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İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

SANAL İTİBAR = GERÇEK İTİBAR
 DOSYA: AİLE HEKİMLİĞİ SANCI ÇEKİYOR  İSTESOB BAŞKANI FAİK YILMAZ: İSTANBUL ESNAFININ SORUNLARINI ANLATIYOR  YAZAR AHMET ÜMİT İLE SÖYLEŞİ
 EKONOMİNİN DUAYEN KÖŞE YAZARI: EGE CANSEN  FERHAT İLE ŞİRİN’İN SEVDA KENTİ AMASYA  ORTADOĞU’NUN PARİS’İ: BEYRUT  DEKORATİF ŞÖMİNELER

ZİRVEDEKİLER

Çekirdekten esnaf başkan
Çocukluğunda okuldan kalan zamanda ve
tatillerde babasının Tahtakale’deki
lokantasında çalışan Faik Yılmaz, İstanbullu
esnafın başkanı… İSTESOB Başkanlığı’nın
yanı sıra TESK Genel Başkan Vekili görevini
sürdüren Faik Yılmaz’a göre, Türkiye’de
sorun işsizlik değil, mesleksizlik. Yılmaz,
“Gençler yüksekokul yerine meslek
okullarına yönlendirilse işsizlik sıkıntısı
önemli ölçüde azalır” diyor.

10  İSMMMO YAŞAM

FERİDE AY

Okumuş ya da Atatürk’ü anlatan filmlerde denk gelmişsinizdir;
“Mustafa Kemal Atatürk cephede bir gün bir “hat sanatı” yazısı ile karşılaşır. Ata, cephede, bu yazıyı kimin yazdığını soruşturur. Askeri bulur ve hem neden yaptığını hem de ne zamandır bu sanatla uğraştığını sorar. Asker, arkadaşlarının görmesi için yazdığını söylediği bu yazı
sanatını 7 yıldır icra ettiğini anlatır… Ata, askeri dinledikten sonra kararını vermiştir; yüzbaşının askere sivilliğini vermesini emreder. Asker,
“Komutanım ben buraya savaşmaya geldim” diye itiraz edecek olunca da Ata son noktayı koyar: “Memleketin sanata, sanatkârlara ihtiyacı var. Ölünecekse biz ölürüz!”
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LOKANTADA ÇIRAK
OLARAK İŞE BAŞLADI

Faik Yılmaz, kendi deyimiyle çekirdekten esnaf… 1949’da İstanbul’da doğan Yılmaz, eğitimini sürdürdüğü çocukluk yıllarında okuldan geriye kalan bütün zamanı babasının lokantasında çalışarak geçirmiş. Yılmaz bu nedenle kendini anlatırken haklı
bir gururla “Ben ‘Tahtakale Üniversitesi’nden mezunum” diyor. Şehremini Lisesi’nde
okurken de çalışmaya devam ettiğini anlatan Yılmaz, tam zamanlı çalışmaya ise deri
konfeksiyon terzisi olarak başlamış.
Faik Yılmaz, 1977’de o zamanki adıyla Güngören Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nin
yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve ilk yönetim kurulu toplantısında başkan vekilliğine getirildi. Ekim 1980’de başkan seçildiği Güngören Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlığını da hala sürdürüyor. Takip eden yıllarda kooperatifçilik deneyimi de edinen Yılmaz, aralarında Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu’nun da olduğu çeşitli örgütlerde
görev üstlenmiş. 1986’dan beri İSTESOB’ta Yönetim Kurulu’nda görev yapan Yılmaz,
Suat Yalkın’ın vefatıyla Başkanlık görevini üstlendi. Yılmaz, 9 Mayıs 2010’daki Genel
Kurul’da ezici oy çoğunluğu ile başkanlığını yeniden tescil ettirdi.
ret Bakanlığı uhdesinde faaliyetlerini sürdürürler. Oda yönetimleri 5362 sayılı yasa çerçevesinde 4 yılda bir yapılan genel kurulla göreve gelirler. Odalar illerde birliklere bağlı çalışırlar. Birlikler de Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’na (TESK) bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler.
İstanbul Birliğimize bağlı 153 odamız faaliyet gösteriyor. Bunlardan 100’ünü Ayakkabıcılar Odası’ndan Bakkallar Odası’na, Berberler Odası’ndan Kuaförler Odası’na kadar
ihtisas odaları oluşturuyor. 18’i ilçelerde birleşik esnaf odası, 35’i de taksici ve minibüsçü
gibi motorize odalardan meydana geliyor. Şu anda aktif kayıtlı 255 bin üyemiz bulunuyor.

ZİRVEDEKİLER

Ne yazık ki artık el emeğine, göz nuruna dayanan meslekler bugünün Türkiye’sinde pek karın
doyurmadığından; sanatkârlar da giderek azalıyor.
Yine de esnaf ve sanatkârlar, ülkemizin, ekonomimizin en önemli gücü…
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
(TESK) çatısı altında 2 milyon esnaf ve sanatkâr örgütlenmiş durumda. Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’da ise kayıt dışı çalışanlar dahil 750
bin esnaf ve sanatkarın bulunduğu tahmin ediliyor.
İstanbul’daki esnaf ve sanatkarın çatı örgütü ise İSTESOB (İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği)… Birliğe kayıtlı ve aktif çalışan 255 bin üye bulunuyor.
İSTESOB’un başkanlığını ‘çekirdekten esnaf’, Faik Yılmaz yürütüyor. Bayrağı vefat eden Suat
Yalkın’dan devralan Yılmaz, esnaf ve sanatkarların
Türkiye’nin en büyük örgütlenmesine sahip olduğunu belirterek bunu rakamlara şöyle döküyor:
“Ülke çapında 13 federasyon, 82 il birliği ve
3 bin 127 odaya bağlı resmi kayıtlı 2 milyonu aşkın
küçük esnaf sanatkâr işyerinde faaliyet gösteriyor.
Ancak bu resmi aktif üye sayısı dışında bazı kimlik
bilgileri eksik olduğu için pasifte kalan ve bir de kayıt dışı çalışan esnaf sanatkârlarımız var ki bunları da katarsak ülke çapında ben şahsen 4 milyona
yakın esnaf sanatkâr bulunduğunu düşünüyorum.
Tabi esnafın aile fertlerini ve de yanlarında çalıştırdıkları personeli de hesaba katarsanız 7-8 milyonu
aşkın insan bizim kitlemiz demektir. Anadolu’da bir
köye, bir kasabaya gittiğinizde o bölgede karşılaşacağınız, konuşacağınız ilk insan oralarda sözü geçen esnaftır. O bölgelerin, mahallelerin bekçisi, sokakların ışığı esnaftır. Siyasetçi seçim zamanı önce
esnafı gezerek çalışmaya başlar.”
TESK’in Genel Başkan Vekili de olan Faik Yılmaz ile bu dev örgütün üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştuk.
Esnaf ve sanatkar birliklerinin
yapılanmasından söz edebilir misiniz?
Esnaf ve sanatkâr meslek grubuna göre illerde
Esnaf Odaları Birliği Sicil müdürlüklerine başvurarak
odaya kayıt olurlar. Bu odalar da Sanayi ve Tica-
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YAHYA ARIKAN
ÇAĞ ATLATTI
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Faik Yılmaz’ın İstanbullu mali müşavirlerle işbirliği
ve güç birliği eski bir geçmişe dayanıyor. Yılmaz, İSTESOB’un
1988 yılındaki Genel Kurulu’nda Çalışma Programı kitapçıklarında mali müşavirlerin oda bünyesinde örgütlenmeleri gerektiğine yer verdiklerini hatırlatıyor. Bu katkının unutulmamasını isteyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam ediyor:
“O dönemde ANAP Hükümetinin bakanları da toplantıda bulunuyorlardı. Yasa konusunda destek sözü verdiler. Ardından da bugünkü yapılanma gerçekleşti. Tabii bizim derdimiz kayıt dışı çalışan muhasebecilerden kurtulmaktı. Böylece üyelerimizi bazı tehlikelerden korumak istedik. İSMMMO’nun çalışmalarını başarılı buluyorum. Değerli dostum
Yahya Arıkan, gerçekten başarılı ve üyelerine çağ atlatacak
fırsatlar kazandırdı. Kendisini kutluyorum.”

