın böylesine maddi sıkıntı içinde olması “Türkiye’de

özel tiyatro sahibi olmanın” ne kadar zor bir yükümlülük olduğunu ortaya koydu. İSMMMO Yaşam olarak,
özel tiyatroların perdesini ekonomik açıdan açmak istedik. Bu araştırmamız ortaya koydu ki, hem tiyatrocu, hem de özel tiyatro sahibi olmak gerçekten zor
Aslında özel tiyatroların maddi zorlukları bugünün meselesi değil. Tiyatrocu Gülriz Sururi’nin kaleme aldığı "Kıldan İnce Kılıçtan Keskince" kitabındaki
satırlar, toz pembe bir hayat sürdüğünü düşündüğümüz tiyatrocuların ne büyük zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koyuyor. Kitaba göre, Gazanfer Özcan gibi
Ali Poyrazoğlu, Nejat Uygur, Gülriz Sururi, Haldun Dor-
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men, Metin Akpınar-Zeki Alasya da tiyatrolarını
yaşatmak için vergi-tiyatro kirası-oyun masrafları
arasında sıkışmış bir hayat sürmüşler. 1974 yılına kadar bağımsızlıklarını zedelemememek için
hiçbir hükümetten destek istemeyen tiyatrocular,
1974’te dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e güvenip
onun kapısını çalmışlar. Gazanfer Özcan dahil 10
tiyatronun desteğini ve imzasını alan Gülriz Sururi ve Engin Cezzar, Ecevit'in karşısına çıkıp Özel
Tiyatrolar Yasası'nın yanı sıra, bir dizi istekle çıkmışlar. Bu talepleri inceleyen Ecevit, "İstekleriniz arasında olmayacak hiçbir şey yok. Ayrıca benim sanatçıların yanında olmamdan daha doğal
ne olabilir. Hepsi yapılacak" demiş ve Başbakan
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na talimat vererek taleplerle ilgili çalışmayı başlatmış. Kısa süre sonra da Orhan Eyüboğlu'nun mektubuyla vergi borçlarının ertelendiği haberini almış tiyatrocular… Adeta o zaman can suyu gibi gelmiş bu vergi ertelemesi… Ancak Halk Partisi iktidarı sona erdiği için
özel tiyatroları kalkındırma tasarısı da devletten
talep ettikleri yılda 6 milyon dolarlık yardım da
suya düşmüş.

TİYATROLARIN HALİ…
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evizyonu sevmemesine rağmen bu borçlarını
ödemek için ATV’de yayınlanan Avrupa Yakası Dizisi’nde rol alıyordu. Özcan’ın vefatının ardından
eşi tiyatrosu Gönül Ülkü’nün aynı dizide rol aldığını
da belirtelim.

GÜNAY: MALİYE İLE KONUŞTUM

Peki, ne olacak Gazanfer Özcan’ın vergi
borçlarının hali?.. Bu soru zaman zaman Kültür
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a da soruluyor.
Gazanfer Özcan'ın vergi borcuyla ilgili sorununu

cenazesinde öğrendiğini ifade eden Bakan Günay,
"Bu konu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili değil, Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiriyor ama ben ilgili arkadaşlarımla da konuştum. Hiç olmazsa yaşayanları bundan sonra sıkıntılardan biraz daha
kurtulması konusunda yeni bir önlem, yeni bir tedbir getirmeye çalışacağız" dedi. Günay’dan diğer
özel tiyatroların durumu ile ilgili olarak da şu çarpıcı açıklama geldi: “Tiyatro sahibi olmak da astarı yüzünden pahalıya geliyor. Mesela Yıldız'lar
(Kenter) çok zorluk içindeler o tiyatroyu yönetmek

DOSYA

Evet, o zamanlar sıkıntı çeken tiyatrocular
bugün de aynı sıkıntıları yaşıyor. Örnek mi?.. Dormen Tiyatrosu 2001 yılında, mali kriz nedeniyle
kapandı. Haldun Dormen, yaşadığı krizi atlatamayıp 46 yıllık Dormen Tiyatrosu’nun kapısına
kilit vurdu. Haldun Dormen, tiyatrosunu kapattıktan
sonra yaptığı açıklamalarda, bir daha tiyatroyu
açmayı düşünmediğini, tiyatronun elindeki avucundaki tüm birikimleri aldığını belirtmişti.
Kenter Tiyatrosu da benzer sıkıntıları yaşıyor ve direnmeye çalışıyor. Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter'in yaşatmaya çalıştığı Kenter Tiyatrosu son yıllarda aldığı bazı devlet yardımlarıyla nefes alsa da, Yıldız Kenter’in şu sözleri halen hafızalardan silinmedi: "Tiyatromu kurtarmak için
gerekirse takke giyip Bonus reklamında oynarım."
Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Tiyatrosu da halen faizleriyle birlikte 500 bin TL’yi bulan vergi borcuyla
mücadele ediyor. Gazanfer Özcan, sinemayı ve tel-
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YARDIMLAR
Sezon

Miktarı (TL)

Tiyatro

2 milyon TL

85

2006-2007 sezonu
2007-2008 sezonu

2008-2009 sezonu

2009-2010 sezonu*

Sayısı

1.5 milyon TL

77

2.5 milyon TL

2.16 milyon TL

111

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı * Tahmini

2008’DE DESTEK ALAN
BAZI TİYATROLAR
Tiyatro adı

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu
Dostlar Filmcilik Tiyatro

Duru Tiyatro

Enis Fosforoğlu Tiyatrosu

DOSYA

Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları

Kenter Sinemacılık ve Tiyatroculuk

Nokta Tiyatrosu

Sadri Alışık Tiyatrosu
Tiyatro İstanbul
Tiyatro Kedi

Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu
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Aldığı

destek

(Bin TL)

100.000
113.000
50.000

50.000

22.000

115.000
50.000
92.000

103.000

87.000

50.000

için. Ferhan'ın tiyatrosu Batı'nın en güzel tiyatrosu. Çöktü çökecek. Ferhan, bütün kazandığı parayı tiyatrosuna yatıran tek oyuncu halbuki."
Aslında özel tiyatrolar Kültür ve Turizm
Bakanlığı, kanalıyla devlet desteği alıyor. Bakanlık’ın 2008-2009 sanat sezonunda özel tiyatrolar için ayırdığı ödenek, 2.5 milyon TL. Bu
aslında bu zamana kadar özel tiyatrolara bir sanat sezonunda dağıtılan en yüksek miktar… Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Ayşenur İslam, “Genel Müdürlüğümüzün 2008 Mali Yılı bütçesinde, özel tiyatroların 2008–2009 sanat sezonu projeleri için
dağıtılmak üzere 2 milyon TL ödenek bulunmaktaydı. Özel tiyatroların içinde bulundukları ekonomik güçlükler de göz önünde bulundurularak, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay’ın talimatlarıyla 500 bin TL tutarında ek ödenek sağlandı ve 2008–2009 sanat
sezonu için 111 özel tiyatronun projesine toplam
2 milyon 500 bin TL tutarında ödenek dağıtıldı” diyor.

2009’DA DESTEK ARTIYOR

Aslında, özel tiyatroların 2007–2008
sanat sezonu projeleri, mevzuat değişiklikleri ve
bütçe olanaksızlıkları nedeniyle 2007 yılı içinde değerlendirilememişti. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın girişimleriyle özel tiyatroların 2007–2008 sanat sezonu projeleri için
1.5 milyon TL ödenek sağlandı ve bu 13 Mart
2008 tarihinde yapılan Değerlendirme Komisyonu toplantısının ardından 77 özel tiyatronun
projesine dağıtıldı. Böylece 2008 yılı içerisinde,
özel tiyatroların her iki sanat sezonu için projelerine dağıtılan ödenek toplamı 4 milyon TL’yu
buldu. Bu rakamın da bu zamana kadar bir yıl
içinde özel tiyatrolara dağıtılan en yüksek
ödenek miktarı olduğunu belirtelim.
Peki 2009 yılında özel tiyatrolara ne kadar destek sağlanacak?... Ayşenur İslam’ın
verdiği bilgiye göre, 2009 Mali Yılı bütçesinde,
özel tiyatroların 2009–2010 sanat sezonu projeleri için dağıtılmak üzere 2 milyon 160 bin TL
ödenek bulunuyor. Bu ödenek miktarı, bir ön-

ceki yılın bütçesinde yer alan ödeneğe oranla
yüzde 8’lik bir artışı ifade ediyor.

NASIL YARARLANILIYOR?

Bu desteklerden yararlanmak isteyen özel
tiyatrolar, gerekli belgeleri hazırlayarak, her yıl
en geç 15 Ağustos tarihine kadar bizzat veya posta ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapabiliyorlar.
Bu yılki gerekli başvurularla ilgili belgeler mayıs ayı içinde ilan edilecek.
Özel tiyatroların destek için yaptığı başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından
değerlendiriliyor. Değerlendirme Komisyonu, ilgili yönetmelikte yer alan değerlendirme ölçütlerini ve bütçe durumunu göz önünde bulundurarak hangi özel tiyatronun hangi projesine ve ne miktarda yardım yapılacağına karar
veriyor. Yardım yapılmasına karar verilen tiyatro
ile Bakanlık arasında bir protokol imzalanmasının ardından tiyatronun belirttiği banka hesabına ödeneği gönderiliyor.
Bu Değerlendirme Komisyonu’nun kimler tarafından oluştuğuna gelince… Müsteşar,
güzel sanatlarla ilgili müsteşar yardımcısı, güzel sanatlar genel müdürü ve devlet tiyatroları genel müdürü ile tiyatro alanından Bakanlık
tarafından belirlenen üç kişiden oluşuyor.

