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ZİRVEDEKİLER

Türkiye’deki verginin
yaklaşık yarısını
İstanbul’dan toplayan
İstanbul Vergi Dairesi ve
Büyük Mükellefler
Dairesi'nin Başkanı Mehmet
Koç, kriz döneminde bile
hedefleri tutturmayı
teşkilatın iyi çalışmasına
bağlıyor. Bugünlerde en çok
Varlık Barışı’nı anlatan Koç,
“Vergi dairesi olarak hukuk
dışı hiçbir işlemi kabul
etmediklerinin” altını çiziyor.
Koç, İSMMMO ile işbirliğini
daha de geliştirmekten yana.

Mükellefi varlığıyla
barıştıran isim:
Mehmet Koç

10  İSMMMO YAŞAM

KASIM - ARALIK 2009

DEFNE DOĞAN

1950’li, ‘60’lı yıllarda ne kadar ayrı bir yerleri vardı öğretmenlerimizin… O yıllarda, anne babadan önce gelirdi söyledikleri, öğütleri... Pek çok insan için, öğretmenleri, aynı zamanda kaderlerinde
belirleyici oldu. Tıpkı kamuoyunun
yakından tanıdığı, bugün Türkiye’de toplanan vergilerin neredeyse
yarısından sorumlu olan İstanbul Vergi Dairesi ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Koç’un yaşamında olduğu gibi… Dönemin
koşullarında tarım dışındaki alanları
pek de tanımayan babasının yönlendirmesiyle ziraat okuluna kayıt
yaptırdıktan sonra, öğretmeninin
yönlendirmesiyle, maliyeci olan ve
başarı basamaklarını tırmanan Mehmet Koç, bugün ‘anlaşılması zor’ olan
vergi konusuna hakim ‘hoca’lardan… Doğrusu görüşmemizin sonuna
doğru, hemen her gün medyada tartışılan ve neredeyse hakkında pek
çok şey bildiğimizi sandığımız ‘varlık barışını en iyi anlatan vergi hocası’ unvanını gözümüzde çoktan kazanmıştı…
Türkiye’deki verginin yaklaşık
yarısını İstanbul’dan toplayan İstanbul Vergi Dairesi ve Büyük Mükellefler Dairesi Başkanı Koç, kriz döneminde bile hedefleri tutturmayı da
teşkilatın iyi çalışmasına bağlıyor. Koç
sorularımızı yanıtlarken İSMMMO ile
işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini de belirtiyor. Ne anlaşılmayı
ihmal ediyor ne de dayanışmayı. Her
operasyonunu bilemeyiz ama belli
ki Koç, kolay kolay hiçbir işi şansa
bırakmıyor. Devletin yararına bile
olsa “Vergi dairesi olarak hukuk dışı
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hiçbir işlemi kabul etmediklerinin”
altını çiziyor.
Türkiye genelinde
toplanan verginin neredeyse yarısını sizin teşkilatınız topluyor. Ekonomik daralmadan etkilendiniz mi?
Ekonomik daralma mükellefleri, dolayısıyla vergi gelirlerini etkiliyor. İstanbul’da dahilde alınan vergilerde sıkıntı yok. İthalde alınan vergi gelirinde yüzde 20 civarında düşüş var. Maliye Bakanlığı’nın Ekim
ayı için açıklanan verilerine baktığımızda İstanbul’un yüzde 43.31 payı
söz konusu. Tahsilat oranı da yüzde
87.24.
Bu rakamlar hedeflerinizi karşılıyor mu?
Ekim sonu itibarıyla her 100
liranın 87 lirası tahsil edilmiş. Bu iyi
bir oran, çünkü tahakkukun içinde
önceki yıllardan kalan, bir nevi
kangren olmuş alacaklar da var. Elbette bizim iyi görmemiz ile tahsilat
rakamları iyi olmaz. Diğer iller ile kıyaslamak gerekirse, aynı dönemde
tahakkuk eden her 100 lira verginin
Adana’da 66.32, Ankara’da 78.45,
Bursa’da 75.80, Denizli’de 62.15,
Konya’da 69.89 lirası tahsil edilebilirken, İstanbul'da 87.24'ü tahsil
edilebiliyorsa bu durum tahsilat rakamlarımızın iyi olduğu anlamına gelir. 2008 Aralık ayı sonu tahsilat oranı yüzde 91.57. Muhtemelen bu yıl
sonunda da aynı oranı yakalayacağız, belki de geçeceğiz.
Bu başarıyı neye
borçlusunuz?
Teşkilatın çok büyük bir gayreti var. Bunun kesinlikle etkisi çok
büyük. Öncelikle kurumun başarı-

ÇEKİRDEKTEN
MALİYECİYİM

Mehmet Koç, kendini çekirdekten maliyeci olarak tanımlıyor. Bu alana atılmasının tesadüfi olduğunu belirten Koç’tan mesleğe başlama hikayesini dinleyelim:
“3 yıllık lise eğitimim dahil 1983 yılından beri maliye teşkilatının içindeyim. Maliyeci olmam aslında tesadüf, bilinçli bir tercih değil. Doğrusu bir
gün ortaokulun giriş kapısında maliye okulunun sınavıyla ilgili bir ilan gördüm. Baktım, iki gün süre vardı, ama başvuru formu bulamadım. Şimdi hala
Salihli de esnaf olan Mehmet Ersoy adında bir arkadaşım “Ben o formu aldım ama başvurmayacağım. Sana vereyim, sen başvur. Sadece adımı yazdım”
dedi. Ben de formu doldurup başvurdum. Sınavı kazandıktan sonra kayıt olmam da tesadüf oldu. Manisa’da Beydere Ziraat Meslek Lisesi'ni kazanmıştım... Salihli'ye köyden taşınmış olan babam, anladığı, bildiği alanı önerdi tabii. 'Ben baktım vergi dairesi daracık, sigara dumanından geçilmeyen bir yer.
Oğlum git, ziraat okuluna kayıt yaptır, temiz hava, bol gıda rahat edersin' dedi.
Ziraat Meslek Lisesi'ne kayıt yaptırmaya gittiğimde müdür yardımcısı hocam
sınavdaki başarı puanıma bakıp, “Puanın çok iyi, başka okul kazanmadın mı?”
diye sordu. Maliye Okulunu da kazandığımı söyleyince, 'Sen buraya hiç gelmemiş ol' diyerek beni oraya yönlendirdi kayıt parasını da iade ederek... Babam da ben de öğretmen böyle diyorsa o daha iyi bilir diye düşündük.”
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ZİRVEDEKİLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı birimlerde
görev yapan personele, 17 Ocak 2009 Cumartesi günü
Kenter Tiyatrosu’nda, Yıldız Kenter’in “Ben Anadolu” adlı tek kişilik tiyatro oyunu sergilendi. Mehmet
Koç, oyunu büyük kızı ile birlikte izledi.

Her bayramı Manisa'da
ailemle geçiririm

Manisalı olmaktan kıvanç duyduğunu her platformda söylediğinin altını çizen Mehmet Koç, master amacıyla yurt dışında olduğu dönem hariç, her
bayramı burada yaşayan annesi, babası, büyük babası, babaannesi ve diğer
aile büyükleri ile geçiriyor. Koç, evli ve 3 çocuk babası. 1986’da Maliye okulunu bitiren Koç, hemen Milli Emlak’ta memur olarak çalışma yaşamına başlamış. Daha sonra siyasal bilgiler fakültesini bitirdiğinde ise Sayıştay denetçi yardımcılığı ile yoluna devam etmiş. Burada 6 aylık deneyimden sonra da sınavla Maliye Teftiş Kurulu'na girmiş. 1999 yılında ABD'de finansal ekonomi ve uluslararası ticaret üzerine master yapan Koç, yurda 2003 yılında dönmüş. Bu tarihten sonra da defterdar yardımcılığı, grup müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuş.
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sıdır; kapıdan girdiğinizde gördüğünüz güvenlik görevlisinden
memurumuza, müdürlerimizden başkana kadar, herkesin… Kişisel değil, kurumsal başarıdır. İstanbul Vergi Dairesi,
2005’te kurulmuş olabilir, ama çok köklü, yılların birikimini,
deneyimini bünyesinde barındıran bir kurum. Elbette bir diğer faktör de mükelleflerimizin, her türlü olumsuz ortama
rağmen vergilerini ödemekte gösterdikleri duyarlılık ve gayrettir.
Varlık Barışı’yla ilgili çok büyük spekülasyonlar var. Siz durumu nasıl görüyorsunuz?
Çok büyük bir ilgi var. Varlık Barışı bence bir haktır.
Mükelleflerimize mektup gönderdik. Dedik ki; böyle bir imkan var, yararlanabilirsiniz. Uluslararası değerlendirme yapılırken, mükelleflerini bilgilendiren vergi dairelerinin daha
başarılı kabul edildiğini biliyoruz. Biz de mükelleflerimizi bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu gayretimizi artıracağız.
Varlık Barışı’na gelince… Mükelleflerimizi üç gruba ayırabiliriz. Birincisi işini doğru yapan, kayıtlarında ve belgelerinde sorun yaşanmayan mükelleflerimiz. Bu mükelleflerimize teşekkür ediyoruz, bunların varlık barışından yararlanmalarına bile gerek yoktur. İkinci grupta hiç almadığı mal
veya hizmeti almış gibi davranan mükelleflerimiz. Örneğin
işyerine koltuk takımı almadığı halde almış gibi fatura bulup gider yazmışlar. Biz bu mükellefler hakkında yapılacak
işlemlerde hiç tereddüt etmiyoruz. Çünkü bu mükellefler daha
az vergi ödemek amacıyla gerçek dışı fatura temin ettiklerini kendileri de biliyorlar. Varlık Barışı’ndan da yararlanamayacaklardır.
Üçüncü grupta ise, gerçekten mal veya hizmet satın
aldıkları halde, kendilerine verilen faturada sıkıntı olan mükelleflerimiz yer almaktadır. Bu mükelleflerimiz ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken fatura kullanmaktadırlar. Örneğin
bir inşaat şirketi demir, çimento gibi malzemeler alıp inşaatı
tamamlamakta ve yaptığı daireleri satmaktadır. Ancak bu
mükellef malzeme alırken yüzde 18 KDV ödeyip daireyi yüzde 1 ile satmakta. Bu durumda devletten yüzde 17’yi talep
ediyor. Kanunda böyledir, ama devlet bunu alıp almadığını kontrol eder. Adı üstünde, iade... Yüzde 18 intikal etmişse sorun yok ama mükellefin ödeme yaptığı firma, beyan etmiş ödememiş, hatta naylon fatura ticareti yapan firma olabiliyor. Biz bu durumda o faturayı kabul etmiyoruz. Mükelleften
faturayı çıkarmasını istiyoruz. Çıkarmama hakkına sahip ve
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İSMMMO
çok başarılı
bir oda

Başkan Mehmet Koç’a göre vergilendirmenin bütün aşamalarında dört taraf var. Bunlar vergi idaresi, mükellef, mali müşavir ve avukatlar… Mali müşavirler ile vergilendirmenin her
aşamasında muhatap olduklarının altını çizen
Koç, İSMMMO ile işbirliğinin önemini şöyle ifade ediyor:
“Biz avukatlarla vergilendirmeden sonra muhatap oluyoruz. Mali müşavirler ile ise hemen her aşamada. Mali müşavirlerin temsilcisi de İSMMMO. Biz mükelleflerin her birine ayrı
ayrı ulaşamayacağımıza göre mali müşavirler
aracılığıyla ulaşacağız. Mali müşavirlerin de her
birine tek tek ulaşmak yerine onların temsilcisi olanlarla muhatap olacağız. Bazen bir yasayı,
yönetmeliği okuyan herkes farklı yorumlayabiliyor. Burada uygulama birliğinin sağlanması çok önemli. Bunu sağlamanın yolu da diyalog ve uzlaşma. Bu nedenle onlarla bir araya geliyor, uygulama birliği için kafa yoruyor,
uzlaşıyoruz... İşbirliğini arttırmamız gerektiğine inanıyorum.”
Mehmet Koç’a İSMMMO'nun faaliyetlerini
nasıl bulduğunu da soruyoruz. Yanıtı şöyle:
“İSMMMO çok başarılı bir oda. Tabii İstanbul'da olmak çok önemli bir ayrıcalık. Verginin yüzde 43'ü buradan toplanıyorsa, mali müşavirlerin de bu kadarı aynı kenttedir. Dolayısıyla 200 üyeli bir oda ile kıyaslayamazsınız.
Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı da şu, bu denli büyük bir yeri iyi yönetebilmekteki başarı. Bugün
İSMMMO yönetimi karar verici olan üyelerin beğenisini kazanan işlere imza atıyor ki, kaç dönemdir seçiliyor.”

ZİRVEDEKİLER

vergi dairesi bunu raporlaştırınca tek seçenek yargı oluyor. Sorunlu faturaları çıkartırsa geriye kalan faturalara ilişkin KDV iadesini yapıyoruz.
Biz tüm mükelleflerimizin kimlerden fatura aldıklarını biliyor ve elektronik ortamda
takip ediyoruz. Şimdi, örneğimizdeki gibi iki inşaat şirketi olduğunu varsayalım ve aldıkları faturalarda sorun olan mükelleflerimize mektup göndermediğimizi düşünelim.
Mükelleflerden birisi 31 Aralık 2009’a kadar Varlık Barışı’ndan yararlanmak için başvurmuş olsun. Bu mükellefimiz yüzde 5 ödeme yaptığında geçerli kabul edilmeyen faturalar dolayısıyla doğacak KDV’yi ödemiş olacaktır. Diğer şirket ise varlık barışından
yararlanmadığı için geçerli olmayan her faturanın yüzde 18 KDV’sini, en az bir kat ceza
ve aylık yüzde 2,5 gecikme faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacaktır.
İşte bu nedenle, başvuru süresi sona erdikten sonra mükelleflerimizin “Beni neden zamanında bilgilendirmediniz, bilgilendirseydiniz ben de varlık barışından yararlanırdım” dememeleri için tüm mükelleflerimizi, getirilen haklar konusunda bilgilendirmeye
gayret ediyoruz.
İzninizle bir konunun altını çizmek istiyorum. Varlık Barışı hiçbir şekilde naylon
fatura ticareti yapanlara veya bilerek naylon fatura kullananlara herhangi bir kolaylık
getirmemiştir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi kurulurken çok tartışıldı...
İstanbul'da geçen yıl için 492 büyük mükellefin ödediği verginin, diğer tüm mükelleflerin ödediği vergiden fazla olduğu düşünüldüğünde büyük mükelleflerin ayrı bir
konsept ele alınması gerektiği açıktır. Ayrıca olayın şöyle bir yönü de var; bir sektördeki, örneğin sağlık sektöründeki bir büyük mükellefin sorunları masaya yatırıldığında aslında sektörün sorunları yakından görülmüş oluyor. Dolayısıyla büyük mükellefin sorunu
çözülürken, sektördeki diğer mükellefler için de çözüm üretilmiş oluyor.
Mükelleflerle kimi zaman Maliye’nin karşı karşıya geldiği
de oluyor. Bu konudaki tavrınız nedir?
Hukuka aykırı ise o vergiyi istemiyoruz. Personelime, hukuka aykırı ise vergi dairesinin menfaatine bile olsa o işlemi yapmayın derim her zaman... Ama bazen vergi
dairesinin yaptığı işlemlerin hukuka uygunluğu konusunda taraflar arasında fikir birliği olmayabiliyor. İşte mahkemeler bunun için var... Ancak biz hiçbir zaman mükellefe 'git hakkını mahkemede ara' demiyoruz, demeyeceğiz. Vergi idaresinin mahkemelerde
haklı ya da haksız çıktığını değerlendirirken uzlaşmaları da dikkate almalıyız. Aralık 2008'de
toplam 45 bin 661 rapor için uzlaşma talebi edilmiş. 43 bin 38'i için uzlaşma sağlanmış. Mükellef yargıya gitmeye gerek görmemiş ya da kaybedeceğini düşünmüş olabilir. 2 bin 623 dosya ise mahkemeye gitmiş. Burada da tutar olarak yüzde 45’ini vergi
dairesi kazandı. Adet olarak ise kazanma oranımız yüzde 22. Bu durum vergi dairesinin düşük tutarlı çok sayıda davayı kaybettiği, parasal tutarı yüksek davaları ise kazandığı
anlamına gelir. Yine büyük mükelleflerde Ocak-Ekim döneminde de toplam 287 dosyadan
65'ini kazandık, 56 milyon 762 bin liralık bu dosyaların tutarı yargıya giden toplam içinde yüzde 55'i oluşturuyor. Kaybedilen ise yüzde 46.
Her iki tarafa da yetişiyorsunuz, çok yoğun çalışıyor olmalısınız. Nasıl dinleniyorsunuz?
(Espri yapıyor) Dinliyorlar işte, bayağı dinleniyoruz!…
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Köleyim, kölesin, köle!

KAPAK

Ekonomik kriz dönemleri işverenlerin elini güçlendirirken, modern köleliği de doruk
noktasına çıkarıyor. İşsizlik, geçim, kariyer gibi endişelerle günümüz iş dünyasında pek çok
insan, zamanla şirketlerin kullandığı birer makineye dönüşüyor. Artan nüfus, işsizlik, hayat
şartlarının zorluğu insanları her türlü koşulu kabul etmeye zorlarken Umur Talu’nun
deyişiyle “Akşamın geç saatlerine kadar hırsla ve endişeyle çürütülen insanlar” durumlarını
sorgulama, mücadele etme ve değişebileceğine inanma umutlarını da yavaş yavaş yitiriyor.
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AYŞEGÜL EMİR
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DÜNYADA 27 MİLYON ‘KÖLE’ VAR

 Köle, bütünüyle başka bir insanın malı
olan, herhangi bir eşya gibi alınıp satılabilen
kişi olarak tanımlanıyor. Bir köle için kölelikten kurtulmanın tek yolu efendisince özgürlüğünün geri verilmesi yani azat edilmesiydi.
 İnsanlar tarih boyunca, içinde yaşadıkları topluma ve döneme göre çeşitli yollardan köleleştirildiler. Savaşta tutsak edilmek, bir suç
nedeniyle cezalandırılmak, borcunu ödeyememek ya da köle ana babadan dünyaya gelmek, köle olmanın çeşitli biçimlerindendi.
 Sümerler'de köleler ya ev hizmetlerinde ya
da tarlalarda çalıştırılırdı. Kâr getiren bir mal
olarak alınıp satılmaya başlamaları daha sonraki dönemlere rastlar.
 İlk olarak Eski Yunan'da köleler toplumun temel sınıflarından biri oldu ve ekonomi ağırlıkla köle emeğine dayandı. Köle sayısı çok
artan Roma İmparatorluğu’nda, kölelerin bazıları madenlerde ve taşocaklarında çalıştı-

rılırken, bazıları da halkı eğlendirmek amacıyla yırtıcı hayvanlarla ya da birbirleriyle ölümüne dövüştürülürdü. Daha şanslı olanlar ise
çiftliklerde ve evlerde çalıştırılırdı.
 18’inci yüzyılda Avrupa ve ABD'de köle ticaretine karşı tepkiler yoğunluk kazandı. 19.
yüzyılda İngiltere ve ABD'de köle ticaretine
karşı dernekler kuruldu. 1804'te Maryland'ın
kuzeyindeki eyaletler köleliğin kaldırılmasına
karar verdi. 1807-08 yıllarında İngiltere ile
ABD'de köle ticareti yasaklandı.
 1833'te İngiliz sömürgelerinde kölelik kaldırıldı; 1846'da ABD'nin özgürlük yanlısı eyaletlerinde hiç köle kalmamıştı. Kölelik Batı Hint
Adaları'nda 1848'de kaldırıldıktan sonra
Portekiz, Hollanda ve İspanya'ya bağlı topraklarda da yasaklandı.
 Kölelik kaldırılmış olmasına karşın dünyada
27 milyon köle bulunuyor. Bugün kölelik dil,
ırk, sınır tanımıyor ve tüm acımasızlığı ile insanların en temel haklarını ellerinden alıyor.

KAPAK

“Son birkaç yıldır gece geç
saatlere kadar çalışmak zorunda
olması onun direncini bir hayli kırmıştı. Kağıtların, raporların ve bilgisayarın başında ne yapacağını
bilemez durumda dikkatini toplamaya çalışıyordu. Mesai almasa da çalışmak zorundaydı. Zaten
kriz başlayalı beri birimindeki çalışanların sayısı yarıya düşmüştü.
İşsiz kalan arkadaşları da hala iş
bulamamıştı. Ya onu da işten
atarlarsa ne yapardı. Satın aldığı evin taksidi daha yeni başlamıştı. İki çocuğu da okula gidiyordu. Zaten eşi de uzun zamandır işsizdi. İş arayışları da sonuç vermemişti. İki çocuk, dört nüfustular… Kendisi de işsiz kalırsa
mahvolurlardı! Neredeyse dört yıldır doğru dürüst zam alamamıştı. İş yükü her geçen gün artarken,
mesailer de artık hayatının olağan parçası haline gelmişti.
Bir de patronun her gün
“İşinize gelirse, kapının önünde
binlerce insan var” deyişi yok
muydu. En çok da buna içerliyordu. Aslında sektördeki diğer şirketlerde de durumun farklı olmadığını biliyordu. Her şeyi göze
alıp, işten ayrıldı diyelim… Sektörün en büyüğü olan şirketin sahibi olan patronu isterse başka iş
bulmasına da engel olurdu…
Kendini köle gibi hissediyordu.
Her gün bir çıkış yolu bulurum
diye düşünüp duruyordu ama nafile. Belki on, belki yirmi yıl
daha bu şartlarda çalışmak zorundaydı. Belki de çalışırken
ölüp gidecekti.
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35 yaşındaki Mehmet
Kutlu’nun özetlediğimiz durumu,
aynı zamanda milyonlarca çalışanın öyküsü... ‘Ekmek parası’ kazanmak, kendine yetmek, sosyal çevre edinmek, bir işe yaradığını hissetmek
gibi nedenlerle iş hayatının engebeli yollarına
çıkan birçok insan zamanla şirketlerin kullandığı birer makine haline geliyor. Vasıflı, vasıfsız pek çok çalışan, işsizlik, geçim, kariyer gibi endişelerle adeta modern kölelere dönüştürülüyor. İş hayatına idealizmle, güzel duygularla ve hayallerle başlayan pek çok kişi yıllar geçtikçe köleleştirildiğinin farkına varıyor. Özellikle kriz dönemleri;
işverenlerin elini güçlendirirken, modern köleliğin de doruk noktasına
varmasına neden oluyor. Yazar Umur Talu’nun da bir yazısında yazdığı cümleler durumun vahametini özetliyor:
“En modern işletmeden en sakil atölyeye, plazalardan tarım işçisi çocuklara kadar her yanda yurdumun köle düzeni... Bir gün Tuzla’da
elektrik olup sigortasız işçiyi çarpıyor, bir gün demir olup baretsiz başını eziyor. Bir gün minicik tarım işçilerini dereye döküp öldürüyor;
bir gün atölyeye kilitlediği sigortasız kadın işçileri cayır cayır yakıyor; bir gün onuru kırılmış bir askerin için için
acısında, bir gün bir bankacının çıldırışında, bir gün
bir satış elemanının 12 saat mesai sonunda yıkılışında
maskesini yırtıyor. Sigortasız köleler, aşırı çalıştırılan
köleler, tazminatsız köleler, fazla mesaisiz köleler,
zincirlenmiş köleler, kapatılmış köleler, korkutulmuş köleler, boğulmuş köleler, yanmış köleler,
parçalanmış köleler… Kimsenin dikkatini çekemiyor.”