Ancak pasif kayıtlı ve diğer kayıt dışı olanlarla birlikte İstanbul’daki esnaf sanatkâr sayısı 750 bin civarındadır.
İstanbul’da ve TESK’te ne gibi çalışmalarınız
var?
Birlik yönetiminin en önemli uğraşı bağlı olan 153 esnaf odası
ve meslek grubunun dönem dönem yaşadığı problemleri çözmekle geçiyor. Mesela 4 yıldır zam almayan minibüsçü esnafının sorunları Büyükşehir Belediyesi’nde uzun uğraşlarla çözülebiliyor. Benim ilk dönemime
rastlayan en önemli konu; esnaf sanatkârımızın uzun yıllardır ödeyemediği biriken kamu borçlarına yeni bir yapılandırma uygulanmasıydı. Bunu bulunduğumuz her platformda ve basında sık sık dile getirdik. Çok şükür sonunda önemli bir mesafe aldık… Kamuoyunda ve medyada daha etkin olmaya çalışıyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık.
Sicil müdürlüklerimizi esnafa daha iyi hizmet verecek şekilde yeniden
düzenledik ve Anadolu yakasındaki esnafımız için oraya da bir şube açtık. Kendi teşkilatımız içinde oda başkanlarının kaynaşmasını sağlamaya
çalıştık. Buradaki çalışmalarımızın ardından 27 Eylül 2010’da TESK Genel Kurulunda Genel Başkan Vekilliği’ne getirildim. Dolayısıyla haftada iki günümüzü Ankara’ya ayırmak durumunda kaldık. TESK olarak
da esnafımız adına önemli çalışmalar yapılıyor.
Esnafın gündeminden yıllardır düşmeyen bir
konu var; o da esnafın emekliliğine dönük dü-
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zenlemeler. Haksızlık nereden kaynaklanıyor?
En uzun süre maaş ödeyen esnaf, Bağ-Kur’dan en az maaşı alıyor. Bunun çok sebebi şu: Bağ-Kur, 1972 yılında kuruldu ve devletin kendi yağı ile kavrulan tek kurumuydu. Yani esnafın kendi ödediği primlerle emekli olanlara maaş ödeyen bir kurumdu. Yani biz esnaf olarak
kendi emekliliğimizi kendimiz kazandık. Ancak o zamanlar BağKur’da TESK temsilcisi de görev yapıyordu. Ancak ne hazindir ki, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 2005 yılından sonra temsil edilmiyoruz. Yani
SGK’da bizi temsil eden kimse kalmadı. Talebimiz SGK’da TESK temsilcisinin
yer almasıdır. Bu arada düşük maaşın bir başka sebebi de esnafımızın
prim yatırırken ve basamak seçerken bilinçli olmayışından kaynaklandı.
Mesela Bağ-Kur’da 6. basamaktan başlayan düşük prim vardı. Oysa sigortalı isterse 12. basamaktan da prim yatırıp yüksek maaş almayı başından sağlayabilirdi. Tüm bunlar kötü sonuçta etken oldu. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Sigara ve içki gibi ürünlerin gösterilmeden satışıyla ilgili düzenlemeler söz konusu. Bu düzenlemeler esnafı nasıl etkileyecektir?
Yasaklar genelde bizim küçük esnafımızda ya da tekel bayilerinde
uygulanıyor. Oysa sigara satışları AVM’lerde (alışveriş merkezleri), dev
marketlerde en ön saflarda, kasa yanındaki en flaş yerlerde sergileniyor.
Amaç müşteriye hatırlatmak... Aynı şekilde küçük içeceklerde market-
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HEM ÇALIŞARAK
HEM TORUNUYLA DİNLENİYOR

Faik Yılmaz, oldukça yoğun çalışıyor. Haftanın iki gününü Ankara’da geçiriyor. Kalan
zamanlarda da İstanbul’daki esnafın dertlerine yetişmeye çalışıyor. Toplantılar, etkinlikler,
İstanbul esnaf ve sanatkarının dertleri derken kendine pek zaman ayıramadığını belirtiyor.
Yine de böylesi yoğun tempoya yetişmenin bir yolunu buluyor. Bunun sırrını da kendini teselli ettiği felsefesiyle açıklıyor: “Çalışmak en iyi dinlenmektir…”
İSTESOB Başkanlığı ve TESK Genel Başkan Vekilliği görevinin yanı sıra İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde Müteşebbis Heyet Üyesi olan Faik Yılmaz, “İnanın bazen yemek yemeğe bile vaktim olmuyor” diye yoğunluğunu anlatıyor. Bu yoğun programında bile çok sevdiği torunu Zeynep Yılmaz’a yer açmanın bir yolunu her zaman buluyor.