ÖDENEK TARTIŞMASI

Özel tiyatrolara verilen destek, her yıl birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Tiyatrocular kimi zaman organize, kimi zaman da
bireysel olarak bu ödeneklere tepkilerini gösteriyorlar. 25’e yakın özel tiyatronun temsilcileri
bir araya gelerek 14 Şubat 2005’te Özel ve Bağımsız Tiyatrolar Platformu’nu kurdular. Platformun amacı, özel tiyatrolara devlet desteğinin uluslararası kıstaslara uygun, adil olarak dağıtılması için çalışmak. Platform 2008-2009 ödenekleri açıklandıktan sonra da bir ‘iyi niyet mektubu’ hazırlayarak kamuoyu ile paylaştı. Mektupta, Platform, 'devlet desteği'ni düzenleyen
yönetmeliğin düzeltilmesi ve tarafsız uygulanmasını talep ediyor. Mektupta tiyatrocular ha-
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Seyirci tiyatroya neden gitmiyor?
Gencay Gürün

Genco Erkal

 Gencay Gürün (Tiyatro İstanbul Genel Sanat Yönetmeni):
“Televizyon tiyatroyu iyice bitiriyor. Medya da tiyatro haberlerine hiç yer vermiyor. Tiyatroya ne kadar fazla yer verilirse, ilgi o kadar artar. Devlet, özel
tiyatroları desteklemeli. Çünkü AB'ye tiyatroyla, baleyle, operayla gireriz."
 Müşfik Kenter (Tiyatrocu): “Kimse “Aman tiyatro ucuzlamış, gideyim” demez. Tiyatroya gitmek bir sevgi ve alışkanlık işidir. Türkiye’de konsere, tiyatroya, operaya gitme alışkanlığı ne yazık ki çok az. Aslında ilginin
artırılması için gereken her şey yapılıyor. İnsanlar evlerinde televizyon izlemek varken, dışarı çıkmıyor. Tiyatroya gitme kültürü yok denecek kadar azalMüşfik Kenter
dı. Ancak bir oyunun adı çok duyulacak ki seyirci tiyatroya gelsin.”
 Genco Erkal (Dostlar Tiyatrosu kurucusu, aktör ve yönetmen): "Tiyatrolarda kayda değer bir yükseliş göremiyorum. Bazı oyunların dolu oynuyor olması, nüfusa oranla toplam tiyatro seyircisinin
azlığı gerçeğini gizleyemiyor. Uygar ülkelere kıyasla, bu açıdan utanılacak durumdayız. Ufak tefek birçok yeni
topluluk kuruluyor ama maalesef seyircileri çok az. Gene de bu hareketlilikten ilerisi için umutlanmalıyız. İçlerinden parlak işler çıkacaktır. "

len geçerli olan yönetmeliğin birkaç maddesi dışında uygun olduğu ancak onu uygulayanların var
olan kriterleri göz önüne almadığı belirtiliyor. Ve
öneriler arasında komisyonda bulunan insanların
değişmesi yer alıyor.

ELEŞTİRİLER AZALIYOR
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EN ÖNEMLİ SORUN TELEVİZYON

73 milyonluk Türkiye’de tiyatroya giden seyirci sayısının 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu seyirci, özel tiyatrolar, devlet tiyatroları
ve şehir tiyatroları arasında adeta paylaşılamıyor.
Bu kadar seyirce olunca amatörler dahil Türkiye’deki
özel tiyatroların sayısı 500’ü geçmiyor.
Özel tiyatroların sıkıntıda olmasının temelinde, tiyatrolara azalan ilgi yatıyor. Tüm tiyatrocular bu ilginin neden azaldığına kafa yorarken,
seyircinin ilgisinin ucuz bir eğlence aracı olarak görülen televizyona kaydığında birleşiyorlar. Toplu-

mun genelinde tiyatroya gitme alışkanlığı kaybolmuş durumda. Özellikle gençler tercihlerini sinemadan ve televizyondan yana kullanıyorlar. Tiyatroya giden kesim de daha çok devlet ve şehir
tiyatrolarındaki oyunlara gidiyor çünkü özel tiyatrolara göre biletler daha ucuz. Özel tiyatrolarla devlet-şehir tiyatroları arasındaki fiyat rekabeti en son 2007 yılında kendini gösterdi. Şehir tiyatrolarının biletleri 1 TL’ye inince bazı özel tiyatro
sahipleri isyan etti. Ancak tiyatroya azalan ilginin
tek başına bilet fiyatlarıyla açıklanması da mümkün değil. Tiyatroya ilginin azalmasında medyanın tiyatro ile ilgili haberlere daha az yer vermesinin de etkili olduğu belirtiliyor.
Tiyatrocu Müşfik Kenter, “İnsanlar evlerinde televizyon izlemek varken, dışarı çıkmıyor. Tiyatroya gitme kültürü yok denecek kadar azaldı.
Ancak bir oyunun adı çok duyulacak ki seyirci tiyatroya gelsin” saptamasını yapıyor. Tiyatro İstanbul
Genel Sanat Yönetmeni Gencay Gürün, “Televizyon
tiyatroyu iyice bitiriyor. Medya da tiyatro haberlerine
hiç yer vermiyor. Tiyatroya ne kadar fazla yer verilirse, ilgi o kadar artar” diyor.

DOSYA

Bakanlık yetkililerine özel tiyatroların ödeneklerle ilgili eleştirileri soruyoruz. Ayşenur İslam,
yapıcı eleştirileri dikkate aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Değerlendirme Komisyonu’nca kararlar oy
çokluğu ile alınmakta, Bakanlığımız desteğinin en
adil bir şekilde dağıtımının yapılabilmesi için her
komisyon üyesi, ilgili yönetmelikte belirtilen kıstaslar ve belirlenen prensipler doğrultusunda vicdani kanaatine göre oyunu kullanmakta. Karşılıksız maddi destek şeklinde gerçekleşen bu yardımlarda Değerlendirme Komisyonu ve değerlendirme ölçütleri ile ilgili eleştiriler olması gayet normal. Bu konudaki özellikle yapıcı eleştiriler Bakanlığımızca dikkate alınıyor. Konuya ilişkin çalışmalarımız neticesinde özellikle son yıllarda, ya-

pılan eleştirilerin ve şikâyetlerin oldukça azaldığı
gözlenmekte.”
Özel tiyatrolara başvuruda sağlanan bu kolaylıklar, başvuru sayısını da artırmış. Eski yönetmelik kapsamında en çok başvuru, 2005–2006
sanat sezonunda toplam 149 özel tiyatronun 164
projesi ile yapılmıştı. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe
girmesi ile her yıl artan başvurular, 2008–2009 sanat sezonunda 247 özel tiyatro 288 proje ile bu zamana kadarki en yüksek değere ulaşmış.
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RENKLİ YAŞAM

İSMMMO Üyesi
Kamil Sedat
Düger, belge
toplama işine,
‘efemere’liğe
gönül vermiş.
1975’ten beri
muhasebe ile
ilgili belge
toplayan Düger,
bunları bir
muhasebe
müzesi
kurulması için
İSMMMO’na
bağışlamak
istediğini
söylüyor.
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‘Hayalim muhasebe
müzesinin kurulması’
GÜLŞEN KANDEMİR

Cumhuriyet dönemi kağıt para emisyonları, hisse senetleri, tahviller, faturalar, makbuzlar, işyeri sigorta
belgeleri, ikametgahlar, nüfus suretleri, iyi hal kağıtları, icra belgeleri, tapular, yevmiye defterleri, noter işlemleri, çekler, senetler, ticari yazışmalar … Bugüne değil geçmişe ait binlerce belge ve obje, SMMM Kamil Sedat Düger’in evini ve ofisini süslüyor. O muhasebe mesleği ile birlikte ‘efemere’liğe de gönül vermiş. Literatürde, belge toplama işine efemere deniliyor. Geçmişe ait belgelerin, günümüze ve gelecek kuşaklara ulaştırılmasını isteyen Düger, bir muhasebe müzesinin kurulması için bu
belgeleri İSMMMO’ya bağışlamayı düşünüyor.

Kamil Sedat Düger, 10 Nisan 1956 Üsküdar doğumlu. Lise öğrenimini Üsküdar Lisesi’nde (Burhan Felek Lisesi) tamamladı. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi Maliye Muhasebe Yüksekokulu’ndan mezun
olan Düger, 1975’te üniversiteye ilk girdiği yıl, ofisini açtı.
Muhasebe, Düger için aynı zamanda baba mesleği. 1975’te
ilk ofisini Karaköy’de açan Düger, şimdi Kozyatağı’ndaki
iki katlı ofisinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu ofisin bir
katında Düger biriktirdiği belgeleri saklıyor.
Sedat Düger’in, bir şeyler toplama tutkusu daha
ilkokulda başlamış. Gazoz kapakları ve Karamela şekerlerinden çıkan Türk büyükleri resimleri onun arşivine girmiş ilk olarak. Ortaokulda Türk futbolcularının çikletten çıkan resimlerini, resimli romanları biriktirmiş. Ya-
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tağının altı annesinin tabiriyle git gide o kadar ıvır zıvırla dolmuş ki, annesine el sürmemesi için yalvarır hale gelmiş. Lisede ise
biriktirme tutkusu, ansiklopedi fasikülleri ve
plak koleksiyonu ile devam etmiş.

MUHASEBENİN ARŞİVİ
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DÜGER’İN ARŞİVİNDEN
 Dedesinin İstiklal Savaşı’ndaki başarı belgesi
 1850 yılına ait muhasebe kitapları
 1800’lü yıllara ait noter yazıları
 Öğretmenler Bankası hisse senetleri
 İş Bankası’nın 10’ar liralık hisse senetleri
 Cumhuriyet dönemi kağıt para emisyonları
 Sigorta anlaşmaları
 İstanbul Tramvay hisse senetleri
 Havagazı senetleri
 Şirket-i Hayriye’nin hisse senetleri
 Muhasebecilerin ilk Milli Piyango bileti

KİTAP YAZACAK

Sedat Düger’e göre, her belge tarihin
canlı bir tanığı. Bugüne kadar belgelerin peşinden giden Düger, şimdi de o belgelerin hikayelerinin peşinden gitmeyi planlıyor. 1850
ile 1960 yılları arasındaki döneme ait birçok
hisse senedi, ortaklık belgesi, birçok hikayeyi
Düger’e fısıldıyor. Düger, bu belgelerin yaşayan sahipleriyle de konuşarak ileride bir
kitap çıkarmayı planlıyor.
Sedat Düger’in iki oğlu var. Büyük oğlu
Ferhat, fizik mühendisi… Düger’in biriktirme
tutkusu oğullarına da kısmen geçmeye başlamış. Büyük oğlu Ferhat, hançer, kama ve
silah koleksiyonu yapıyor. İnşaat mühendisliğinde okuyan küçük oğlu Serhan Düger
ise küçük adam boyamaları ile uğraşıyor.
Sedat Düger’in biriktirme tutkusunun
kimi zaman başına iş açtığını da belirtelim.
Bizi gülümseten bir anısını şöyle anlatıyor:
“Dalan’ın zamanında Üsküdar Belediyesi’nin deposunu boşaltıyorlardı. Belediyenin eski evraklarını kamyonlara dolduruyorlardı. Ben hemen yanaşıp evrakları karıştırmaya başladım. İşçiler beni hırsızlık yapıyor diye kovaladılar. Kaçmasaydım dayak
yiyecektim. Sonradan derdimi anlattım ama
böyle sıkıntılı durumlar da oluşabiliyor.”