KAPAK

KRİZ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ
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‘Kanunlar ne güne duruyor’ diye düşünülebilirsiniz ancak yazılı olmayan iş hayatı kuralları
genelde çalışanların elini kolunu bağlıyor. Artan nüfus, işsizlik, hayat
şartlarının zorluğu insanları her
türlü şartı kabul etmeye
zorlarken Umur Talu’nun deyişiyle
“Akşamın geç
saatlerine
kadar
hırs-

la ve endişeyle çürütülen insanlar” durumlarını sorgulama, mücadele etme ve değişebileceğine inanma umutlarını yavaş yavaş yitiriyor.
Endüstri Psikoloğu Nursel Telman, krizlerle beraber Türkiye’de çalışma hayatında şartların yirmi yıl
geriye gittiğine dikkat çekiyor. Ona göre, artık işverenler
ya da işveren temsilcilerinin ‘işinize gelirse kapının önünde
binlerce insan var’ mantığını daha fazla uygulamaya başladı. Telman, şu görüşleri dile getiriyor:
“Yasalar olsa da çalışanlar kolayca kapının önüne konulabiliyor.
İş alternatifinin azalması çalışanların yazılı olmayan kuralları kabul etmesine neden oluyor. Kanunlar uygulanmadığı için hala ilkel şartlarda
çalışma sürüyor. İşten atılırım korkusu çalışanın sesini çıkarmasına engel oluyor. Aralarında rekabet yaratılan çalışanlar da sisteme uyup birbirlerini eziyor. Bu şartlar eşiğinde de Türkiye çalışma hayatı gelişeceğine geri gidiyor. Pek çok insan işini kaybetmemek için köle gibi çalışmaya razı oluyor. Geçmişteki kölelerin hiçbir şeyi yoktu. Şimdi ise insanlar
evleri ve yaşam tarzlarını korumak için sömürülmeye razı geliyor. Çünkü işsiz kalınca çok zor iş bulacağını iyi biliyor. Krizde insanlar daha vahşi ve bencil oluyor. Kendi yerini korumak için de başkalarını çok kolay harcayabiliyor. Krizde sömürü
had safhaya çıkıyor.”
Nursel Telman, çözümü; çalışanların
güçbirliği yapmasında görüyor. Tabii devletin çalışma hayatı ile ilgili düzenlemeler
yapması ve bunların ağır yaptırımlarının
olması da gerekiyor.
İnsan kaynakları ve psikolojik
danışmanı Selçuk Arıcı da, sanayileşmenin ve seri üretimin artmasının çalışanın iş hayatındaki rolünü değiştirdiğine dikkat
çekiyor. Bu da bütün işverenleri daha az maliyetle
daha çok para kazanma ve kazandırma hırsına büründürdü.
Arıcı, “Günümüz çalışma hayatı gittikçe otomatikleşmeye giden bir hal
alıyor. İşveren, kendi çalışanlarından soru sormadan, hissetmeden, düşünmeden, duygularını katmadan, önceden
düşünülmüş ve adına iş
etüdü denmiş otomatik
iş kalıpları çerçevesinde davranışlar
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DİSK: Kriz fırsatçılığı yapılıyor

Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi sömürü düzeniyle ilgili şunları söylüyor: “Türkiye’de çalışma hayatının temel sorunları yılların birikimiyle derinleşmiş ve
kronikleşmiş ve kısmi olarak çözülemez hale gelmiştir. İşsizlik kronik haldedir. 2001 krizinden sonra resmi işsiz sayısı 2.5 milyonun altına, gerçek işsiz sayısı ise 4 milyon 350 bin kişinin altına inmemiştir. Bu son krizde 1 milyon 200 bin kişi işsizler ordusuna dahil olmuştur.
Resmi işsizlik oranı yüzde 13.4’e gerçek işsizlik oranı yüzde 19.6’ya ulaşmıştır. Eğer sosyal
bir program hayata geçirilemezse bu krizden sonra işsiz sayısı ve işsizlik oranı daha yüksek
bir düzeyde varlığını koruyacaktır. Böylesi koşullarda çalışan herkesin yerine daha düşük ücretli, sigortasız ve sendikasız çalışmaya razı çalışan emekçi bulmak zor olmayacaktır. Böylesi koşullarda çalışanların kadın veya erkek çocuk veya genç göçmen işçi olmasından azami ölçüde yararlanıldığını kısacası sömürünün görülmemiş biçimde arttığını görüyoruz. Bütün bu
uygulamalara kriz fırsatçılığı adını vermek mümkündür. Bu nedenle işsizlik sorununun çözüme
kavuşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda bir yandan işsizlik sigortası koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal korumanın genişletilmesi öbür yandan işsizlerin örgütlenmesine
yönelik hukuki düzenlemeler yapılması büyük önem taşımaktadır. Çalışma hayatının diğer önemli sorunlarıysa; geçim sorunu ve hayat pahalılığı, ücretlerin gerilemesi, çalışma saatlerinin uzaması, iş güvencesinin ortadan kaldırılması, örgütlenmenin güçleştirilmesi, sendikal hak ve özgürlükler önündeki yasakların sürdürülmesi, grev ve toplu sözleşme önündeki engeller olarak sıralanabilir. Bütün bu sorunlara çözüm bulunmalıdır."
bekliyor. Bu durum da işin insani boyutunu en arka sıralara itiyor” diyor.
Arıcı, yeni üretim sistemlerinin çalışanı köleleştirmesinin yanı sıra
robotlaştırdığını da düşünüyor. Arıcı’nın değerlendirmeleri şöyle:
“Türkiye’de çalışma süreleri diğer ülkelere göre fazla. En az 9-10
saat iş için harcanıyor. Hafta sonu mesai yapmayı bile erdem sayan büyük işletmeler var. Zaten trafiği de dikkate alınca insanların bütün vakti işte geçiyor. Bu da farklı sonuçlar getiriyor. Ailesiyle ve çocuklarıyla
ilgilenemeyen bir aile babası veya annesi... İşyerinde tamamen verimli olamayan, arkadaşlarıyla yeteri kadar görüşmeyen ve duygu paylaşımı olmayan çalışanlar… Çoğunlukla maddi ve manevi tatminsizlik duygusu… Ruh sağlığı bozuk, sabırsız, proaktif olmayan, girişimcilikten uzak
bir yığın insan… ”
Kölelik dünyada resmi olarak 19’uncu yüzyıldan sonra kaldırılmış
olmasına karşın bugün dünyada 27 milyon köle bulunduğu belirtiliyor.
“Kullanılıp Atılanlar Küresel Ekonomide Yeni Kölelik” kitabıyla bu konuya
dikkat çekmeye çalışan yazar Kevin Bales, büyük şirketlerin gelişmemiş
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KAPAK

KULLANILIP ATILANLAR

ülkelerdeki fabrikalarında aşırı düşük maaşla çalıştırdıkları işçilerden söz
etmiyor. Bales, yasa maskelerinin ardında zincirlere vurulmuş, şiddetle
köleleştirilmiş insanlardan, gerçek kölelerden söz ediyor. Beş ülkede yaptığı saha araştırmaları ile şahsen tanık olduğu köleliğin yeni formunu
da gözler önüne seriyor. Artan nüfus oranları, sömürgeci ekonomik küreselleşme ve modern tarım yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla köleliğin
büründüğü bu yeni formda köleler, sahipleri tarafından kısa vadeli bir
yatırım olarak görülüyorlar. Metalaştırılmış bu insanların hasta olmak,
yaşlanmak gibi lüksleri yok. Piknikte kullanılan plastik bir bardak gibi
kullanılıp atılıyorlar... Çünkü yerini yeni bir köle ile değiştirmek, o kadar masrafsız ve kolay ki…
Bales, küresel köyün karanlık yüzünü çok etkili bir şekilde gözler önüne seriyor. Ancak şartlar ve sistem ne kadar zor olsa da insanlara
genel sistemde köleliklerinin farkında varmaları ve bu durumdan sıyrılmak
için işbirliği yapmaları konusunda pek çok görev de düşüyor. Her istediğini çalışanına yaptırabilme imtiyazını kendinde gören patronlar olsa
da, en kötüsü insanların kendini köle yapması, durumu kabullenmesi
ve biraz daha fazla para için başkalarının hakkının gasp edilmesine göz
yumması. Sahi siz de ‘köleleştirildiğini’ düşünenlerden misiniz?
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Köleliğe başkaldırmak
için neler yapmalısınız?
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Psikolog Selçuk Arıcı, iş hayatının acımasızlığından ve mecburi kölelikten kurtulmak için
çalışanların yapması gerekenleri şöyle sıralıyor:
 Haftalık çalışması 45 saat olan hatta bazı işletmelerde illegal olarak 75-80 saatlere kadar çıkan çalışma saatlerinin aşağı çekilmesi için birey olarak çok şey yapamayız. Belki yönetimlerin, ailenin korunması konusunda ve ailenin de bir toplumun en
önemli unsuru olduğunun farkına varmalarını sağlayacak bir sistem getirmeleri için
kamuoyu oluşturmaya çalışabiliriz.
 Özellikle ülke yöneticilerinin yıllar önce bizimle aynı yoldan geçmiş ve sanayileşmiş
ülkelerin şimdiki sosyolojik durumlarını, nüfus veya başka bir deyişle insan profillerini iyi inceleyip sorgulaması gerekiyor. Anne ve babalarla kopuk ilişkileri olan, manevi ve geleneksel değerlerinden
bir hayli uzak, meta peşinde koşmanın bir erdem olduğuna inandırılarak yetiştirilen gençler ortaya çıkıyor.
 Bu tabloda çalışanların kendilerine düşen sorumlulukları da var. Hangi işte çalışıyorsanız çalışın, kaç saat
mesai yapıyorsanız yapın ailenize ve özellikle çocuklarınıza zaman ayırmaktan asla kaçmayın. Sevdiklerinizle
duygusal bağ kurmak sizi güçlü kılacaktır.
 İşyerinizdeki olumsuzlukları düşünerek işinize gitmeyin. Bugün ‘kendime yeni ne kattım veya katacağım’
diye düşünün. Kendinizi geliştirmediğiniz sürece asla tatmin olamayacaksınız. Mesleğinizle ilgili başka şirketlerde
hangi uygulamaların yapıldığını öğrenmeye çalışın. Ne
kadar bilgili olursanız kendinize olan özgüveniniz de o
oranda artacaktır.
 Hangi işi yapıyorsanız yapın, bilgisayar kullanımınızı ve yabancı dilinizi geliştirmeye çalışın. Bu işyerinizde sizi
kuvvetli kılacaktır.
 Yaşama bakış açınızı değiştirin. “Öf, ne yapacağım ben,
yeter artık” gibi birçok olumsuz ifadeyi hayatınızdan tamamen çıkarın. Bu tarz olumsuz düşünce kalıpları sizin negatif programlanmanıza neden olur. Nezaketi elden bırakmayın. Güler yüzlü olun ve insanlara sevecen yaklaşın.
Zira bu sizi daha pozitif yapacaktır. Pozitif insanlar, negatif
insanlardan her zaman daha çok sevilir.
 Kendinize bir hedef çizin. Eğer bir hedefiniz yoksa hayatın sizi sürükleyeceği herhangi bir yaşam kıyısında yaşayacağınız belirsizliğe hazır olun.
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On yıldır kendi işini yapan ve tekstil atölyesi bulunan Fikret Kuşandır (41), çalışanlara istedikleri maaşı veremediğini, çünkü iş hayatının
bunu gerektirdiğini söylüyor. Kuşandır, şu görüşleri dile getiriyor: “Ben
de çok zor şartlarda çalışarak bugünlere geldim. Kendi işimi kurdum.
Ama sektörde rekabet var. Şartlar çok zor olduğu için biz de mümkün
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olduğunca az paraya eleman çalıştırıyoruz. En fazla asgari ücret veriyoruz. Herkes mümkün olduğunca maliyetini azaltma ve en ucuza satma derdinde. Bu da çalışanlara verilen ücretin ve şartların her geçen
gün daha da azalmasını sağlıyor. Zaten krizde kapıda bir sürü insan
var işe girmek için bekleyen…”

KAPAK

PATRONLARIN DA DİYECEĞİ VAR..
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GÜNDEMİN SESİ

Kaçış planını
çoktan yapan
gazeteci
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Ercan İnan, 20 yıldır gazetecilik
mesleğini büyük bir tutku ve
özveriyle sürdürüyor. Ancak
erken yorulmuş olacak ki,
45’inci yaş günü için kaçış
planını çoktan yapmış bile…
Vatan Gazetesi Ekonomi Müdürü
Ercan İnan ile bu planın
ayrıntılarını ve gazetecilik
serüvenini konuştuk.
KASIM - ARALIK 2009

DEFNE DOĞAN

KASIM - ARALIK 2009

İSMMMO çok
dinamik bir oda

Vatan Gazetesi Ekonomi Müdürü Ercan İnan’a “İSMMMO’nun
faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye soruyoruz. İnan’ın
değerlendirmeleri şöyle:
“Odayı ben çok dinamik buluyorum. Başkan Yahya Bey’i de çok
severim. Bir ara Yahya Bey bizim sayfalarımızda yazıyordu, o dönemde
ilişkilerimiz daha sıkıydı. Sonra kendisi Cumhuriyet’e geçmek istedi.
Dünya görüşü ve dinamik yapısıyla beğendiğim, kendime yakın bulduğum bir insan. Bu durumu kuruma da yansıyor. Son dönemde de
İSMMMO’nun çok dinamik, ses getiren raporlarını görüyorum, hatta
yararlanıyorum. Kurumun gayet iyi çalıştığını düşünüyorum.”

GÜNDEMİN SESİ

Ercan İnan, Uğur Mumcu hayranı bir genç olarak meslek seçimini yapmış. Daha lise yıllarında ‘gazeteci’ olmaya karar veren İnan, üniversite sınavında da işi şansa bırakmamış.
İki tercihini de ‘basın yayın’ okulundan yana kullanan İnan’ın
meslekteki hızlı yükselişinin ardında da ‘borsa’ uzmanı gazeteci
olması yatıyor. Dünya Gazetesi’nde bir yıl çalıştıktan sonra yine
borsa bilgisi nedeniyle Sabah ekonomi servisine transfer olan
İnan, kariyerinin dördüncü yılında (1993) servise ‘müdür’ olmuş. Mesleğe bir dönem ara verse de bir kez gazetecilik virüsü
bulaştığı için kendisini Vatan Gazetesi’ni çıkaran ekibin içinde bulmuş. Tam 7 yıldır Vatan’da ‘ekonomi müdürü’ olarak
görev alıyor. Gazetesinin‘bağımsız’ çizgisini ekonomi sayfalarına yansıtmaya çalıştığını belirten Ercan İnan, Vatan’ın ‘haylaz ve aykırı bir çocuk’ olarak yoluna devam ettiğini söylüyor.
Vatan Gazetesi Ekonomi Müdürü Ercan İnan’la ekonomi alanında 20 yıldır tutkuyla sürdürdüğü gazetecilik serüvenini konuştuk.
“Gazetecilik bir hastalık” derler… Bu
hastalığın virüsü size ne zaman bulaştı?
Gazetecilik virüsü bana lise yıllarında bulaştı. Beşiktaş
Atatürk Lisesi’nde okurken karar verdim, kesin gazeteci olacaktım. Öyle ki üniversite sınavında İstanbul ve Marmara Gazetecilik olmak üzere sadece iki tercih yaptım. O kadar kararlıydım yani… İdealim Uğur Mumcu gibi olmaktı, onun kalemiyle verdiği savaştan çok etkilenmiştim. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’nun üçüncü sınıfındayken, babamın Dünya Gazetesi’nde çalışan arkadaşı Alp
Orçun’un yardımıyla orada çalışmaya başladım. Okulluyduk
ama hangi alanda uzmanlaşacağıma dair bir fikrim yoktu. Dünya Gazetesi’ne gitmem, ekonomi gazetecisi olmam, 1990 başlarında Sabah gazetesinden bir transfer teklifi alarak oraya
geçmem tamamen bir tesadüf aslında…
Mesleğe yeni başlayan birisinin transfer teklifi alması sık rastlanan bir durum değil. Bu hızlı yükselişin nedeni neydi?
Kariyerim çok hızlı gelişti. Bu tamamen şanstı; ben de
bu şansı iyi kullandım galiba… O zamanlar Dünya gazetesinde
bir çaylak olarak borsa haberlerini takip ediyordum. Gazetede İMKB haberlerine bakan Belgin Demirel’in doğum iznine
çıkmasıyla borsa takibi tamamen benim üzerime kaldı. Borsanın henüz pek parlamadığı dönemlerdi ve kitle gazetelerinin ilgisi şimdiki gibi değildi. Hatta borsa takibi angarya bir
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GÜNDEMİN SESİ

İşte kaçış
planı..

Ercan İnan, 1967 doğumlu… Yani 42
yaşında… Gazetecilik mesleğine 45 yaşında
nokta koymayı istediğini söylediğimizde
sanırız siz de şaşıracaksınız. Aslında kendisi de bunun olabileceğine tam olarak
inanmıyor ama bir ümit işte… Ercan İnan
erken emeklilik hayallerini İSMMMO Yaşam okurlarıyla şöyle paylaşıyor:
“Hayaller olmasa bu işe motive olamazsınız. En büyük hayalim teknemi alıp
gitmek buralardan. Biraz işin içine girerek
hayalimdeki tekneye hazırlık da yapıyorum. Yelken yarışlarına katılıyorum. Hayalimi de ihtiyarlığıma ertelemek istemiyorum. En geç üç yıl içinde yapmayı planlıyorum. 1967 doğumluyum yani 45 yaşında bu işten çekilmeyi hayal ediyorum.
Herkes yapamazsın diyor. Bilmiyorum
belki de yapamayacağım ama bir havuç
işte. O havuç olmasa zaten koşamayız.”
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işti. 1989 Eylül ayında borsada bir yükseliş oldu
ve endeks ilk defa 1000 puanı geçti. Herkes moda
gibi hisse senedi almaya başlayınca büyük gazeteler de bu işe kayıtsız kalamayacağını anladı.
O dönem bu konuda uzman gazeteci yoktu. En
uzmanı da altı aylık deneyimimle bendim
yani... Dolayısıyla benim için erken bir dönemde,
dönemin en parlak gazetesi olan Sabah’ın
ekonomi servisinde borsa uzmanı olarak çalışmaya başladım. Ağırlıklı olarak sermaye piyasalarıyla ilgili haberler yapıyordum. 1992’de
borsa kulislerini aktardığım haftalık bir köşe yazmaya başladım. Böylece 25 yaşında bir köşem
oldu. Kısa süre sonra bu köşeyi günlük hazırlamam istendi. 1993’te de ekonomi servisinin
şefi oldum. Ben gerçekten hiç böyle hızlı bir seyir beklemiyordum. 1995’te sekiz aylık askerlikten sonra dönünce kısa süre haber müdürlüğü
yaptım, yükselmek için önemli bir görevdi
ama ben sevmedim, istemedim. Fark ettim ki
ekonomi gazetecisi olmuşum ben. Üstelik köşe
yazarlığından da feragat etmiştim. Oysa bir köşemin olması hoşuma gitmişti. Ekonomiye geri
dönmek istediğimi söyleyince Zafer Mutlu ‘attan inip eşeğe binmeyecek misin?’ diye sordu,
oysa ben eşeğimi kaybetmiştim, ekonomiye dönünce eşeğimi bulmuş kadar sevindim. 1997’de
ATV’ye Avrupa Haber Koordinatörü oldum.
1998’de IMF ile ilgili bir proje için istifa ettim;
ABD’ye gittim. IMF Türkiye Masası’nı kurmak üzereydi ve kayıt içi ekonomi rakamları Türkiye analizi için yeterli gelmiyordu. Bu nedenle Fon, kayıt dışı ekonomi rakamlarını ortaya koyacak, ekonominin görünmeyen tarafını açığa çıkaracak
4-5 kişilik bir birim kurmak istedi. O birimde ben
de vardım ancak iç politika ile ilgili nedenlerle 1999’da IMF’nin Türkiye Masası kurma projesi askıya alındı. Türkiye’ye döndüm ve başka
projelere yöneldim. Yaklaşık iki yıl birkaç şirkete
danışmanlık yaptım. Tam 2001 krizinin olduğu
yıllardı. Kriz bu girişimimin gelişmesini engelleyince 2002 yılında Vatan gazetesiyle gazeteciliğe geri döndüm. Dönünce bu yorucu işi özlediğimi fark ettim. Virüs bir kez bulaşmıştı…

Vatan’da daha çok özel röportajlara yönelmeyi, servisin yönetimine ve sayfaların yapımına
bulaşmamayı, mutfaktan biraz uzakta işler yapmayı hayal ederken; yine ekonomi servisinin sorumluluğunu aldım. 2006 yılındaki istifayı ve
sekiz ay sonraki dönüşü saymazsak yaklaşık yedi
yıldır Vatan gazetesindeyim.
Yaklaşık 20 yıldır bu meslektesiniz… “Artık yerimi buldum
burada mutluyum” diyor musunuz?
Evet, herhangi bir toplantıya gittiğimde
Vatan gazetesini temsil ederken mutlu oluyorum.
Gazeteyi çizgime ve dünya görüşüme yakın buluyorum. Bu gazetede yaptığım habercilik beni
tatmin ediyor. Bu işte mesleki tatmin çok
önemli, hatta benim için en önemli motivasyon
kaynağı… Hele de gazeteciliğin yoğun, yorucu,
neredeyse 24 saati kapsayan temposu olduğu
düşünüldüğünde motivasyonun gücü ve önemi
daha net ortaya çıkıyor. Bu tatmin ve motivasyon olmasa yapılacak iş değil. Ekonomik ömrü
24 saat bile olmayan bir ürünü her gün aynı heyecanla üretmek gerçekten zor bir iş.
Vatan kurulduğundan bu
yana bağımsız olma iddiası taşıyan bir gazete. Ekonomi servisinin haberlerinde bu iddia var
mı?
Yayına ilk başladığımızda sizin de söylediğiniz gibi ısıran, aykırı, mahallenin haylaz
çocuğu olmamız gerekiyordu. Ancak böyle
olursak ayakta durabileceğimizi, okurun dikkatini
çekebileceğimizi, fark yaratabileceğimizi düşünüyorduk. Bu bütün servisler için geçerli bir
ilkeydi. O dönemde arkamızda bir holding olmadığı için, bunları yaparken kıt kaynaklarla,
zarar etmeden, açık vermeden çalışmamız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Sonuçta üretimi
endüstriyel sürece bağlı bu ürünü renkli sayfa
sayısını azaltarak, hatta genel sayfa sayısını az
tutarak ama lezzetli ve işlevsel yazılarla donatarak çıkardık. Sanırım başarılı olduk ki iki
yılın sonunda Vatan gazetesi olarak Türk med-
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yasındaki yerimizi almıştık. Her ne kadar Doğan Grubu gazetesi olduktan sonra bazı
kişilerce bağımsızlık iddiamıza soru işaretleri konsa da, bu çizgimizi hala koruduğumuzu, kendi çizgimizde, aykırı ve haylaz çocuk olarak yolumuza devam ettiğimizi,
yazılmayanı yazdığımızı düşünüyorum.
Tabii ekonominin kendine has bazı özellikleri var. Haber kaynakları aynı zamanda reklam da veriyor ve pek çoğu halka açık şirket niteliği taşıyor. Dolayısıyla
yatırımcıları yanlış etkileyecek, spekülasyona yol açacak haksız ithamlara yer verilmemesi için dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle yazılarımızda her bir cümleyi,
rakamı titizlikle defalarca kontrol ettikten sonra kullanmaya özen gösteriyoruz. Rakiplerimize ise kendileriyle bizi ve diğerlerini kıyaslarken Vatan’ın sayfalarını korkarak açtırmak, ‘Acaba bugün bizi ne yaparak atlatmışlar?’ dedirtmek istiyoruz.
O zaman gazetelerin ekonomi sayfalarında reklam verenlerin etkisi gittikçe yoğunlaşıyor diyebiliriz…
Gazeteler aslında reklam veren için çıkıyor da denebilir. Çünkü gazeteler Türkiye’de endüstriyel maliyetlerinin hayli altında fiyatlarla satılıyor. Örneğin Vatan 50
kuruş ve ülke standartlarında bu gazeteye 5 kuruş zam yaptığınızda anında 5 - 10
bin tiraj kaybediyorsunuz. Aradaki maliyet farkını reklam verenlerin ilanlarıyla kapatmaktan başka çare kalmıyor. Türkiye’de okuyucu kaybetme korkusu olmadan gazete fiyatları arttığı gün, reklam verenden bağımsız, tam anlamıyla özgür, kalemlerin frenlenmeden kullanıldığı gazeteler çıkarılabilecek. Ancak böyle bir ortamın
yaratılması mümkün gözükmüyor.
Ekonomi gazeteciliğinin Türkiye’deki gelişimini değerlendirdiğinizde nasıl bir görünüm çıkıyor ortaya?
Çok hızlı gelişti. Örneğin Sabah’a geldiğimizde enflasyon kelimesini kullanmıyor, fiyat artışı diyorduk. Özellikle bankacılık terimlerinde çok değişiklik oldu. Yeni
birçok kavram hatta Türkçe karşılık bulamadığımız terimler İngilizcesiyle hayatımıza
girdi. 1994, 1998, 2000, 2001 krizleri, sıkıntılar ya da tasarrufları değerlendirme
kaygısı insanların ekonomiye olan ilgisini artırdı. Ekonomi sayfaları çok okunmaya, hatta insanları etkilemeye başladı. Bu değişim bizim de sorumluluğumuzu ve
yoğunluğumuzu artırdı. Uzmanlaşma arttı, ekonominin alt dallarında uzmanlaşmış
gazeteciler ortaya çıktı. Ekonomi gazeteciliği çok okumayı ve öğrenmeyi gerektiriyor. Kendinizi sürekli ve gittikçe artan bir hızla yenilemeniz lazım.
Gazetecilik mesleğinde Uğur Mumcu’yu örnek alarak
girdiğinizi söylediniz. Peki ekonomi gazeteciliğinde etkilendiğiniz, örnek aldığınız isimler var mı?
Gençlik yıllarımda Uğur Mumcu’dan etkilendim ama yıllar içinde insan herkesten bir şeyler öğreniyor. Mesela Necati Doğru’nun ‘Anneniz sizi sevebilir ama siz
yine de check edin’ lafı nasıl bir titizlikle çalışmak gerektiğini ve gazetecilik mesleği açısından çok önemli olan bu ilkeyi benim kafama kazımıştır. Yine bir abimizden duyduğum ‘ekonomi gazeteciliğinde ye kürküm ye kuralı çok geçerlidir’ lafı beni
çok etkilemiştir. Bu alanda gerçekten de kılık kıyafete dikkat etmek gerekiyor. Abdurrahman Yıldırım’ın titizliği ve arşiv alışkanlığından da çok etkilenmişimdir. Hele
de internet yokken, haberleri dosyalamak sonradan yapılacak haberlerde ciddi fayda sağlardı çünkü arşivi zengin olan gazeteci daha başarılı olurdu.
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İŞSİZLİKTE İYİLEŞME
BEKLEMİYORUM

Krizin seyriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
Biz en çok ihracatta düşüş, işsizlikte artış yaşayarak etkilendik.
İhracata dayalı bir ekonomi olarak düşüş bir dizi sorunu da beraberinde
getirdi. Bütün ihracat pazarlarımız durgunluğa girince mal satamaz hale
geldik, kapasiteler hızla düştü, işten çıkarmalar ve işsizlik arttı. Kâr marjları iyice daraldığı için işveren minimum iş gücüyle, uzun çalışma saatlerinde maksimum çıktıyı yaratarak verimliliği sağlamaya yöneldi. Ben
ihracat pazarları açılsa ve ekonomide işler biraz düzelse bile işsizlik sorununda aynı oranda bir iyileşme beklemiyorum. Zaten her yıl yaklaşık 750 bin kişi sıfırdan işgücüne katılıyor. Mevcut işsizlere iş bulmak
bir yana her yıl yeni katılanlarla işsizlik önümüzdeki yıllarda ciddi ve
kronik bir sorun haline gelecek.
Krizden önce de işsizlik oranı yüzde 9’lardaydı, geçen Şubat ayında yüzde 16’lara yükseldi, sonrasında kademeli olarak düşse de ben gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. TÜİK’in hesaplama yöntemi tuhaf olduğu için, onların rakamları gerçeği yansıtmıyor. Örneğin iş aramaktan vazgeçenleri TÜİK işsiz kategorisine koymuyor. Oysa bu kişilere bugün bir iş önerseniz mutlaka çalışacaklar. Bunları da değerlendirdiğinizde yüzde 20’lere yakın bir işsizlik var aslında. Ayrıca yerel seçimlerde kamu maliyesinde çok açıldık. Geçen yılın
10 aylık bütçe açığı yaklaşık 4 milyar TL iken, bu yıl 10 aylık bütçe açığı 43 milyar lira seviyesinde. Yıl sonunda da 60 milyar lirayı geçecek
gibi. 2010’da da benzer bir tablo çıkacak karşımıza çünkü genel seçimler
yaklaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yılda da mali disiplinin sağlanabileceğini, bu kaygıyı çok fazla güdeceklerini zannetmiyorum. Zor bir dönem bizi bekliyor.
Dünyada da kamunun pompaladığı bir takım kaynaklarla suni
bir hareketlenme yaratıldı, krizin dibi göründü ve çıkış başladı gibi algılandı. Sonuç olarak ben biraz karamsarım ve tüm dünyada sert bir dip
daha olacağını düşünüyorum.
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Teknoloji
hastasıyım

DOSYA

Teknoloji hayatı kolaylaştırdığı
kadar sorunları da beraberinde
getiriyor. Günden güne daha
da bağımlısı olduğumuz cep
telefonlarını uzun süre
kullanmanın bazı kanser
türleriyle bağlantısı ilk kez
kanıtlandı. Belki tümüyle
teknolojinin zararlı etkilerinden
kurtulmak mümkün değil ama
bilinçli olursanız bu etkileri
azaltabilirsiniz.
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DEFNE DOĞAN
Dünya, teknolojik gelişmelere bağlı olarak son yıllarda çok büyük değişimlere sahne oldu. Yerküreye sanki bir sihirli değnek dokundu ve daha
"hızlı" dönmeye başladı... 1990'lı yılların başlarında, herkesin cebinde bir
telefon bulunmuyordu. Acil durumlar için bir telefon jetonu yeterliydi... Evde
bilgisayarı olan aile sayısı ise yok denecek kadar azdı. Bilgisayarlar sadece işyerlerinde bulunuyordu. O yıllarda internet de yoktu; “mail" yerine "mektup" vardı... "Teknolojik değişim" kısa sürede çok şeyi değiştirdi ancak hayatı kolaylaştırdığı kadar sorunları da beraberinde getirdi. Pek çok insan artık teknoloji kaynaklı ruhsal ve bedensel sorunlarla karşı karşıya...
Teknoloji ürünleri arasında en çok tartışılanı cep telefonları. Günden
güne hayatımıza daha çok giren ve adeta bağımlı hale geldiğimiz cep telefonlarını uzun süre kullanmanın bazı kanser türleriyle bağlantısı ilk kez
kanıtlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 13 ülkenin kendi içinde yaptıkları çalışmaları inceleyerek hazırladığı rapor, cep telefonu kullanımının tehlikelerini
gözler önüne seriyor.