ZİRVEDEKİLER

lerde açıkta, belli reyonlarda satılıyor. Bu
konunun düzenlenmesi konusunda maalesef
bizden herhangi bir görüş alınmadı. Bakıyoruz, her alınan kararda, küçük esnafın satışlarını engelleyecek fikirler üretiliyor. Biraz da bu dev marketlere yönelik düzenlemeler getirilse o zaman anlayacağız. Mesela
Avrupa’da AVM’ler şehir dışına yaptırılıyor.
Hatta AVM’lerden elde edilen vergi gelirinin
yüzde 5’i havuzda toplanıp, o yörede mağdur olan küçük esnafa dağıtılıyor. Yetkililer
birazda, kendi istihdamını kendi gücüyle sağlayan küçük esnafı düşünmeli.
Esnaf aynı zamanda sokağın nabzını en iyi tutan
meslek grubudur. Üyeleriniz
ne diyor; kriz bitti mi?
Hayır. Özellikle küçük esnafımız son
yıllarda AVM’lerin baskısı ve yayılmasıyla
çok kötü bir dönem yaşıyor. Küçük esnafın
korunması konusunda hiçbir tedbir alınmıyor.
AVM’lerin işi iyi olabilir. Ancak oralarda kasaya giren para akşam bankalardan yabancı
ülkelere akıyor. Bunu hükümetimizin görmesi gerekiyor. Ben üstüne basa basa söylüyorum. Bu ülkenin orta direği olan kendi ekmeğini kazanan küçük esnaf sanatkâr
korumaya alınmalıdır. Biz bunun çalışmasını yetkilerle yapmaya hazırız.
Size göre Türkiye’nin en
önemli sorunu nedir? Neler yapılmalı?
En büyük sorun, eğitim… Son yılların bana göre en büyük sorunuysa işsizlik
ve buna bağlı olarak da mesleksizlik... Hatta ben şöyle söyleyebilirim; bu ülkede sorun işsizlik değil, mesleksizlik. Bu konuda
gençler çok zor durumdalar. Anne babalar,
yüksekokula gönderdikleri çocuklarının işsiz kalmasından muzdaripler. Oysa yüksekokul yerine meslek okullarına yönlendirme yapılsa, bugün yaşanan eleman ve işsizlik sıkıntısı önemli ölçüde azalır. Mesleki eğitime önem verilmeli…
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Devir, sanal itibar devri!

Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki
itibarınızın da iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile
gerçek itibarın birbirini tamamladığı çağımızda, bir
anlamda her şey Google’a adınız yazıldığında çıkan
sonuçlara endeksli. Sosyal medyada yazılan
mesajlar, kötüleyici blog yazıları tahmin
edildiğinden daha etkin. Sanal itibar o kadar
önemli hale geldi ki, artık Google’da isminizi
temize çıkarmayı görev edinen şirketler bile var.
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AYŞEGÜL EMİR

Sanalda itibarınızın nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü? Google, Facebook, Twitter’da adınız, şirketiniz ya da ürününüz nasıl
görünüyor? İnternette ve sosyal medyada temiz bir ada sahip olmak, günümüzde itibar için olmazsa olmazlardan biri haline geldi. Artık gerçekteki itibarın, sanaldakiyle tamamlanması gerekiyor.
Arama motorunda adınızın hangi sitelerde, yazı ve fotoğraflarda
geçtiği sosyal medyada, forumlarda ve bloglarda nasıl göründüğü
artık sizi anlatıyor. Büyük firmaların çoğu işe eleman alırken adayın sanaldaki itibarına da bakıyor.
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Tüketiciler ya da işbirliği arayanlar ilk Google’a soruyor. Hatta ilk
kez tanışanlar bile birbirlerini ilk internetten araştırıyor. Bireyler satın
almalarını, ürünlerin sanaldaki itibarına göre yapıyor.
Arama motoru pazarının yüzde 90’dan fazlasını elinde bulunduran Google’a yazıldığında hakkında kötü bilgiler çıkan insan, şirket ya da ürünün artık işi zor. Geçmişte yaptığınız bir hata, düşmanlarınızın iftirası, yanlış bir haber, akrabanızla ilgili kötü şöhret, hatta isim
benzerliği taşıdığınız kötü şöhretli biri
sanaldaki itibarınızı yerle bir edebilir.
Bu da bilmeden çok iyi bir iş fırsatının kaybedilmesine, ürünün elde
kalmasına, bir politikacının seçimi
kaybetmesine, iyi bir ortaklık fırsatının kaçmasına hatta firmanın iflas etmesine neden olabilir. Türkiye’de kullanıcı sayıları ve etkinlikleri
hızla artan Facebook, Twitter ve
bloglar da sanal itibarın önemli
mecraları. Facebook’ta protesto
amaçlı kurulan gruplar, Twitter’da yazılan mesajlar, kötüleyici blog yazıları
tahmin edildiğinden daha fazla etki
gösteriyor.

İSİM TEMİZLEME SEKTÖRÜ
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İÇERİK KALDIRTMA BİLİNMİYOR

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen yaptığı açıklamalarda, sanalda kişi hakkında çıkan yanlış bilgilerle ilgili kendilerine çok talep geldiğini söyledi. Şen, şunları anlattı: “Çoğu insan kendisiyle ilgili bir içeriği internetten nasıl kaldıracağını bilmiyor. Bununla ilgili birkaç yöntem var. Google.com/Support’tan içerik kaldırma için
talepte bulunulabilir. Facebook’un adresinin de nereden bulunacağı bilinmiyor. www.copyright.gov adresinden dünyadaki bütün sitelerin bilgileri alınabilir. Biz bunun Türkçe versiyonunu
çıkardık. Internet.tib.gov.tr’den tüm sitelerin adreslerine ulaşılabiliyor. Kanuni çerçevede kişiler kendileriyle ilgili gerçek dışı yazıları sitelerden bu yollarla çıkarttırabiliyor.”

KAPAK

Sanal itibar o kadar önemli
hale geldi ki artık bu konuda bir sektör de doğmaya başladı. İnternette
geçmişi ve istenmeyen bilgileri temizleme hizmeti dünyada olduğu
gibi Türkiye’de de veriliyor. “Google’da ismimi, ürünümü arattığımda
karşıma rahatsız edici bilgiler çıkıyor. Bunları önlemenizi istiyorum”
diyorsunuz. Onlar da para karşılığı
bunu yapıyorlar.
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ÖNCE SANAL
GEÇMİŞ
SONRA İŞ

KAPAK

Sanaldaki itibarınız iş başvurularında da karşınıza çıkabilir. CareerBuilder insan kaynakları sitesinin verdiği bilgiye
göre, işverenlerin yüzde 60’a yakını adayların önce sosyal ağlardaki bilgilerine bakıyor. İş başvurusu yapanlar Facebook profilleri nedeniyle doğrudan reddedilebiliyor. İşe girdikten sonra sanal profilinde yanlış şeyler yazanların da son yıllarda işten atıldıklarına tanık olunuyor. Uzmanlara göre,
çalışanların internette yapılan ve yazılan her
şeyin kayıt altında olduğunu unutmamaları
gerekiyor. İnternet ortamında neyi paylaştıkları konusunda çok dikkatli olmaları lazım. Yaptıklarınız ve yazdıklarınız, hiç ummadığınız yerde, önünüze çıkabilir.
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Burak Kebapçı, bu alandaki talebi
ve fırsatı gören girişimcilerden biri. GoogleSil aldı bir site kuran Kebapçı, yakında
işini internette imaj danışmanlığına
dönüştürmeyi hedefliyor. İtibarın çok
önemli olduğunu anlatan Kebapçı, “İnsanlar internette yazılan her şeye inanıyor.
Kişilerin hakkında çıkan asılsız haberler bile
insanların itibarını büyük ölçüde zedeliyor.
Bu nedenle bu sektör gelişti” diyor.
Kebapçı bu işe ilk olarak bir arkadaşının internetteki arama motorlarındaki ismini silmekle başlamış. Daha sonra bu
yönde yoğun talep olduğunu görerek bu
alana odaklanmış. Kebapçı, bireylere ve
kurumlara hizmet verdiklerini söylüyor ve
şu bilgileri veriyor:
“İnsanlar belli aramalarda ve internet sayfalarında haklarında çıkan ya-
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HER SİTEYE ÜYE OLMAYIN