RENKLİ YAŞAM

Üniversiteye başladığında ise, seçtiği
meslek, tutkusuna yön vermiş. “Muhasebecilik mesleğine başladığımda ne kadar eski
daktilo ve hesap makinesi varsa topladım. Babam da bana ‘Bu ofisin hali ne!” diye kızardı”
diye o günleri anlatıyor Düger. Tophane ve Beyoğlu gibi eski belge ve obje açısından da zengin olan muhitlerde mesleğini sürdüren Düger’in bu tutkusunu öğrenen müşterileri ve
arkadaşları, yenilerini aldıklarında eski daktilo ve hesap makinelerini ona getirmeye başlamışlar. O halen bunların en eskilerini saklamayı sürdürüyor.
Zaman içinde muhasebe mesleğiyle ilgili tüm yazılı belgeleri toplamaya başlayan
Düger, iş için gittiği Ankara, İzmir, Antalya,
Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep gibi illerde de birçok belgeyi arşivine katmış. Beyoğlu,
Beyazıt ve Kadıköy’deki sahaflar, Üsküdar’daki bit pazarı hafta sonlarını harcadığı
mekanlar olmuş. Burada kısmen yer açısından daha az sorun yaratan eski dergi, mecmua, fatura, makbuz, hisse senetleri toplamaya başlayan Düger, yurtdışına gittiğinde
ise değişik ülkelerin tabak ve kaşıklarını toplamış. Eşi bunları evde istemeyince, bunların
koleksiyonunu yapan arkadaşlarına vermiş.
Bu arada muhasebe mesleğiyle ilgili belgelerin dışında Düger’in İstanbul yağlıboya resimlerinin de koleksiyonunu yaptığını belirtelim.
Arşivinin bir kısmını evine, bir kısmını da ofis duvarlarına asan Sedat Düger, bunun zor ama keyifli bir uğraş olduğunu belirtiyor. Öncelikle bu eserlerle ilgili bir katalog yapmak istediğini belirten Düger, arşivi
ile ilgili hayalini ise şöyle açıklıyor:

“Bu belgeleri toplaması, temizlemesi,
saklaması hem maddi, hem manevi olarak
kolay bir uğraş değil ama onları çerçeveletip
duvara asınca her türlü zorluğu unutuyorum.
Bunların seyrine de doyum olmuyor. Ben içki
ve sigara bile içmem. Bütün paramı bu işe yatırdım. Halen müzayedeleri de kaçırmam.
Emekli olduğumda topladığım belgeleri,
odamızda bir müze kurulursa bağışlamak isterim. Onları elde edebilmek için verdiğim uğraş, parayla ölçülemez. Muhasebe mesleği ile
uğraşan tüm üyelerimizin çevrelerinde bu belgeler vardır. Bunları toplarlarsa ileride iyi bir
belge arşivi ortaya koyabiliriz. Bu konuda meslektaşlarımdan da yardım bekliyorum.”
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Şöhret
değil
oyuncuyum
“Oyuncu olmak için babama aylarca
yalvardım” diyen Vildan Atasever, genç
kuşağın sinemadaki yıldızlarından…
Atasever, “Hayatta varolan her şeyi
oynamak isterim” diyor.
YAĞMUR DEMİR

Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit…. Bu isimler
Türk sinemasının şimdiki moda deyimiyle ‘star’ları… Ancak
Türk sineması geleceğinin starlarını da arıyor. Bu pencereden
baktığınızda Türk sinemasının bulduğu star adaylarından birinin de Vildan Atasever olduğu konusunda sinemacılar hemfikir…
Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981 yılında Bursa’da dünyaya gelmiş… Polis babasından oyuncu olmak için izin koparması
hiç de kolay olmamış. Daha okuma yazmayı bile öğrenmeden
oyuncu olmayı kafasına koymuş. Altı yaşındayken, ablası onu
okula yazdırmak için götürdüğünde, “Beni okula götürme, ben
artist olacağım” diye tutturmuş.
İlk sinema filmi "İki Genç Kız"la Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Vildan Atasever, rol aldığı projelerle her geçen gün adından daha çok söz
ettiriyor. Kendini şöhret değil oyuncu olarak gören Atasever ile
hedeflerini konuştuk.
Oyunculuk tutkusu daha küçük yaşlarda sizi sarmış… Neden?
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KARİYERİ
 2008 Gece Sesleri

 2007 Bıçak Sırtı

 2006 Kader

 2005 İki Genç Kız

 2005 Plajda

Kız Tavlama Kılavuzu

 2004 Kadın İsterse

(Buket)

 2004 Azize

 2003 Kurtlar Vadisi

(Nazlı Bekiroğlu)
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rına girmeme rağmen kazanamadım. Sonra TÜRVAK'a burslu girdim. Baktılar ki, ben gerçekten
oyuncu olmak istiyorum destek olmaya başladılar. Babam hep "Ben polisim, sen avukat
ol' derdi. Annem de nedense hep eczacı ya da
öğretmen olmamı isterdi. Ama ben tüm bu isteklere rağmen oyuncu olmayı kafama koymuştum. Şimdi işimi çok severek yapıyorum.
Oyunculuğa nasıl başladınız?
Okuldayken, "İki Genç Kız" romanını okumuş ve keşke film yapılsa ve ben oynasaydım
demiştim. Seçmeler olduğunu duydum ve gittim. Yüzlerce oyuncu arasından ben seçildim.
Bu büyük bir şanstı benim için. Kader böyle bir
şey işte. Ardından "Kadın İsterse" geldi. Şanslıydım, iyi isimlerle, iyi senarist, yönetmen ve
teknik ekiple çalıştım. İçime çok inanırım.
Hep yüreğimin sesini dinledim. Sonrası benim

elimdeydi ve çok çalıştım, mücadele ettim.
Bu ilk filminizle de 2005 yılında Antalya Film Festivali’nde
’En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Altın Portakal ödülünü Beste Bereket ile paylaştınız. Sonrasındaki tepkiler sizi üzdü mü?
Haklısınız, bu ödül epey tartışıldı. Kimileri
hak etmediğini düşündü, kimileri öfkelendi, laf
attı… Şunu söylemeliyim ki, Antalya Film Festivali’ne gideceğimizi festival döneminde öğrendim. Film festivaline de o havayı koklamak
için gitmiştim, ödül alırım diye değil. Kutluğ Ataman gibi bir yönetmenle çalışmış olmak en büyük ödüldü benim için. O gün yaşadığım heyecanı hayatım boyunca unutamayacağım.
Sonrasında oynadığımız Kader filmiyle de ödül aldınız değil
mi?

YAŞAM’IN PORTRESİ

Biz beş kardeşiz. Ablam beni ilkokula yazdırmaya götürdüğünde, “Beni okula götürme,
ben artist olacağım” diye tutturmuşum. Ben çok
fazla film seyrediyordum. Hülya Koçyiğit, Filiz
Akın, Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu… Onların filmleriyle büyüdük biz, hepsine hayrandım.
’Ben büyüyünce oyuncu olacağım’ derdim. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapmak istiyordum, o yüzden de okul hayatım çok başarılı geçmedi. Çünkü aklım hep oyuncu olmaktaydı. Bu yüzden de okul hayatım boyunca tiyatro kolundan tutun da Türk halk ve Türk sanat müziği korolarına, halk oyunlarına kadar
pek çok etkinliğin içinde yer aldım.
Babanız neden oyuncu olmanızı neden istemedi?
Ben memur çocuğuyum. Babam kızdıkça ben yalvarıyordum. Büyük bir çaba sonucu
ikna ettim ama iki kez konservatuvar sınavla-
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YAŞAM’IN PORTRESİ

Avşar’ın kızı
olarak ünlendi
Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981 Bursa doğumlu… Erzurumlu bir ailenin 5 çocuğundan biri… Babası polis olan Atasever, 15 yaşında oyunculuğa başladı. Oyunculuğun yanı sıra
DJ ve VJ'lik yaptı. Kurtlar Vadisi adlı dizide oynadı. Daha sonra Sinan Çetin'in yapımcılığını
üstlendiği ve Alper Çağlar'ın yönettiği ancak henüz vizyona girme şansı bulamayan Plajda Kız

Tavlama Kılavuzu isimli filmde oynadı.
Kadın İsterse adlı komedi dizisinde
yine Hülya Avşar'ın kızını canlandırdı. 2005 yılında vizyona giren, Kutluğ Ataman'ın yönettiği,
Perihan Mağden'in "İki Genç Kız'ın Romanı" adlı
romanından uyarlanan İki Genç Kız adlı filmde yine Hülya Avşar'ın kızını oynadı.
Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü ka-

zandı. İlk filminde bu önemli ödülü alması oldukça tartışıldı.
Daha sonra 2006 yılında gösterime giren Kader filminde yer aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ardından Yaralı Yürek ve
Bıçak Sırtı gibi TV dizilerinde rol aldı. Atasever
birçok markanın reklam filmlerinde de rol aldı.

Zeki Demirkubuz’un yönettiği “Kader”
adlı filmde, Uğur karakterini oynadım. 18. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ’En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandım. Ama bu kez herkes ödülü hak ettiğim konusunda hemfikirdi…
Bu tür ödüller genç bir oyuncu için neler ifade ediyor?
Benim hayatımın dönüm noktası "İki
Genç Kız". Sinemaya çok kıymet veriyorum. O
filmle oyunculuğa adım attım. Ödülde beni gururlandırıp daha çok teşvik etti. Sadece o film
için ödül alıyorsun. Bu senin çok iyi bir oyuncu olduğunu göstermiyor. Nuri Bilge Ceylan, Ferzan Özpetek gibi isimler tarafından ödüllendirilince ruhuma ışık geldi. Ardından Zeki Demirkubuz'un Kader filminde oynadım. O film
ödül almasa bile bu işi en iyi yapan insanlar
tarafından favori gösterildi. Bunlar benim için
büyük motivasyon oldu.
Bundan sonra özellikle oynamak istediğiniz bir karakter
var mı?

Bunun altından nasıl kalkarım diyeceğim,
mücadele edeceğim, bana bir şeyler katacak karakterleri oynamak istiyorum. Bana manevi bir
şeyler kazandırsın, beslesin. Mesela Karadeniz
şivesi varsa gidip Karadeniz'e orada şive çalışacağım, dans etmem gerekiyorsa, dans dersi
alacağım karakterler istiyorum. Görünüşte
sağlıklı ama iç dünyası hastalıklı birini oynamak istiyorum mesela.
Biraz da son oynadığınız diziden bahsedelim. Kanal D’de yayınlanan Gece Sesleri… Dizi çalışmaları kriz döneminde nasıl gidiyor?
Bu dönemde yeni bölüm çekmeyi azalttık. Tüm kanalların uyguladığı bir strateji… Seven insanlar takip ediyor ama ne olursa olsun
bizim için dezavantaj. Stoklu çalıştığımız için
bazen 20 gün çekim yapmıyoruz. Bu durum ekibi de birbirinden kopartıyor. Tekrar sete gidince
yeni baştan bir durum oluyor. Ama her şeye rağmen sokağa çıktığımda dizimizle ilgili çok gü-

zel tepkiler alıyorum.
Yeni bölümlerin yayınlanmaması maddi olarak sizi olumsuz etkilemiyor mu?
Oyuncular, set çalışanları, kanal, yapımcı
herkes maddi manevi sıkıntı yaşıyor. Her meslek gurubu olarak bizde maddi olarak zorlanıyoruz. İnsanlar izledikleri dizilerin hemen çekildiğini ve çok paralar kazandığımızı sanıyorlar.
Urfa'da dizi çektiğimizde sabahlara kadar çalışıp uyumadan tekrar çekim yaptığımızı biliyorum. Öyle düşündükleri kadar büyük
paralar kazanmıyoruz. Allah'a şükürler olsun
ki bu krizde hala işimiz var diye düşünüyorum.
Gece Sesleri. Yazar Ayşe Kulin’in eseri… Diziye başlamadan
önce bu kitabı okudunuz mu?
Dizi teklifini aldığım zaman kitabı alıp
okudum. İnanılmaz güzel bir kitap. Ayşe Kulin'in
zaten çok akıcı bir dili var ve kendine çekiyor.
Okurken tüm olaylar gözümün önünden geçti. Kitaptaki Ayda rolünü ben dizide Aslı diye oy-