3 AYRI TÜRDE BEYİN KANSERİ
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BİLGİSAYARLAR İŞYERLERİNDE TEHLİKELİ

Cep telefonu gibi bilgisayarlar da insan sağlığı açısından tehlike saçıyor. Özellikle bilgisayar ekranları radyasyon kaynaklarından biri... Bilgisayar ekranlarının arka kısımlarındaki radyasyon oranı, ön kısımlarındakinden çok daha fazla... İşyerlerinde çalışma düzeni nedeniyle monitörler
sırt sırta konulduğunda, iki taraftaki çalışan da yüksek radyasyona maruz
kalabiliyor. Bu kapsamda ofislerde bilgisayar masalarının, mümkün olduğunca
yan yana ya da birbirine bakacak şekilde yerleştirilmesi önem taşıyor. Eğer
bu mümkün değilse monitör olarak radyasyon yaymayan LCD monitörlerin
tercih edilmesi gerekiyor. Uzmanlar ayrıca kablosuz internet kullanımının
da düşük oranda radyasyon kaynağı olduğunu belirtiyor.

ALZHEİMER, PARKİNSON...

Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Çerezci'nin İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Samsun ve
Sakarya'da, elektromanyetik kirlilik konusunda ölçümler yaparak, elde ettiği veriler hakkında hazırladığı rapor çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Elektrikli cihazların yaydığı elektromanyetik radyasyon nedeniyle en fazla etkilenen risk grupları içine hamileler ve gelişim çağındaki çocukların girdiği kaydedilen raporda, "Baz istasyonu, cep telefonu, radyo-TV ve telsiz ve-

DOSYA

"Interphone" adı verilen araştırmaya göre 10 yıl gibi uzun bir süre
boyunca cep telefonu kullanmak 3 ayrı türde beyin kanseri ve bir de tükürük bezi kanserine yakalanma riskini önemli oranda arttırabiliyor. En yaygın görülen beyin tümörü olan “glioma” üzerine 8 ülkede yürütülen araştırmanın 6'sında uzun süreli cep telefonu kullanımının bu hastalığa neden
olabileceği görüldü. Hatta çalışmalardan birinde, uzun süreli cep telefonu
kullanımının “glioma” riskini yüzde 39 oranında artırabildiği belirlendi.

İki ülkedeki araştırmalar ise cep telefonlarının kulak ve beyin arasında bir sinirde ortaya çıkan bir çeşit tümörü tetikleyebileceğini gösterdi.
Daha önce İsveçli bilim adamlarının çalışmaları da bu riskin 3.9 kat arttığını ortaya koymuştu. İsrailli uzmanlara göreyse aşırı cep telefonu kullanımı
tükürük bezlerinde tümör riskini yüzde 50'ye kadar arttırabiliyor.
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TELEFON ETMEK YERİNE MESAJLAŞIN

Cep telefonlarının hormonal dengesizliklere neden olduğunu gösteren 11, kansere neden olduğunu gösteren ise en az 23 araştırma bulunuyor. İşte İsviçre Federal Sağlık Bürosu'ndan cep telefonu
kullanımı için tavsiyeler:
 Henüz büyüme sürecinde oldukları için telefondan etkilenme riski yüksek olan çocukların,
acil durumlar dışında cep telefonu kullanmasına izin vermeyin.  Cep telefonunu kullanırken, telefonunun vücudunuzdan olabildiğince uzakta durmasına özen gösterin. Kulaklık kullanın.  Otobüs gibi
kamuya açık alanlarda başkalarını etkilememek için cep telefonu kullanmamaya çalışın.  Telefonu
vücudunuzun üzerinde taşımayın. Gece uyurken telefonu yastığın altında koymak tehlikeli olabilir; özellikle de hamileler için.  Üzerinizde taşımanız gerekiyorsa tuşlar size dönük olacak şekilde cebinize
yerleştirin.  Olabildiğince kısa konuşun. Birkaç dakikadan uzun konuşmalar için kablolu telefonları
tercih edin.  Konuşurken telefonu sık sık bir kulağınızdan öbürüne geçirin.  Sinyal düşükse ya da
araba gibi hızlı hareket eden bir araçta telefonu kullanmamaya çalışın. Çünkü telefondan yayılan radyasyon daha yüksektir.  Telefon açmak yerine mesajlaşmayı tercih edin.  Cihazların yaydığı elektromanyetik güç SAR değeri en düşük olan telefon modelini seçin.

62 MİLYON AKTİF CEP, 40 BİN BAZ İSTASYONU VAR

Yapılan istatistik çalışmalarına göre cep telefonu kullanma oranı dünyada günden güne artırıyor... 2000 yılında dünya nüfusunun yalnızca yüzde 12'sinin cep telefonu vardı. 2008'de ise cep telefonu kullanımı dünya nüfusunun yüzde 40'ını temsil eden 3 milyar 900 milyon kişiye ulaştı. 2010 yılında ise bu oranın yüzde 50 olacağı ve kişi başına 1.28 telefon düşeceği hesaplanıyor.
Türkiye'de de durum farklı değil. Türkiye’de, ilk defa
1994 yılında kullanılmaya başlandığı zaman 80 bin olan cep
telefonu abonesi; 775 kat artarak 2009 yılı itibariyle yaklaşık 62 milyonu aştı. Telekomünikasyon Kurumu verilerine göre,
bölgeler itibariyle bakıldığında: Marmara Bölgesi 22 milyon
289 bin 566 aboneyle ilk sırada yer alıyor. İç Anadolu Bölgesi
10 milyon 19 bin 810 ile ikinci sırada, Ege Bölgesi ise 8 milyon 133 bin 37 ile üçüncü sırada… Türkiye'de yaklaşık olarak 40 bin baz istasyonu bulunuyor...
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ricileri ile yüksek gerilim hatları nedeniyle yayılan elektromanyetik radyasyonun nükleer radyasyon gibi etkili ve
korkunç olmasa da maruz kalan beden üzerinde zaman içinde oluşturacağı etkiler hepimizi korkutmaya devam ediyor"
ifadeleri yer alıyor.
Televizyon, radyo, telsiz ve telefon vericilerine ait antenler ile evlerde kullanılan televizyon, bilgisayar, mikrodalga fırın, saç kurutma makinesi ve benzeri cihazların elektromanyetik radyasyon yaydığı belirtilen raporda, daha önce
yapılan deneylerde, mikrodalgalara yoğun ve uzun süreli
maruz kalanların alzheimer, parkinson ve ciddi göz hasarı yaşadığına dikkat çekiliyor.

ENDİŞE VE STRES KAYNAĞI

Cep telefonlarının baş çevresinde mikrodalga darbeleri
ürettiği vurgulanan raporda, şu bilgiler yer alıyor:
“Herhangi bir nedenle her insan vücudunda kansere yol açabilecek özelliğe sahip hasarlı hücreler bulunabilir. Böyle bir insanın bu hasarlı hücrelerinin bir şekilde elektromanyetik alana (bilgisayar, cep telefonu veya elektrikli bir aletten gelen) maruz kalması sonucu vücut bağışıklık sistemi bozularak, kanserin hızlı bir şekilde gelişmesine yol açacağı ifade edilmektedir. Birçok bilimsel raporda
cep telefonlarıyla ilişkili olarak baş ağrısı, endişe, kısa süreli hatırlamada azalma, giderek artan kronik yorgunluk,
deri uyuşukluğu, stres, görüş alanında daralma, kulak çınlaması gibi yaşam kalitesini düşürücü sağlık sorunları olabileceği belirtilmektedir. Cep telefonları elektromanyetik dalgaları alıp vererek iletişim sağlar. Yani hem radyasyon kaynağı hem de radyasyon alıcısıdır. Cep telefonu konuşması
anında radyasyon kafatasından beyine doğru ilerler ve hücrelerle etkileşir.”

KAPALI YERLERDE YASAKLANMALI

"Cep Tehlikesi" adını verdiği kitapla elektromanyetik kirliliğin boyutlarına dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Selim Şeker de kapalı yerlerde cep telefonu kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtiyor. Şeker, "Bir
otobüste aynı anda 30 kişi sigara içse nefes dahi alamazsınız. 30 kişi aynı anda cep telefonu kullansa çok vahim bir
durum ortaya çıkar. Çünkü elektromanyetik radyasyon, araç
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ELEKTROMANYETİK KİRLİLİKTEN KORUNMA ÖNERİLERİ

 Cep telefonu kullanımını azaltın.
 Mikrodalga fırın çalışırken yakınında bulunmayın.
 Çocukların televizyona yakın oturmasını engelleyin.
 Başınız yatak odasında kablo ve prizlere yakın olacak şekilde uyumayın.
 Radyasyondan korunmada beslenme de önemli... Yüksek kalorili, özellikle kızartılmış
gıdalar tüketmekten kaçının. Toksinleri bağlayarak vücudun korunmasında önemli rol oynayan pectin maddesine sahip olan elma yiyin. Brokoli, lahana, tere otu gibi yeşil sebze
tüketin; laktobalit içeren yoğurt, çökelek gibi süt ürünlerini almayı da ihmal etmeyin.
 Uzmanlar, A, C ve E gibi vitaminlerin kullanımını da tavsiye ediyor.
 Konutlar yüksek gerilim hatlarından en az 100 metre uzakta olmalı.

metal olduğu için dışarı çıkamıyor ve olduğu gibi insanlara geçiyor" diyor.
Elektromanyetik radyasyonun cihazlarda interferaz, insanlarda ise biyolojik etkiler yaptığını belirten Profesör Şeker,
şu değerlendirmeleri yapıyor: "Örneğin uçaktaki elektronik sistem, cep telefonu sinyali ile etkileşim yaptığı zaman uçağın elektronik sistemine ters etki yapıyor ve uçak düşüyor. Nasıl ki bir
sinyal uçağı düşürebiliyorsa insan beynini de benzer şekilde etkiliyor."

'ÖLÜMLER ARTACAK'
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Bilgisayar bağımlılığı artık alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı kapsamına
alınabilecek modern çağın hastalıklarından... Günümüzde pek çok kişi bilgisayarda çok fazla vakit geçirmesi nedeniyle gerçek hayattan kopmuş durumda. Özellikle de çocuklar tehlikede... Bağımlılık derecesinde bilgisayara düşkün çocuklar sosyalleşemiyor. Bu çocuklar duygusal zekalarının da düşük olması nedeniyle
ilerde ruhsal sorunlar yaşıyor. Uzmanlar, küçük yaşlardan itibaren çok fazla bilgisayar oyunları oynayan çocukların yaşama karşı duyarsızlaştıklarını belirtiyor.
Bilgisayar bağımlılığının çocuklara zararlara şöyle sıralanıyor.
 Yapaylıklar arasında büyüdüklerinden gerçek hayata karşı duyarsızlaşıyorlar.  Ekran karşısında çok fazla vakit geçirdiklerinden gerçek dünyayı
öğrenemiyorlar.  Sanal dünya, yalancı kişilikler geliştirmelerinde etkili oluyor.  Bilgisayar oyunlarında bedensel kuvvetler kullanılmadığından kaslar ve
göğüs kafesi gelişmiyor.  Bilgisayar oyunları çocukların dışarıda geçirdikleri
oyun zamanlarını da yok ediyor.  Anne-babalar, sokağa çıkmasını istemedikleri
çocuklarını sosyal ilişkiden mahrum bırakarak bilgisayara ve yalnızlığa itiyor.

DOSYA

Dünyaca ünlü beyin cerrahlarından Dr. Vini Gautam Krurana da cep telefonundan uzak durulması gerektiğini tavsiye
ediyor. Krurana önümüzdeki 10–15 yılda bu cihazdan dolayı ölen
insan sayısında olağanüstü artışlar kaydedileceğini de ileri sürüyor. Hatta sigara, asbestten dahi fazla zararlı olduğunu ifade ediyor ve bir gün mutlaka cep telefonlarının üzerine de “sağlığa zararlıdır” ibaresinin yer alacağını belirtiyor.

BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI,
RUHSAL SORUN KAYNAĞI
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Dünyaya objektiften bakıyor
RENKLİ YAŞAM

Dikran Dülgeryan

Serbest muhasebeci
Dikran Dülgeryan,
hayatın renklerini
fotoğraflarında
ölümsüzleştiriyor.
Çocukluğundan beri
fotoğraf çeken
Dülgeryan, dostlarına
fotoğraf hediye etmeye
de bayılıyor. Dülgeryan,
yakında bir sergi
açmayı da planlıyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Her şey, Almanya’daki halasının ona bir fotoğraf
makinesi getirmesiyle başladı. Henüz 12 yaşındayken
aldığı bu hediyeden sonra hayata objektiften bakmak
onun için bir tutku oldu. 1970’li yıllardaki bu ‘oyuncağı’ ile ailesinin fotoğraflarını çekmekten çok, parklarda bahçelerde doğa fotoğrafları çekmeye başladı.
Ailesinin “Oğlum filmleri harcıyorsun!” uyarılarına aldırmadan deklanşöre bastı, bastı. Aradan geçen 30 yılda fotoğrafları onu, o fotoğraflarını bırakmadı. Belki fotoğrafçılığı bir meslek olarak benimsemedi ama
en önemli tutkusu, hobisi oldu.
İSMMMO Üyesi, serbest muhasebeci Dikran Dülgeryan’ın hobisini dostları çok iyi biliyor çünkü en bü-

yük zevki dostlarına fotoğraf hediye etmek. Son yıllarda çektiği fotoğrafları müzik eşliğinde powerpoint
sunumlar haline getiren Dülgeryan, haklı da bir üne
kavuştu. Sanal alemde fotoğrafları ülke ülke dolaşan
Dülgeryan, kimi zaman yurtdışından bile ‘kutlama’
mesajları alıyor. Dülgeryan’ın dostları bu yılbaşında
da sevinecek. Neden mi? Çektiği son fotoğrafları bir
CD’de toplayıp dostlarına hediye edecek de ondan…
Şu ana kadar bir sergi açmadığını ancak açmak istediğini belirten Dikran Dülgeryan, “Bu sergi engelli çocuklar yararına olacak. Ancak biraz da zamanı var”
diyor.
Dülgeryan, küçükten beri doğa fotoğraflarına
ilgi duyuyor. Gezip gördüğü ülkeleri de fotoğraflayan
Dikran Bey, “Avrupa’daki birçok ülkenin fotoğrafla-
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MUHASEBEYE TUTKUN

Evet belki fotoğrafçılık hayatındaki en keyif aldığı hobilerinden biri ama Dikran Dülgeryan muhasebe mesleğini de çok seviyor. Ve üniversiteye başladığı 1979 yılından beri de mesleğinin içinde… Marmara Üniversitesi’nde ‘ekonomi’ bölümünde son sınıftan ay-

rılan Dülgeryan’ın meslekteki ilk hocası, Sebuh Huveseryan… Aynı zamanda
aile dostu olan Sebuh Huveseryan’ın Beyoğlu Mis Sokak’taki bürosunda
tam 6 yıl çalışan ve mesleği öğrenen Dülgeryan, mesleki gelişim hikayesini
İSMMMO Yaşam okurlarıyla şöyle paylaşıyor: “Aslında üniversitede ekonomi bölümüne girdim. Ancak daha okurken çalışmaya başladığım için,
mesleğin keyifli taraflarını daha çabuk algıladım. Ben mesleğe başladığımda ticaretin kalbi Tahtakale’de atıyordu. Daha 20’li yaşlarda çok önemli firmaların sahipleriyle iletişim içinde olmak bana çok şey öğretti ve mesleği de daha çok sevdirdi. Belki de o yüzden üniversiteyi bitirmedim. Bu
da benim en büyük yanlışlarımdan biri oldu.”
Sebuh Huveseryan’ın yanında 6 yıl çalıştıktan sonra askere giden Dikran Dülgeryan, askerden döndükten sonra kısa bir
süre daha büroda çalışıp, daha sonra eniştesinin yanında çanta işine girmiş. Daha sonra da 1992’de
kendi muhasebe bürosunu açmış. İlk bürosunun
İstiklal Caddesi üzerinde Tokatlıyan Han’da olduğunu belirten Dülgeryan, 10 yıl önce de Tünel’deki Vural Arıkan Apartmanı’ndaki ofisine
taşındığı söylüyor. 7 kişilik bir ekibi bulunan
Dülgeryan, “Dünyaya yeniden gelsem
muhasebeci olurdum” diyecek kadar da
mesleğini seviyor.
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Kars’ta Kız Çocuğu Portresi

RENKLİ YAŞAM
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Kars Ani Harabeleri (Fotoğraflar: Dikran Dülgeryan)

rını çektim. Bu tutkum nedeniyle gezilerim zaten hep fotoğraf amaçlı oldu.
Fotoğraf açısından iyi sonuç verecek ülkeleri gezi rotama almaya başladım. Ancak fotoğraflarımın Türkiye ayağı biraz zayıf kaldı. Bunları da en
kısa zamanda tamamlamak istiyorum” bilgisini veriyor.
Dikran Dülgeryan’ın fotoğrafçılığındaki gelişimine Galata Fotoğrafhanesi’nde Yücel Tunca’dan aldığı dersler büyük katkı sağlamış. Yakında
Yücel Hoca ile yeni bir çalışmaya girme niyetinde olduğunu belirten Dülgeryan, şöyle konuşuyor:
“Zaman içinde fotoğraf makineleri gelişti. Ben de yeni makineler
aldım ama benim fotoğrafçılığımın gelişimin tepe noktası; Galata Fotoğrafhanesi’nde Yücel Hoca’dan ders almaktır. Onu tanıdıktan sonra daha
bilinçli fotoğraf çekmeye başladım. Ama halen gidecek daha çok
yolum var. Fotoğraf çektiğim anlar benim hayatımdaki en
keyifli anlar. Deklanşörün sesi ve hapsettiğim görüntüden aldığım hazzı anlatmam mümkün değil.”
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başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
Yıllar geçse de modası geçmeyecek tek söz sanırım; “Eğitim şart!” Özellikle de değerli üyelerimiz biliyor ki, mesleğimiz açısından artık gerçekten eğitim şart. Bugüne kadar meslek mensuplarımızın ihtiyacı olan bilgiye ulaşmada bir köprü olan Oda’mız, yine bir
hayali gerçekleştiriyor. Mesleki gelişim, kurumsallaşma ve küresel standartlara uyum gittikçe önem kazanırken, 5 Aralık 2009 Cumartesi
günü Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi’ndeki İSMMMO Akademi’yi siz değerli üyelerimizin ve paydaşlarımızın katıldığı görkemli bir törenle açtık. Şimdilik 300 meslek mensubumuza eğitim verecek İSMMMO Akademi’nin her yıl daha çok meslek mensubumuza ulaşmasını hedefliyoruz.
Bizim için bu heyecan verici gelişmeyi, siz değerli İSMMMO Yaşam okurlarıyla paylaştıktan sonra dergimizin bu sayıdaki
kapak konusuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, Türkiye global krizi iliklerine kadar hissediyor. Krizle birlikte Türkiye’de iş gücü piyasasındaki dengeler iyice bozuldu. Özellikle çalışanların mutsuzluğu günden güne artıyor. Artan işsizlik, çalışanları gittikçe daha fazla ‘köle’ haline getiriyor. Belki “kölelik yüzyıllar önce bitti” diye düşünebilirsiniz ama bunun adı; ‘modern kölelik.’
Dosya konumuzda da ‘teknoloji’nin yan etkilerini masaya yatırıyoruz. Hayatımıza günden güne daha fazla hakim olan cep
telefonlarının bilinçsiz kullanımının, bazı kanser türlerine neden olabileceği belirtiliyor. Yalnızca cep telefonu değil, radyasyon
yayan birçok elektronik cihazın da sağlığımızı tehdit ettiğini uzmanlar vurguluyor.
İSMMMO Yaşam’ın Zirvedekiler sayfasında İstanbul Vergi Dairesi ve Büyük Mükellefler Dairesi'nin Başkanı Mehmet Koç’u
konuk ediyoruz. Koç, Varlık Barışı konusunda da dergimize önemli açıklamalarda bulundu. Sanat dünyasından konuğumuzsa,
son dönemde Nefes filmindeki oyunculuk performansıyla dikkat çeken Mete Horozoğlu… Genç oyuncu, sanatçı duyarlılığıyla savaşın olumsuz yönlerini anlatıyor. ‘İçimizden bir sanatçı’ da sizi dergimiz aracılığıyla selamlıyor. Fotoğraf sanatına gönül veren
üyemiz, serbest muhasebeci Dikran Dülgeryan da bu tutkusunu sizlerle paylaşıyor. Medyadan konuğumuz, Vatan Gazetesi Ekonomi Müdürü Ercan İnan. Kendisi hem ekonomiyi hem de mesleğinin değişen dinamiklerini anlatıyor.
Karadeniz gezimiz büyük bir heyecanla devam ediyor. Kirazın anavatanı, fındığın kaynağı Giresun’un tarihi ve doğal
güzelliklerini keşfe sizi davet ediyoruz. Balkanların 4 milyona yaklaşan nüfusuyla minik ülkesi Arnavutluk’taki değişimiyse
gezi sayfalarımızda okuyabilirsiniz. Lezzet sayfalarımızda Despina’nın Meyhanesi’ni sizlere tanıtıyoruz. Sağlıkta gündemden düşmeyen ‘domuz gribi aşısı’ tartışmasına projektör tutarken, eğitim sayfalarımızda etüt merkezlerini incelediğimizi de
belirteyim. Bunlar ve daha fazlasını dergimizde okuyabilirsiniz.
Sevgiyle kalın dostlar…

Yahya Arıkan

İSMMMO
Kasım-Aralık 2009
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YAŞAM’IN PORTRESİ

‘Nefes’i
önyargılardan
uzak
yaptık’
Nefes filminin -ismi afişte yazmasa da- başrol oyuncusu Mete Horozoğlu… Okullu tiyatrocu
Horozoğlu, 2 milyon seyirciyi aşan filmin ‘taraf’ olduğu eleştirilerine katılmıyor. Mete Horozoğlu,
“Bu ülkede barış istiyorsak, Hacı Bektaş Veli'yi de Mevlana'yı da çocuklara öğretmek lazım” diyor.
YAĞMUR DEMİR

Beyaz perdede son aylarda Türkiye’nin
nefesini kesen bir film var. Zaten filmin adı da
Nefes… Yönetmenliğini Levent Semerci’nin
yaptığı ve 16 Ekim’de vizyona giren filmi, kısa
sürede 2 milyonu aşkın sinemasever izledi. Irak
sınırında bir karakolda görev yapan 40 askerin öyküsünü anlatan Nefes’in afişine hiçbir
oyuncunun adı yazılmadı. Ancak filmdeki gerçek başrol; Yüzbaşı Mete’nindi… Diğer bir deyişle, herkesin filmin başrol oyuncusu kabul ettiği isim, genç tiyatro sanatçısı Mete Horozoğlu’ndan başkası değildi. “Filmde başrol yok-
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tu. Biz değil, hikaye başroldü” diyecek kadar
mütevazı olan Horozoğlu, okullu bir tiyatrocu…
Ancak bu rolün altından yalnızca tiyatro eğitimiyle kalkmak da mümkün olmadığından tüm
ekiple birlikte 6 ay bir astsubaydan askerlik eğitimi almış. Oyuncu Mete Horozoğlu ile filmi ve
gelecek planlarını konuştuk.
Siz askerlik yaptınız mı?
Hayır yapmadım. Sanat eğitimi biraz cafcaflı bir eğitim. Lisanstan sonra bir süre araştırma görevlisi olarak çalıştım Eskişehir Üniversitesi'nde. Eğitime biraz öncelik tanımak zorunda kaldım. Yüksek lisans yapıyorum. Derslerimize Haluk Bilginer ve Ezel Akay gibi

önemli sanatçılar giriyor. Onlardan eğitim
alma şansı her oyuncuya nasip olmuyor. Şubat
ayında tezimi vereceğim. Ondan sonra bir tecil süreci var. Belki tezden hemen sonra askere
gidebilirim.
Nefes filmindeki rolünüzden sonra askerlik gözünüzü
korkutuyor mu?
Evet, askerlikte ölümler de yaşanabiliyor. Gideceğiz Allah öyle bir yazı yazdıysa anlımıza onu yaşayacağız. Ama gerçekten zor. Düşünün, 35 kiloluk çantayı sırtına almışsınız. Ağır
silahlarla dağ, taş, dolaşırken üzerinize ateş açılıyor. Bu durumu yaşamak kolay mı?
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Tiyatro
sevdasına
tutuldu

Mete Horozoğlu, 11 Ekim
1975 Ankara doğumlu… İlk, orta
ve liseyi Ankara'da okudu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden
mezun oldu. 2001-2003 yılları
arasında Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003-2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda, 2004-2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'nda ve
2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında Semaver Kumpanya’da
oynadı. İstanbul'a yerleştikten
sonra birçok televizyon ve sinema
çalışmaları yaptı.