 Belli aralıklarla kendi adınızı Google gibi popüler arama motorlarında aratın.
 Sosyal ağlarda neleri paylaştığınıza, hangi gruplara dahil olduğunuza dikkat
edin. Buralardaki gönderileri herkesin gördüğünü unutmayın. Her yazdığınız yıllar sonra bile karşınıza çıkabilir.
 Her sosyal medya sitesine üye olmayın. Size gelen her daveti kabul etmeyin.
 Sizinle ilgili kötü içerikli gönderilere karşı soğukkanlı davranın. Siz de hemen
kötü içerikle karşılık verme yolunu seçmeyin.
 Hemen site yöneticileriyle temasa geçin. Twitter ve Facebook gibi ağlarda yasal düzenlemelerin farklı olduğunu unutmayın. Facebook ya da diğer uluslararası sitelerin
yazışma adresi için www.copyright.gov’dan yararlanabilirsiniz.
 Bu noktada Google.com/Support’dan içerik kaldırtma için talepte bulunabilirsiniz.
 Başvurularınıza karşın haksız içerik çıkartılmadıysa mahkemeye başvurabilirsiniz.
 Yabancı diliniz yoksa ve bu prosedürlerle kendiniz uğraşmak istemiyorsanız
bu alanda yeni kurulmaya başlayan firmalardan para karşılığı yardım alabilirsiniz.

KAPAK

zılı ve görsel verileri internet ortamından kaldırmamızı istiyorlar. Önce ilgili siteyle irtibata
geçiyoruz. Teknik kaldırma ve bu da sonuç vermezse bilişim avukatımız tarafından gönderilen ihtarname ile gerekli işlemleri yapıyoruz.
Bu hizmetle kişi ve kurumların sanaldaki itibarını
koruyarak, hayatlarına alınları ak devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İnternetteki bilgiler kalıcı oluyor. Tabii birisi onları kaldırmak
için uğraşmadığı sürece... Bu hizmetin belli ücreti var. Sayfa başına 2 bin TL alıyoruz. Yapılacak işlem fazlaysa paket fiyatı hazırlıyoruz.”
İsim benzerliklerinde de kişi zarar görüyorsa içeriğin kaldırılması için çalışılıyor. Ayırt
edici bir özellik yoksa o isimdeki kişi de zarar
görebiliyor. Kebapçı’nın önerisi kişinin kendi ismiyle forum ve gruplara üye olmaması. Gençlik hataları da sanaldaki itibarı sarsabiliyor. Burak Kebapçı, gençliğinde forumlara yazı ya-
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zanların yapılan konuşmalarının sonradan sorun yaratabildiğine dikkat çekiyor. Burak Kebapçı, “Kimse sanalda kendisiyle ilgili olumsuz bir sonuç çıkmasını istemiyor” diyor.

NASIL SİLİNİYOR?

KAPAK

GOOGLE’DAN TAVSİYELER

Google, online itibar yönetimiyle ilgili bir rehber yayınladı. Burada herkesin kendi sanal itibarını yönetebileceğine vurgu yapıldı. Bu rehberde şu tavsiyelere yer verildi:
 İlk adım önleyici davranmak. Bu nedenle sanalda paylaşacağınız bir
şey için iki kere düşünün.
 Sizinle ilgili kötü bir şey yayınlandıysa hemen siteye başvurun. Çıkarılmasını isteyin. O siteden içeriği kaldırttıktan sonra Google’ın da internetten
içerik kaldırtma aracıyla işlemi hızlandırabilirsiniz.
 Ama eğer siteler içeriği kaldırtmak istemezse Google’dan o içeriği yok
edemezsiniz. Bu durumda bilgilerin görünürlüğünü azaltmanız gerekir. Arama
sıralamasında altlara düşmesini sağlayabilirsiniz.
 Bir Google profili yaratın. Bu şekilde sizinle ilgili araştırma yapmak
isteyenler sizin sağladığınız bilgileri görsün. Bilgileri başkasından değil ilk elden sizden öğrensinler.
 Müşterilerinizden biri firmanızla ilgili olumsuz bir yorum yaptıysa siz
olumlu görüşü olan müşterilerin görüşünün görülmesini sağlayın.
 Bloglarda hakkınızda olumsuz yorumlar varsa, kötü resimleriniz bulunuyorsa, siz başka bir blog açarak onları farklı gösterin.
 Eğer bir sitede mahkeme sizin lehinize sonuçlandığı halde eski bilgi
varsa onlardan yazının güncellenmesini isteyin.
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Peki, sanalda istenmeyen
bilgiler nasıl siliniyor? Öncelikle
bilgilerin yer aldığı siteden çıkarılması için talepte bulunuluyor.
Ama bilgiler çıkarılana kadar Google’da aratıldığında sıralamanın düzenlenmesi sağlanıyor. En
azından aramalarda çıkan ilk on
sitede isminizin güzel görünmesini
sağlıyorlar. Kötü içeriğin alta kaydırılması, iyi bilgilerin yer aldığı
sitelerin üste çıkması sağlanıyor.
Bu sektörde, arama motoru optimizasyonu, itibar durumunun sürekli takibi, soysal medya danışmanlığı, her yerdeki içeriğin devamlı güncellenmesi ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Genelde bu tarz firmalara kurumlar
şu anda sıkça başvuruyor. Bireylerin başvurularında da hızlı artış
görülüyor.
Netitibari.com’un kurucusu Cem Günal da, Türkiye’de genelde kurum ve şahısların haklarında çıkmış haber, iftira, karalama gibi rahatsız edici yayınların ortadan kaldırılması için
kendilerine başvurduğunu anlatıyor. Günal, sanal alemde itibarın korunmasının normal hayattan daha zor olduğunu ifade
ederek şunları söylüyor: “Sanal
alemde her zaman karşınızda muhatap bulamayabiliyorsunuz.
Kendini gizleyen biri sizinle uğ-
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şınıza çıkabileceğini unutmayın.
İyi bir itibar için sanalda daha sonra pişman olunacak yazı ve
fotoğraflar paylaşılmamalı. Sanal alemin tehlikeli yönlerinden uzak durulmalı. Tanınmayan kişilerle iletişim kurulmamalı.”