32  İSMMMO YAŞAM

MART - NİSAN 2009

nuyorum. Kadın- erkek, kuşak çatışması, ihtilal döneminin etkilerini çok güzel anlatan bir
kitap.
Gece Sesleri’nde lezbiyen
bir kızı oynamıştınız. Oyunculuk anlamında sınırlarınız var
mı?
Aslında lezbiyen değildi. Birbirini çok seven iki kız arkadaştı. Ama dışarıdan bakıldığında herkes istediğini düşünebilirdi. Onların
içinde yaşadığı sadece birbirine tutunmak, kol
kanat germek, sırdaş olmaktı. Her şeyde olduğu
gibi onda da insanlar önyargıyla baktılar. Öyle
sınırlarım yok. Hayatta varolan her şeyi oynamak isterim. O kadar güzel ve insanı zenginleştiren bir iş yapıyoruz ki. Bu yaşamımda
olmayacağım bir insan olabilmek, onun iç dünyasını araştırmak, tanımak, hayatın içine girmek, gözlemlemek çok müthiş bir duygu. Her
rolü oynarım. Oynamam diye bir lükse sahip
değilim.
İş dışındaki zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz?
İşim ve evim arasında mekik dokuyorum.
Ailemle zaman geçiriyorum. Çok fazla dışarı
da çıkmıyorum. Hayat pahalı, kriz var, sokaklar
kirli. Televizyonda gazetede bir sürü olay izliyoruz. Bir de büyüyorsunuz tabii...
Zaman insanı sakinleştiriyor, başka biri
yapıyor. Eskisi gibi her şeye pembe gözlükle
bakamıyorsun. Daha çok sorguluyorsun, daha
çok kaygı yaşıyorsun. Ben dışarıda eğlenmek, gezmek yerine artık arkadaşlarımla
evde oturup sohbet etmeyi tercih ediyorum. Bu
beni daha çok mutlu ediyor.
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Hayatınızda şöhret neleri
değiştirdi?
Aslında hiçbir şeyi değiştirmedi. Ben şöhret değil, oyuncuyum. İnsanlar beni tanıyor diye
hayatımı değiştirecek değilim. Hayatım boyunca
neysem o olacağım ve özümü yitirmeyeceğim.
Bizim mesleğimiz suya yazılıyor. Yarın ne olacağımı nereden bileyim. Ne yıldızlar kayıp gitti bu ülkede... Kötü günümde yanımda olan insanları iyi günümde sırtımda, başımda taşırım.
Erken yaşta evlendiniz ve
boşandınız. Yeniden evlilik pla-

nınız var mı?
Kısmet, kader diyorum ben evlilik için.
Eşim olacak insan tabii ki bir gün çıkacak karşıma. Yuva kurup çocuk sahibi olmayı çok istiyorum. Anne olmak çok istiyorum. Çocuğumun
babası benim için çok önemli. Tedirginlik yaşamıyorum, her şey aynı olacak diye bir kural
yok. Annem - babamın evliliği gibi olsun, ölene kadar olsun evliliğim istiyorum. Birlikte büyüyebileceğimiz biri olsun istiyorum. İnşallah
bir gün böyle bir adam bulur ve telli duvaklı
bir yuva kurarım.
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Kriz gibi hassas dönemlerde
yöneticilere, çalışanlarını
motive etmek ve onların
moral yönünden
kendilerini iyi
hissetmelerini
sağlamak
bakımından önemli
görevler düşüyor.

Krizin panzehiri:
Çalışan motivasyonu

KARİYER

AYŞEGÜL EMİR

Hemen herkes krizden bahsediyor. Şirketler eleman çıkartıyor, satışlar azalıyor, gazeteler ve televizyonlar devamlı kriz haberi yapıyor, patronlar da krizi silah olarak kullanarak zam yapmadıkları gibi sürekli işten çıkartma
tehdidinde bulunabiliyor, ekonomistler bile
kötümser tahminler yapıyor. Son dönemde
bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de adeta ekonomik krizle yatılıyor, ekonomik krizle
kalkılıyor… Her şeyin olumsuza gittiği böyle
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bir ortamda çalışanların çoğu motivasyon sorunu
yaşıyor. Şirketlerinde çalışma arkadaşları çıkartılanlar, moral bozukluğu içinde çalışmaya
devam ederken, sıranın kendilerine de geleceği
tedirginliğiyle çalışma verimi düşüyor. “Ya işsiz kalırsam!” korkusu, pek çok kişide motivasyonsuzluk yanında başka psikolojik sorunların da oluşmasına neden oluyor.

PSİKOLOJİK SORUNLAR

İşlerin azaldığı, devamlı kriz söylentilerinin dolaştığı iş ortamlarında bugünlerde; is-

teksizlik, motivasyon ve verim düşüklüğü yaşanması da olağan görülüyor. Uzmanlara
göre, kriz dönemlerinde şirketlere, çalışanların
motivasyonlarını sağlamada görevler düşüyor. Peki, krizde ve belirsizlik ortamlarında çalışanların motivasyonunu sağlamak için neler
yapılmalı?
Personel ve insan kaynakları yönetimi danışmanı Hüseyin İrfan Fırat, işini kaybetme kaygısının çalışanlarda çeşitli psikolojik sorunlara
neden olabildiğini söylüyor. Böyle dönemlerde
işe yoğunlaşma güçlüğü ve konsantrasyon
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kaybı kaçınılmaz hale geliyor. Çalışanların verimliliği düşüyor, iş ortamında gerginlik artıyor. Fırat, bu
durumun, çalışanların gerek kendi
aralarındaki, gerekse yöneticileriyle olan ilişkilerine de olumsuz yansıdığını belirterek, “İnsan yaşamında depresyona yol açan konulardan biri de işini kaybetme kaygısı. Bu, kişinin hayatının her alanında olduğu gibi iş verimliliğine de
yansır. Bunlar konsantrasyon bozukluğu ve dikkat kaybı, karar verme yeteneğinde düşüşlere yol açar”
diyor.
Kriz gibi hassas dönemlerde
yöneticilere, çalışanlarını motive
etmek ve onların moral yönünden
kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak bakımından önemli görevler
düşüyor. Hüseyin İrfan Fırat, çalışanların işlerini kaybetme kaygısı-

na yönelik paranoyalarını yok etmeye çalışmak gerektiğini vurguluyor. Fırat’a göre, yönetim çalışanlara iyi davranmanın yanı sıra
şeffaf olmalı ve süreçlerle ilgili sıkça bilgi paylaşımında bulunmalı. Çalışanların kendileriyle paylaşılan
olası riskleri tehdit gibi algılamaları
da engellenmeli.

GÜVEN KAYBI ÖNLENMELİ

Fırat, böyle dönemlerde çalışanların aşırı hassas ve gergin olduklarını dile getirerek, şunları söylüyor:
“Yöneticilerin çalışanlarına,
olağan dönemlerden daha anlayışlı ve yumuşak yaklaşmaları gerekir. Gerginlik, çalışanların kendi
aralarındaki ilişkilerine de olumsuz
yansıyabilir. Personele daha yakın
olmaya onlarla daha fazla zaman

geçirmeye özen gösterilmeli.”
İnsan kaynakları danışmanı
Hüseyin İrfan Fırat, kriz dönemlerinde şirketlerin yaptığı en önemli
hatayı, başka seçenekler varken
ilk eleman çıkartmayı seçmesi olarak görüyor. Fırat, şu görüşleri dile
getiriyor: “İşçi çıkarmak bir işletmede
olabilecek en son önlemdir. Diğer
krizlerde olduğu gibi bu krizde de
benzer örnekler yaşadık. Durum böyle olunca çalışanlar açısından zaten
var olan bazı önyargılar daha da keskinlik kazandı. İş ilişkisinin önemli unsuru olan güven ciddi şekilde zedelendi. Çalışanlar işverenlerinin zaten kendilerini işten atmak konusunda bahane aradıklarını, krizi de
hemen kullandıklarını düşünüyor.
Bu güven kaybı, kriz dönemleri
aşıldığında işletmelere ciddi zararlar verebilir.”

MOTİVASYONSUZLUĞUN
NEDENLERİ

MART - NİSAN 2009

 Kriz dönemlerinde akla ilk
gelen ve en kolay tedbir, işten
çıkarmaya yönelmek olmamalı, bu
konuda iyi değerlendirme
yapmadan acele karar alınmamalı.
 Çıkartma kararı alınmışsa da,
hem geride kalan personelin
kuruma güveni, hem de geleceğe
yönelik yanlış bir karar vermemek
için doğru personelin seçilmiş
olduğundan emin olunmalı. Geride
kalanlara “hayat devam ediyor”
mesajı verilmeli, “İşimi kaybeder
miyim” endişesi yerine “Ne
yapabilirim?” sorusuna
odaklanmaları sağlanmalı.
 Fazla mesailer daha kontrollü
hale getirilmeli, çalışma saatleri
daha verimli kullanılmalı.
 Kriz dönemlerinde, çalışan
memnuniyeti, performansı ve
bağlılığını geliştirici faaliyetler
uygulamaya konulmalı.
 Çok net ve açık politika
izlenmesi gerekir.
 Çalışanlarla daha yakın ilişkiler
kurulmalı.
 İşini kaybetme kaygısı
nedeniyle psikolojisi bozulan ve
verimliliği düşen çalışanlara bu
konuda psikolojik destek
sağlanmalı.
 İşçi azaltmak yerine başka
nasıl tasarruf yapılacağına
bakılmalı.
 Çalışanların işlerini kaybetme
kaygısına yönelik paranoyaları yok
edilmeli.

KARİYER

• Ya hep, ya hiç
• Aşırı genelleme
•Akıl okuma
•Geleceği okuma
•Durumu büyütme
•Artıları görmezden gelme
•‘Hissediyorsam doğrudur’ düşüncesi
•Kişiselleştirme

Krizde ‘motivasyon’
nasıl sağlanır?
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SBS stresini
nasıl yenebilirsiniz?