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

Filmin bu kadar ilgi göreceğini
bekliyor muydunuz?
Tabii bekliyorduk çünkü can alıcı bir konu. Şu anda
Türkiye'deki bütün siyasi ve sosyal durumların merkezinde bu konu var. Yaşam ve ölüm arasında bir noktada, ciddi bir mevzu. Ölen birçok gencimiz var ve yüreği yanan aileler var. O insanların yerine bile koyamıyorsunuz kendinizi… 'Allah korusun' diyorsunuz.
Yüzbaşı rolünüzle ilgili nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Çok iyi tepkiler alıyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum,
kendimi şu anda çok mutlu hissediyorum. Demek ki iyi
olmuş diyorum. İyi bir şey yapmışım gibi duruyor.
Askerlik yapmayan biri için ‘komutan’ rolünü oynamak zor olmadı mı?
Filme hazırlık sürecinde askerlik eğitimi aldık. Acemi dönem askerlik standardında hatta daha ağır bir eğitim… Bir astsubay tarafından komando eğitimi aldık. Önce
asker olduk, sonra dağa çıktık. İntikal sahnelerini çektik. Hazırlık sürecinde ben o yüzbaşı haline gelmiştim.
Evet ben askerlik yapmadım ama filmden sonra yapmış
kadar oldum. Ordunun bünyesinde askerde olmak gibi
değil ama benzer tarafları çok.
Filmin afişinde hiçbir oyuncunun adı
yer almadı. Neden?
Afiş tasarımında isim sırasına göre yazalım dedik,
sığmadı. Aslında tüm arkadaşların oyunculuğu parlıyordu.
Bu da hep beraber olmanın getirdiği bir durum. Bu filmde herkes bir potada eridi. Herkes yüreğini, emeğini koydu. O yüzden bu filmde başrol yok. Başrolümüz hikaye...
Filmin tek taraflı bir görüşü yansıttığını söyleyenler de var. Siz ne diyorsunuz?
Bir takım boşluklar varsa da ben onu kafamda dolduruyor olabilirim izleyici olarak. Genel itibariyle insanların bir taraf bulamaması 'tarafı yok' dedirtiyor bana.
Bir kısım 'Ordu yapsa bu kadar yapardı' diyor ama ordu
neden kendini bu kadar kötü göstermek istesin. İlker Başbuğ, “Evet 93 ve 95 yıllarında bu tip bir karakoldaydım
ve bu durumları yaşadım” diyor. Aynı teçhizat ve istihbarat yetersizliğinin olduğunu söylüyor. Bu meseleleri
direkt yaşayan insanlar filmi izledikten sonra 'Evet yaşanan durum aynı. O panik, o korku, o anlamsızlık' di-
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Rol aldığı tiyatro oyunları
 Semaver ve Kumpanya
 Çamako
 Anadolar
 Ben Ruhi Bey Nasılım
 Yaban
 Fırtına
 Bay Windermann ve Kumdakçılar

Rol aldığı filmler

 Ankara Cinayeti (Reşit Mercan), 2006
 Yalancı Karım (Faruk), 2005
 Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol, 2005
 Dolunay (Ünal), 2005
 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, 2005
 Yanık Koza (Semih) 2005
 Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım, 2004
 Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Dr. Mümtaz), 2004
 Kampüsistan ( Erdem), 2003
 Nefes (Mete Yüzbaşı), 2009
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yorlar. Film, çok da tarafmış gibi gelmiyor bana. Öteki taraf desen onları da anlatan bir şey yok. Ön yargılardan uzak bir film yapmaya çalıştık.
Savaşlar ne zaman bitecek sizce?
İnsanlığın var oluşundan beri savaş var. İnsanlık savaş olmayan
çok az bir zaman geçirmiş. Niye savaş lazım? Silah satmak için. Bu topraklar maneviyatın kaynağı. Bir Hacı Bektaş Veli'ye, Saidi Nursi'ye, Mevlana'ya dönüp bakmak lazım. Çocuklara bunları öğretmek lazım; barış
içinde bir memleket istiyorsak. Bir arada yaşayabilen, üreten, beraber
hakkaniyetle tüketen bir memleket istiyorsak maneviyattan kopmamalıyız. Hatta devlet, çocuklara okulda 10 yıl bunları öğretmeli. O zaman
çocuklar çiçek açar.
Türkiye’nin doğusuyla batısında farklı manzaralar var. Siz batıda yaşayan bir insan olarak terörü ne kadar hissediyorsunuz?
Batıda yaşayan herkes kadar bu meseleye yakınım. Bu derin ve
ciddi bir mesele. Kardeşçe ve barışçıl bir şekilde çözülmeli Hak edenlere hakkını verirsek her şey yoluna girecek. Herkes hakkını alırsa kardeşçe
yaşanabileceğini düşünüyorum. Hak konusunda ülkemde eşit davranılmıyor. Bu bir takım korkulardan kaynaklanıyor herhalde. En küçük bireyimiz bile hakkını aldığı zaman bu sorunlar çözülür.
Sizi genelde agresif rollerde görüyoruz. Gerçek
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YAŞAM’IN PORTRESİ

hayatta sert bir mizacınız mı var?
Yüzbaşı çok otoriter. Yanık Koza'da agresif
değil pis adamdım (Gülüyor). Hayır, aslında komik biriyimdir. TRT'deki “Hesaplaşma” dizisinde de polisi oynuyorum. Ama bana hep komedi oynamamı tavsiye ederler. “Tam sit-com oynayacak adamsın” derler. Genelde güleçim.
Hayatın esprili tarafında yer almayı severim. Filmde ciddi halimi görüyorsunuz, çünkü mevzu ciddi... Kaşlarımı çattığımda gerçekten de “sert” oluyorum.
Sizi milyonlar Nefes’le tanıdı
ama tiyatroya nasıl başladığınızı
da merak ediyoruz.
Aslında biraz tesadüf eseri oldu. Antalya'daki otellerde animasyon yaparken bir gün
işi bırakıp memleketim Ankara'ya döndüm.
Dublaj yapan arkadaşlarım vardı, “Sen de bu işi
dene” dediler. Bu arada Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir süre figürasyon yaptım. Çetin Tekindor'la tanıştım. Yanımdakilere “Bu meslek nasıl yapılıyor” diye sordum. Bir arkadaş konservatuara girmem gerektiğini söyledi. Ben de öyle
yaptım ve 1997'de Eskişehir Anadolu Lisesi
Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nü kazandım.
“Nefes” filmi için teklif ne zaman geldi?
İstanbul'a 2003'te geldim. 4 sene tiyatro
yaptım. “Nefes”in teklifi de tiyatrodan ayrılmama
denk geldi. Levent Semerci, herkesin çalışmak istediği, enteresan bir yönetmendir. Yardımcısı Hande Türkel de okuldan arkadaşımdır. Başlarken
“6 ay sürer” dedik ama çekimler 21 ay sürdü.
Biraz da özel hayatınızdan
bahsedebilir miyiz? Boş zamanlarınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız?
Evli değilim efendim (Gülüyor). Bekarım,
askerliğimi yapmadım, öğrenciyim. Oyunculuk
dışında sohbet etmeyi severim. Arkadaşlarımla
memleket, insan, dünya meseleleri üzerine sohbet ederim.
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KARİYER

İşyerinde aşk başkadır
İnsanların vakitlerinin çoğunu geçirdiği
işyerlerlerinde aşk doğal. Ancak bazı şirketler
sözlü de olsa işyeri flörtlerini yasaklıyor.
Sorun yaşanmadığı sürece yasak koymayan
şirketlerin sayısı da az değil. İşyeri aşkları
kişinin motivasyonunu artırsa da uzmanlar işle
özel hayatı birbirine karıştırmamak gerektiği
yönünde uyarıda bulunuyor.
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AYŞEGÜL EMİR

Beraber kalınan mesailer, ortak projeler, kutlamalar, iş yemekleri,
yardımlaşma, beraber başarma duygusu, zor günlerinde yardım derken, aynı departmanda çalıştığı arkadaşıyla neredeyse bütün vaktini
paylaşıyor, yakınlaşıyorlar ve korktuğu başına geliyor… İş arkadaşına aşık oluyor. Aşkın insanı nerede bulacağı belli olmuyor ancak işyerinde
aşk, aşıkların motivasyonunu artırsa da bazı şirketlerde sorunlara neden olabiliyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Pek çok şirkette işyerinde
yaşanan aşkların, iş ilişkilerini kötü etkileyeceğine dair düşünceler var.
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Bu nedenle bu tür ilişkiler genelde onaylanmıyor.
İşverenler de genelde aşkla işi karıştırmanın iyi
olmayacağını düşündükleri için işyeri flörtlerini
yazılı olmasa da sözlü olarak yasaklayabiliyor.
Sorun yaşanmadığı sürece yasak koymayan şirketlerin sayısı da az değil.

AŞKLA İŞ DAHA CAZİP

İşyeri aşkları kişinin motivasyonunu artırıp daha çok çalışmasını sağlarken, işe gelmeyi
ve çalışmayı da daha cazip kılabiliyor. Ancak
işyeri aşklarında temel kural; işle özel hayatı
birbirine karıştırmamak olarak görülüyor. Aynı
işyerinde çalışan eşlerin durumu ise şirketler için
ayrı bir konu olarak ele alınıyor. Birçok firma
evli çiftlerin aynı işyerinde çalışmasına izin vermiyor. Eve iş taşımak, işyerindeki olumsuzluklar
ve eşin başına gelecek bir şeyden etkilenmek
de aynı işyerinde eşleri çalıştırmanın dezavantajları olarak değerlendiriliyor. Evli olan ve
olmayan çiftlerin aşkının bitmesi de aynı iş ortamında çalışmayı zorlaştırıyor.

SICAK BAKMIYORLAR

Personel ve İnsan
kaynakları Yönetimi Da-

nışmanı Hüseyin İrfan Fırat, işyerlerinde yaşanılan duygusal ilişkilerin işin akışına ve işyerine
bir zarar vermediği takdirde, işyeri yönetimine bir müdahale hakkı doğmadığını söylüyor.
Ancak aynı işyerinde çalışan iki kişinin ilişkileri
işlerini aksatacak, işyerinde işin devamlılığına
sebep olacak olumsuzluklara neden oluyorsa
işyeri yönetiminin bu çalışanları uyarmaları, ardından İş Yasası çerçevesinde yaptırım uygulamaları mümkün olabiliyor. Fırat, evli olan kişiler arasındaki yasak ilişkilerin yasal açıdan
sorun olabileceğini, hatta işverene iş sözleşmesini
sona erdirme hakkı tanıdığını sözlerine ekliyor.
Türk şirketlerdeki işyeri aşklarında bölgelere göre
farklı uygulamalar görüldüğünü dile getiren Fırat, değerlendirmelerini şöyle sürdürüyor:
“Muhafazakar bir toplum olduğumuzu
söyleyebiliriz. Türkiye’nin bölgelerine göre şirketlerde farklı uygulamalar yapılıyor. Ancak genel olarak işyerlerinde yaşanılan gönül ilişkilerine işyeri yönetimlerince çok sıcak bakılmıyor. Hatta tek başına bir fesih sebebi oluşturmayacağı halde sadece ilişki yaşadıkları için işten çıkarılan çalışanlara rastlanılıyor. Bu nedenle
işyeri aşkları genellikle gizli yürütülen ilişkiler
arasında yer alıyor.”

ETİK OLMAYANLAR DA VAR

İşyerinde masumane aşklara izin verilse de etik görülmeyen ilişki türleri de bulunuyor. Arada mevki farkı olan ve çiftlerden birinin diğerinin üstü ya da işvereni olması bunlardan biri. Arada çıkar ilişkisinin bulunması ya
da çiftlerden bir ya da ikisinin evli olduğu durumlarda aşk işyerleri için de tehlikeli hale
geliyor. Bu tarz ilişkilerin işyerine çok zarar verdiği, özellikle çalışanlar ve astüstler arasındaki güven duygularını zedelediği belirtiliyor. Bu türden işyeri aşklarında çatışmalar artıyor,
bağlılık azalıyor, özel hayatında sorunlar yaşamaya başlayan çalışanın iş performansı düşüyor.
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Terfi için
kullanmayın

 Diğer çalışma arkadaşlarınıza en azından
başlangıçta tek kelime bile söylemeyin.
Sorulursa da inkar edin.
 Öpücüklerin, davetkar hareketlerin, hele de
seksin işyerinde asla yeri yok. Kendinizi kontrol
edin, kimseyi zor durumda bırakmayın.
 Flört ettiğiniz kişi sizden daha üst
konumdaysa bunu terfi etmek için
kullanmayın.
 Şirket sırlarını ilişkiniz sırasında size
açıklamasını beklemeyin.
 Anlaşmazlıklarda asla diğer çalışanların
yanında tartışmayın.
 İlişkiniz sona ererse ona karşı tavır almayın
ve dostluğunuzu sürdürmeye çalışın.

Evlilikte kadın
iş değiştiriyor

Aynı bölümde çalışan iki kişinin evlenmesi
durumunda çoğu firma departman ya da iş
değiştirmeleri talebinde bulunuyor. Geçmişe
göre aynı işyerindeyken evlilikte işten ayrılma
zorunluluğu yumuşatılsa da hala genelde
kadınlar iş değiştiren taraf oluyor. İşyerinde
tanışıp evlenenlerin sayısının artması ve
işyerlerinin iyi çalışanları kaybetmemek
istemeleri bu sonuçta etkili oluyor. Hiçbir
işveren işyerinde aşkı yasaklayamıyor ancak
bazı işyerlerinde evli insanlar aynı şirkette
kesinlikle çalışamıyor. Evlenince biri mutlaka iş
değiştiriyor ve bu genelde kadın oluyor.
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EĞİTİM

Eve ödev getirmiyorlar

Çalışan ailelerin çocukları okuldan
sonra soluğu etüt merkezlerinde
alıyor. Etüt merkezleri çocukların
hem ödevlerini anlayarak
yapmasını sağlıyor; hem de
çocukların kendine güvenini
arttırarak eğitim hayatında
başarıyı getiriyor.
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DEFNE DOĞAN

Anne ve babalar için en değerli
varlıklarıdır çocuklar... Ebeveynler çocuklarının her zaman başarılı olmasını
isterler... Bu nedenle eğitim sürecine büyük önem verirler. Ancak anne babalar
çoğu zaman yoğun iş temposu ve günümüz müfredatlarının geçmişe göre
farklılaşması nedeniyle, çocuklarına
ödevlerinde fazla yardımcı olamayabi-

liyorlar. Zihinlerinde oluşan sorulara yeterli cevap bulamayan, ödev yaparken
karşılaştıkları sorunları çözemeyen çocuklarsa okulda başarılı olamıyor. Bu nedenle artık pek çok aile çocuklarını
etüt merkezlerine gönderiyor. Çocuklar
okuldan sonra soluğu etüt merkezlerinde
alıyor. Burada ödevlerini; branş ve sınıf
öğretmenlerinin gözetiminde yapıyorlar.
Etüt merkezlerinde işlenen konular, her öğrencinin ihtiyacına göre be-
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lirleniyor. Ayrıca, çalışan anne ve babalar için etüt merkezlerinin bir başka özelliği de, çocuklarını okul çıkışında bırakabilecekleri güvenli
ve huzurlu bir ortamda olması…

NASIL SEÇİM
YAPACAKSINIZ?
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ETÜT MERKEZLERİNİN
FAYDALARI

 Ev ödevleri daha kaliteli yapılıyor. Öğretmen gözetiminde yapılan ev ödevleri öğrencilerde çalışma alışkanlığı yaratıyor, sistematik ve sonuç odaklı çalışmayı öğretiyor.
 Daha iyi not ve başarı sağlıyor. Etüt programlarına devam eden öğrenciler okullarında matematik ve sözel derslerde daha fazla başarı gösteriyorlar.
 Programlarda hobi olarak okuma ve yazma dersleri veriliyor. Öğrencilere yüksek sesle okuma saatleri yapılması, onların okuma yeteneklerini artırıyor.
 Okul devamlılığını artıyor. Programların verdiği özgüven ve başarı onları okula devam etme yönünde istekli hale getiriyor.
 Okuldaki davranışlarını olumlu yönde etkiliyor. Araştırmalar bu programlara devam
eden öğrencilerin, okullarında olumlu davranış sergiledikleri, çatışmaları iyi idare ettikleri, yaşıtlarıyla ve okul görevlileriyle uyumlu davranışlar sergilediklerini gösteriyor.
 Olumlu sosyal davranışlar kazandırıyor. Bu programlara devam eden çocuklara, kendi okullarına oranla daha fazla serbestlik tanınmakta. Araştırmalar bu çocukların okul dışı zamanlarda geliştirdiği iletişimin daha iyi ayarlanmış ve daha sağlıklı olduğunu gösteriyor.
 Etüt merkezlerine devamlılık, çocukların agresif hareketlerinin kaynağı olan gösterilen televizyon izleme zamanlarını azaltıyor.
 Etüt merkezleri aile için uzun vadede maddi kazanımlar sağlıyor. Çocukların sınıf tekrarlarını önlüyor. Çocuklar edindikleri sağlam alt yapı sayesinde ilerde sınavlarda daha kolay
başarı sağlıyorlar.

EĞİTİM

Günümüzde ailelerin çocuklarını gönderebileceği pek çok etüt
merkezi seçeneği bulunuyor. Etüt
merkezleri arasında seçim yaparken
ailelerin, bu merkezlerin çocuklarına
tür katkılar sunabileceğini göz
önünde bulundurması gerekiyor. Öncelikle, çocuklarınız için tercih edeceğiniz etüt merkezinin onlara hem
mekan içi hem de açık hava aktiviteleri sunup sunmadığına bakmalısınız. Bu merkezlerin faydalı olabilmesi için ev ödevlerinden, fiziksel aktivitelere, spordan, yaratıcı sanatsal faaliyetlere kadar birçok aktiviteyi bünyesinde bulundurması ve
çocukların sosyalleşmelerine katkı
sunmalarını önemsemeniz gerekiyor. Bu aktivitelerin çocukları özendirmesi ve heyecanlandırması da
şart. Bu şekilde ancak, çocukların
yeni beceriler kazanmasına katkı
sağlayabilir.
Etüt merkezlerinin mekan
olarak temiz olması, konforlu bir ortamda çocuklara eğitim vermeleri de
olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Çalışan sayısının da çocuklarla birebir ilgilenmek için yeterli olması gerekiyor. Uzmanlar; “İyi bir
etüt merkezi çocukların her zaman
nerede olduğunu takip etmeli. Program saatlerinin ailelerin isteğine ve
ihtiyaçlarına uygun düzenlenmesi
de önemli” açıklamasını yapıyorlar.
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SAĞLIK

Aşı yaptırsak mı
yaptırmasak mı?
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Domuz gribi
Türkiye’de hızla
yayılırken aşısının
güvenilirliğine dair
tartışmalar da bitmek
bilmiyor…
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DEFNE DOĞAN
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'BİYOLOJİK SİLAH DEĞİL'

Mevsimsel griple domuz gribi arasında fark
bulunmadığını söyleyen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İmmünoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut’un
değerlendirmeleriyle şöyle: "Ölenler domuz gribinden
değil, kronik hastalıklardan ölüyor. Domuz gribi tetikliyor. 42 milyon aşıdan 24 milyonu risk grubuna
aşılanabilirse ölüm azalacaktır. Vatandaş aşı yaparsa
ölüm oranı da azalacak. Avrupa İlaç Değerlendirme
Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aşıyı onayladı. İlk yapılan ülke de Türkiye değil. Komplo teorileri gereksizdir. Aşı biyolojik bir silah değildir."

ÖZ: BEN OLDUM, EŞİM İSTEMİYOR

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet
Öz de, "Domuz gribi aşısı olalım mı, olmayalım mı?"
tartışmasına, "Ben doktor olarak şahsen destekliyorum. Kendim aşı oldum, ama eşim kabul etmiyor. Benim kararım, hamile kadınlar ve küçük çocukların aşı olması şart. Gençler ise olmayacaklarsa
tedbirli davranmalılar. Ama olmaları mantıklı
bence" diyerek katılıyor. Bütün bu değerlendirmelerden sonra kafanız daha da karıştı değil mi?
Karar size kalmış…

ESKİ BAKAN
UYARDI:
DENEK OLDUK
Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş ise
domuz gribinin abartıldığını ileri
sürerek hastalığın hızla yayıldığını
ancak mevsimsel gripler kadar
korkutucu ve öldürücü olmadığını
söylüyor. Sağlık Bakanı Akdağ'ın
Şubat ve Mart aylarında grip aşısı
yapılmazsa 21 milyon kişinin
hastalanacağı ve 5 bin 300 kişinin
öleceğini açıkladığını belirten
Durmuş, Türk insanının kobay olarak
kullanıldığını ve aşı Türkiye'de
üretilebilecekken rant için dışarıdan
alındığını iddia ediyor. Domuz gribi
aşıları için Türkiye’nin 500 milyon TL
ödediğini, bu kadar parayla
Türkiye'de 25 hastane
yapılabileceğini aktaran Durmuş,
"Şimdi biz artık dünyanın her türlü
aşı uygulamalarında denek ülke
olarak değerlendiriliyoruz" diyor.
Durmuş, aşının 2 yaşın altındaki
çocuklara ve hamilelere yapılmaması
gerektiğini ifade ediyor.

SAĞLIK

Domuz gribi ile yatar, domuz gribiyle kalkar
olduk. Toplumdaki panik dalgası giderek büyüyor.
Özellikle ocak ayında havaların soğumasıyla virüsün daha da yayılacağı belirtiliyor. Tamiflu ilacından ekinezya çayına, tuzlu su gargarasından antibakteriyel jel kullanmaya kadar birçok korunma
önlemi dilden dile dolaşıyor. Bunlar tamam da aşı
yaptırsak mı, yaptırmasak mı?..
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, hastalıkla etkin
mücadele için aşının yaptırılması konusunda ısrarlı. Akdağ domuz gribi aşısına karşı çıkanlar hakkında
suç duyurusunda bulunacağını açıklarken Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, “Aşı konusunda ısrar doğru
değil. Cebren aşı olmaz. Ben ve ailemden kimse aşı
olmayacak” diyerek tartışmaları başka bir boyuta
taşıyınca kafalar iyice karıştı. Başbakan ve Sağlık
Bakanı’nın medya üzerinden domuz gribi aşısı ile
ilgili farklı değerlendirmelerde bulunması halkın kafasını karıştırıyor… Bizde tartışmalar sürerken büyük bir salgını önlemek için üretilen domuz gribi aşıları önce ABD ve Avrupa ülkelerinde uygulanmaya
başladı. Aşılar Türkiye’de de geldi. İlk aşılar risk grubunda görülen sağlık çalışanlarına yapıldı.
Acele şekilde hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü belirtilen aşıların güverliğiyle ilgili tartışmalar bitmiyor. Özellikle bu aşıların yol açabileceği yan etkilerin domuz gribinden daha tehlikeli olabileceğine dair yorumlar yapılıyor. Türkiye'nin satın aldığı domuz gribi aşısıyla ilgili temel tartışmalardan biri aşıların içeriğinde bağışıklık gücünü
arttıran adjuvan maddesinin olması... Uzmanlar, adjuvanın ABD’deki domuz gribi aşılarında yasaklandığını belirtiyorlar. Adjuvanın Türkiye’ye gönderilen
aşılarda kullanıldığını belirten uzmanlar söz konusu
maddenin bugüne kadar yan etkisinin bilimsel olarak tespit edilemediğine dikkat çekiyorlar. Adjuvan,
Avrupa ülkelerindeki aşılarda da kullanılırken Sağlık Bakanlığı kamuoyunda yaşanan tartışmalar nedeniyle hamilelere adjuvan maddesi içermeyen aşılardan yapılacağını açıkladı.
Hükümet içindeki çatlak sesler, domuz gribi
aşısının yan etkileri konusunda halkın tedirginliğini arttırırken yapılan araştırmalar sağlıkçıların

bile aşı olmak istemediğini gösteriyor. Öyle ki Antalya'da Türk Nefroloji Derneği’nin (TND) organize
ettiği kongreye katılan 287 doktor, 124 hemşire, 90
sağlık çalışanı arasında bir aşı anketi yapıldı. Ankete
göre doktorların yüzde 54.7’sinin, hemşirelerin yüzde 74.1’inin, diğer sağlık çalışanlarının da yüzde
94,4’ünün domuz gribi aşısı yaptırmadığı ortaya çıktı. Aşı olmayanların büyük kısmı katkı maddesiz aşıyı bekledikleri ve ilk sonuçları görmek istedikleri için
aşı yaptırmadıklarını açıkladı. Türkiye’nin bir Ulusal Pandemi Planı'nın olduğunu ve bu konuda otorite olarak Sağlık Bakanlığı'nın yerinin tartışılamayacağını açıklayan Türk Tabipler Birliği Merkez
Konseyi ise "Ne yazık ki bu süreçte Sağlık Bakanlığı’na yönelik ciddi bir güvensizlik hakim. Başbakan’ın aşı olmayacağını açıklamasıyla ulaştığı
noktanın telafisi mümkün değil. Çünkü aşının faydası, olası yan etkilerin yol açacağı zarardan çok daha
büyük" diyerek domuz gribi aşısının önemini vurguluyor.
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K A P A K

Köleyim, kölesin,
köle!

Ekonomik kriz dönemleri
işverenlerin elini
güçlendirirken, modern
köleliği de doruk noktasına
çıkarıyor. İşsizlik, geçim,
kariyer gibi endişelerle
günümüz iş dünyasında pek
çok insan, zamanla
şirketlerin kullandığı birer
makineye dönüşüyor.

İÇİNDEKİLER

14

Z İ R V E D E K İ L E R

Mükellefi varlığıyla barıştıran isim: Koç

Türkiye’deki verginin yaklaşık yarısını İstanbul’dan toplayan
İstanbul Vergi Dairesi ve Büyük Mükellefler Dairesi'nin
Başkanı Mehmet Koç, kriz döneminde bile hedefleri tutturmayı
teşkilatın iyi çalışmasına bağlıyor.
10

D O S Y A

Teknoloji hastasıyım

Teknoloji hayatı kolaylaştırdığı kadar sorunları da beraberinde getiriyor.
Belki tümüyle teknolojinin zararlı etkilerinden kurtulmak mümkün değil
ama bilinçli olursanız bu etkileri azaltabilirsiniz.

24

GÜNDEMİN SESİ

Kaçış planını çoktan yapan gazeteci

Ercan İnan, 20 yıldır gazetecilik mesleğini büyük
bir tutku ve özveriyle sürdürüyor. Ancak erken
yorulmuş olacak ki, 45’inci yaş günü
20
için kaçış planını çoktan yapmış bile...

YAŞAMIN PORTRESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

Dünyaya
objektiften bakıyor

Serbest muhasebeci Dikran Dülgeryan,
hayatın renklerini fotoğraflarında
ölümsüzleştiriyor.
28

6 2 .