KAPAK

raşıyorsa sonuç almanız pek mümkün olmayabilir. Sanal itibarın evlilik, siyasete atılma, işe girme gibi durumlarda önemli etkisi oluyor.
İşverenler ve insan kaynakları yöneticileri, sosyal ağları yakından takip ediyor. Paylaşılan her bilginin ileride hiç beklenmeyen bir anda kar-
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başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Bir ülke düşünün ki, her üç kişiden biri internet kullanıcısı… Yine bu kullanıcılardan yüzde 86’sı her gün internete bağlanıyor. Bu ülkede internet kullananların yüzde 42’si 25-44 yaş aralığında… İnternete bağlanan iki kişiden biri de orada gazete ve haber okuyor.
Yine bir ülke düşünün ki, dünyanın en yaygın sosyal paylaşım ağı Facebook’ta kullanıcı sayısı 22 milyonu buluyor. Bu ülkedeki internet kullanıcı sayısının 24 milyon olduğu düşünülürse, neredeyse herkes Facebook’ta…
Bahsettiğimiz ülke size yabancı değil; Türkiye… Artık internet hayatımıza öylesine girdi ki, bu gerçeğe uzak durmak mümkün değil. Cep telefonu kullanıcısı oranıyla dünyayı şaşırtan Türkiye’de cep telefonlarıyla internet entegre olduğu zaman yani herkes cepten internete girdiği zaman artık hepimiz sanal dünyaya yaşıyor hale geleceğiz.
Sanal dünyada da hayat zor… Bu dünyanın da kuralları ve kuralsızlıkları var. Şu anda yasal çerçeve oluşmadığından kuralsızlık
biraz daha hakim. Sanal dünyada kişi ve kurumlar kolayca karalanabiliyor. Bu nedenle sanal alemde ‘itibarı korumak’ çok önemli. Bu yüzden İSMMMO Yaşam’ın kapak konusunu ‘sanal itibar’ konusuna ayırdık. Sanal itibar ile gerçek itibarın birbirini tamamladığı
günümüzde, artık Google’de bireylerin ve şirketlerin isimlerini ‘temizleyen’ şirketler bile ortaya çıkmaya başladı.
İSMMMO Yaşam’da yalnızca sanal dünyadan haberler yok. Dergimizin önemli bir bölümü gerçek dünyadaki haberlerden
oluşuyor. Dosya konumuzu İstanbulluların sağlıkta yeni tanıştığı aile hekimliği sistemine ayırdık. Sistemin şu aşamada sancıları olduğu kesin. Dileriz, birinci basamak sağlık hizmetlerindeki bu yeni uygulama vatandaşların aldığı sağlık hizmetlerinin
kalitesini yükseltir.
Dergimiz; meslek mensuplarımız ve toplumun önde gelen şahsiyetleriyle sizler arasında bilgi köprüsü olma işlevini sürdürüyor. Zirvedekiler sayfalarımızdaki konuğumuz; İstanbul’daki esnaf ve sanatkarların sözcüsü Faik Yılmaz. İstanbul Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, esnafın sorunlarını ve çözüm yollarını anlattı. Hürriyet Gazetesi’nin en uzun soluklu köşe yazarlarından Ege Cansen ile de ekonomiyi ve ekonomi gazeteciliğinin değişen dinamiklerini konuştuk.
Son yıllarda polisiye romanın gelişiminde öncü olan Yazar Ahmet Ümit ile suç edebiyatı üzerine yaptığımız söyleşiyi sayfalarımızda okuyabilirsiniz. Edebiyat dünyasındaki gelişime üyelerimiz de katkıda bulunuyor. Mali müşavir Sevgi Vural’la
şairliği ve ilk şiir kitabı üzerine yaptığımız sohbeti de dergimizde bulabilirsiniz.
Gezi sayfalarımızla sizleri Ortadoğu’nun Paris’i Beyrut’a ve Orta Karadeniz’in sevda ve şehzadeler şehri Amasya’ya
götürmek istiyoruz.
Sağlıktan eğitime, kültür sanattan sinemaya, kariyerden lezzete kadar dopdolu bir dergi ile yine karşınızdayız… Umarız beğenir ve keyifle okursunuz.
Sevgiyle kalın dostlar…

Yahya Arıkan
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Hürriyet’te
28 yıldır
kesintisiz
yazıyor

Ege Cansen, ekonominin duayen köşe
yazarlarından… Arçelik, Koç Holding ve Anadolu
Endüstri Holding’te üst düzey görevlerde bulunan
Cansen, deneyimlerini 1983 yılından beri
televizyon programları ve Hürriyet’teki köşesi
vasıtasıyla okurlarına aktarıyor. Cansen, köşe
yazarını süt veren bir anneye benzetiyor. Cansen,
“Okur bebek gibidir. Bilgileri okurun ağzına süt
veren anne gibi vereceksiniz” diyor.
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SEHER KARATAŞ
Hürriyet gazetesinde tam 28 yıldır
kesintisiz olarak köşe yazarlığı yapıyor. Özel
sektörde ve ekonomide elde ettiği deneyimlerini farklı bir bakış açısıyla okurlarına
aktarıyor. Bu isim, Ege Cansen’den başkası
değil. Derinine ele aldığı ekonomik konularla ilgili yazdıkları geniş kitlelerin beğenisini kazanıyor. 1983’te ‘Oyunun Kuralı’
başlıklı sütunda başladığı yazarlığa o gün
bugündür devam ediyor. Hürriyet’in eko-

nomi sayfalarını görüşleriyle
renklendiriyor. Köşe yazıları dışında yaptığı televizyon programları ile de Türkiye ekonomisine ayna tutan Ege Cansen, 2000’li
yıllarda CNBC-e Televizyonu’nun ekonomi
sohbet programlarının da popüler ismiydi. Televizyon deneyimi de olan Cansen’e
göre, bir televizyon yorumcusunun mutlaka
yazar olması gerekiyor. Köşe yazarı olmadan iyi programcı olunamıyor.
Ege Cansen, aslında özel sektör kökenli. Arçelik’te Genel Müdür Yardımcılığı,
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İŞ HAYATINA DÜŞMAN
EKONOMİ GAZETECİSİ OLMAZ

1980’lı yıllardan bugüne ekonomi gazeteciliğindeki gelişimi nasıl görüyorsunuz?
O zaman gazetecilerin hepsi solcuydu, işadamından hiç hoşlanmazlardı.
Onlara göre işadamları düzenbaz, yalancı, işçi düşmanı fabrikatörlerdi. O
yüzden her haberin içine bir olumsuzluk sokuyorlardı. Ama ben öyle değildim, çünkü ben Koç Grubu’ndan geliyordum. Oradan ayrıldıktan sonra
da birçok şirkete danışmanlık yapmaya başlamıştım. Yani ben iş hayatından
gelen bir adamım. Böyle birinin iş ve ekonomi hayatına sevgi, saygı duyması gerek. Hem işadamına, hem iş hayatına düşman hem de ekonomi
muhabiri olunmaz. O dönem öyle olduğu için de ekonomi gazeteciliği gelişmiyordu. Bugünse ekonomi muhabirleri başka bir boyuta savruldu. Ekonomi muhabirlerinin çoğu işadamlarını över oldu. Bu onların kendi tercihleri
miydi, patronları mı böyle olmaları için onları zorladı yahut da reklam verenlerin etkisi ile mi oldu bilmiyorum ama bu savrulma iyi değil. Umarım
kısa sürede bu konuda bir toparlanma yaşanır.
tisiz 28 yıl köşe yazan tek kişiyim. Halen haftada iki gün yazı yazıyorum. Zaten Hürriyet’e başladıktan sonra başka bir yayın kurulunda profesyonel olarak yazı yazmadım. Ama televizyoncu olarak profesyonel işler yaptım. Televizyonda ilk işim 1987 yılında TRT 2’de oldu. Televizyonda esas kariyerim ise
1998 yılında Hurşit Güneş ve Kerem Alkim’le beraber CNBC-e’de ekonomi sohbet programı yaptığımda başladı. O program çok tuttu. Aynı dönem NTV’de
de Deniz Gökçe, Asaf Savaş Akat ve Mahfi Eğilmez ‘Eko Diyalog’ programına
başlamışlardı. Ben bazen CNBC-e’den çıkıp Eko Diyalog’a gidiyordum. En sonunda Mahfi programdan ayrılınca bana ‘Sen bize katıl’ dediler. Üç sene de
Eko Diyalog ekibinin üyesi oldum. Geçen seneye kadar Burçak Önder’le ‘Şirket Doktoru’ adında yine CNBC-e’de bir program yaptım. Ondan önce de Mahfi Eğilmez’le birlikte ‘Ege ve Mahfi’ adında yine CNBC’e’de haftalık bir program yapmıştım.