Sınav hayatın bir parçası… Her yıl farklı bir müfredat ve sınavla karşılaşan öğrenciler, geçen yıl da ilk kez SBS sınavı kavramıyla tanıştılar… Artık ilköğretim öğrencilerinin hayatında SBS (Seviye Belirleme Sınavı) var.
Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl ilk kez 6. ve 7. sınıfların Seviye Belirleme Sınavlarını
haziran ayı sonunda yaptı. Sınav takvimine göre, bu yıl 8. sınıfların Seviye Belirleme Sınavı
6 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilecek. 7. sınıfların SBS’si 7 Haziran, 6. sınıfların SBS’si
ise 13 Haziran 2009’da yapılacak. Ortaöğretim Kurumları Sınavı’nın (OKS) kaldırılması ile
geçen yıl ilk kez yapılan SBS’de alınan puanlar, liselere girişte yüzde 70, öğrencilerin yıl sonu
başarı puanları ve davranış puanları da yüzde 30 oranında etkili oluyor. Haziran ayında ikin-

EĞİTİM

İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf
öğrencilerinin gireceği Seviye
Belirleme Sınavı’na (SBS)
başvurular yapıldı. Öğrenciler
sınav havasına iyiden iyiye girdi...
SBS stresinin yenmek için ailelere
çok iş düşüyor.
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ci kez yapılacak SBS ile ilgili olarak ailelerin kafasında hala pek çok soru
işareti bulunuyor. Bu kapsamda SBS ile ilgili püf noktaları sizin için inceledik...

TELAFİSİ YOK

SBS'ler ilköğretimde sadece o yılın müfredatında belirtilen konuları
kapsıyor yani sınavda sadece öğrenim görülen yıla ait sorular çıkıyor.
SBS zorunlu bir sınav değil; ancak merkezî sistemle öğrenci alan liselere
yerleştirme puanında etkili oluyor. Uzmanlar sınav kılavuzuna göre SBS`ye
girmeyen öğrencinin o yıla ait en düşük SBS puanını almış kabul edileceğini
belirterek "Örneğin, 6`ncı sınıfta sınava girmeyen öğrenci 7`nci sınıfta
sınava girdiğinde 6`ncı sınıf puanı en düşük puan olarak alınacaktır"
uyarısında bulunuyor.
Veliler SBS sisteminin öğrencileri dershaneye yönlendirdiği eleştirilerinde bulunurken, bakanlık ise sistemin OKS'den daha avantajlı olduğunu ve okul, öğrenci, öğretmen ve veli arasındaki bağları da güçlendireceğini, direkt dershanelere bağlı eğitim ve öğretim sisteminin etkisini de okul lehinde değiştireceğini savunuyor.

AİLELER DİKKAT

Danıştay 8. Daire, Anadolu ve fen liselerine girmek için ter
döken ve geçen yıl ilk kez SBS'ye giren yaklaşık 2 milyon ilköğretim öğrencisi ile ailelerini yakından ilgilendiren bir karara imza
attı. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sınıf puanı hesaplanırken, SBS
sonucu, yıl sonu başarı puanı ve davranış puanının dikkate alındığını anımsatan daire, bu puan türlerinden “davranış puanının”
hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Daire, bu doğrultuda bir öğrencinin 2008 yılı sınıf puanının yürütmesini durdurdu. Karar kesinleşirse, sınıf puanlarının, davranış puanları dikkate alınmadan
yeniden hesaplanması gerekecek. Sınıf puanları sadece SBS sonucu
ve yıl sonu ortalamasına göre hesaplanacak. Bu durumda sınıf puanları ve buna göre oluşturulan sıralamalar da değişecek. MEB’in
karara itiraz hakkı bulunuyor. Danıştay 8. Dairesi ayrıca SBS'nin
yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davayı reddetti.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Peki, SBS sınavına hazırlanırken öğrenciler nasıl çalışmalı? Uzmanlara göre, başarılı olmak için en iyi çalışma yöntemi; sık sık ama
kısa kısa çalışmak. Çocuğunuzu sıkıldığı zaman ara vermeye ve kafasını
dinleyince derse geri dönmeye yönlendirmelisiniz.
Çok çalışmak yetmez, bilinçli çalışılması gerekir. Çok çalışan bir
öğrenci, bilinçli çalışmadığında boşu boşuna enerji harcamış olur. Çalışma
masasında çok az eşya olsun ki dikkati dağılmasın. Çocuğunuzu bir çalışma programı hazırlamaya yönlendirmelisiniz.
Çalışma isteğini kaybettiren en önemli durum; aşırı yorgunluk ve moral bozukluğu. Sürekli
ders çalışan ve hiç ara vermeyen gençler, bir
süre sonra yorulur ve çalışma konusundaki isteklerini kaybederler. Çocuğunuzu
dinlendirmek için sinemaya götürün, sevdiği arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmesini sağlayın. Başlangıçta zaman kaybı gibi
görülen bu durum, aslında gençlerin zihinsel
yorgunluklarını atmalarına yardımcı olduğunu göreceksiniz...

EĞİTİM

SBS'ler çocukların ergenlik dönemine girme aşamasında olduğu
bir dönemde yapılıyor. Bu sınavların yarattığı stres, çocukları derinden
etkiliyor. Uzmanlar çocukların sınav stresini yenmeleri ve başarılarını artırmaları için ailelerin dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıralıyor:
‘Öncelikle öğrencinin “Başarısız olursam aileme ne
derim? Tanıdıklarım benim hakkımda ne düşünür?” gibi sorulardan arındırılması gerekir. Aileler çocuklarına sadece başarılı olduğunda değil, her zaman yanında olacağını hissettirmeli.
Anne baba kendi isteğinden ziyade çocuğunun ilgi alanlarını düşünmeli.
*Eğer aileler sınavı; bir ölüm kalım meselesi haline getiriyorsa, “Sen başaracaksın biz
sana çok güveniyoruz” diyerek zamansız ve uygun olmayan cesaretlendirmelerde bulunuyorsa, başarılarını küçümsüyor, başarısızlıklarını abartıyorsa,
yaşıtlarıyla karşılaştırarak çocuğu değerlendiriyorsa,
sınav olumsuz yönde ve kaygı yaratıcı şekilde anlam kazanmaya başlar.”

Danıştay’dan sürpriz SBS kararı

Hapşırma nöbetleri,
burun tıkanıklığı,
gözlerde kaşıntı gibi
belirtilerle kendini
gösteren alerjik rinit ve
diğer alerjik kökenli
hastalıklar, baharın
gelmesiyle kendini
gösteriyor. Alerjilerin
artmasına neden olan
ilkbahar, bazı
insanların hayatını
kabusa çevirebiliyor.

Haapşuuuuu...
Baaaahar geeeldiii...
SAĞLIK

AYŞEGÜL EMİR

Yeşeren bitki örtüsü, rengarek çiçekleri,
ağaç yapraklarının açması ve öten kuşlarla, bütün canlıların hareketlendiği bir mevsimdir,
ilkbahar. Kış aylarının durgunluğunun üzerinden atıldığı bu mevsimde polenler ve tozlar da
harekete geçiyor. Şiirlere bile konu olan ilkba-
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harın bu canlılığı, alerjisi olanlar için ise malesef zor günlerin habercisi…
Bitkilerin havaya saçtığı polenler ve başka etkenler sonrasında bahar aylarında alerjik
hastalıklar artıyor. Bunlar arasında en etkili olanı halk arasında ‘bahar nezlesi’ olarak bilinen
alerjik rinit.
Alerjik rinit; ağaç, çiçek ve otlardan yayılan

polenler, ev tozları, yünlü giysiler, halı ve yorganlarda yaşayan ‘mite’ adlı minik böcekler, hayvan tüyleri, mantarlar, çeşitli kimyasal maddeler ve gıda katkı malzemelerinden kaynaklanıyor.
Alerjisi olan kişinin bu maddelerden herhangi
birini soluması ya da teması halinde hastalık kendini gösteriyor.
Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.
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Dr. Recep Aydilek, bahar aylarında artan polen ve
tozların pek çok insanı etkilediğini ve tedavi edilmeyen
rinitin ileride astım ve bronşit gibi tehlikeli hastalıklara
neden olabildiğini söylüyor. Alerjik rinit, belirtileri,
burunda saydam akıntı ve tıkanıklık, gözlerin yaşarması ve gözaltlarında koyuluk, geniz akıntısı, kulak-burun-boğaz kaşıntısı, hapşırık, öksürük, balgam
ve nefes almanın zorlaşması şeklinde belirti veriyor.
Prof. Dr. Recep Aydilek, alerjik rinitin bahar
aylarında etkisini artırdığını dile getirerek, "Hastalar, solunum yolundaki şikayetler nedeniyle geceleri
düzenli uyku uyuyamıyor, bu yüzden hastalık yorgunluk, iştahsızlık ve sinirlilik gibi sorunları da beraberinde getiriyor" diyor. Rinit, ileri durumlarda, sinüzit ve orta kulak iltihabı oluşmasına neden olabiliyor.
Aydilek, bu konuda “Araştırmalara göre, tedavi
edilmeyen alerjik rinit vakalarının yaklaşık yüzde 25’i
ilerleyen yıllarda astım ve bronşite dönüşüyor. Bu nedenle hastalığın ilk döneminden itibaren dikkatli ve
ciddi şekilde tedavi edilmesi gerekiyor” uyarısında
bulunuyor.
Bahar aylarında ortaya çıkan alerjilerle mü-

cadele etmek için önce bünyenin
alerji gösterdiği maddelerin tespit edilmesi öneriliyor. Rinit vakalarında hastanın
hangi maddelere karşı alerjisi olduğunun tespiti için alerji testi yapılıyor. Kişinin neye alerjisi varsa, ondan uzak durması tavsiye ediliyor. Polenlere
alerjisi olanların, bu maddelerin havada en çok bulunduğu sabah 05.00 ile 10.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları, açık havada ağız ve burnu kapatan maske kullanmaları öneriliyor. Aydilek, alerjik rinit tedavisinin, koruyucu önlemlerin yanında çeşitli ilaçlarla desteklenerek yapıldığını aktararak, “Hastanın durumuna göre, hap ve burun spreyi veriliyor.
İlaçlarla tedavi edilemeyen hastalara aşı uygulanıyor” diye konuşuyor.
Baharın tetiklediği diğer alerjik hastalık ise,
astım. Bronşial astım, öksürük, balgam çıkarmada
zorluk, nefes darlığı nöbetleri ve hışırtılı solunum ile
karakterize bir solunum yolu hastalığı. Recep Aydilek, astımın alerjik nedenleri arasında, ev tozu, polenler, küf mantarları, hayvan tüyleri, boyalı maddeler, virüsler, parazitler bulunduğunu anlatıyor.