G Ü N

İSMMMO HABER

Nefes filminin -ismi afişte yazmasa da- başrol
oyuncusu Mete Horozoğlu… Horozoğlu, 2 milyon
seyirciyi aşan filmin ‘taraf’ olduğu
eleştirilerine katılmıyor.
30
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GEZİ - DÜNYA

48

LEZZET

GEZİ - TÜRKİYE
SİNEMA-DVD

İnsanların vakitlerinin çoğunu geçirdiği
işyerlerlerinde aşk doğal. Ancak bazı şirketler
işyeri flörtlerini yasaklıyor. Uzmanlar ise aşkın
karıştırılmaması konusunda uyarıyor.

34

38
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KÜLTÜR-SANAT

İşyerinde aşk başkadır

8

E Ğ İ T İ M

S A Ğ L I K

‘Nefes’i önyargılardan uzak yaptık

6

KİTAP

TEKNO-YAŞAM
MİZAH
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DOSTL ARIMIZ

Geveze, zeki
ve duygusal
Korsanların dostu olan papağanlar neden
sizin dostunuz olmasın? Ancak evinizi bir
papağanla paylaşırsanız, biraz sabırlı
olmanız gerekiyor. Hem eğitimi, hem de
bakımı tahmin edeceğinizden daha zor.
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Yalnızlık canınıza tak etti… Evde televizyon sesinden başka bir sese de hasretsiniz. Kendinize sohbeti hoş bir can dostu arıyorsunuz… Hemen size bir önerimiz olacak. Kendinize geveze bir
ev arkadaşı alabilirsiniz. Bunun için şimdilik 100 ila 2 bin dolar
arasında bir parayı gözden çıkarmanız ve kendi kendinize ‘Sabırlı
olacağım’ sözünü vermeniz yeterli… Şaka bir yana, evde gürültücü bir dosta yeriniz varsa, neden bir papağan almayı düşünmüyorsunuz?
Tamam diyelim papağan almaya karar verdiniz ve daha önce
bakım konusunda da bir tecrübeniz yok… Ara, kakadu, rozella,
konur… Hangisini seçeceksiniz? Papağanların dünyasını iyi bilenler;
ilk kez papağan besleyeceklere sultan papağanından başlamalarını
öneriyor. Bakımı daha kolay olan sultan papağanının ömrü yaklaşık 12 yıl… Konuşma yeteneği olan ancak sesi ıslığı andıran evinizin sultanına, salonunuzun en güzel köşesini de ayırmanız gerekiyor. Bu ayırdığınız yerin pencereye ve kalorifere çok yakın olmamasına ve cereyan almamasına özellikle dikkat etmelisiniz.
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Papağanların bakımı insanın sabrının sınırlarını zorlayacak derecede zor olabilir. Gürültülerini bir kenara bırakırsanız, bu bakım zorluğu geveze dostlarımızın temizliklerinin de
zor olmasından kaynaklanıyor. Papağanlar hem cilt ve tüy sağlıklarını korumak, hem de parazitlerden arınmak amacıyla banyoya ihtiyaç duyarlar. Ayrıca ciltlerinden dökülen ‘tozlardan’
dostlarımızı arındırmak için de banyo gerekli. Yazın haftada 3-4 kez, kışın ise 1-2 kez banyo
yeterli… Bir leğene ılık su koyup evin sultanını banyo yaptırabilirsiniz. Ancak papağanın burun deliklerine su kaçmaması gerekiyor. Banyo sonrasında kuşun cereyanda kalmaması ve
iyice kuruması da gerekiyor.
Papağanlar için doğal ortamda; taş, dal, toprak gibi malzemeler törpü görevi görür. Kafes ortamında bunlardan mahrum kaldıkları için tırnaklarını kesmek de size kalıyor. Uzayan
ve sivrilen tırnakları, özel aparatlarla ya da normal tırnak makası ile ve 1-2 milimetreyi geçmeyecek şekilde kesebilirsiniz. Ancak bu kesim oldukça hassas bir işlem… Tırnağın içinden
kılcal damarlar geçtiğinden derin kesilmesi çok büyük kan kaybına da yol açabilir.

BESLENMESİNE ÖZEN GÖSTERİN

Gelelim dostlarımızın beslenmelerine… Piyasada kolaylıkla bulunan ‘parakit’ yemi karışımlarını papağanınızı beslemek için kullanabilirsiniz. Yem, sabah ve akşam birer kez olmak
üzere günde iki kez verilmeli. Mandalina, portakal, elma, muz, ayva, yenidünya, kivi, kayısı, incir, armut, çilek, üzüm, erik, şeftali, kiraz, vişne, havuç, brokoli (az miktarda), marul (iyice yıkanmış ve kuru olarak), mısır, maydanoz sapı, ıspanak (iyice yıkanmış ve kuru olarak)
ve yeşil biber günlük olarak papağanlara verilecek diğer meyve ve sebze türleri arasında…
Bunlardan herhangi biri toplam bir yem kabını geçmeyecek şekilde günlük olarak verilebilir. Ancak meyve çekirdekleri bazı tehlikeli kimyasallar içerdiğinden uzmanlar kesinlikle verilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Papağanlar su ihtiyacını karşılarken de oda ısısında dinlendirilmiş olan su vermeye dikkat edin. Suyunu günde bir kez yenilemeniz yeterli. Papağanlar için yararlı besinlerden biri de ‘filiz’ler… Ayçiçeği, fasülye türleri, bezelye, kuş (kanarya) yemi, akdarı, buğday, kırmızı mercimek, keten tohumu gibi değişik tohum türlerinden (yağlı ya da nişastalı) filiz elde etmek mümkün… Piyasadan hazır filiz alarak da papağanlarınıza verebilirsiniz.

ONA ZAMAN TANIYIN
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Bütün vücuttaki tüyleri kabartma, tek
ayağı öne doğru kaldırma, göz irislerini sürekli
açıp kapatmak ya da kısmak, gagayı birbirine vurarak sert bir 'çıt' sesi çıkartmak, sırt üstü
yere yatmak, hırlamak… Bütün bunlar papağanınızın agresiflik mesajları… Siz bu mesajları algılamıyorsanız, papağanınızın sizi ısırması artık neredeyse kaçınılmaz…

Nasıl konuşur?

Konuşma yeteneği olan bir papağanı konuşturmak için de sabırla eğitim vermek gerekiyor. Papağan eve alıştıktan sonra önce ‘ş’
‘ç’ gibi baskın harfleri öğretebilirsiniz. Önce
tek kelimeyle başlayan eğitim sonra birkaç kelimeye çıkabilir. Günde 15’er dakikalık iki eğitim saati ayırmalısınız. Eğitim verdiğiniz ortam
ne çok gürültülü, ne çok sessiz olmalı. Eğitim
için özel CD’ler de var. Ancak unutmayın ki,
konuşması da doğal bir süreç. Bu yüzden ‘konuşturucu yemler’ gibi kimyasal maddeleri papağanınıza kesinlikle vermeyin.

DOSTL ARIMIZ

Papağanların temizlikleri ve beslenmeleri onların sağlıklarının garantisi... Sağlıklı bir
papağanla daha iyi iletişim kurabilirsiniz. Papağanınız ne kadar evcil olursa olsun eve ilk geldiği dönemde size ve çevresine alışmasının biraz zaman alacağını belirtelim. Evcil olmayan
ve hırlayan papağanlarda kimi zaman bu alışma süresinin birkaç ayı bile bulduğu oluyor. Papağanların alışma sürecinde sadece yem-su değişimi ve kafes altının temizliği yapılması yeterli görülüyor. Bu arada evcil olmayan bir papağanın kesinlikle kafes dışına çıkarılmaması
da öneriliyor. Papağanlar ancak olumlu şartlandırma ile eğitilebiliyor. Ceza, bağırma, aç bırakma ya da diğer olumsuz davranışların eğitimde kesinlikle yeri yok.
Papağanlarda ‘yükseklik baskınlığı’ bulunuyor. Doğal hayatta, en yüksek dalda bulunan
papağan diğerlerine göre daha baskın bir bireydir. Papağanınıza iyi bir eğitim vermek istiyorsanız da ‘lider papağan’ın sizin olduğunuzu kabul etmesi gerekiyor. Bu yüzden de papağanınızın kafesini göğüs seviyenizden yukarı asmayın ve omuza çıkmaya alıştırmayın. Liderlik
papağanınıza geçerse, o zaman kural koyma yetkisi de ona geçmiş olur. Bizden uyarması!

Vücut dili
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Sıcacık
bir
moda

MODA

Klasik kamel paltolar yine geri
döndü… Sezonun paltoları;
kadifeden deriye, kaşmirden
kürke uzanan zengin
materyal seçeneklerine
sahip. Militer tarzı
yansıtan, bol
düğmeli ve
kemerli
modeller
yine
bu kış
dikkat
çekiyor.
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Bu aralar havalar bir acayip… İnsan ne
giyeceğini şaşırıyor… Bir bakmışsınız güneş,
bir bakmışsınız yağmur, soğuk… Böyle olunca da grip dahil mevsimsel hastalıklara davetiye
çıkarıyoruz… Ne demiş atalarımız, ‘Kışın abasız (palto), yazın azıksız’ yola çıkılmazmış…
Yani siz siz olun kışın palto ve mantodan şaşmayın…
Bu kış hem sağlığınızı korurken hem de
güzel görünmek için 2009-2010 kış sezonu palto-manto modasıyla ilgili bilgileri göz ardı etmeyin… Sezonun paltoları kadifeden deriye,
kaşmirden kürke uzanan zengin materyal seçeneklerine sahip. Yani ister spor, ister klasik,
isterseniz de asi olabilirsiniz.
Belin hemen altında biten mini model
paltoları özellikle jean'lerle kombinleyerek spor
bir görünüm yakalayabilirsiniz. Heykel kesinliğini taşıyan hacimli modeller ise çan kesimli kollar ve volümlü kuplarla karşımıza çıkıyor. Bu sezon pek çok modelde kalın kuşaklar
ve kemerler, manto ve kabanlara daha zarif
bir hava katıyor.

KAMEL PALTOLAR GERİ DÖNDÜ

Eğer paltoya ve mantoya bu kış çok para
harcamayı göze aldıysanız; alacağınız ürün mutlaka klasik olmalı… Klasik kamel paltolar geri
döndü bu kış. Çok amaçlı kullanılabilmelerinin
yanı sıra hiçbir modanın takipçisi de değiller.
Her yerde, her zaman ve her şeyin üzerine giyebilirsiniz. Renginin de her şeyle uyum sağlamasından dolayı kolaylıkla kullanabilirsiniz.
İki düğmeli, vücudu saran, kuşaklı, kemerli, kruvaze, kısa, uzun gibi seçeneklerden istediğinizi
tercih etmek artık size kalmış.
Kış sezonunun trend montları ise genç
kuşağın nabzını tutuyor. Özellikle beyaz rengin vurgulandığı 2010 mont modelleri şık ve
dinamik. Kısa montlar genellikle daha genç yaş
grubuna hitap ediyor. Tabii ki mont modelleri bunlarla sınırlı değil. Daha uzun ve düz kesimler, kumaş özellikleriyle kullanışlı ve bu kışın olmazsa olmazı.
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RENK VE
ÇEŞİT BOL

Firmalar bu sezon da hazırladığı palto ve manto tasarımlarıyla göz dolduruyor.
Forever New her zevke göre kaban, mont ve
palto üretmiş. Markanın bu sezona yönelik
koleksiyonunda yer alan birbirinden çekici modeller arasında hem şık hem spor kullanıma
uygun kareli montlar, sezonun en moda parçası olan kürklü yelekler, evladiyelik deve tüyü
paltolar bulunuyor.
Defacto’nun mont çeşitlerinde gri renk
tonları ve piti kareli desenler ön plana çıkıyor. Benetton, manto modellerinde bu sene
renk arşivine koyu füme, koyu gri ve siyah
renklerini de eklemiş... Atalar'ın kabanmanto grubunda mimari kesimler ve ağırbaşlı
kesimlerin hakim olduğu zarafet ön planda.
Pileli ya da vücuda oturan kabanlar, özel dokuma kumaşlar ile buluşuyor. Düğme ya da
apoletler ile süslenen kabanların yaka ve manşetlerindeki şık detaylar göz dolduruyor. Jillian Lewis ise yeni sezon kaban modellerinde romantik fırfırlar ve maskulen omuzları
birleştirmiş.

Eldiven kesik
şapkalar cool

MODA

Kış mevsiminde kullandığımız kıyafetlerin olmazsa olmaz aksesuvarları ise şüphesiz eldivenler... Eldivenlerimiz bazen ellerimizi soğuktan korurken, bazen de şık bir elbiseyi
tamamlayan bir aksesuar olabilmekte... Son
senelerin vazgeçilmezleri arasında yer alan kesik eldivenler bu sene de karşımıza çıkıyor. Bayanların en çok tercih ettiği modellerin başında
kendi ördükleri modeller geliyor. Tarz yaratan
birçok moda devi de kesik eldiven modasına
çeşitli eklemeler yapmakta. Eldivenlerde boncukların yanında çeşitli ip örmeler ve değişik
düğmeler de kullanılıyor. Kış aylarında eldivenler gibi şapka ve bereler de tamamlayıcı aksesuarlardan... Şapka ve bereler kişinin tarzını
hemen yansıtırlar. Bu sezon şapkalar oldukça
cool ve çekici… Değişik dolama biçimleriyle, rengarenk ve her cebe uygun çeşit çeşit atkı veya
fular vitrinlerde yer alıyor. Eldiven, atkı ve bereşapka tercihi yaparken palto-mantonuzla
uyumlu olması gerektiğini göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin...
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EVİM EVİM

Geleneksel dokumaların modası hiç
geçmiyor ama bambu lifinden ve ahşap
hasırdan yapılan halılar doğal yaşam
trendini evlere taşıyor. Teknoloji halıların
rengi kadar şeklini de değiştiriyor. Yüksek
tüylü olmasına karşın anti alerjik özellik
taşıyan modeller artık çok gözde…

Ayağınıza
kırmızı
halılar serin
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Ev dekorasyonunun en önemli ayrıntılarından birini halıların oluşturduğu bir gerçek. Özellikle kış günlerinde evlerimizi ısıtan halılar,
aynı zamanda döşemelerimizi de güzelleştiriyor. Halılar artık günümüzde farklı renk, desen ve özellikleriyle evlerimizin adeta baştacı.
Geleneksel dokumalar yanında bambu liflerinden ve ahşap hasırdan
yapılanları da var. Bu tarz halılar da doğal yaşam trendini salonlarımıza taşıyor.
Elbette el dokuması, klasik halıların hiçbir zaman modası geçmiyor ama gelişen teknoloji halıların rengi kadar özelliklerini de değiştiriyor. Halı üreticileri, yüksek tüylü olmasına karşın anti alerjik özellik taşıyan modelleri de artık tüketiciye sunuyor.
Halı ve kilim günümüzde iç tasarımın merkezi haline gelmiş du-
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MOBİLYA VE HALI UYUMU

Temel doğruları bildiğiniz takdirde halıyla mekanı dekore etmek kolaylaşır.
Halınızın zarif bir arka plan öğesi mi, yoksa mekanın dikkat merkezi mi olmasını
istersiniz? Bu soruya yanıt bulmak işe başlamanın ilk adımı...
 Eğer tercihiniz zarif bir arka plandan yanaysa o zaman doğal renk
gruplarından yana bir seçim yapmanız yeterli. Toprak tonları, bej ve griler bu
isteğinize uygun seçimler…  Eğer halınızın dikkat çekmesini ya da mekanda baskın ve belli bir etki yaratmasını istiyorsanız o zaman da neftili ya da hoş
bir bordo gibi göze çarpan renkler işinize yarar.  Mobilyalarınız ister eski,
ister yeni olsun; renk seçiminizde önemli rol oynar. Eğer mobilyalarınız koyu
renkteyse örneğin siyah deri, kahve, süet, koyu meşe ya da kiraz ağacındansa mobilyanızın kendini çok daha güzel göestermesi adına daha açık renkleri tercih etmenizi tavsiye ediyoruz.

rumda. Yeni ortaya çıkan özel desenler ve dokular sayesinde halı ve kilimler, önceleri mobilyaların ardından ikinci planda kalırken, günümüzde
iç tasarımın yapı taşı oldular. Halı modasındaki son trendler; hem tüketicinin
ilgisini nötr tasarımlı halılarda tutup, hem de desenleri ön plana çıkarıyor. Bu modern tasarım tarzı bir zamanlar sadece kadife ve pelüş halılara ait olan çok çeşitli efektlerin uygulanmasına da fırsat veriyor.

NEDEN YUVARLAK OLMASIN?

BAMBU HALILAR DA MODA

Halıdaki son trendleri takip ederek, doğal yaşamı evinize de taşıyabilirsiniz. Doğal yaşam trendine uygun dekorasyonu olanlar; halılarını bambu modellerden seçebilirler. Bambu halıların farklı ebatları bulunuyor.
Artık herkes evine halı ve kilim alırken yenilik ve tazelik arıyor.Yumuşak desenlerden oluşan halılar özel bir stil sunuyor. Renk ve

KASIM - ARALIK 2009

EVİM EVİM

Konutu için halı arayanların önce ne istediklerine karar vermeleri gerekiyor. Piyasada
her zevke ve yaşam tarzına hitap edebilecek
halı modelleri bulunuyor. Halı denince ilk akla
dikdörtgen modeller geliyor. Değişiklik isteyenler yuvarlak halıları da tercih edebilir. Yuvarlak halılar farklı zevkleri olanlar için ideal. Salonlarını hareketlendirmek isteyenler ise,
turuncu, yeşil, pembe ve mavinin bir araya geldiği rengarenk halıları seçebilirler.

doku katmanlarının kullanımı geleceğin ürünlerine ulaşmada önemli bir
nokta.
Desenlerin halıda kullanımı popüler çünkü bu sayede toz toplanması
en aza indiriliyor. Elektrik süpürgesi ile oluşan izler önlenmiş oluyor. Özel
yünlü desenler gitgide daha geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor. Dal,
çiçek ve yapraklardan oluşan yumuşak katlı desenler önemli,
çünkü organik desenler oldukları için diğer iç desenlerle
uyum sağlıyor.
Bazıları çiçek desenleri, kare desenler gibi
daha cüretkar desenlere
sahip halıları tercih ediyorlar ama nötr tasarıma sahip berber bukle halılar hala popüler. Keskin hatlı,
renkli desenleri tercih etmeyenler için daha kalın ve farklı kesim halı, daha derin ilmikli berber tarzı halılar uygun görülüyor. Geometrik, elmas şekilli veya dalgalı desenler göze hoş gelen
halı seçenekleri arasında.
Son dönemde çocuk ve genç odalarına özel halılar da artıyor. Özellikle miniklerin halılarında; sevimli çizgi film karakterlerine ve film kahramanlarına artık sıkça rastlanıyor.
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LEZZET - MEKAN

Burası
Madam
Despina’nın
Meyhanesi
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İstanbul’un ilk kadın meyhane
işletmecisi Madam Despina’nın
vasiyeti, kendi elleriyle kurduğu
Despina Meyhanesi’nde
yaşatılıyor. Özgün, lezzetli
mezeleri ve yemekleri kadar
burada Madam’ın yarattığı
kültürün izleri de duruyor.
GÜLŞEN KANDEMİR
Rum kızı Despina, İstanbul’a 14 yaşındayken gelir… Ege sularının kucakladığı İmroz’da (Gökçeada) doğan güzeller güzeli Despina, 1940’ların İstanbul’da genç yaşına rağmen meyhane işletmeciliğine soyunacak kadar da
hem cesur, hem hırslıdır. Yıllar geçtikçe Despina, işletmecilikteki başarısıyla bir
marka olur ve Madam Despina olarak anılmaya başlar… Beyoğlu, Moda, Gayrettepe derken Madam Despina’nın son durağı 1960’lı yılların sonunda geldiği
Kurtuluş’tur. Ağırlıklı olarak azınlıkların yaşadığı bir bölge olan Kurtuluş’taki Despina Meyhanesi, Madam’ın ününe ün katar…
Nice sanatçılara, yazarlara, şairlere ev sahipliği yapmıştır işlettiği mekan… 60 yıllık akasyaların, sedirlerin, kavakların altındaki muşamba örtülü
masalarda ne şarkılar, ne şiirler yazılmıştır kimbilir… Öğrencisi, esnafı, politikacısı, sanatçısı… Hepsi defalarca o masalarda memleketi kurtarmıştır…
Madam Despina belki aramızdan çoktan ayrıldı ama yarattığı Despina
Meyhanesi’nde ruhu yaşıyor. Kurtuluş Caddesi’nin son durakğındaki bu mekan, adeta İstanbul’da gerçek meyhane kültürünün bayrağını taşıyan bir nefer gibi… İlk günkü haliyle ayakta kalmaya çalışıyor… Müdavimleri onu, o da
müdavimlerini bırakmıyor.
Zaten Despina’nın Meyhanesi’ne gidenleri yine Madam Despina karşılıyor ve uğurluyor. Biz de Madam Despina’nın girişteki büyük resmini selamlayarak meyhaneye giriyoruz. Hava biraz soğuk olmasına rağmen, bahçedeki asmaların altına oturuyoruz. Ağırbaşlı garsonlardan biri bizi muşamba kaplı bir masaya buyur ediyor. Biraz sonra da Ercan Tekin yanımıza geliyor.

MADAM’IN VASİYETİ

Ercan Tekin, Madam Despina’nın mirasını bugün omuzlarında taşıyan
isim… Mekanın işletmecisi… 12 yıldır abisi Erdoğan Tekin ile birlikte Madam’ın
kendi elleriyle yarattığı meyhaneyi işletiyor. Ve bütün sohbetimiz boyunca
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Madam Despina’yı dilinden düşürmüyor...
Aslında Ercan Tekin çocukluğunda Madam Despina ile tanışmış.
Kurtuluş’ta doğup büyüyen Tekin,
bayramlarda Madam’dan şeker, çikolata ve harçlık almış. Üniversite yıllarında ilk rakısını Madam’ın mekanında içmiş. Ancak Madam
1990’da rahatsızlanıp, işletmeciliği
bırakmış, Haziran 2006’da aramızdan ayrılmış. Kısa bir süre meyhaneyi başka bir isim işletmiş ama
1997’te Despina’nın işletmesi Tekin
kardeşlere geçmiş. Tekin kardeşler
burayı, Madam’ın vasiyet ettiği şekilde işletiyorlar. Birincisi mekanda
her şey yerli yerinde duruyor. Akasyalar, kavaklar, masalar, tablolar bahçedeki çeşmeli küçük havuz... Mekanın atmosferi olağanüstü güzel de
lezzetleri farklı mı? Lezzetlerin de devamlılığını Madam yaşarken garanti altına almış. Birincisi Madam’ın yetiştirdiği Mustafa Usta,
Cevdet Usta ve Salim Usta, 40 yıllık
lezzeti bugüne taşıyorlar. Ercan Tekin, “Burada Madam’ın yetiştirdiği
aşçılar çalışıyor. Madam, az ve öz

Meyhane kültürünü
yaşatıyoruz

Despina Meyhanesi’nin işletmecisi Ercan Tekin, Despina’nın ‘meyhane kültürü’nü yansıtan bir
mekan olduğunu özellikle vurguluyor. Tekin, “Meyhane bir akademidir. Farklı sosyal katmanlardaki
insanların belirli bir paydada buluştuğu yerdir. Meyhane’nin özü naylondur. Masa örtüsü görüyorsanız
orası içkili lokantadır. Madam’ın da söylediği budur”
diyor. Ercan Tekin, Despina gibi mekanları ve markaları bir kültür mirası olarak görüyor. Tekin, kültür mirası olan markaların korunması için de şu öneride bulunuyor:
“İstanbul, 3 bin yıllık bir şehir. Böylesine köklü bir tarihe sahip şehirde kültürel miras olarak bildiğimiz 150’ye yakın marka var. Sırf meyhane olarak düşündüğünüzde Despina, Cumhuriyet, Kör Agop,
İsmet Baba ilk alka gelenler. Ali Muhiddin Hacı Be-

meze ilkesiyle çalışıyordu. Hemen tüketilsin yenisi
yapılsın isterdi. Ayrıca ‘Ben nereden alışveriş yapıyorsam malzemeleri de oradan alacaksınız’ derdi.
Bizde halen onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Madam
isminin yaşatılmasını bize vasiyet etti. Biz de bunun

kir, Vefa Bozacısı, Pandelli Restaurant ve daha
niceleri… Kültür Bakanlığı Anıtlar Kurulu kararıyla bu markaların koruma altına alınması
lazım. Buraların kültür mirası olarak kabul
edilmesi gerekir. Ticari anlamda bu mekanların değişikliğe uğramaması şart. Çoğu
aile işletmeleri olan bu markalar ve mekanlar, aileden kimse kalmazsa bile vakıflar aracılığıyla yönetilmeli. Ben bu konuda
bir proje geliştirip, yetkililere ilettim.”

için uğraş veriyoruz” diyor.

CİĞER DE CİĞER HANİ…

LEZZET - MEKAN

Despina Meyhanesi’nin mönüsünde 30 çeşit
meze var. Sıcaklar et ağırlıklı… Köfte ve ciğer sıcakların şahı… Kuzudan yaprak ciğere gerçekten bayılıyoruz. Yine burada ilk kez Rum Pilakisi’nin sıcak
sunulduğuna şahit oluyoruz.
Gündüz saat 12.00’dan itibaren açık olan Despina’da her akşam fasıl var. Genelde saat 20.00’da
fasıl başlıyor. Hafta içi saat 24.00 dedi mi Despina
uykuya dalıyor. Yazın 150 kişi, kışın 120 kişiye hizmet verebilen mekanda 10 kişi çalışıyor. Kişi başı ücretin de 40-50 lira arasında olduğunu da belirtelim.
Madam Despina’nın yarattığı, bugün 40 yıllık ustaların bizlere sunduğu lezzetler ve tarihleri sır… Zaten tarifini versek de aynı lezzeti tutturmanız mümkün değil. En iyisi mi siz, Madam’ın mekanına uğrayıp da bu lezzetleri orada tadın. Madam sizin de
yaşamınıza çok şey katacaktır.
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Balkanların ‘kartal’
ülkesi: Arnavutluk

GEZİ-DÜNYA

Balkanların 4 milyona yaklaşan nüfusuyla minik ülkesi Arnavutluk,
eskiden kapalı bir kutu gibiydi. Yaşadığı değişimle son dönemde dikkatleri
üzerine çeken ülkenin başkenti Tiran, Osmanlıdan kalan izler nedeniyle
adeta küçük bir Anadolu şehrini andırıyor. Tiran’da komünist rejim
sonrasındaki değişimi de görmemek mümkün değil... Milli sembolü çift
başlı kartal olan ülke, havalanmak için gün sayıyor gibi…

ARNAVUTLUK

Yüzölçümü: 41.8
kilometrekare
Nüfusu: 3.7 milyon
Para birimi: Lek
Konuşulan dil: Arnavutça
Nüfusu: 3.5 milyon
Komşuları: Kosova,
Makedonya, Yunanistan
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AYŞEGÜL EMİR
Arnavut ciğeri, Enver Hoca, Arnavut inadı, elbasan tava, komünist rejim sonrasında
televizyonda görünen yağma görüntüleri... Arnavutlukla ilgili ilk aklıma gelen bunlar oluyor, uçakla Tiran yolculuğum sırasında. Türkiye’deki Arnavut dostlarım nedeniyle sempati
duyduğum bu ülkeyi görecek olmak heyecanımı artırıyor. Dağların arasından süzülen uçak,

inişe geçtiğinde nasıl bir ülke göreceğimi merak ediyorum. Arnavutluk’un tek uluslararası havalimanı Rinas’a indiğimizde havaalanının
küçüklüğü hemen dikkatimi çekiyor. Oldukça
küçük ve sevimli bir havaalanı… Karmaşadan
uzak bu havaalanı, Arnavutluk’un ekonomisi hakkında ilk fikrimin oluşmasını sağlıyor.
Zaten Arnavutluk’un nüfusu yaklaşık 4 milyon… Yani İstanbul’un üçte biri kadar bir ülke…
Milli sembolü çift başlı kartal olan Ar-
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navutluk’un başkenti Tiran’ın merkezine doğru ilerlerken, çevreyi
en ince ayrıntısına kadar gözlemlemeye çalışıyorum. Otobüsümüz,
çok fazla trafiğin olmadığı yollardan hızla geçerek birkaç saatte şehir merkezine varıyor. Evet, Tiran’la ilgili ilk izlenimim gelişmişlik açısından çok da olumlu değil
ama devam eden inşaatlar gelişme
yönündeki adımların en iyi göstergesi…

ANADOLU MU, TİRAN MI?