Bir arkadaşının
Amerika'dan
aldığı nişanı,
karısı Handan
ile birlikte
gösteriyorlar.

GÜNDEMİN SESİ

Koç Holding Sanayi İşleri Koordinatörlüğü ve Anadolu Endüstri
Holding’te ise Murahhas Azalık yaptı. Koç Holding’e 19 yılını veren Cansen, halen yazarlık yanında Anadolu Endüstri Holding’e
bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık yapıyor.
Cansen&Cansen Danışmanlık’ta da ortak müdür olarak aktif iş
hayatına devam ediyor.
Cansen’le gazeteciliği, iş dünyasını, kişisel kariyer serüvenini,
kriz yönetimini konuştuk.
Gazetecilik serüveniniz nasıl başladı?
Gazetecilikle bağlantım lise yıllarına gidiyor. Yazı çizi işlerine meraklı biriydim. İzmit Lisesi’nde okuduğum dönem Selahattin Tensel, Hürsöz adında bir gazete çıkarıyordu. Bir gün bu
gazetenin önünden geçerken içeri girdim ve “Ben de bir şey yazabilir miyim” dedim. Böylece 1953 yılında benim gazetecilik hikayem başladı. Aynı dönem lisede de Baca ve Değirmen isimli
iki duvar gazetesi çıkardık.
Liseyi bitirdiğim 1955 yılında İstanbul Üniversitesi’nin Gazetecilik Enstitüsü’ne başladım. Enstitü’ye devam ederken Üsküdar
Ekspres ve Kadıköy Postası adlı gazetelere röportaj muhabirliği
yaptım. Bir yıl okuduktan sonra Enstitü’den ayrılarak, işletme bölümünü kazandığım ODTÜ’ye gittim. Orada da öğrenci hareketleri ve gazete işleri ile meşgul oldum, bir öğrenci dergisi çıkardık.
Ben Amerika’dayken Arçelik bir dergi çıkarmaya başladı.
İki yıl ‘Bir mektup var’ adıyla, işletme ve muhasebe konusunda
MBA yaptığım Amerika’dan o dergiye yazdım. Amerika’dan dönünce Arçelik’te çalışmaya devam ettim. Derginin de bir nevi başyazarı oldum. 1976 yılında Türk Sevk ve İdare Derneği’nin yayın bölümünde görev aldım. Aynı zamanda asıl olarak Arçelik’te
Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyordum. Bir yandan da Milliyet Gazetesi’nin ‘Düşünenlerin Düşüncesi’ adındaki bölüme iki
üç ayda bir ekonomi ile ilgili yazılar yazmaya devam ediyordum.
Hürriyet Gazetesi’yle yollarınız nasıl kesişti?
19 yıl çalıştığım Koç Grubu’ndan 1980 yılında ayrıldım. Bir
süre danışmanlık, çeşitli dergilerde yazarlık yapmaya devam ettim. 1983 yılında Nezih Demirkent, Hürriyet’in Genel Müdürlüğü’nden ayrılmış; onun yerine Arda Gedik getirilmişti. Daha önce
Koç’ta çalışan Arda bana, Hürriyet’te kuracağı danışmanlar kurulunda görev teklif etti. Teklifini kabul ettim ve Hürriyet’e gittim. Ekonomi sayfalarına danışman olarak çalışmaya başladığım
Hürriyet’te o yıllarda ekonomi yarım sayfaydı. Sayfanın sorumlusu
Cahit Düzel, muhabirleri de Enis Berberoğlu ile Vahap Munyar’dı.
Danışman olarak başladığım çalışmaya Hürriyet’te şu an kesin-
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GAZETECİNİN
KALEMİ KESKİN
OLMALI

Bugüne kadar sansüre uğrayan yayınlanmayan yazınız
oldu mu?
28 yılda üç tane yazım sakıncalı bulunduğu için yayınlanmadı. Bunlardan ikisi
AKP iktidarı döneminde, biri de Özal döneminde yayımlanmadı. Ben şuna saygı duyarım. Bir gazetenin bir yayın politikası vardır. O politika ile uyumlu yazmanız gerekebilir. Çünkü bu işte çok ince bir çizgi var. “Burası benim köşem, istediğimi yazarım” diyemezsin. Bir gazeteci iktidardan baskı gördüğünde kalemini iyice köreltir. Halbuki
kalem biraz keskin olmalı, ucundan kan damlamasa da bir şeyler damlamalı. Bugün gazetecilerin en büyük sorunu, AKP’nin baskısı. AKP, yaptığı baskılarla medyayı sindirdi.
Gazete patronlarına yazarlarına sahip çıkması
yönünde baskı yapıyor. Zaten Başbakan
bunu açıkça söylüyor. Tabii bir yandan da her
yemekte biraz acı olması gerektiğini bildiği
için bir süre birkaç köşe yazarına fazla bulaşmaması gerektiğini biliyor. Ama şu da var,
bu tarz baskılar olduğunda yazar kendi kalemine kendisi zaten sansür uyguluyor.
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Bilgi
Üniversitesi'n
de katıldığı bir
konferanstan
sonra
konuşmacılarla
birlikte...
Peki, “televizyon mu, gazete mi” desek?.. Hangisi sizin için daha keyifli bir çalışma alanı?
Televizyonun kitlelere ulaşma gücü
çok yüksek. Bugün en küçük televizyona
çıksanız bile, sizi birileri görür. Bu programı
hiç kimse seyretmez deseniz de izlenirsiniz. Yani televizyon adamı çabuk şöhret yapar, onun öyle bir keyfi var. Fakat yazarlığın da önemi çok büyük çünkü yazı çok
düşünülerek yazılıyor. Bence zaten bir
televizyon yorumcusunun mutlaka yazar olması lazım. Köşe yazarı olmadan iyi programcı olunmaz. Çünkü benim gibi ekonomi ile ilgili köşe yazınca, yedi gün gelişmeleri, gündemi takip edip, her konu
hakkında zaten bilgiye sahip oluyorsunuz.
Yazacağınız yazılar için sürekli yeni bir bakış açısı, yeni bir konu düşünüyorsunuz. Bu
süreçte zaten televizyona hazır halde geliyorsunuz. Yoksa hiçbir hazırlığınız olmadan
programa giderseniz çok genel geçer sözler söylersiniz.
Köşe yazarı olarak gündemi takip etmekte zorlanıyor
musunuz? Bakış açınızı farklılaştırmak için neler yapıyorsunuz?
Köşe yazarlığını, yazarlıkla karıştırmamak lazım. Gazetede köşe yazmak,
bir gazetecilik türüdür. Dolayısıyla bizim