Polen alerjisinden korunma yolları
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SAĞLIK

 Tozlu ve polenli ortamlardan kaçının.  Bahar aylarında açık havada maske
kullanın.  Evde hayvan ve bitki beslemeyin.  Tüylü-yünlü battaniye, halı ve
kilim yerine pamuklu ve sentetik olanları tercih edin.  Deodorant, parfüm, oda
kokusu ve kokulu deterjan kullanmayın.  Yatak odasını her gün temizleyin.
 Katkı maddeli gıdalardan uzak durun  Polenlerin en fazla uçuştuğu sabahları
saat 05.00 ile 10.00 arası açık havaya çıkmayın.  Saçlar tozu tutar. Bu nedenle her akşam saçlarınızı yıkayıp duş alın.  Arabada giderken camları açmayın.  Polen zamanı evde kapı ve pencerelerinizi sıkı sıkı kapatın.  Evinizde ve ofiste varsa klima filtresini sık sık değiştirin.  Dışarıda gözlük ve
şapka kullanın. Gözlükleri her gün akar suyun altında yıkayın.  Günlük kıyafetlerinizi yatak odasında çıkarmayın.  Çim biçmekten kaçının ya da maske takıp yapın.  Sigara içmeyin ve yanınızda içirmeyin.  Burnun dış kısmına ve göz çevresine çok ince bir tabaka şeklinde sürülen vazelin polenleri yakalayabilir.  Kaloriferli evlerde, hava nemlendiricisi kullanın.  Giysilerinizi açık havada kurutmayın  Beden temizliğinize dikkat edin, düzenli olarak el ve yüzünüzü yıkayın.  Toz barındırabilecek tarzda kilim, halı gibi ev
eşyalarını kullanmamaya özen gösterin.
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Tohum ve çiçek
ekme dönemi Mart
ayından itibaren
başlıyor. Lale,
sümbül, hanımeli,
fulya, nergis gibi her
mevsim ve iklime
uygun çiçekleri
ekebilmek mümkün.

EVİM EVİM

Lale, sümbül, hanımeli...

Çiçekseverlerin en sevdiği mevsimdir, ilkbahar. Türkiye’de yetişen binbir çeşit çiçek yıllarca, şiirlerin, şarkıların ve türkülerin de
önemli ilham kaynaklarından biri oldu. Geçmişin
bahçeli evlerinin yerini apartmanlar alsa da pek
çok kişi baharın gelmesiyle beraber bulabildiği
her türlü yeşil alanda çiçek ekmeyi ihmal etmiyor. Bahçesi olmayan ve plansız beton binalarda yaşamak zorunda kalanlar ise, çiçek
özlemlerini saksılarda gideriyor. Her mevsim,
iklim ve yere uygun soğanlı bitkiler bulunuyor.
Peki, şu anda bulunduğumuz bahar aylarında hangi çiçek ekilebiliyor. Kış sonunda toprağı delen kardelenlerden başlayarak, safran,
fulya, nergis, sümbül ve laleler ilkbaharda, begonya, zambak çeşitleri ise yazdan sonbahara kadar bahçeleri renklendiriyor. Baharda açan
soğanlar daha önceden dikilerek, ilkbahara hazırlık yapılıyor.
Bazı çiçekler sadece bahçelerde, bazıları
ise saksılarda da yetiştirilebiliyor. Sümbül ve
lale bunlara en iyi örnek. Ev için safran, süm-
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bülün her çeşidi, nergis ve lalelerin kısa boylu ve erken açan cinsleri uygun görülüyor.
Mart, tohum ve çiçek ekme ayı… Doğanın
mucizelerine gün gün tanık olmak isteyenler
de sevdikleri çiçeklerin tohumlarını alıp saksılara
ekebilir.

İYİ SULAYIP BESLEYİN

Uzmanlara göre, soğanlı bitkiler besinlerini köklerinde taşıdıkları için özellikle ilk yıl
fazla özen gerektirmeden güzel açıyorlar. Ertesi yıl da aynı verim isteniyorsa çiçekleri geçtikten sonra, yaprakları kuruyana kadar iyi sulanıp beslenmeleri gerekiyor. Bu şekilde soğanlar gelecek yıl için yeterli besini depolayabiliyor. Soğanların bir kısmı toprakta bırakılırken, bir bölümü de sökülüp, kuru toprak
veya kum içinde dikim zamanına kadar saklanabiliyor. Saksıda yetiştirilen sümbül ve
lale gibi bahçe soğanları ise ertesi yıl bahçeye dikilir. Saksı için yeni soğanlar alınır. Evde
bakım için safran, sümbülün her çeşidi, nergis

ve lalelerin kısa boylu ve erken açan cinsleri
uygun görülüyor.
Evde yetiştirilecek çiçeklerde dikkat
edilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Bitki ve çiçek uzmanlarına göre, saksıların dibine drenaj için kiremit parçaları ve çakıl konulmalı, yarıya kadar toprak doldurulmalı. Soğanlar birbirine değmeyecek şekilde bastırmadan yerleştirilmeli. Soğanlar örtülene kadar
toprak ekleyin, hafifçe bastırın ve sulayın. Saksıları soğuk ve karanlık bir yere yerleştirin. Saksıları iki ay kadar öyle bırakın. Ara sıra kontrol edin, kurumuşsa biraz sulayın. 6-10 hafta
içinde soğanlar uç verir. Karanlıktan önce gölge, bir iki gün sonra da aydınlık bir yere alın.
Yapraklar uzayıp tomurcuk sapları kendini gösterince saksıyı evde doğrudan günışığından uzak
aydınlık bir yere yerleştirin. Düzenli olarak sulayın. Saksıları ara sıra çevirin. Çiçekler bittikten
sonra saksıları dışarı çıkarabilirsiniz. Yapraklar kuruyuncaya kadar sulamaya devam edin.
Soğanları kuru bir yerde saklayın.
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 Saksıda yetiştirilebilen çiçekler

CAMGÜZELİ: Güneşi çok fazla sevmeyen camgüzeli ev
içinde yetiştirmek için en uygun çiçeklerden biridir. Sürekli gölgede olduğundan sulaması üç günde bir yapılmalı. Her ne kadar kokusuz olsa da kırmızı, beyaz,
pembe ya da lila renginde açan çiçekleri görsel açıdan
güzeldir.
AÇELYA: Bu çiçek gölgeyi sever. En uygunu kuzey cepheli balkonlar ve güneş almayan odalar. Yaprakları koyu
renk, çiçekleri ise pembe, sarı, kırmızı ve portakal renklerine sahip. Asitli toprağı sever.
ŞAKAYIK: Şakayık çiçeğinin beyaz, pembe, sarı, kırmızı
ya da lila rengi açan çiçekleri en az bir buçuk ay açık
kalıyor. Altında küçük soğanları olan şakayığın solduktan
sonra atılmasına gerek yok. Saksıyı değiştirmeden sulamaya devam ederek yeniden canlandırmak mümkün.
MENEKŞE: Aydınlık ortamları sever. Bu çiçek için ev içi,
balkon ve cam kenarları uygun görülüyor. Üç günde bir

sulamak yeterli. Sürekli açıp solan menekşenin yaprağını suda bekletip köklendirerek üretmek mümkün. Ama
su değince yaprakları solar. Bu nedenle alttan delikli saksı kullanıp doğrudan toprağına su dökmemek gerekir.
SARDUNYA: Suyu ve güneşi çok sever. Her gün kontrol
edilip sulanması gerekir. Yaprağı köklendirilerek üretilebilir, boyu istenirse gölgede bırakılarak uzatılabilir.
BEGONYA: Sabah güneşinden hoşlanır. Bu çiçek için
evin güneşli bir yeri ve balkon seçilebilir. Küçük bir saksıya dikmek yerine uzun saksılar tercih edilebilir. Günün serin saatlerinde iki günde bir ya da her gün sulanabilir.
KADİFE: Suyu çok sever. İki günde bir sulanması gerekir. Küçük bir saksıda yetiştirilebilen kadifeler, ara sıra
açık bir yerde havalandırılmalı. Kısa ve uzun olmak üzere iki cinsi var. Kadifenin küçük çiçekli uzun boylu olanları çiçek kokusu sevenlere hitap ediyor.

FREZYA: Frezya, iyi drenajlı hafif toprak, kuytu ve güneşli bir yerde yetişir. Soğanları nisan ayında 5 santimetre derinlikte ve 10-15 santimetre aralıklarla dikilir.
Düzenli su verilir. Temmuz ayından ekime kadar sürekli
çiçek açar. Bitki sarardıktan sonra soğanları dikkatlice
sökülür. Kuru kum içinde bahara kadar saklanır.
SÜMBÜL: Sümbül soğanları eylül-ekim aylarında iyi gübrelenmiş toprağa 15 santimetre derinlik ve 20-30 santimetre aralıklarla dikilir. Sümbüller mart-nisan, Hollanda
sümbülleri ise nisan-mayıs aylarında açar. Soğanları topraktan çıkarmaya gerek yoktur.
ZAMBAK: Soğanları genelde ekim ayında dikilir. İyi drenajlı, rüzgar almayan ve güneşli bir yer seçilir. Humus
veya gübreyle zenginleştirilmiş toprakta 20 santimetre
derinliğinde bir çukur açılır. Çukurun dibine biraz iri kum
serpilir. Kökler yaygın bir şekilde yerleştirilir. İyi toprakla
çukur doldurulur. Hafifçe bastırılır. Bahar ve yaz aylarında düzenli ve bol su gerektirir. Çiçeği açıp bittikten
sonra da zambak sulanıp beslenmeye devam edilir.

NERGİS: Yetiştirilmesi çok kolay bir çiçektir. Soğanları
bir kere dikildikten sonra topraktan çıkarılmaz. Yıldan
yıla çoğalarak olduğu yerde yayılır. Ana rengi sarıdır,
ama portakal rengi veya iki renkli olanları da var. Nergisler normal bahçe toprağında, güneşte veya hafif gölgede yetişebilir. Çiçekler cinsine göre şubat ve nisan arasında açar.
SÜSEN: Farklı zamanlarda açan birkaç türü var. Kolay yetişir ve fazla bakım istemez. Bol güneş, drenajı düzgün
iyi işlenmiş bahçe toprağı yeterlidir. Yazın suyu sever.
Kışın topraktan çıkarılmaz.
LALE: Lale bahçede olduğu kadar saksılarda da yetiştirilebilir. Farklı zamanlarda açan yüzlerce çeşidiyle
Mart'tan, Mayıs sonuna kadar çiçeklerini eksik etmez.
Lale soğanlarının mümkün olduğu kadar geç dikilmesi öneriliyor. Soğanları çeşidin çok olduğu Eylül- Ekim
aylarında satın alınır. Serin ve karanlık bir yerde korunur. Kasım sonlarında toprağa dikilir. İyi işlenmiş bahçe toprağı ve bol güneş ister.