Tiran’ın Anadolu’daki küçük bir şehre benzer görüntüsüne
biraz şaşırdığımı belirtmeliyim.
Ancak insanların sıcaklığı ve Anadolu’yu andıran görüntülerle adeta geçmişte yolculuk yapar gibiyim.
Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyetinde kalan bu
ülkede bizden pek çok eser ve izlenim bulmanın sevinciyle tur saatini iple çekmeye başlıyorum. Şehirdeki tek beş yıldızlı otele yerleştikten sonra ülke Başbakanının
da katılacağı bir toplantının ardından şehri gezmek için vaktimiz
olacağını öğreniyorum.

HALKIN ÇOĞU GURBETTE
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GEZİ-DÜNYA

Tiran’ı tanımaya şehir merkezi de sayılan büyük meydanı çevreleyen tarihi eserleri görerek başlıyoruz. Meydandaki devasa İskender Bey heykelinin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyorum. Türkçeyi çok güzel konuşan Arnavut rehberimiz, İskender Bey’in
Arnavutluk tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu, geçmişte
birçok beylikten oluşan Arnavutluk
halkını bir çatı altına toplamayı ba-
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GEZİ-DÜNYA

İLLİRYALILARIN TORUNLARI

Arnavutluk, Balkanların batısında Adriyatik’e kıyısı olan 27 bin 748
kilometre yüzölçümünde bir ülke. Güneydoğu Avrupa’da yer alıyor.
Arnavut halkı, M.Ö. 2000 yıllarında Balkan Yarımadası’na yerleşen İlliryalıların torunları. 500 yıl Romalılar tarafından yönetildikten sonra 1468 yılında Osmanlı hakimiyetine girmişler. 1912’de Osmanlı idaresinden
ayrıldıklarını belirtelim.
Arnavutluk’ta cumhuriyet, 1925 yılında ilan edildi. 1944 yılında,
komünistler hükümeti kontrol altına alarak, komünist bir yönetim kurdular. 1976 Aralık ayında kabul ettiği yeni anayasa ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti adını aldı.
Devlet başkanlığına Arnavutluk Emek Partisi Genel Sekreteri Enver Hoca getirildi. 1985'te Enver Hoca'nın ölümü üzerine Emek Partisi genel sekreterliğine getirilen Ramiz Alia aynı zamanda devlet başkanı da
oldu.
31 Mart 1990'da yapılan ilk çok partili seçimleri Emek Partisi kazanmasına rağmen ülkede iç kargaşa çıktı. Bunun üzerine çok sayıda Arnavut ülkeden göç etti.
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şarıp büyük Arnavutluk'u kurduğunu hemencecik anlatıveriyor. Komünist rejim zamanında da ayakta kalmasına izin verilmiş İskender
Bey heykelinin hemen karşısında Ethem Bey Camisi bulunuyor. Osmanlı zamanından kalan cami, rejim zamanında ayakta kalmasına
izin verilen ender camilerden biri. Caminin hemen yanındaki saat kulesi, rejim zamanından kalan hükümet binaları, ulusal müze, opera
binası görülmesi gereken yerler arasında. Şehrin merkezinde konuşlanmış, özellikle tatil günlerinde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan
göletin çevresindeki bir kafede oturuyoruz. Bir yandan çayımızı içerken bir yandan da İtalyanların tatlısı Tiramisu’yu andıran Arnavut Trileçe tatlımızı kaşıklıyoruz. Diğer taraftan da Türkiye’de eğitim aldığı için çok güzel Türkçe konuşan rehberimiz bize şehri ve ülkeyi anlatmaya devam ediyor: “Ülkenin nüfusu 4 milyon ama ekonomi kötü
olduğu için bir o kadar insan da gurbette çalışıyor. Onlar ülkede olsa
nüfus iki katına çıkar. Burada çalışacak iş olanağı, çok fazla yok.”
Zaten sokaklarda erkekten çok kadın sayısının fazla olması gruptaki herkesin dikkatini çekmişti. Rehberimizin, erkeklerin çevre Avrupa ülkelerine çalışmaya gittiğini söylemesiyle bunun nedenini anlıyoruz. Genel görüntü olarak eski rejimin etkilerini atamamış olan
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DAMAK TADIMIZA
UYGUN YEMEKLER

Elbasan tava ve Arnavut ciğerinin anavatanının burası olduğu düşünülürse, Arnavutluk mutfağının Türk damak tadına uygun olduğunu söylemek mümkün. İçecek kültürleri de bizlere benziyor. Akşamları yemeklere genellikle
ev yapımı rakı eşlik ediyor. Bizim gibi suyla karıştırıp içmiyorlar. Rakıları çok daha sert ama çok da kaliteli...
Arnavutluk mutfağı Türk mutfağına çok benziyor. Örneğin, bizim güvece benzer bir yemekleri var; tek farkı içine kaşar koyulması. Buna kiremit kebabı deniyor. Börek
tatlısı adı verdikleri tatlı da baklavaya benziyor. Patlıcanlı Arnavut salatası da, yoğurt ve patlıcanla yapılan lezzetli
bir yemek. Türk restoranı Sofra kentin ünlü lokantaları arasında yer alıyor.

ülkede büyük uluslararası markaların olmadığını görüyoruz. Ülke adeta kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor gibi… Çok lüks hizmet veren
kafe ve restoran bulmak zor. Çok lüks denilen
yerlerin bile bizdeki ortalama mekanların seviyesine gelemediğini üzülerek görüyorum.

TİRAN ŞANTİYE GİBİ…

Tiran, komünist rejim sonrasındaki
değişimin canlı şahidi gibi… Şehir değişimi her
alanda yaşıyor. Şehrin neredeyse yarısı şantiye halinde… Ya rejim zamanından kalan ya-

pılar yenileniyor ya da çoğunlukla yıkılıp yeniden yapılıyor. Rehberimiz Alban’a, Arnavutluk’ta en çok merak ettiğimiz ismi, ülkeye komünizmi getiren Enver Hoca’yı soruyoruz. Arnavutluk’ta Enver Hoca döneminden pek
sevgiyle bahsedilmediğini de duyuyoruz. Yıllarca Arnavutluk’u dışarıya kapatan eski
devlet başkanının döneminde insanların aç kaldığı ve ot yemeye zorlandığı bilgisi bizi şoke
ediyor. Karşıt görüştekiler ise, bunların Enver
Hoca’yı sevmeyenler tarafından uydurulduğunu söylüyor.

Tiran şehir merkezini araca ihtiyaç duymadan rahatlıkla yürüyerek dolaşmak mümkün... Biraz daha uzak mesafelere ise belediye otobüslerini kullanarak ulaşılabiliyor. Kent
müze ve parklar bakımından oldukça zengin.
Güneyinde Büyük Park, Botanik bahçesi bulunuyor. Parkın güneyinde de Tiran gölü var.
Arnavutluk’un başkenti Tiran’ı birkaç saatlik geziyle kolayca keşfetmek mümkün.
Çok merak ettiğim ülkede edindiğim izlenimlerle geri dönüş yolculuğu için hazırlanmaya
başlıyorum.

GEZİ-DÜNYA
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Kaleden Giresun ve adası

Adını antik dilde ‘kiraz’ anlamına gelen Kerasus’tan alıyor. Doğu
Karadeniz’in incisi Giresun’da bugün kiraz ağaçları yok denecek
kadar azalmış. Şehir hem bugünü, hem de geleceği için ümitlerini
yalnızca fındığa bağlamış. Geçmişi M.Ö. 7’inci yüzyıla dayanan
Giresun’da keşfedecek çok tarihi ve doğal güzellikler var.

GEZİ-TÜRKİYE

Kirazın adı, fındığın tadı
Karadeniz, keşfettikçe gönlümüzde büyüyen bir bölge… Trabzon, Rize, Artvin, Samsun ve Sinop’u gördüm ama Giresun’a hiç gitmemiştim. Genel anlamda Giresun’a turistik
amaçla gidenlerin sayısının da zaten az olduğunu biliyorum… Bu şehri gören şanslı azınlık içine girmeye karar veriyorum. Daha ulaşımımı planlarken iç turizmden Giresun’un neden hak ettiği payı alamadığını anlıyorum. Maalesef Giresun’da sivil bir havaalanı yok… Bu
yüzden de havayoluyla şehre gitmek isterseniz, ya Trabzon’a ya da Samsun’a uçmak zorundasınız… Ben Trabzon üzerinden Giresun’a gitmeye karar veriyorum. Bir özel ha-
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vayolu şirketiyle Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Trabzon’a bir saat 40 dakikada ulaşıyorum. Trabzon’dan da yaklaşık 2 saat 10 dakikalık bir karayolu yolculuğuyla Giresun’a gidebileceğimi öğreniyorum. Havaalanından
Giresun’a gidecek servise binip, 14 lira olan ücreti kaptanın eline saydıktan sonra başlıyor keyif yolculuğum.
Yaklaşık 135 kilometrelik bir yolculuk
beni Giresun merkezdeki otelime ulaştıracak.
Mevsimin Karadeniz’deki coşkusuna şahit geçiyor minibüsteki yolculuğum. Yemyeşil bir
doğa, uçsuz bucaksız tarlalar, zihnimdeki İstanbul karmaşasını bir anda siliveriyor. İlk baş-

ta karayoluyla Giresun’a ulaşma fikri canımı
sıksa da şimdi kendimi gayet iyi hissediyorum.
Otelime öğlen vaktini biraz aşmış bir zamanda
ulaşıyorum. Odama eşyalarımı yerleştirdikten
sonra hemen gezi rotamda ilerlemek niyetindeyim. Kaybedilecek zaman yok, gezilecek
yer çok…

KALEDEN ADAYA SELAM…

Şehir turundaki ilk durağım Pontus
Kralı 1. Pharnakes’in yaptırdığı kent merkezindeki Giresun Kalesi… Kentin kuzeyindeki yarım adanın kente hâkim tepesi üzerinde yer alan
bu kale, antik kaynaklarda ‘Bronz Duvarlı Kale’
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olarak anlatılıyor. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun 1300'lü yıllarda
Türklere karşı yaptırdığı son sınır kalesine çıktığımda kenti kuşbakışı
seyrediyorum. Ve asıl, Giresun’da en çok görmek istediğim yeri; Giresun Adası’nı uzaktan selamlıyorum. Doğu Karadeniz'de üzerinde insan yaşayabilen tek ada olan Giresun Adası, Amazon savaşçılarının da üssü olarak biliniyor. Akşamüzeri adaya gideceğim için
tekrar şehir merkezinin manzarasına dalıyorum. Daha sonra kalenin
zirvesinde bulunan Atatürk'ün Muhafız Alayı Komutanı Giresunlu
Topal Osman Ağa'nın anıt mezarını ziyaret ediyorum. Sonrasında
da kaledeki çay bahçelerinde bir yorgunluk çayı içip bir de tost yiyerek yolculuğuma devam ediyorum.

ŞEHİR MERKEZİNİ KEŞFEDİN

Kaleden iniş yolu üzerinde de görülecek çok yerler var. Çınarlar Mahallesi’nde gotik mimarisi tarzında yapılan ve halen özgün yapısını koruyan bir yapı dikkatimi çekiyor. Buranın 18. yüzyılda yapılan bir Fransız Katolik Kilisesi olduğunu ama şimdi Çocuk
Kütüphanesi olarak kullanıldığını öğreniyorum. Kalenin güneyinde ise korunma altına alınmış Giresun Evleri’nin bulunduğu Zeytinlik Mahallesi’ne yönümü çeviriyorum. Bu mahallede gezerken,
adeta kendimi yüzyıllar öncesinde hissediyorum.
Sonraki durağım Gogora Kilisesi… Hacı Hüseyin Mahallesi'nde
bulunan, 18’inci yüzyılda yapılan bu Rum kilisesi şehrin karayolunun
kenarında bulunuyor. Kilise olarak yapılsa da günümüzde ‘müze’
olarak kullanılıyor. Müzede şehrin geçmişine ait antik eserler, taş
kabartmalar, eski tarihlerde kullanılan silah, giysi ve para örnekleri sergileniyor.

Giresun Meydanı

GİRESUN ADININ SIRRI
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GEZİ-TÜRKİYE

Aslında Giresun, Anadolu'nun arkeolojik araştırmaya en az
konu olmuş illerinden biri. Bu nedenle Giresun'da yazılı tarih öncesi dönemleri aydınlatacak bilgi pek bulunmuyor. Yöre tarihine ilişkin ilk bilgilere Hititler döneminde rastlanıyor.
M.Ö 7’inci yüzyılda Karadeniz kıyılarına 90 kadar ticaret kolonisi kuran Miletliler, bugünkü kentin batısında yer alan Çıtlakkale’de
küçük bir yerleşim yeri kurmuşlar. Çevrede, Yunanca adı kerasos
olan ‘kiraz’ ağacının bol olduğunu gören Miletliler kurdukları kente Kerasous adını vermişler. Miletlilerin 5 asır süren hakimiyetinin
ardından bu şehir M.Ö. 2’inci yüzyılda Pontos Kralı 1. Pharnakes’in
eline geçmiş. Giresun 1461’de Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarına dahil edilmiş. Osmanlı döneminde Kiresin ve Kiresun olarak anılan kentin adı giderek Giresun’a
dönüşmüş.
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Kaplıca ve
içmeleri
şifa dağıtıyor

GEZİ-TÜRKİYE

 Giresun doğal maden sularıyla da ünlü bir şehir.
İnişdibi Madensuyu ve Çaldağ Maden Suyu, Batlama
Deresi üzerinde bulunuyor.
Şişelenerek pazarlanan bu
maden suları, böbrek taşlarına iyi geliyor ve hazmı kolaylaştırıyor.
 Pınarlar Maden
Suyu ise Şebinkarahisar yolu
üzerinde Kulakkaya yol ayrımında bulunuyor.
 Giresun kent merkezinde ise Beğile İçmesi var.
Açıkta kaynayan Beğile’nin
içiminin de çok hoş olduğunu
belirtelim.
 Tanzara İçmesi de
Tanzara Bucağı’nda… Açıkta
akan Tanzara’nın idrar yolları rahatsızlıkları için etkili olduğu belirtiliyor. Giresun’a
gitmişken tatmadan ve payınıza düşen şifayı almadan
dönmeyin.
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İlk gün Giresun’un tarihini biraz olsun keşfettikten
sonra dinlenmek için otelime dönüyorum.

AMAZONLARIN MEMLEKETİ

Sabah 9’da limandayım. Bir tekneye atlayıp Karadeniz’in tek adasını keşfe çıkıyorum. Kıyıdan 1 mil açıkta bulunan ve yaklaşık 40 dönüme sahip olan Giresun Adası'nı aslında her yıl ortalama 50 bini aşkın yerli ve yabancı
turist ziyaret ediyor. Giresun Adası, martı ve karabataklar
başta olmak üzere çeşitli kuşların önemli üreme, göçmen
kuşların da konaklama alanı. Adanın tarihçesini yine martıların çığlıkları kulağıma haykırıyor.
Adanın mitolojideki adı Aretias… Herkül de bu adaya uğramış. Ancak adanın asıl sahipleri silah kullanmak
için tek göğüslerini kesen kadın savaşçılar Amazonlar olmuş. Amazonlar’dan sonra Romalılar ve Bizanslılar bu adayı ‘tapınak yeri’ olarak kutsamış. Giresunlular için adanın mistik kutsallığı halen devam ediyor. Halk her yıl 20
Mayıs’ta yapılan şenliklerde dilek tutup kayıklarla ada çevresinde dolaşıyor.
Ayrıca ada, martılar, karabataklar ve deniz kargalarının üreme alanı. Bu nedenle kuşların kuluçka dönemi
olan 15 Nisan-15 Haziran arası adaya insan çıkması yasak.
Bu tarihler dışında yaz aylarında özel seferlerle ada ziyaret
edilebiliyor.
Adaya çıkanları karşılayan surların Pontus dönemine
ait olduğu sanılırken, tarihi kalıntılar arasında iki büyük
şarap fıçısı, bir tapınak ve surlardaki gözetleme kulesi dikkatimizi çekiyor. Ada gezisi neredeyse 3 saat sürüyor. Bunu
limana geri döndüğümde saatime bakınca anlıyorum. Aslında bugün günümün geri kalanını yayla gezisine vermek
niyetindeyim.

OY YAYLALAR, YAYLALAR…

Giresun’da yayla çok ama ben Bektaş Yaylası’na gitmeye karar veriyorum. Bu tercihimde biraz da yaylaya yazkış minibüsle ulaşımın kolay olması etkili oldu… Sırtıma
çantamı alıp, boynuma da fotoğraf makinemi taktıktan sonra kendimi minibüse atıyorum. Giresun'un 59 kilometre
güneyindeki bu yaylaya toprak yoldan ulaşılıyor. Manzara
müthiş olduğu için yolun nasıl geçtiğini zaten anlamıyorum. Minibüs, durduğunda geldiğimizi düşünüyorum
ama henüz 2 bin metre yüksekliğe ulaşmamışız. Bu kısa
molanın nedeni yol üzerinde bulunan Despot Kayası… Hemen fotoğraf makinelerine davranıyoruz. İkinci kısa molada ise yine bir doğa harikası olan Gelin Kayası’nı fotoğraflıyoruz. Bektaş Yaylası’na vardığımızda buranın küçük bir kasabaya dönüştüğünü görüyorum.
Elektrikten, telefona kadar tüm altyapının olduğu
bu yaylada; bakkal, kasap, fırın ve kır kahveleri bulunuyor. Yaylada 2 yıldızlı 72 yataklı bir otel de var. Alçakbel
orman içi dinlenme ve piknik alanında bulunan 3 adet dağ
evi, çocuk parkı ve restorandan da günübirlikçi turistlerin
yararlanması mümkün. Bol oksijenli bir günün ardından
geri dönerken, minibüs şoförümüz Bektaş Yaylası’nın 1 kilometre doğusundaki Kurttepe Mevkii’nde kışın kayak da
yapıldığını anlatıyor. Anlıyorum ki, yalnızca yazın değil
kışın da Karadeniz’de keşif edilecek birçok güzellik var.
Giresun’dan geri dönerken içimde bir tek uhte kalıyor…
O da Giresun’a adını veren kiraz ağaçlarını artık görememek. Bu şehirde de dağı taşı fındık kaplamış. Buna karşın ne yetiştiren ne de devlet durumdan memnun değil.
Keşke diyorum, birazcık da kiraz olsaydı da küçüklüğümüzde yaptığımız gibi kulaklarımıza kirazdan küpeler yapsaydık!

Kendine özgü lezzetleri var

Giresun’un da kendine özgü lezzetleri var. Elbette Karadeniz’e has hamsi, karalahana ve mısır unu ile yapılan yemekler de bu şehir mutfağında öne
çıkıyor. Giresun’a gittiğinizde mutlaka hamsi böreği, karalahana çorbası,
karalahana diblesi, ısırgan püresi, fasulye turşusu, kiraz duzlaması, pezik
mıhlaması ve tel kadayıfı deneyin. Şehrin girişindeki Plajlar mevkiinde sizi
ünlü Giresun Pidesi’ni tadabileceğiniz mekânlar var. Ünlü Giresun pidesi de
özellikle pazar sabahları kahvaltıda yeniyor.
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Sanayimiz yok, ümidimiz yayla turizminde
Giresun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası Başkanı Fikri Çalcalı, meslek mensuplarının yakından tanıdığı bir isim. Bugünkü SMMM Odaları'nın temel taşı olarak görülen Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği'nin (MMMBD) Ankara'daki genel merkezinde iki dönem genel başkan yardımcılığı yapmış. Fikri Çalcalı 1993 yılından beri de Giresun SMMM Odası başkanlığını yürütüyor. Gezi sayfalarımızı Giresun'a ayırmışken, Çalcalı'nın mesajını almadan olmaz. Çalcalı, tek
geçim kaynağı fındık olan Giresun'un son yıllarda yaşanan ekonomik krizle birlikte nüfus sayısının azaldığının altını çiziyor. Uzun yıllar 500 binlerde olan Giresun'un nüfusu 2008 nüfus sayımında 422 bine düşmüş.
1977'lerden önce 7 milletvekili ile TBMM'de temsil edilen ilin milletvekili sayısı son nüfus sayımından sonra
4'e gerilemiş. "Bu rakamlar da gösteriyor ki, ilimizin nüfusunun yüzde 50'si göç etti" diyen Fikri Çalcalı,

Yaylaları bir
başka güzel

Kümbet Yaylası: Giresun'un 52 kilometre güneyinde Dereli
ilçesi sınırlarında bulunan bu yaylaya yazın dolmuşlarla gitmek mümkün. Kümbet Yaylası’na gidiş İkisu, dönüş Güdül üzerinden yapılırsa, çok
güzel manzaralar görülebilir. 1.640 metre rakımlı yaylada her türlü alt
yapı hizmetleri tamamlanmış durumda. Hatta oto tamircisi bile var. Kümbet'in 2 kilometre batısındaki Aymaç tepesi, eşsiz bir zirve. Aymaç'da Temmuz ayının ikinci pazar günü yayla şenlikleri yapıldığını da belirtelim.
Yaylada 10 yataklı bir otel bulunurken, arzu ederseniz orman işletmesi kamp tesislerinden de yararlanabilirsiniz.
Hanalanı (Kulakkaya) Yaylası: Giresun'un güneyinde yer alan yaylaya 38 kilometrelik toprak yolla ulaşılabiliyor. Yaylaya gitmek için Bektaş Yaylası’na giden dolmuşları kullanabilirsiniz. Bin
500 metre rakımlı yayla aynı zamanda doğal bir botanik parkı. Orada
göreceğiniz yayla evleri yöre halkı tarafından kullanılıyor. Kamp kurmak
isteyenler çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini beraberinde getirmeli.
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2000'lerde 220 olan meslek mensubu sayısının da 185'e
kadar gerilediğini belirtiyor. Giresun'da sanayinin yok
denecek kadar az olduğunu söyleyen Çalcalı, değerlendirmelerini şöyle sürdürüyor:
"Giresun'da sanayi yok denecek kadar az. Bunun
nedeni, teşvik kapsamında olmasına rağmen ulaşımın
yetersiz olması, Trabzon ve Samsun gibi büyük iller arasına sıkışmasından kaynaklanıyor. Havaalanı olmamasından dolayı da yatırımcılar ulaşımın daha yoğun
olduğu illere kayıyor. Şehrimize biraz can suyu verense üniversite ve yayla turizmi.. Kümbet Yaylası'ndaki Koçkayası Tesisleri'nde 500 kişinin konaklayabileceği bir otel
ve bungalov evleri mevcut. Karadeniz'in suyu ve yeşilliği
olan tek adası da yine Giresun'da... En kısa zamanda
Giresun'un tarihi ve doğal güzelliklerini görmeniz dileğiyle, tüm meslek mensuplarımıza İSMMMO Yaşam aracılığıyla selamlarımı iletiyorum."

Kümbet Yaylası
Melikli Obası Yaylası: Giresun'un 40 kilometre güneyinde
bulunan yaylaya da minibüslerle gidilebiliyor. Kulakkaya Yaylası gibi burası da bin 500 metre yükseklikte. 2 kilometre yakınında bulunan Yavuzkemal Beldesi bulunuyor. Sağlık, haberleşme gibi ihtiyaçlarınızı bu
beldeden karşılayabilirsiniz.
Bektaş Yaylası: Giresun'un 59 kilometre güneyinde, toprak yolla ulaşılan yaylaya yaz kış minibüsle gidilebilir. 2 bin metre yükseklikte bulunan yaylaya giderken yol üzerinde bulunan Despot Kayası ve Gelin Kayası birer doğa harikası… Bektaş Yaylası’nın 1 kilometre
doğusundaki Kurttepe Mevkii, kışın kayak yapmaya uygun.
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Nam-ı Diğer Aşk

İstanbul ve Venedik… Birbirinden kilometrelerce uzaklıktaki bu iki
gizemli şehrin benzerliklerine göz atmaya ne dersiniz? Sakıp Sabancı Müzesi’nde bu iki şehrin birbirine ne kadar çok benzediğini gösteren bir sergi açıldı. Serginin adı, Osmanlı Dönemi’nde Venedik ve İstanbul; Nam-ı
Diğer Aşk. Sergide, Venedik şehir müzelerinin yanı sıra; Topkapı Sarayı
Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Pera Müzesi ve Yapı Kredi Vedat
Nedim Tör Müzesi’nden seçilen el yazmaları, tablolar, kaftanlar, halılar,
paralar, müzik aletleri, haritalar, camlar ve seramikler gibi eserler yer
alıyor. Venedik`ten gelen 180 esere, İstanbul’dan ve özel koleksiyonlardan
yaklaşık 60 kadar eser eşlik ediyor. Serginin küratörlüğünü, Sabancı Mü-

KÜLTÜR-SANAT

Vahşet Tanrısı İstanbul’da

zesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, Musei Civici Veneziani Direktörü Prof.
Giandomenico Romanelli, CaFoscari Üniversitesi’nden Prof. Giampiero Bellingeri ve Museo Correr’den Dr. Camillo Tonini üstleniyor.
28 Şubat 2010’a kadar sürecek sergiyle, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla
uzanan dönemde, iki kent arasındaki etkileşimin ve tarihsel birlikteliğin
anlatılması amaçlanıyor. Serginin adında yer alan ‘Nam-ı Diğer Aşk’ neyi
anlatıyor derseniz… Serginin küratörleri, iki kent arasında yüzyıllardır
süregelen ilişkinin, bir yönüyle aşkı anımsattığını söylüyor. Serginin, Venedik Şehir Müzeleri Vakfı’nın işbirliğiyle, İstanbul 2010 Kültür Başkenti’nın ilk etkinliği olarak düzenlendiğini de belirtelim.