devamlı antenlerimiz açık; bize bilgi resmen gökten yağıyor. Hele şimdi internetle birlikte gelen bültenin, haberin haddi hesabı yok. Bana malzeme çıkacak kadar gündemi takip ediyorum. Yeterli malzeme çıkınca gerisini çöpe atıyorum. Ben gündeme ilişkin yazıyorum ama gündemdeki klasik söylemleri tekrar etmiyorum. Benim yazdığım yazı gündemle ilgilidir ama klasiktir. Yani o yazıyı iki sene sonra da kullanabilirsiniz.
Sosyal medyayla gazetecilik farklı bir boyut kazandı.
Böyle bir dönemde gazetecilik
nasıl şekillenecek?
İnternet, radyo, televizyon, dergi ya
da gazete bir ortam, söz söyleyenle sözü
dinleyen arasında bir araçtır. Ama gazetecilik bundan bağımsız bir hadisedir.
Farklı bir medyanın ortaya çıkması gazeteciliğin anlamını değiştirmez. Gazeteciyi
okurla buluşturan yollar değişebilir ama yapılan iş değişmez. Gazeteci toplumu şartlandırmak isteyenleri, kendi menfaatine
göre yönlendirmek isteyenleri yakalayan,
teşhir eden, gerçeğin üzerine ışık tutan kişidir. Ama bir husus daha var, gazeteci hayatını yaptığı bu işten kazanmalıdır. Bir şeyin değeri, gönüllü olarak başkaları tarafından satın alınıyorsa vardır. Yoksa o şeyin iktisadı değeri yoktur. Tabii şu da bir
gerçek. Yazılı basın yerini yavaş yavaş sosyal medyaya bırakacaktır. Tamamen bırakır
mı bilmiyorum. Yine kağıda basılı gazeteler
olacak ama internet gazetelerinin sayısı artacak. Ancak gazeteci için ister internette,
ister radyoda, isterse gazetede haber yapsın; hayatını gazetecilikten kazanıyorsa değişen bir şey olmayacak.
Ekonomi sayfalarında
reklamverenlerin etkisinin olduğu yönündeki eleştiriyi haklı buluyor musunuz?
Bu çok haklı bir eleştiri... Benim ga-
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‘ODALAR ÜYELERİNİ EĞİTMELİLER’

Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ege Cansen, İSMMMO gibi meslek odalarının temel fonksiyonunun üyelerini eğitmek olduğunu düşünüyor. Odaların temsil ettikleri mesleklerin itibarını yükseltmesi gerektiğini belirten Cansen şöyle konuşuyor: “Bence meslek odalarının temel fonksiyonu üyelerinin ahlaken ve mesleken eğitilmesidir. Onun dışında kamuoyunu etkilemek fuzuli
işlerdir. Hiç oralara bulaşmasalar daha iyi ederler. Kendi içinde üyelerinin ahlaklı davranmasını ve meslek bilgisinin artmasını sağlamalılar. Ve buna uymayan üyeleri de tasfiye etmelidirler. Kendi kendini kontrol etmeli ki mesleğin itibarı yükselsin.”
zetecilik enstitüsündeki hocalarımdan biri Burhan Felek’ti. Burhan Bey bize o zaman, ‘Evladım
hayatta mümkün mertebe namuslu olun’ dendi. Bu ne demek? Olabildiğiniz kadar namuslu
olun demek. Belki gazeteler reklamverenlerin etkisinden tamamen kurtulamayabilirler ama
mümkün mertebe namuslu olmalılar. Gazeteci
mümkün mertebe meslek namusunu, etiğini korumalı. Gazeteler bu kadar aleni meslek etiğine
uymazlarsa okurlar da gazetelerden soğur. Niçin Sözcü Gazetesi Türkiye’nin üçüncü büyük gazetesi oldu. Çünkü bağımsız bir gazete, tamamen
kişisel geliri ile çıkıyor.
Hükümetin kriz yönetimini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir iktidarın başarısının en iyi göstergesi

işsizliğin azalmasıdır. Bir de milli gelirin büyümesi. Krizin göstergesi de milli gelirin küçülmesidir. 2009’da Türkiye’nin milli geliri yüzde
4.7 oranında düştü. Demek ki Türkiye krizin içine daldı. Teğet falan geçmedi. İşsizlik de yüzde
12’lerden yüzde 16’lara çıktı. Ama son rakamlara bakarsak milli gelir yüzde 8 civarlarında büyüdü, işsizlik de 2-3 puan geri geldi. Bu rakamlara
baktığımızda Türkiye ekonomik krizden çıkmayı başardı. AKP iktidarının da krizi yönetmeyi başardığını söyleyebiliriz. Ama başarısı aslında fazla bir tedbir almamasından kaynaklandı. Ortada krize karşı alınmış bir tedbir yok. Dış şartlar
elverdi çok fazla sert müdahaleler de yapılmadı; yapılmayınca ekonomi kendi kendine düzeldi,
su yolunu buldu.
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Geleceği dair planlarınız neler?
Emekliliği düşünmüyorum, elden
ayaktan, en önemlisi de kafadan düşmedikten sonra çalışmaya devam edeceğim. Tüm yaptığım bu işler dışında
zamanı geldiğinde bir kitap yazmayı
düşünüyorum. Bu konuda çok baskı
yapılıyor bana ama ben kitap işini biraz fazla ciddiye alıyorum. Çok geç kalmadan bir kitap yazabilirim. Yazacağım kitap mutlaka ekonomi ağırlıklı
olacak ama sosyolojik ve psikolojik bir
içeriği de olacak.

GÜNDEMİN SESİ

Kızı Ceylan Cansu
ile doğum gününü
kutlarken...