 Bahçeye dikilebilecek çiçekler

EVİM EVİM
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GEZİ-DÜNYA

Hofburg sarayı

Viyana; tarih,
mimari, müzik
aşığı olanlar için
enfes bir şehir.
Avrupa’nın
buram buram
tarih kokan bu
şehrini faytonla
gezmenin tadı
da bir başka.
Yorulduğunuzda
rahatlıkla Türk
kahvesi
bulabilirsiniz.
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Tarih, müzik ve
müze şehri Viyana

GÜLŞEN KANDEMİR

Servet-i Fünun dönemi şairlerinden Cenap Şahabettin, 1917-1918 yılları arasında Tasvir-i Efkar gazetesi için Avrupa’yı gezer ve gözlemlerini kaleme
alır. Yolu Viyana’ya da düşen Şahabettin’in gözlemlerinden bazıları şöyle:
“Güneş, sonbahar ve kış aylarında Viyana için

bir turfanda değeri alır. Zaman zaman sis yarılıp da
güneşin bir parçasını gösterdi mi, sanıyorsunuz ki
güneş gökte bir hapishaneden kurtuldu, siz yerde bir
zindandan çıktınız ve özgürlük sarhoşluğu ile birbirinize atılıyorsunuz. Kalbiniz taze bir bahar duygusu ile süslenmiş gibi oluyor.
Viyana'nın büyük caddelerinde rastgeleceğiniz kadınlar ve erkekler, size sık sık saygıdeğer şai-
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FAYTONLARLA GEZİ

Viyana’nın her sokağını içime sindirerek gezmek istiyorum
ama hızlı bir şehir turu atmak da fena olmaz. Arkadaşlarımla birlikte Viyana’daki şehri gezdirmek için sıralanmış fiaker’lere
(fayton) yöneliyoruz. Pazarlığımızı yapıp atlıyoruz bir faytona. Adeta hızlandırılmış bir film seyreder gibi 35 dakikada geziyoruz şehrin merkezini. Bu arada adeta kaçanları yakalamak
telaşıyla deklanşöre basıyoruz. Müzeler, saraylar, opera binası
ve daha nice muhteşem yapı adeta geçit yapıyor önümüzde.
Avrupa’nın en düzenli ve kompakt şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor Viyana. Şehir, çeşitli isimlerle anılan tam 23
bölgeden oluşuyor. Şehrin tam merkezi, 1.Viyana (InnereStad)
olarak anılıyor. Franz Joseph’in yaptırdığı çevre yolu ‘Ring’
diye adlandırılıyor.
Opera Binası’nın önünden geçen ve eski şehri adeta çepeçevre saran Ring’de faytonla dolaşarak şehrin tüm önemli
yapılarını dışarıdan görebilirsiniz.
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etekli baronesler çıksa bile yadırgamam.

ŞEHRE DALIŞ

Fayton, durağına yanaştıktan sonra şehrin dokusunu daha yakından hissetme zamanı geliyor. Geziye, Aziz Stephan Katedrali’ninden başlamak en akıllıcası çünkü fayton durağı Katedralin hemen yanında. Viyana’nın simgelerinden olan bu katedral Gotik tarzında inşa
edilmiş. 1360-1440 yılları arasında yapılan Aziz Stephan Katedrali’nin 137 metrelik Güney Kulesi, görülmeye değer.
Katedralin çarpıcı bölümlerinden
biri de mezarlar. Hristiyanların kayaların içine uzun dehlizler biçiminde yapmış
oldukları mezarlar olarak da bilinen ka-

Ring Yolu

KÜNYESİ

İklimi: Geçişli Orta Avrupa iklimi,
yüksek kesimlerde Alp iklimi.
Önemli akarsular: Tuna, İnn,
Drau
En yüksek doruk:
Grossglockner 3798 mt.
En alçak nokta: Neusiedi Gölü
115 mt.
Yönetim şekli: Parlamenter
federal cumhuriyet
Dili: Almanca ve Slovence
Dini: %84 Katolik, %6 Protestan
Para Birimi: Avusturya Şilini

GEZİ-DÜNYA

remiz Nigar Hanımefendi'nin sözünü
hatırlatır: 'Yarabbi, bu şehirde hiç mi çirkin yok!' Özellikle kadınlar, hemen hemen hepsi seher gibi pembe ve masumluk
kadar beyazdır…"
Büyük şairden tam 91 yıl sonra Viyana’yı görme fırsatım oldu. Ancak bu
şehrin mimari yapısına baktığımda zamanın donduğunu hissediyorum. Özellikle
de havaalanından yarım saatlik bir yolculukla şehrin merkezine geldiğim zaman… Havaalanından otobüs şehrin içine süzülen otobüsümüz, bir yanı yemyeşil,
bir yanı da modern yapıların süslediği yoldan bizi alıp götürüyor tarihin kalbine…
Aslında Viyana’nın buram buram
tarih kokan bu atmosferini kimileri biraz
kasvetli de bulabilir. Ben ise bir tarih aşığı olarak Arnavut kaldırımlı taşlardan yürürken, yüzyıllarca yıl öncesine döndüğümü hissediyorum. Karşıma kabarık

Aziz Stephan
Katedrali

İSMMMO YAŞAM  49

KAHVE SÖZLÜĞÜ

Turkischer: Türk
kahvesi.

Brauner: Sütlü kahve.

Melange: Sıcak sütlü
kahve
Kurz: Çok sert kahve

Obers: Kremalı kahve

KAHVEYİ TÜRKLER ÖĞRETTİ

GEZİ-DÜNYA

Viyana’da yemek deyince akla üç şey geliyor:
Şnitzel, kahve ve kek. Kahve, Türklerin Viyana’ya
armağanı. Türkler, II. Viyana Kuşatması sırasında
Viyana kapılarına dayandıklarında yanlarında çuvallar dolusu kahve çekirdekleri getirmişler. Ancak

takomplar, bu kilisenin altında bulunuyor. Katakomplar yeraltı tünelleri ile odalara bağlanıyor. Bazı odalar kilise haline getirilmiş ve buralarda dini ayinler düzenleniyor.

HANEDAN SARAYLARI

Viyana’da tam 600 yıl Avrupa’da hüküm
süren Habsburg Hanedanı yaşamış. Bu hanedanın
izlerini taşıyan iki büyük saray da Viyana’nın tarihi dokusunu oluşturuyor.
Hofburg Sarayı, 1918 yılına kadar Habsburg Hanedanı’na hizmet etmiş. Şimdi bir
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kuşatma uzayınca çuvalları bırakıp geri dönmüşler.
Esir düşen Osmanlı askerlerinden kahve pişirmeyi
de öğrenen Viyanalılar için en büyük keyiflerden biri
kahve ve kafeler… Kahve ile birlikte Viyana’nın ünlü
Sachertorte pastasını da deneyebilirsiniz.

müze haline getirilen sarayda Efes'ten getirilen
eserleri görmek içimizi acıtıyor.
Hanedanın yaşadığı saraylardan biri de
Schönbrunn Sarayı… Tam 1.400 odası bulunan
sarayın bugün 45 odası ziyarete açık. İç ve dış
mimarisi kadar bahçe düzenlemesi de bizi hayran bırakıyor. Fazla zamanımız olmadığı için Sarayın hayvanat bahçesini gezemiyoruz ama doğrusu aklımızın orada kaldığını da söylemeliyiz.

ALIŞVERİŞİN KALBİ GRABEN

Cenap Şahabettin’in 91 yıl önce gördüğü

Moka: Sert, sade
kahve

KapuzIner: Viyana
usulü kapuçino

Schwarzer: Şekersiz,
sütsüz siyah kahve

Konsul: Kremalı siyah
kahve
Gestreck
espresso:
Espressonun çok sert
olmayanı

PharIsaer: Küçük bir
bardak romla birlikte
sunulan, kremalı sert,
sade kahve

KaIsermelange:
Yumurta sarısı ve brendi
ile servis edilen sade
kahve.
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MÜZİK VE
MÜZELER

Viyana, klasik müziğin beşiği olarak da
biliniyor. Şehirdeki klasik müzik ruhunu ise
Opera Binası’nın temsil ettiğini söylemek
yanlış olmaz. 1869’da Mozart’ın Don
Juan’ıyla açılan muhteşem Opera Binası, Ring
Meydanı’ndaki yapımı tamamlanan ilk bina
olma özelliğini taşıyor. İkinci dünya savaşında
aldığı hasar nedeniyle tekrar onarılmak
zorunda kalan bina, Gustav Mahler’den
Richard Strauss’a, Wilhelm Furtwängler’den
Herbert von Karajan’a kadar onlarca ünlü
besteci ve orkestra şefine ev sahipliği yapmış.
Viyana aynı zamanda bir müze şehir.
Kunthisteriches Müzesi yani Sanat Tarihi
Müzesi, en iyi sanat koleksiyonlarından birini
barındırıyor. Ulusal resim galerisi de bu
müzede bulunuyor. Onun tam karşısında ise
Doğa Tarihi Müzesi’nin bulunduğunu
meraklılarına belirtelim.
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bu içkiyi içebilmek için, soğuk ve karlı aralık ayını dört gözle bekliyorlardı. Ben de kuyruğa girip bir bardak panç alıyorum. Bardağın sonuna geldiğimde tüm vücudumuzun
ısındığını hissediyorum.
Veba Anıtı’nın da bulunduğu bu cadde, şehrin önemli bir alışveriş ve yaşam merkezi. Viyana’da dostlarınıza hediye olarak, ünlü besteci Mozart’ın adına çıkartılan
çikolatalardan alabilirsiniz. Ben de bol bol
bu çikolatalardan alıyorum.
Graben Caddesi’nin bir ucunda ye-

şil, bakır çatılı Peter Kilisesi var. Bu kilise,
Aziz Petrus’a adanmış. İçinde azizleri ve melekleri temsil eden birçok heykelin, duvarlarda resimler, kabartmalar ve yaldızlı süslemelerin olduğu bu kilisede bol bol resim
çekiyorum. Dönüş yolunda da Viyana resimlerine bakarak, “Bu şehirde görülecek
daha çok şey var!” diyorum. Kasım ayının
soğuk günlerinde ziyaret ettiğim bu şehrin
‘ilkbahar coşkusu’ içinde nasıl olacağını merak ediyorum. Kimbilir, belki siz daha sıcak
günlerde Viyana’ya gidersiniz…

GEZİ-DÜNYA

parlak vitrinleri görmek amacıyla, her gezide adet olduğu üzere alışveriş caddesine
gitmeye karar veriyorum. Tabii ki hedefim
araç trafiğine kapalı Graben’e gitmek… Kendimi İstiklal Caddesi’nin daha görkemli
bir versiyonunda hissediyorum. Bir zamanlar kale hendeği olan bu caddede vitrinler pırıl pırıl. Adeta bir insan seli akıyor
Graben’de…
Caddenin ortasında ayrılan bir bölümde soğuk havalarda sıcak panç (punch)
ve sıcak şarap içmek bir adet… Viyanalılar
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ELAZIĞ

Yüzölçümü: 3.153 kilometrekare
Nüfus: 498 bin
İl Trafik No: 23
Komşuları: Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır
İlçe ve köyler: 11 ilçe, 537 köy ve 709 mezra
İlçeleri: Ağın, Akçakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan,
Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice.