İstanbul Devlet Tiyatrosu
bu sezon dünyada çok ilgi gören
bir oyunu İstanbullu tiyatroseverlerin ayağına getiriyor. Şişli’deki Cevahir Salonu'nda sahnelenmeye başlayan Vahşet
Tanrısı ya da orijinal adıyla Le
dieu du carnage izleyiciden büyük beğeni topluyor. Fransız
oyun yazarı Yasmina Reza'nın 2006'da kaleme aldığı Vahşet Tanrısı, Zeynep Avcı'nın
çevirisiyle yönetmen Celal Kadri Kınoğlu tarafından sahneye kondu. Günümüz ebeveynlerinin çocukları ve birbirileri ile yaşadığı sorunları ve çağımız kadın erkek ilişkilerini komedi unsurlarıyla izleyiciye sunan oyunda Zafer Algöz, Zerrin Tekindor, Ülkü
Duru ve İşdar Gökseven gibi deneyimli tiyatro oyuncuları rol alıyor.
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Merhamet ve sanat

Türkiye’de güncel sanatın önemli adreslerinden biri olan Fındıklı’daki Siemens Sanat, aralık ayında bir karma serginin açılışına ev sahipliği yapıyor.
Küratörlüğünü Mürteza Fidan ve T. Melih Görgün’ün
yaptığı “Merhamet Melankolisi” adlı sergi, 5 Aralık
2009-5 Şubat 2010 tarihleri arasında sanatseverlerle
buluşacak. Sergide, Müge Akçakoca, Burak Bedenlier, Audrey Bakx, Şükran Mertcan ve Petrit Halilaj’ın
yapıtları yer alıyor. İnsanı insan yapan en temel özelliklerden merhamet duygusunu yorumlayan sanatçıların yapıtları, başkalarını sevmenin ve başkaları
için üzülmenin melankolik bir duygu olmasına ve bu
duygunun da merhametten beslenmesine gönderme
yapıyor. Telefon: (0212) 334 11 04
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İzzet Keribar’dan
farklı yaklaşım

Türk fotoğraf sanatının duayenlerinden İzzet Keribar’ın “Farklı Yaklaşımlar”
isimli fotoğraf sergisi Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştiriliyor.
Sanatçının son üç yılda çektiği fotoğraflarından oluşan sergi, 04 Aralık 200916 Ocak 2010 tarihleri arasında açık olacak. Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi’ni,
pazar günleri hariç 10.00-19.00 saatleri arasında gezmek mümkün.
Yarım asrı aşkın bir süredir objektifiyle hayatın ruhunu dört köşeli bir çerçevenin içine sığdıran Keribar, “Farklı Yaklaşımlar” isimli sergisinde alışılagelmiş fotoğraf
üslubunun dışına çıkıyor. Özellikle son yıllarda bu üslupla üretmeye ağırlık veren sanatçı, sergide 40 fotoğrafına yer veriyor. Keribar, sergileyeceği fotoğraflarına ilişkin,
“Bu sergideki görüntüler, dünyaca ünlü modern sanat müzelerinde ve pek çok önemli sanatsal etkinlikte çekildi. Amacım, teşhir edilen eserlerle ya da yapılarla, o anda
orada bulunan veya oradan geçenler arasındaki bağı, ilişkiyi yakalamak, hatta bu ilişkiyi fotoğrafla bizzat kurmaktı. Bazen bir bakış, bir duruş ya da bir siluet, bir gölge,
bir benzerlik...” diyor. Telefon: (0212) 444 3 777

Şef Cem Yılmaz

Enka Kültür Sanat’ın 21. Kış Etkinlikleri devam ediyor.
3 Kasım’da başlayan etkinlikler çerçevesinde sergi, konsere ve
tiyatro gibi birçok etkinlik sanatseverlerle buluştu. Enka Kültür
Sanat’ın 21. Kış Etkinlikleri çerçevesinde 15 Aralık’ta Tiyatro Gerçek, tek kişilik oyun Van Gogh’u oynayacak. Semaver Kumpanya
Tiyatro’su da 22 Aralık’ta Lourcine Sokağı Cinayetleri oyununu sahneye koyacak. Enka Sanat Galerisi’nde ise 29 Aralık’ta
Desen Halıçınarlı’nın resimleri sergilenecek.
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Enka’da sanatsal kış

Borusan Holding’in, genç yeteneklerin yurtdışındaki müzik eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla dördüncüsünü düzenleyeceği
Özel Konser’de Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı sürpriz bir isim,
Cem Yılmaz yönetecek.
Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası'nın dördüncü konuk şefi
olmaya hazırlanan Cem Yılmaz, 9
Şubat 2010 Salı akşamı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda
düzenlenecek konser için şimdiden BİFO Onursal Şefi Gürer Aykal ile provalara başladı. Yılmaz'ın Borusan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'yle birlikte çalıştığı ilk provası keyifli bir ortamda gerçekleşti.
Cem Yılmaz'ın "konuk şef" olarak katılacağı Özel Konser'in biletleri
ilk defa satışa sunulacak. Biletler 4 Ocak 2010 tarihinden itibaren Biletix'ten temin edilebilecek.
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Gecenin
Kanatları

Tür: Dram/ Romantik
Yönetmen: Serdar Akar
Senaryo: Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Küçükkayalı
Oyuncular: Beren Saat, Murat Ünalmış, Erkan Petekkaya, Alper Kul, Cezmi Baskın, Yavuz Bingöl, Arif Erkin

 Yönetmenliğini Serdar Akar’ın

yaptığı filmde 12 Eylül darbesinden
sonra, anne ve babası polis baskınında
gözleri önünde katledilen Gece’nin
yaşadığı dram anlatılıyor. Yaşam Gece’yi
aşk ve ölüm arasında bir seçim yapmaya
zorlayacak. Bir intihar bombacısı olan

kız ile milli takıma 400 metre koşucusu
olmak için çalışan bir atletin yollarının
kesişeceği filmde Yusuf ve Gece’nin aşkları
"destan" olacak. Konusu ve prodüksiyonu ile
dikkat çeken "Gecenin Kanatları"nın oyuncu
kadrosunda, Beren Saat, "Güneşi Gördüm"
filmindeki başarılı performansı ile konuşulan

Murat Ünalmış, ilk kez bir sinema filmi için
kamera karşısına geçen, televizyon
dünyasının sevilen oyuncusu Erkan Petekkaya
ve büyük bir örgütün liderini oynayan Yavuz
Bingöl’ün yanı sıra Alper Kul, Teoman
Kumbaracı, Ferit Kaya, Ali Barışık, Cezmi
Baskın ve Arif Erkin rol alıyor.

Avatar

 “Titanik” filminin yönetmeni James Cameron'un senaryosunu
yazdığı ve yönettiği “Avatar” bir 3-D bilimkurgu filmi... Gerçek
oyuncularla sanal kahramanları kusursuz bir şekilde buluşturmayı amaçlayan filmin hikâyesi 22. yüzyılda, Pandora adlı bir
uyduda geçiyor. Bir gaz devinin yörüngesinde dönen Pandora,
on ayak uzunluğunda, mavi insansı görünümlü, kabile kültürünü benimsemiş, saldırıya uğramadıkları sürece barışçıl olan
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Tür: Aksiyon/
Bilim kurgu
Yönetmen Senaryo: James
Cameron
Oyuncular:
Michelle
Rodriguez,
Giovanni Ribisi,
Sam
Worthington

Na'vi halkına ev sahipliği yapmaktadır. İnsanlar, Pandora'nın
havasını soluyamadıkları için, akıl bağlantısı aracılığıyla kontrol
edilebilen insan ve Na'vi karışımı Avatarlar üretirler. Felç olan
deniz piyadeleri mensubu Jake Sully bir Avatar olarak Pandora'da yaşamaya gönüllü olur. Bir Na'vi prensesine aşık olan
Sully, kendisini Pandora'yı gün geçtikçe tüketen insan ordusu ile
Na'vi halkının arasındaki çatışmanın ortasında bulur.
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Arızalı Çiftler

Orijinal adı: Couples Retreat
Yönetmen: Peter Billingsley
Senaryo: Vince Vaughn, Scott Stuber
Oyuncular: Jean Reno, Kristen Bell, Vince Vaughn,
Malin Akerman, Jason Bateman

 Komedi filmi “Arızalı Çiftler” tümü yıldızlardan oluşan oyuncu kadrosuyla

dikkat çekiyor. Filmde orta batılı dört çift, lüks bir cennet adaya hayatlarının
gezisine çıkar. Çiftlerden biri evliliklerini kurtarmak için oraya giderken,
diğer üç çift jet ski yapmak, spa’nın keyfini çıkarmak ve güneşte eğlenmek
için yola çıkar. Ancak kısa sürede fark ederler ki, tatil köyünün sıradışı çiftler
terapisine katılmak mecburidir. Bir anda, grup indirimi aldıkları tatilleri onlara pahalıya patlar. Çiftler kısa sürede hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını
öğrenir, özellikle de kendi ilişkilerinde. Film, tüm çiftlerin gerçek hayatta
karşılaştığı sorunları komik ve içten bir bakış açısı ile yansıtıyor.

DVD SEPETİ
 KÜÇÜK KIYAMET

Bilge (Başak Köklükaya), ailesiyle birlikte İstanbul'da huzurlu gibi görünen bir hayat sürmektedir.
Ancak ardı ardına gelen sarsıntılar, annesini depremde
kaybeden genç kadının ciddi travmalar yaşamasına neden olmaktadır. Eşi (Cansel Elçin), iki küçük çocuğu, ço-

 AŞK DEDEKTİFİ
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 SAVAŞA 10 GÜN KALA

İngiliz BBC televizyonu tarafından çekilen filmde Irak Savaşı’nın
perde arkasını anlatan sekiz ayrı
öykü bir arada. Yarı gerilim yarı politik dram türündeki film, dünya izleyicilerini haber kameralarının giremediği yerlere ulaştırma amacını
güdüyor. Savaş filmlerinin çift taraflı
şiddet gösterilerinden uzak oluşu ve
gerçekçi yönüyle öne çıkan bu proje, sahip olduğu toplumsal görev bilinciyle takdir topluyor.

SİNEMA -DVD

Tam bir film tutkunu olan Neil (Cillian Murphy) aynı zamanda bir video dükkanının da sahibidir. Neil, kendi hayatını baştan sona sanki bir filmde rol alıyormuşcasına yaşamaktan çok keyif alır.
Ancak günün birinde gerçekten de tehlikeli ve bir o kadar da baştan çıkarıcı Violet (Lucy Liu) ile tanıştığında dünyası tersine döner ve gerçek dünya ile film dünyası arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başlar. Artık Neil’in hayatının gerçekten hareketlenmesinin ve sürekli bir maceraya dönüşmesinin zamanı gelmiştir.

cuklarının dadısı (Binnur Kaya) ve yeğenleriyle birlikte İstanbul'dan uzaklaşan Bilge, gittiği Fethiye'de de aradığı huzuru bulamaz. Ailenin diğer bireyleri de evlerinde
ve çevrede bir takım tuhaf olayların olduğunun farkına varmaya başlarlar. Tüm bunlar Bilge'nin deprem travmasıyla ortaya çıkan hayaller midir, yoksa gerçekten
onları bekleyen büyük bir tehlike mi vardır?
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Memur hakkını istiyor

62. GÜN

Toplu sözleşme ve grev
hakkı için mücadele veren kamu
çalışanları, geçen ay yaptıkları
eylemlerle gündeme damga vurdular. Hükümetin sert tutumu
karşısında hak arayışlarını ve
mücadelelerini sürdüreceklerini
açıklayan sendikaların taleplerini
2010 yılına da taşıması bekleniyor.
KESK ve Kamu-Sen’in öncülüğünde 25 Kasım'da gerçekleşen
bir günlük iş bırakma eylemi hayatı durma noktasına getirdi. Katılımın büyük olduğu eylemden
en fazla ulaşım hizmetleri etkilendi. İstanbul ve Ankara'da tüm
tren seferleri durdu. Benzer şekilde hastanelerde de sadece acil
servisler hizmet verebildi. Otoyol
gişeleri ve vergi daireleri çalışmadı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sisle başlayan aksamalar
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150 civarında memurun eyleme
katılmasıyla arttı ve bazı uçaklar
4 saate kadar rötarlı uçabildi. İstanbul'da 30 bin civarında
memur Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Ankara’daki eylemde polisle bazı göstericiler arasında
kısa süreli arbede yaşandı. 25 Kasım’ın, yanlış politikaların terk
edilmesi için AKP hükümetine yapılan bir uyarı olduğunu belirten
KESK Başkanı Sami Evren, Başbakan Erdoğan’ı “Burası ne Libya,
ne de sen Kaddafi’sin” sözleriyle
eleştirdi. Türkiye Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız, 8 yıldır
toplu görüşme masasında kamu
çalışanlarının ekonomik, sosyal
ve sendikal hakları için mücadele
ettiklerini, siyasi iradenin ise
buna karşı direnç gösterdiğini belirterek, keyiften eylem yapmadıklarını söyledi.

UYARI GREVİNİN GEREKÇELERİ

Memuru, “Uyarı Grevi”ne iten gerekçelerin başında, 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları Yasası’nın sendikal hak ihlallerine kaynaklık eden içeriği
geliyor. Bu yasa, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) örgütlenme özgürlüğü
ve uzmanlar komitesi raporlarına göre, 87, 98 ve 151 sayılı ILO sözleşmelerine
aykırı. ILO Uzmanlar Komitesi’nin 87 sayılı ILO sözleşmesi uyarınca hazırlanan
son Türkiye Gözlem Raporu’na göre, ILO sözleşmelerine aykırı olduğu için 4688
sayılı yasada yapılması talep edilen değişikliklerden bazıları şöyle:
 Örgütlenme hakkını kısıtlayan 3. ve 15. maddeler...  Hizmet kollarının gözden geçirilmesi ve sınırlamaların kaldırılmasına ilişkin 5. madde... 
Sendika yöneticilerine yeterince güvence vermeyen 18. madde...  Sendika ve
konfederasyon tüzüklerine yapılan müdahalelerden vazgeçilmesi için 6. maddedeki müdahaleye imkân veren düzenlemelerin kaldırılması...  Seçimler nedeni ile görevinden aday olan sendika yöneticilerinin görevde kalmasının
sağlanması ve bu hususun sendikaya bırakılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasını içeren 10. madde...  Kamu hizmetinde grev hakkının tanınmasını
engelleyen 35. madde...  Kamu emekçilerine toplusözleşme ve grev hakkı tanınsın...  Sendikalı kamu çalışanlarına yönelik sürdürülen, sürgün, soruşturma ve yıldırma politikaları son bulsun...  Kamudaki taşeronlaşma
durdurulsun...  Sağlık hizmetlerinde özelleştirme politikaları durdurulsun.
Herkese parasız eşit sağlık hizmeti sağlansın...  Eğitime devlet desteği arttırılsın, öğretmenleri “tahsildar” olarak gören politikalara son verilsin... 
Temel tüketim mallarına ve ulaşıma yapılan zamlar geri alınsın...  İşten çıkarılmalar durdurulsun, işsiz kalanlara “yurttaşlık” maaşı bağlansın...

Bitmeyen tartışma: Katsayı

Meslek liselilere üniversiteye giriş sınavında uygulanacak katsayı farkıyla ilgili tartışmalar uzun
bir süredir gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Barosu Başkanlığı, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun
(YÖK) yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin 21 Temmuz 2009 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Davayı görüşen
Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Danıştay, YÖK kararıyla anayasal eşitlik kuralının çelişkili bir durum yarattığını vurguladı. Meslek liseleri öğrencileri eskiden olduğu gibi eğer alanları dışında tercihte bulunurlarsa Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanları düşük
katsayı oranı ile çarpılmaya devam edilecek. Yeni düzenlemeyi ilk kez önümüzdeki sınavda uygulamayı planlayan YÖK, karara itiraz edeceğini açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Danıştay'a
tepki göstererek kararın "ideolojik" olduğunu ileri sürdü. Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gecikmedi.
Danıştay Başkanı Mustafa Birden, “Danıştay ve mensuplarını, verdiği kararlar nedeniyle suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı fikir, kanaat ve beyanları anayasal koruma altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir sakınca olarak görmekteyiz” dedi.

Açık
rekora
koşuyor
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Terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kuzey Irak'tan Türkiye'ye ilk PKK'lı grup
geldi. Bir polis eskortunda onlarca araçlık konvoy eşliğinde Mahmur Kampı'ndan ayrılan 4'ü çocuk, 9'u
kadın 26 kişilik gruba Kandil'den gelen 4'ü kadın, 4'ü erkek 8 PKK'lı da katıldı. İki grup Musul-Erbil arasında buluştu. Türkiye’ye gelen PKK’lı grup, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. PKK’lılar
“etkin pişmanlıktan yararlanma” talebinde bulunmamalarına karşın, savcılık ve sorgu hâkimliği 221. maddeyi işleterek salıverme kararı aldı. Daha sonra Habur’dan ayrılan 34 kişilik grubun her geçtiği yerde kutlamalar yapılırken Diyarbakır’daki DTP mitingi gövde gösterisine dönüştü. Oluşan tablo pek çok kesimde
tepki yarattı. Karşılama törenleri şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere muhalefetin de tepkisini çekti.

Dinleme
skandalı

Adalet Bakanlığı müfettişlerinin aldıkları kararlarla aralarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’in de olduğu 56 hakim
ve savcının telefonlarının dinlenerek takip edildiğinin ortaya çıkması,
yargıyı ayağa kaldırdı. Dinlemelere tepki gösteren Yargıtay Başkanı
Hasan Gerçeker, "Hukuka aykırı işlemlerden, yargının bağımsızlığını zedeleyecek, kuvvetler ayrılığına aykırı düşecek faaliyetlerden vazgeçsinler" derken Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili
Kadir Özbek, "Yargı savunmada, sistem tehlikede" dedi. Danıştay Başkanı Mustafa Birden de "Yargı mensuplarının dinlenilmesi, fiziki takibe
alınması, yazılı ve görsel basında haber ve görüntülerine sıklıkla yer verilmesi yargıyı kontrol etme ve üzerinde etkili olma gayesinden başka
bir şey değildir. Bu durumu insan haklarına saygılı, demokratik ülke
kavramıyla bağdaştırma olanağı bulunmamaktadır" dedi. Dinleme
skandalını avukatlar da yürüyüşlerle protesto etti. İstanbul Barosu öncülüğünde Taksim’de yürüyen 46 baroya kayıtlı binlerce avukat ellerinde
"Gerçek hukuk devleti istiyoruz, yargıya sahip çıkıyoruz", "Hakim,
savcı, avukat, adalet için el ele" yazılı dövizler taşıdı.

62. GÜN

Krizin teğet geçeceği varsayımına göre hazırlanan 2009
bütçe tahmin ve hedeflerinde
ciddi sapmalar var. Türkiye
bütçe açığı artış oranında tüm
zamanların rekorunu kırdı.
Eylül ayında bütçedeki açık
binde 5 oranında artarak 9 milyar 475 milyon liraya, geçen
yılın ocak-eylül döneminde 4
milyar 816 milyon lira olan 9
aylık açık da bu yılın aynı döneminde yüzde 747.4’lük bir
artışla 40 milyar 811 milyon liraya çıktı. 2008 yılı eylül ayı
sonunda 36 milyar 522 milyon
lira faiz dışı fazla veren bütçede, 2009'un aynı döneminde
faiz dışı fazla 4 milyar 702 milyon liraya geriledi.

PKK’lı grup geldi Türkiye gerildi
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Cumhuriyet

 Yazar: Turgut Özakman  Yayınevi: Bilgi Yayınevi  Sayfa sayısı:
440 “Şu Çılgın Türkler” ve “Diriliş - Çanakkale 1915”in yazarı Turgut Özakman’ın yakın Türk

tarihini anlattığı üçüncü kitabı “Cumhuriyet - Türk Mucizesi”nin ilk cildi okurlarla buluştu.
“Türkiye Üçlemesi” serisinin son kitabı “Cumhuriyet - Türk Mucizesi”, 1922 ile 1938 yılları arasında
yaşanan bütün tarihi olayları belgeleriyle roman tarzında anlatıyor. Özakman’ın son kitabı, 1915’te
Çanakkale Destanı ile başlayan Milli Mücadele dönemindeki Kuvayı Milliye ruhuyla süren yakın tarihimizin
Cumhuriyetin çağdaşlaşma hamlesiyle değişen Türkiye’yi okuyucuya sunuyor. Toplam iki ciltten oluşan kitabın
ilk cildi, İzmir’in kurtuluşuyla (9 Eylül 1922) başlayıp Cumhuriyetin ilanıyla (29 Ekim 1923) sona
ererken, yeni yılda yayımlanacak ikinci ciltte ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını
yitirişine (10 Kasım 1938) kadarki 15 yıl ele alınacak.

Türkan

 Yazar: Ayşe Kulin  Yayınevi: Everest Yayınları
 Sayfa sayısı: 345 Ayşe Kulin’in “Tek ve Tek Başına: Türkan” adını

verdiği biyografik romanı, 18 Mayıs 2009’da ölen, Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın iç dünyasını
mektuplar üzerinden anlatıyor. Ömrünü cüzzamla mücadeleye adayan
Saylan’ın ölmeden önce, kendisinden bir kitap yazmasını arzu ettiğini
söyleyen Kulin, Saylan hakkında yazılan kitapların çokluğu nedeniyle önce bu projeden
uzak duruyor. Ancak Kulin daha sonra Türkan Saylan'ın "vasiyetine" sahip çıkıyor.
Önümüzdeki günlerde "Türkan" kitabının dizi film olarak çekilmesi de planlanıyor.

Kayıp Gül

KİTAP

 Yazar: Serdar Özkan  Yayınevi: Timaş Yayınları  Sayfa sayısı:
205 Genç yazar Serdar Özkan'ın ilk romanı Kayıp Gül bugüne kadar 29 dile çevrildi,

40'tan fazla ülkede basıldı. Kanada'dan Japonya'ya, Brezilya'dan Endonezya'ya, dünyanın
dört bir yanında okurların büyük ilgi ve beğenisini kazanan Kayıp Gül, birçok ülkede
haftalarca bestseller listelerinde yer aldı. Tüm zamanların en çok okunan ve sevilen
kitaplarından St. Exupéry'nin Küçük Prens'i, Richard Bach'ın Martı'sı, Hesse'nin Siddarta'sı
ve Paulo Coelho'nun Simyacı'sına denk tutulan Kayıp Gül,
özgün bir "kendini keşfetme" romanı. Kayıp Gül'ün
kahramanı Diana'nın peşine takılan okur, başta Türk
kültürüne olmak üzere, Yunan mitolojisinden Yunus
Emre'ye; William Blake'ten Sokrates'e; doğu mistisizminden
Küçük Prens'e; Meryem Ana'dan Nasrettin Hoca'ya; modern
yaşantıdan metafiziğe; gerçek dünyadan düşlerin dünyasına
ve San Francisco'dan İstanbul'a uzanan bir yolculuğa çıkıyor.

60  İSMMMO YAŞAM

 Cumhuriyet
 Türkan
 Kayıp Gül
 Bu Dinciler O Müslümanlara
Benzemiyor
 Aşk
 Suç ve Ceza
 Hipnozcu
 Abdülmecit
 Kazanan Yalnızdır
 Cahillikler Kitabı 3: Sağlık

ŞİİR

Bölünmeyen Bir Sessizlik İçinde
Öyle seviyor ki susmayı,

sözcükleri öyle seviyor ki,

lambasız kalabilir geceleri,
kışı uykusuz geçirebilir.
Esrikliğin

değişen yoğunluğu onun için her mevsim,
rüzgârlar

yoğunluğun dalga dalga esrikliği.
Derken gemiler yanaşıyor
-çok yorgun bir fırtınadan
bağrının rıhtımına-

sürgünden dönenlerle yeniden
yaşamak doludizgin.

CEVAT ÇAPAN

KASIM - ARALIK 2009

 Remzi Kitabevi (Eylül 2009)

EN ÇOK SATANLAR

ÇOCUKLARA ÖZEL

Suç ve Ceza

 Yazar: Dostoyevski  Yayınevi: NTV Yayınları
 Sayfa sayısı: 128 Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin "Suç ve

Ceza"sı belki de bugüne kadar yazılmış en özgün cinayet romanı. NTV Yayınları Suç ve Ceza'yı
Çizgi Roman Dünya Klasikleri serisinin dördüncü kitabı olarak yayımladı. Suç ve Ceza'da yalnızca
yapabildiğini kanıtlamak için yaşlı, pinti bir tefeciyi acımasızca öldüren meteliksiz öğrenci
Raskolnikov’un, sıcaktan kavrulan St. Petersburg’un dayanılmayacak kadar sıkıntılı yazında geçen
hikâyesi anlatılıyor. Aynı zamanda St. Petersburg sokaklarından Çar’ın bürokrat güruhunun kapalı
kapılar ardında rüşvete, yolsuzluğa battığı; sıradan halkınsa kimsenin umurunda olmadığı bir
toplumun portresi çiziliyor.

Düşünceler Sözleşince

 Hazırlayan: Osman Torun  Yayınevi: Kelime
Yayınları  Sayfa sayısı: 232 Montaigne, 1580 yılında

yayınladığı ve kendisini bu türün öncüsü yapacak "Denemeler"inde
"Ben kendimi olduğum gibi anlatıyorum... Kısacası kitabımın özü
benim... Ruhum sürekli bir arayış ve oluş içinde. Hep kendimi gözden
geçiririm, kendimi yoklarım... Her bir insanda insanlığın bütün hallerini
görüyorum" diyordu. O günden bugüne, önceleri daha çok insanı ve
çevresini konu edinen "Deneme"nin, kendini sürekli geliştirerek yeni
anlayışlar, renkler ve biçimler kazandığını görüyoruz. "Düşünceler
Sözleşince" günümüz Türk deneme edebiyatının elli dört yazarından
seçilmiş, aynı sayıdaki denemeleri içeriyor.