GEZİ-TÜRKİYE

Gakgoşlar diyarı Elazığ
Gakgoş’ların memleketi Elazığ’da,
birçok medeniyetin izlerine
rastlayabilirsiniz. Dünyada sayılı
tarihi şehirler arasında bulunan
Harput’u bağrında barındıran
Elazığ, doyumsuz doğal
güzelliklere de sahip. Gölleriyle
de tanınan şehirde adeta bir
görsel şölen yaşayabilirsiniz.
AYŞEGÜL EMİR
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Gakgoş, Çayda Çıra, Harput, Keban Barajı, Hazar Gölü… Bunlar, Elazığ denince
ilk akla gelen simgelerden sadece birkaçı. Doğu Anadolu’nun tarihi ve kültürüyle meşhur bu şehrinde, ünlü yerleri ve simgeleri görmek için heyecanlanıyorum. Uçaktan
indikten sonra bir an önce şehre gitmek için sabırsızlanıyorum. Havaalanından şehir merkezine devam eden kısa yolculuk sırasında, otobüsten meraklı gözlerle çevreyi süzmeyi ihmal etmiyorum. Ama şehre yaklaşırken heyecanım biraz hayal kırıklığına
dönüşüyor. Elazığ’ın merkezinin de diğer iller gibi beton binalar ve klasik apartmanlarla
dolu olduğunu görmek beni üzüyor. Ama güzel bir şehir olan Elazığ’ı dört bir yandan saran dağların haşmetli görünüşü beni farklı hayallere sürüklüyor. Düşüncelerimden sıyrıldığımda otele varmış olduğumuzu fark ediyorum. Valizleri odalara bırakıp on beş dakika içinde aşağıda buluşulup geziye devam edileceği uyarısının ardından herkes gibi ben de hızlı hareket ediyorum. Rehberin, meşhur tarihi yerlerin
daha çok ilçelerde bulunduğu uyarısı da beni ilk heyecanıma geri döndürüyor. Keyfim tekrar yerine geliyor ve sabırsızlıkla geziye devam etmeyi bekliyorum. Otobüs-
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te beklerken, Türkiye’de tarihiyle, kültürüyle ünlü
bütün Anadolu şehirlerini, mimari estetikten yoksun rastgele yapılmış binalarla nasıl çirkinleştirebildiğimize bir kez daha hayret ediyorum. Otobüste
diğerlerinin gelmesini beklerken rehberden, Gakkoş’un Elazığlılar için kullanılan bir hitap şekli olduğun ve ‘yiğit, delikanlı’ anlamına geldiğini öğreniyorum.

AÇIKHAVA MÜZESİ
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150 çeşit yemek var

Gakgoşlar diyarı Elazığ, zengin mutfağıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Yöre mutfağında 150'ye yakın yemek çeşidi var. Elazığ'da, sabah, öğle ve akşam öğünleri dışında 'kuşluk yemeği' ve 'yatsılık' denilen pestil, ceviz, orcik ve
meyvelerin bulunduğu sofralar kuruluyor. Kış ayları için meyve ve sebze kurutuluyor, turşu, salamura yapılıyor, şehriye, erişte kesiliyor,
kurut ve tarhana hazırlanıyor. Tandır ekmeği yapımı, kavurma hazırlama, orcik, pestil ve dut unu hazırlıkları da var.
Elazığ yemekleri, çorbalar, lapalar, et yemekleri, köfteler,
dolma ve sarmalar, ekmekli yemekler, sebze yemekleri, pilavlar, börekler, helvalar, yumurtalı yemekler, tatlılar, hoşaf ve şerbetler şeklinde sıralanıyor. Ayranlı ve kurutlu çorbaların tadına afiyetle bakıyoruz. Yeşil mercimek, kavurma ve kuruttan yapılan Tutmaçlı çorba, nohut ve hamurla hazırlanan Kulaklı çorba ağzımızın tadını yerine getiriyor. Tariflerini de almayı unutmuyoruz. Sebze yemeklerinde pirpirim yani semizotu, patlıcan, kabak gibi sebzeler kullanılıyor. Işgın adlı bir bitkiden hazırlanan Işgınlı yumurtayı denemenizi tavsiye ederim. Et yemeklerinde kıyma genellikle bulgurla birliktelik oluşturuyor.

GEZİ-TÜRKİYE

Doğu Anadolu’nun üçüncü büyük şehri
olan Elazığ, Uluova’dan Kılıçkaya Dağı’yla ayrılmış küçük bir ovanın güney kenarında yer alıyor.
Şehri çevreleyen ve zirvelerinde erimeyen karların yer aldığı dağlar, şehre ayrı bir hava katıyor.
Yöredeki pek çok insan gibi esmer olan rehberimiz, şehrin tarihini anlatarak başlıyor:
“19. yüzyılın ilk yarısında bugünkü Elâzığ
yoktu. Şimdiki kentin biraz kuzeyinde ve daha yüksek bir yerde kurulmuş olan Harput, yörenin yönetim
merkeziydi. Zamanla Harput terk edilirken, yeni
kent giderek büyüdü ve 1862’de, bu yeni şehre Elaziz denildi. Bu isim 1937’de Elâzığ olarak değiştirildi. Şehir hızla büyüyerek gelişti.”
Gakgoşlar diyarı Elazığ, pek çok uygarlığa
tanıklık etmiş. Hurriler, Hititler, Urartular, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Çubukoğulları, Artukoğulları,
İlhanlılar, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Osmanlılar, şehirde kültürlerinden birer parça bırakmışlar, adeta. Elazığ'ın yerleşim yeri yeni olmakla
birlikte, bölgenin tarihi çok eski çağlara dayandığı için Elazığ'dan söz ederken Harput'un tarihi ile
birlikte anmak gerekiyor.
Harput’u gezerken gördüğüm eski evler, tarihi kalıntılar ve kalesi, beni eski çağlara götürü-
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Çayda Çıra oyunu

Elazığ’ın simgesi olan Çayda Çıra halkoyunu, dünyada ‘mumlu dans’
olarak tanınıyor. Oyun, elde tabaklara konan mumlarla karanlık bir mekânda
başlanarak oynanıyor. Çayda Çıra oyunu hakkında çeşitli efsaneler var.
Bu efsanelerden birine göre, Hazar Gölü kenarında bir köyde birbirini seven iki genç gizlice buluşmaktadır. Erkeğin buluşma yerine gidebilmesi için gölü yüzerek geçmesi gerekir. Buluşma gece olduğundan, kız çıra yakarak gence yerini belli eder. Genç ise ışığa doğru yüzmekte ve böylece sevgililer buluşmaktadır. Bu durumu sezen kızın babası, buluşmanın yapılacağı bir gün erkeğin yüzerek gölün ortasına geldiği sırada çırayı söndürür ve
genç sevgilinin gölde boğulmasına sebep olur.
Bunu fark eden kız da kendini suya atar, o da kaybolur. Bunun üzerine bütün köylü toplanarak ellerindeki çıralarla iki sevgiliyi aramaya başlarlar. Efsaneye göre, bu olay üzerine ağıtlar yakılmış, türküler söylenmiş ve
çıra ile arama olayı oyunlaşarak günümüze kadar gelmiş.

zesi görünümünde. Her dönemden tarihi esere rastlıyoruz ve eserlerin hikayelerini büyük
ilgiyle dinliyoruz.
Elazığ aynı zamanda gölleriyle de tanı-

nan bir şehir. Şehrin merkezine 22 kilometre
uzaklıkta, Hazarbaba ve Mastar Dağları arasında
bulunan Hazar Gölü çevresinde kamp ve dinlenme tesislerinin de olduğunu görüyoruz.

GEZİ-TÜRKİYE

yor. Binalardaki işlemeleri incelerken geçmişin
ustalarını ve titizliklerini hayranlıkla anmadan
edemiyorum. Elazığ’ın en çok gezilmeye değer
yeri olan Harput bölgesi, tam bir açıkhava mü-
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DOĞU’YA VERİLEN
TEŞVİKLER ELAZIĞ’A
YATIRIM ÇEKİYOR

Doğu Anadolu’da yer alan Elazığ ilinde, 236 muhasebeci ve mali müşavir bulunuyor. Elazığ Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası Başkanı Zeki Fendoğlu, Bingöl’deki 27 civarındaki
muhasebeci ve müşavirin de kendilerine bağlı olduğunu belirterek,
20 bin mükellefe hizmet verdiklerini söylüyor. AB hibe programları
çerçevesinde eğitim programları düzenlediklerini ve 15 bilgisayarlı eğitim dersliği kazandıklarını dile getiren Fendoğlu, on ay
süren bu programların ardından mesleki eğitim programlarına
devam ettiklerini kaydediyor.
Krizin şehir ve muhasebeciler üzerindeki etkisini de değerlendiren Zeki Fendoğlu, şunları söylüyor: “Krizin büyük bir kısmı psikolojik.
İşlerde daralma yok ama piyasada nakit darlığı var. Esnaf biraz kararsız, 2001
krizinden deneyimli oldukları için stoklu çalışmayıp, nakitte kalmaya çalışıyorlar. 2001 krizinin etkisi altı ay sonra Doğu’ya gelmişti .Tedbirli ve temkinli davranılıyor. Elazığ’da çok üretim yok, memur şehri. Küçük çapta ticari işletmeler var.
Keban Barajı yapılırken şehre sermaye girmişti. Ama bu paralar yatırıma yönlendirilemedi, yapılan yatırımlar da başarısız olunca kötü örnek oldu. Şimdilerde ise, Doğu’ya verilen teşvikler sonrasında yavaş yavaş aile işletmeleri kurulmaya başlandı. Bunun artmasını bekliyoruz. Organize sanayi siteleri de kuruluyor.
Şehirde 15 bin öğrenciye sahip Fırat Üniversitesi bulunuyor. Üniversite de, zamanla
reel sektörle ilişkilerini ve çalışmalarını güçlendirecek.”
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Baraj gölü üzerinde çalışan feribotları da
görünce, bir de feribot turu sıkıştırıyoruz araya.
Zaten göl üzerinde feribotla düzenli aralıklarla
şehrin ilçeleri Ağın, Pertek’e ve Tunceli’ye bağlı Çemişgezek’e ulaşım var. Feribotla baraj
üzerinde daha sonra hatırlamamıza değecek yarım saatlik bir tur yapıyoruz. Doğayla oynanarak
oluşturulan barajın büyülü güzelliğini adeta beynimize nakşediyoruz.
Geçmişten bugüne kadar pek çok mede-

niyete ev sahipliği yapan Elazığ, her dönemden
kalma tarihi eserlere de sahip. Harput Kalesi’nin
güneyinde bulunan Meryem Ana Kilisesi, en eski
Süryani Kilisesi, Ulu Camii, Kurşunlu Camii, Fethi Ahmet Baba Türbesi ve Çimşitbey Hamamı bunlar arasında. Hızlı turumuzda bu eserlerin birkaçını görme fırsatı elde ediyoruz. Otele, yorgun ama gördüğümüz yerlerin ve eserlerin
bize kattığı yeni bilgi ve deneyimlerle mutlu olarak geri dönüyoruz.

GEZİ-TÜRKİYE

Doğal güzelliği ve su sporlarına uygunluğuyla
göl, turizm açısından şehre çok şey katmış. Keban Barajı'nın yapımından sonra oluşan baraj
gölü de önemli bir eğlence ve turistik mekan haline gelmiş. Rehberimiz, gölde sazan balığı yetiştirilerek çevredeki lokantalara satıldığını anlatıyor. Keban Barajı’nın suni ve insanı çeken maviliğinde balık yemeği de ihmal etmiyoruz. Bir
barajda nasıl lezzetli balık yetiştirilebileceğine
de tanık oluyoruz.
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