Başkasını Seviyorum

 Yazar: Ömer Özgüner  Yayınevi: Doğan
Kitap  Sayfa sayısı: 240 "Başkasını Seviyorum"
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Tabiat Ana
Anlatıyor
Tabiat Ana Anlatıyor

Yazar: Karl Ewald
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa sayısı: 240

Bu kitapta deniz konuşuyor,
kayalar konuşuyor, kuyruklu
yıldızları örümcekler, anemonlar,
çekirgeler, solucanlar, leylekler,
arılar konuşuyor. Doğada
gördüğünüz ne varsa dile gelip
tüm sırlarını döküveriyor. Hem
eğlenecek, hem yaşadığımız
dünyaya dair çok şey
öğreneceksiniz.

Nano Cezmi

Cezmi, köyde herkesin sevdiği,
oldukça zeki bir çocuktur. Ne var
ki maddi sıkıntılar yüzünden
okula devam edemez. Ama günün
birinde köylerine gelen sürpriz bir
ziyaretçi bütün hayatını değiştirir.
Ceren Hanım, Cezmi'yi evlat
edinir ve İstanbul'a götürür. Ancak
Cezmi daha eve adımını atar
atmaz kendini esrarengiz
olayların ortasında bulur. Odasına
bırakılan isimsiz notlar,
nanoteknolojiyi anlatan bir kitap
ve gaipten gelen sesler...
İpuçlarını takip eden Cezmi ve sıra
dışı arkadaşı Pırıl, olağanüstü bir
keşfe tanıklık ederler. Ama
kendilerini tehlikelerle dolu bir
maceraya attıklarının henüz
farkında bile değillerdir!

KİTAP

Ömer Özgüner’in ilk romanı. Özgüner romanında büyük
metropolde parlatıla parlatıla iyice aşınmış arzuların
peşinden koşan, her seferinde, olup bitenden epey
hırpalanmış ama yıkılmamış olarak çıkan kafası karışık bir
erkeğin hikâyesini anlatıyor. Erkekler kadınlara nasıl
bakar, neden bazen onlarla birlikte olmak istemez, neden
"Eyvah bu gece karımla sevişmemiz gerek" diye mutsuz
olur, neden tutkuyla bağlandığı bir ilişkiden kaçıp başka
kucaklar arar? Özgüner, işte tüm bunları, bir erkeğin
gözüyle anlatıyor ve "Erkeklerin bunları çok
sorgulamadığı düşünülür, halbuki öyle değil" diyor.

KİTAPLAR
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Ofisi ‘cep’e taşıyor

e-posta’ların takip edilmesi ve cevaplanması için geliştirilmiş olan akıllı telefon
Blackberry, ofisleri cep telefonuna taşıyor. Storm, Bold ve Curve modelleriyle
her zaman, her yerden elektronik postalara erişimi sağlayan Blackberry’nin,
son dönemde piyasaya çıkan yeni ürünlerinin farklı özellikleri var.

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR

Günümüzün en
önemli iletişim araçlarından biri olan e-posta’lara artık herkes her
yerden ulaşmak istiyor. İş
akışlarının ve ofislerin
en önemli unsuru haline
gelen e-posta’lara her
yerden erişimi olanaklı
hale getiren akıllı telefon ise Blackberry. Konuşma özelliği yanında elektronik postalar için geliştirilmiş olan Blackberry, bütün e-posta’ları anında cebe taşıyor. Artık her işin e-posta’yla halledildiği günümüz iş hayatında,
Blackberry’ler pek çok iş insanının vazgeçilmez parçası haline gelmiş durumda. Gece gündüz yanlarında taşıdıkları Blackberry’lerle işlerini yönetenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. Kanadalı Research in Motion (RIM) firmasının geliştirdiği Blackberry, yeni
dokunmatik ekranlı ve teknolojileri daha geliştirilmiş modelleriyle herkesin işini kolaylaştırıyor. Blackberry’nin Bold,
Storm, Curve modellerinin sağladığı avantajlar, “Tüm e-posta’ların anında cebe gelmesi, e-posta’ların ve eklerinin okunabilmesi, cevaplanabilmesi ve başkasına iletilebilmesini sağlıyor. Takvim, ajanda ve adres defteri masaüstü sistemlerle
senkronize olarak kullanılabiliyor. Messenger’la tüm Blackberry Messenger kullanıcılarıyla iletişim kurulabilmesi, internete
girilebilmesi ve SMS ve MMS gibi standart telefon özellikleri kullanılabilmesi” şeklinde sıralanıyor.

HER ZAMAN, HER YERDEN…

Blackberry’lerin sağladığı en önemli avantajlar ise her
zaman ve her yerden bilgiye erişim ve zaman, para ile işgücünden tasarruf olarak görülüyor. Blackbery yeni modellerinde kalını, incesi,
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renklisi, dokunmatik ekranlısıyla teknolojiyi yansıtıyor. Popüler kapaklı
tasarıma sahip Pearl Flip, Turkcell’le Türkiye’de pazara sunuldu.
Kullanımı rahat klavyesiyle yazı yazmayı ve telefon numarası tuşlamayı kolaylaştıran BlackBerry Pearl Flip’in kapağı açıldığında büyük
ve parlak iç ekranı ortaya çıkıyor. Kapak kapatıldığındaysa tuş arama
zahmetine girilmeden o anda yapılan telefon görüşmesi sona erdiriliyor. BlackBerry Pearl akıllı telefon serisiyle pembeden titanyuma, maviden günbatımı kırmızısına, ametist
morundan siyaha kadar gökkuşağı
renklerine sahip. Blackberry, dokunmatik ekran yarışına da Storm
modeliyle girdi.
Altın renkli BlackBerry
8320’nin de dijital kamerası, müzik
ve video oynatıcısı var.
Genelde kurumların çalışanlarına sağladığı Blackberry’yi kullanmak için kullanılan GSM operatöründen bu servisin aboneliğini açtırmak gerekiyor. Aylık 30 ya da 40
TL gibi ek bir hizmet ücreti ödeniyor.
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Dokunmatik
ekranlı kablosuz
kulaklık

Jabra, dokunmatik ekranlı kablosuz kulaklık modelleri
Pro 9400 ve Go 6400’ü tanıttı. Masaüstü telefon, cep telefonu
ve bilgisayar tabanlı VoIP cihazlara aynı anda bağlanma
ve görüşme yapma olanağı tanıyan yeni Jabra Go6400 ve
Jabra Pro9400 serileri, dokunmatik ekranları sayesinde kolaylıkla yönetilebilen kulaklıklardan oluşuyor. Bu sayede
ofis içinde hareket özgürlüğüne kavuşan kullanıcıların iş
verimliliği artıyor. Dokunmatik ekranlı kablosuz bluetooth
ve Dect kulaklık çözümleri Go6400 ve Pro9400, profesyonel ofis kulaklıklarının ses, alan ve kalitesini mobil kulaklıkların esnekliğiyle birleştiriyor. Çoklu fonksiyon tuşunu
ve dokunmatik ekranı sayesinde kullanıcılar çağrıları
uzaktan cevaplayabiliyor, sonlandırabiliyor, reddedebiliyor,
arayan numarayı geri arayabiliyor.

Çek, bak, paylaş
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Samsung Electronics, genç kullanıcılarına yönelik çıkardığı cep telefonu Samsung S3653 Corby’yi genişletti. İki
yeni telefon, Samsung B3210 Corby ve Samsung B5310 Corby’nin tanıtımı yapıldı. Telefonlar; mesajlaşma, multimedya eğlence ve iş fonksiyonları gibi farklı özellikleri ile ön plana çıkarken, Corby’nin ayrıştırıcı özellikleri olan renkleri
ve dikkat çekici gövde tasarımı gibi ayrıntılara da sahipler. B3210 Corby, yoğun
mesaj kullanımına yönelik, SMS ve anlık mesajlaşmanın yanında, sosyal ağ sitelerine de kolayca yükleme yapabilecek özelliklerle donatıldı. Ön yüzünde bir
Qwerty klavye barındırıyor. Çok özel renklerde kapaklarla sunuluyor. B5310 Corby
ise, kayar gövdeli bir telefon.

iPod nano şimdi kameralı

Apple, müzik oynatıcısı iPod nano’ya, video
kamera, mikrofon ve
hoparlör
özelliklerini de ekledi.
iPod nano’yla müzikseverler artık bulundukları
her yerde video çekimi yapabilecek, çektiklerini iPod
nano’dan izleyebilecek ve videolarını kolayca YouTube’a
aktarabilecekler. Yeni iPod nano,
daha da genişleyen renkli ekranı (2.2 inç) parlak alüminyum cam
kasası ve ultra ince tasarım özellikleriyle baştan aşağı yenilendi. iPod nano aynı zamanda canlı duraklatma ve iTunes izleme özelliğine sahip, dahili bir FM radyosu ve dahili bir adım ölçer içeriyor. iPod nano bugün
8 Gigabyte ve 16 Gigabyte’lık modelle sunuluyor ve gümüş, siyah, mor, mavi, yeşil, turuncu, sarı ve pembe dahil dokuz parlak renkte bulunuyor.

TEKNO-YAŞAM

Samsung Electronics, yüksek megapiksel kameraya
sahip cep telefonu modeli M8910 Pixon12’yi piyasaya sundu. M8910 Pixon12, tam dokunmatik ekranıyla da dikkat çekiyor. M8910 Pixon12 ile kullanıcılar, 3.1 inç tam
dokunmatik Amoled ekranla birlikte, yanlarında ayrıca bir fotoğraf makinesi taşımadan her an kolayca fotoğraf çekme ve paylaşma olanağına sahip olabilecekler. Ayrı bir kamera açma tuşu bulunan telefonla kolayca fotoğraf çekilebiliyor. En önemli özelliklerinden diğeri de, bir sonraki fotoğrafı çekmek
için gereken kayıt süresinin iki saniyeye kadar düşürülmüş olması. Touch Auto Focus (AF) takip özelliği ile kullanıcıların tek yapması gereken, bir
parmak dokunuşuyla fotoğrafın odak noktasını seçmek ve gerisini Samsung M8910 Pixon12’nin akıllı kamerasına bırakmak.

Bu telefonlar
gençler için
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MİZAH



KOMİK RESİMLER

Günün birinde üç erkek ormanda yürürlerken karşılarına büyük ve vahşi bir nehir çıkmış. Ama
erkeklerin, nehrin karşı kıyısına mutlaka geçmeleri gerekiyormuş. Bu zorlu durum karşısında
birinci erkek dizlerinin üstüne çöküp Tanrı’ya dua etmeye başlamış.
- Tanrım, lütfen nehrin karşı kıyısına geçebilmem
için bana güç ver.
Tanrı ona uzun kollar ve güçlü bacaklar verdiği için
nehrin karşı kıyısına geçebilmiş.
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3 ADAM VE TANRI

Ancak bunun için iki saat boyunca dalgalarla boğuşup, 3-4 kez boğulma tehlikesi geçirmiş ama
başarmış.
Bunu gören ikinci erkek de Tanrıya dua etmeye
başlamış:
- Tanrım lütfen nehrin karşı kıyısına geçebilmem
için bana güç ve gerekli aracı ver.
Tanrı ona bir tekne vermiş. Tekne birkaç kez ala-

bora olma tehlikesi geçirse de karşı kıyıya geçmeyi başarmış.
Tüm bu olan bitenleri izleyen üçüncü erkek de dizlerinin üstüne çökmüş ve Tanrı’ya yalvarmaya başlamış:
- Tanrım lütfen nehrin karşı kıyısına geçebilmem
için bana güç, araç ve zeka ver.
Tanrı erkeği bir kadına dönüştürmüş. Kadın haritaya
bakmış. Nehrin biraz yukarısına doğru yürümüş ve köprüden karşıya geçmiş.
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Mansiyon
Hava yollarında yemek servisi zamanı. Hostes en öndeki adama kibarca gülümseyerek sordu: - Yemek ister misiniz efendim?
Kendini lokantada zanneden yolcu servis masasına baktı:
- Seçeneklerim neler?
Hostes yine kibarca gülümseyerek seçenekleri sundu:
- Evet veya hayır.
Üçüncü
Bir alışveriş merkezindeyiz. Yaşlı bir hanım tavuk reyonunda bir türlü istediği kadar büyük bir tavuk bulamayınca, onu izleyen reyon görevlisine
söylendi:
- Bu tavukların daha büyük olmaları mümkün değil mi?
Görevli tonton teyzeye takılmadan edemedi:
- Mümkün değil teyze, onlar ölü.
İkinci
Kamyon sürücüsü “Dikkat, alçak köprü” ikaz levhasını fark ettiğinde çoktan
iş işten geçmişti. Olanca hızıyla üst köprüye bindirdi ve orada sıkıştı kaldı. Arkasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştuktan sonra trafik/kurtarma
ekibi nihayet geldi. Kurtarıcı işine başlarken polis
de gözleri sıkışmış kamyonda, sürücüye yaklaşarak söze girmiş olmak için
sordu:
- Köprüye sıkıştınız, he?
Sürücü canı burnunda homurdandı:
- Yo, köprü taşıyordum, mazotum bitti.
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O Sevmez

Temel ölümcül bir hastalığa yakalanır.
Karısı Fadime’ye sorar:
- Fadime, ben ölünce yeniden evlenecek misin? Fadime de Temel üzülmesin diye
“Evet” cevabını verir. Bunun üzerine Temel:
-Onu benim kadar sevecek misin?
- (Ağlayarak) Evet
- Onu eve alacak mısın?
- Evet
- Ona güzel yemekler yapacak mısın?
- Evet Temel'im.
-Ona sarımsaklı yoğurtlu mantı da yapacak
mısın?
- O sevmez.

MİZAH

Birinci
Trafik kuralı ihlali yapan kimsenin çıkmadığı uzun bir nöbetin sonunda polis nihayet aşırı hız yapan bir aracı durdurdu. Sürücü camı açtı. Ruhsat ve
ehliyetini uzattı. Polis ceza makbuzunu cebinden çıkarırken keyifle gülümsedi.
- Sizi bütün gün bekledim.
Sürücü nasıl olsa cezamı öyle ya da böyle çekeceğim rahatlığıyla, iç çekerek
cevap verdi.
- Anlıyorum memur bey. Elimden geldiği kadar hızlı gelmeye çalıştım ben de.
Polis, dakikalar süren gülmesi kesilmeyince adama eliyle git, git işareti yaptı ve adam cezadan kurtuldu.

 Sivrisinek kovucu spreyler sinekleri kovmuyor sizi gizliyor. Sivrisineğin alıcılarını yok ederek sizin orada olduğunuzu anlayamamalarını sağlıyor.
 Taze kakao içinde bulunan sıvı
kan plazması yerine kullanılabiliyor.
 Maymunlar her yıl uçak kazalarından daha fazla insanın ölmesine neden oluyor.
 Uyurken, televizyon izlediğinizden daha fazla kalori harcarsınız.
 Kupa papazı, bıyıksız olan tek
papazdır.
 Boeing 747'nin kanatları, uçakla uçmayı ilk başaran Wring
Kardeşlerin uçtuğu mesafeden
daha uzundur.
 Amerikan Havayolları 1987 yılında first-classta sunulan salatalardan bir adet zeytin eksiltmek
suretiyle 40 bin dolar kar etmiştir.
 Venüs saat yönünde dönen tek
gezegendir.
 Evinizdeki toz parçacıklarının büyük çoğunluğu ölmüş deri parçacıklarıdır.
 Marilyn Monroe'nin altı adet
ayak parmağı vardı.
 Walt Disney'in kendisi fareden
korkardı.
 İnci sirkeye konulursa erir.
 İnekler merdiven çıkabilir ama
inemezler.
 Ördeklerin vak sesi yankı yapmaz; nedenini de kimse bilmez.
 Kaplumbağalar kıçlarından nefes alabilirler

Cevaplar

Yılın en hazır cevapları

İLGİNÇ GERÇEKLER

1-Yattım yumuşak, uyudum sıcak sıcak.
2-Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin
tane.
3-En çok hap nerede satılır?
4-Kimin önünde herkes şapka çıkarır?
5-Arılar hangi kovana bal yapmazlar?
6-Yerin altında kırmızı minare
7-Eğri oturalım doğru konuşalım
8-Bir sihirli fenerim, kibritsiz de yanarım
9-Başımda saç yok, içimde tat çok
1-Yatak
2-Nar
3-Ağrı
4-Berberin
5-Mermi kovanına
6-Havuç
7-Deve
8-Ampül
9-Kabak

 İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ
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3
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9

10

11

12
13

K O L A Y

14
15

SOLDAN SA⁄A 1. Pirinç, bak›r, kalay gibi madenlerden çekilerek gümüfl ve
alt›n yald›z vurulmufl ince metal iplik - Bir kömür türü. 2. Ç›plak - Bir üzüm
türü. 3. Çapk›n - Nispet. 4. Bir tür flekerleme - De¤irmen olu¤u. 5. Kutsal M›s›r
bo¤as› - K›rflehir’in bir ilçesi. 6. Kalsiyumun simgesi - Ak›l - Bir soru sözü Lezzet. 7. Hamam - Bir at hastal›¤›. 8. ‹stençsiz - Parola. 9. Yapma, yerine getirme - Cüretkar - Kal›t›m›n maddi temeli say›lan asit türü. 10. Al›flveriflte aldatma. 11. Beddua - Bir bal›k türü - ‹yilik, ihsan. 12. Onura dokunma, onur
k›rma - Cemaati bayram ya da cuma namaz›na ça¤›rmak ya da baz› yerlerde
de cenaze için k›l›nacak namaz› haber vermek amac›yla minarelerde okunan
salat. 13. Gerçeklefltirilmesi zamana ba¤l› istek - Kuru tütün yapra¤›n› and›ran
k›z›l›ms› kahverengi - Tuza¤a düflürülen fley. 14. Çal›flma, ifl - Kuran’da bir
sure. 15. Haberleflme - Köpek yiyece¤i.

YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Kömür oca¤›ndan kömür ç›karan iflçi - Tanr›ça. 2.
Karakter - Edilgin - Ücret karfl›l›¤› yük tafl›yan kimse. 3. Bir Yunan adas› Komflu bir ülke - Büyük s›çan. 4. Cahit Atay’›n bir oyunu - Tembellik. 5. Çek
Cumhuriyeti’nin baflkenti - Düz dokunmufl, aç›k saman renginde bir tür ipek
kumafl - Lityumun simgesi. 6. Aya¤›n yüksek olan üst bölümü - Metin olma,
dayanma. 7. Üye - Lahza - ‹lkel bir su tafl›t› - Ba¤›ml›. 8. Sodyumun simgesi
- Kaputbezi - Saz›n en kal›n teli. 9. Stalin’e yak›n çevresince verilen ad - ‹yi,
güzel - Antlaflma. 10. Saçlar› a¤armaya bafllam›fl orta yafll› erkek - Bir zeka
oyunu - Dünyan›n uydusu. 11. Utanma duygusu - “Allah kabul etsin”
anlam›nda bir ünlem - Jüpiter’in bir uydusu. 12. Kan› - Yalan.

KARE ÇÖZÜM SOLDAN SA⁄A 1. K›laptan-Kok. 2. Ari-Razak›. 3. ZamparaOran. 4. Nuga-Abara. 5. Apis-Kaman. 6. Ca-Us-Net-Tat. 7. Is›dam-Ruam. 8.
‹radesiz-im. 9. ‹fa-Atak-Dna. 10. Kakalama. 11. Ah-Ton-Nimet. 12. HakaretSala. 13. Emel-Taba-Av. 14. Amel-Bakara. 15. ‹letiflim-Yal.
YUKARIDAN Afi
fiA
A⁄IYA 1. Kazmac›-‹lahe. 2. Ira-Pasif-Hamal. 3. Limni-IrakKeme. 4. Pusuda-Atalet. 5. Prag-Sadakor-Li. 6. Tarak-Metanet. 7. Aza-AnSal-Tabi. 8. Na-Amerikan-Bam. 9. Koba-Uz-Misak. 10. K›ranta-Dama-Ay. 11.
Ar-Amin-Elara. 12. Kanaat-Martaval.
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Z O R

K O L A Y

Bulmacamızdaki her satır, her sütun ve 3X3’lük her kutuya, 1’den 9’a
kadar rakamlar yerleştirilecektir. Her satır, her sütun ve 3X3’lük kutu
bölümlerinde 1’den 9’a kadar sayılar bir kez kullanılacaktır.
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İSMMMO
Akademi’nin
açılışında
kurdelayı
TÜRMOB
Başkanı
Masum Türker,
İstanbul Vergi
Dairesi
Başkanı
Mehmet Koç,
SGK İstanbul İl
Müdürü
Mustafa
Kuruca ve
İSMMMO
Başkanı
Yahya Arıkan
birlikte kesti.

Bir rüya daha gerçek oldu

‘Derbi ekonomisi’
yankı buldu

Pek çok çalışması medyada geniş yankı uyandıran İSMMMO son olarak da ‘derbi ekonomisi’ raporundaki saptamalarıyla gündemi belirledi.
Dört büyüklerin kasasına, 2009’daki 12 derbide bilet satışından kombine gelirleri hariç 17 milyon lira girdi. Buna göre,
derbilerde taraftar mağazalarının toplam cirosu ise 6.5 milyon
lira oluyor. Bütün bir sezon boyunca statlara girebilmek için de
388 bin kişi hareket halinde. Fenerbahçe, derbilerde 52 bin kişilik Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın biletlerinin yarısını satışa sunuyor
ve 2.5 milyon liralık gelir elde ediyor. Beşiktaş, İnönü’deki derbilerde 32 bin kişilik stadını dolduruyor ve bu derbilerde kasasına maç bileti gelirlerinden 2 milyon lira giriyor. G.Saray da
22 bin 500 kişilik Ali Sami Yen Stadı’nda derbi için 10 bin bileti satışa sunuyor, kasaya yaklaşık 750 bin lira giriyor.
Trabzonspor’un maçlarını oynadığı 23 bin kişilik Avni
Aker’de kombinelerden kalan kalan 11 bin bilet derbilerde ortalama 400 bin lira kazandırıyor.
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Mesleki gelişim, kurumsallaşma ve küresel standartlara uyum için bir rüyayı gerçekleştiren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO),
Türkiye genelindeki muhasebeci mali müşavirlere hizmet verecek İSMMMO Akademi’yi hizmete açtı. Muhasebe mesleğinde bir dönüm noktası olan İSMMMO Akademi’nin şimdilik yılda 300 meslek mensubuna hizmet vermesi, bu rakamın her
yıl artırılması hedefleniyor. 31 Ekim 2009’da fiilen eğitime başlayan İSMMMO Akademi, Dedeman İş Merkezi’nde 704 metrekarelik alanda 8 derslikten oluşuyor.
İSMMMO Akademi’de eğitimler 5 ana konudan oluşuyor. Bunlar; bağımsız adli
muhasebe uzmanlığı, iç denetim uzmanlığı, şirket ve marka değerleme, yabancı sermayeli şirketlerde muhasebe, stratejik yönetim muhasebesi ve kredi derecelendirme uzmanlığı.
İlk şubesi 1993’te İstanbul Beyoğlu’nda açılan Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) çatısı altında 16 yıldır üye ve stajyerlere çeşitli eğitimler veren ve
sadece son üç yılda bu kapsamda gerçekleşen seminer ve kurslardan toplam 25
bin 627 kişinin yararlanmasını sağlayan İSMMMO, Akademi’nin açılışıyla sektördeki
eğitim ağını genişletti. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, dün olduğu gibi yarınların
da gözde mesleği muhasebe için Akademi’nin, meslek öncesi ve meslek içi gelişimin anahtarı olacağını ifade etti. Ekonomik krizin denetimin önemini pekiştirdiğini
ve insan kaynağının önemini daha da artırdığını ifade eden Arıkan, akademiyle bu alana hizmet vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.Başkan Yahya Arıkan İSMMMO Akademi’nin İSMMMO bünyesinde faaliyet gösteren bilimsel, idari ve mali özerkliği olan bir kuruluş olarak yapılandırıldığını sözlerine ekledi.
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Türkiye şeffaflık ilkesine sıkı sıkıya tutunmalı
İSMMMO’nun düzenlediği 9. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve 3. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 12-13 Ekim
2009 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Küresel ekonomik krizin bireylerde,
bankalarda, kurumlarda ve ülkelerde güven bunalımı yaratmasından hareketle konusu “Küresel Riskler ve Denetim” olarak belirlenen sempozyum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vedat Akgiray, TÜRMOB Genel Başkanı Masum Türker başta olmak üzere yerli ve yabancı konukları
ağırlarken gerek iş dünyası gerek finans kanadından denetim dünyasının önde gelenlerini bir araya getirdi. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) yetkilileri ile uluslararası denetim şirketlerinden uzmanların
sunum yaptığı sempozyumun açılış konuşmasını yapan İSMMMO Başkanı
Yahya Arıkan, Türk Ticaret Kanunu’nun ‘yeni’ tasarısının neredeyse es-

kimekte olduğu uyarısını yaptı. Kanunun bir an önce yasalaştırılması çağrısı yapan Arıkan, “Muhasebeciler, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda yasal ve etkin çalışmalarını kanıtlamışlardır. Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyum çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” dedi. Arıkan, bugün hakim olan güven bunalımının “vücudun her hücresine nüfuz etmeye çalışan hastalık gibi” ilerlediğini, bu nedenle de krizin biteceği tarihin hala öngörülemediğini ifade etti.
Global ekonomik ve finansal krizin muhasebe meslek mensuplarını da etkilediğinin altını çizen Arıkan, ancak krizin en çok denetim ve
muhasebe olgusu üzerinde etkili olduğunu söyledi. Arıkan, sürdürülebilir
büyüme için şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulan yasalara
ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

Şükrü Kızılot
KASIM - ARALIK 2009

Her ay İş Kuleleri’nde gerçekleştirdiği eğitim seminerlerini sürdüren
İSMMMO, 4 Kasım 2009’da “Mali Mevzuatta Yaşanan Güncel Sorunlar ve Çözüm
Önerileri” konulu seminerde Prof. Dr. Şükrü Kızılot ve Avukat Zuhal Kızılot’u ağırladı. Meslek mensuplarının ilgiyle izlediği seminerde “2009 yılı ile kıyaslamalı
olarak 2010 bütçesi, yeniden değerleme
oranı ve vergilerdeki değişim, idari para

cezaları, Anayasa Mahkemesi kararlarının
yatırım indirimi, ücretlerde tarifeye etkisi,
şirket hissesi satışında KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi” gibi başlıklar işlendi. Varlık Barışı’nın da ele alındığı İş Kuleleri buluşmasında “Neden ‘Nereden buldun’ sorulamıyor, Varlık Barışı’nda sigorta,
yurtdışı bankalarda hesabı bulunanların
nasıl etkileneceği” gibi güncel soruların
yanıtları işlendi.

İSMMMO HABER

Eğitim seminerlerine yoğun ilgi
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