KİTAP YAZMAYI
PLANLIYORUM
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Ailenizin hekimleri

Türkiye’nin tüm illerinde 2011’de aile hekimliği sistemine geçildi. Özellikle 13 milyon
nüfuslu İstanbul şimdi bu yeni sisteme alışmaya çalışıyor. Ancak ailenin sağlık danışmanı
olarak konumlandırılan aile hekimlerinin İstanbul’da sağlığı bozulmak üzere… Sistem sancı
çekerken, İstanbul’da hastaların birçoğu aile hekimleriyle tanışmadı bile…

DOSYA

ILGIN ŞENYÜZ
“Başı ağrıyan artık hastaneye gidemeyecek.” Evet, hastalar açısından aile hekimliği uygulamasını özetleyen en etkili cümle bu olsa gerek. Aile hekimliği aslında gelişmiş ülkelerin tamamında tercih edilen
birinci basamak sağlık hizmeti… Bu uygulamada aile hekimi, anne karnındaki bebekten, ailenin en yaşlı bireyine kadar ailenin bütün bireylerinin sağlığından sorumlu… Özellikle İstanbul’da henüz aile hekimiyle
tanışmamış bireyler olsa da; aile hekimleri artık onların sağlık danışmanı
olacak. Dişi ağrıyanı diş hekimine, başka sağlık problemleri olanları uz-
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man hekimlere yönlendirmek aile hekimin sorumlulukları içinde…

5 YILDA İŞLEM TAMAM

Türkiye’de aile hekimliği uygulamasıyla ilk olarak Düzceliler tanıştı. Sistem ilk olarak 1 Eylül 2005’te Düzce’de başladı. Türkiye’nin en
büyük metropolü İstanbul’da ise aile hekimliğine 1 Kasım 2010 itibariyle
geçildi. Türkiye genelinde aile hekimliğine geçiş 13 Aralık 2010’da tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye’deki
6 bin 367 aile sağlığı merkezinde 20 bin 182 aile hekimi görev yapıyor.
İSMMMO Yaşam olarak ‘aile hekimliği’ uygulamasının geldiği noktayı
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araştırdık. Türkiye’de aile hekimliğinin tam oturması, sistemin İstanbul’da oturmasına bağlı gibi
görünüyor. Türkiye’nin en büyük metropolünde ise şimdilik sistem biraz sancılı ilerliyor. Üstelik bu sancıları yalnızca hastalar değil bizzat
aile hekimlerinin kendileri de çekiyor.
İstanbul’daki aile hekimi sayısı 3 bin
500’ü buldu. Şehirde her 3 bin 500 hastaya da
bir aile hekiminin bakması planlanıyor. İstanbul’da aile hekimliğinin ilk üç ayını değerlendiren İstanbul Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu,
“İstanbul’da aile hekimliği sistemine geçişin bazı
sancılı kısımları oldu. Biz daha çok sorun çıkar
diye düşünürken şaşırtıcı derecede iyi gidiyoruz''
açıklamasını yaptı.

ADAPTASYON DÖNEMİ BİTTİ

‘HEMŞİRE, EBE YETERSİZLİĞİ’

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı
(İSTAHED) Dr. Turgut Özcan, İstanbul’da aile he-
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GÖRÜŞLERİMİZ DİKKATE ALINIRSA
SORUNLAR ÇÖZÜLÜR

İstanbul Aile Hekimleri Derneği, mail grubu aracılığıyla 2 bin 700 aile hekimiyle iletişim içinde. İstanbul’da 3 bin 500 aile hekimi olduğu düşünülürse, sektörün önemli bir temsil
gücü olduğu ortaya çıkıyor. İSTAHED (İstanbul Aile Hekimliği Derneği) Başkanı Dr. Turgut Özcan, aile hekimliği sisteminin şu aşamada bazı sıkıntıları olmasına rağmen “Biz dernek olarak aile hekimliğinin’ başarılı olacağına inanıyoruz” diyor. Dernek olarak yılbaşında anket yaptıklarını ve bu anket sonucunda oluşturulan raporu Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a sunduklarını belirten Özcan, “Bakanımız bizleri çok dikkatlice dinlediler ve bürokratlarına talimatlar verdiler. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diye konuşuyor. Aile hekimliğini benimseyen hekimlerin, sürecin bir an evvel olması gereken yere gelmesi için çaba sarfettiğini
belirten Özcan, değerlendirmelerini şöyle sürdürüyor: “Aile hekimliği sisteminin olması gereken yere gelmesi için ciddi anlamda mesai harcıyor ve kafa yoruyoruz. Bütün bu emeklerimizi bir neticeye varır ve dikkate alınır ümidiyle yöneticilerimizle paylaşıyoruz. Evdeki hesap her
zaman çarşıya uymayabilir. Eğer bizler doğru geribildirim yapar ve yetkililer de bizleri samimiyetle dinleyip uygulamaların sağlamasını yapar ve bizim temennilerimizi göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yaparlarsa düzelmeyecek hiç bir şey yok.”

DOSYA

Evet, İstanbul’da aile hekimliğinin ilk üç
ayı adaptasyon dönemi olarak kabul ediliyordu. Bu süreçte, herkes istediği aile hekimine gidebiliyordu. 1 Şubat’tan itibaren herkes kendi
aile hekimine gitmek zorunda. Yeni dönemde
bir anlamda kişisel sağlık verilerinizi artık kendi aile hekiminiz tutacak. Memnun olmayanların
aile hekimini değiştirme hakkı olduğunu da belirtelim. Sistem, hastaya 3'er ay aralarla hekim
değiştirme hakkını veriyor. Sağlık Bakanlığı kadrosunda çalışan doktor ve sağlık elemanları -kadroları korunmak üzere- sözleşmeli çalışmak üzere aile hekimliği uygulamasına girebiliyor.
Aile hekimleriyle bir yıllık sözleşme imzalanıyor. En az bir hekim ve bir sağlık elemanı bir
birim açabiliyor.
Hekimlerin gelirini kayıtlı hasta sayısı ve
hastaneye yaptıkları sevk sayısı belirliyor. Bin
kayıtlı hasta için aile hekimliği uzmanına 2 bin,
diğerlerine 1.500 TL ödeniyor. Bin-4 bin kayıtlı hasta için, kayıt başına 1 TL ödenmesi öngörülüyor. Ayrıca hekimlere sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ödemesi yapılıyor.

İSMMMO YAŞAM  25

Sağlık Sen, Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği'nin
bazı hükümlerinin iptali için Danıştay'a dava açtı. Dava
dilekçesinde, aile hekimliklerinin A, B,C,D şeklinde sınıflandırılmasının, vatandaşların da farklı nitelikte sağlık hizmeti alması anlamına geleceğine dikkat çekilerek, bu durumun Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık
teşkil ettiği ileri sürüldü. Dava dilekçesinde "Tüm vatandaşların A sınıfı hizmet almaya hakkı vardır. Devlet tüm aile hekimliklerini A sınıfı niteliğe kavuşturarak
aile hekimlerine teslim etmelidir" denildi.

DOSYA

ÖRNEK BİR DAVA

Denizli’de bir aile hekimi, hasta yakının şikayeti üzerine “görevini ihmal ettiği” gerekçesiyle 5 ay
hapis ile cezalandırıldı. İdrar sondası değişimi için eve
çağrılan, ancak “benim görevim değil” diyerek gitmediği ileri sürülen aile hekimi, “aile hekimliği
yasa ve yönetmeliklerinde evde bakım hizmeti maddelerine aykırı hareket ederek görevini ihmal ettiği”
gerekçesiyle, Denizli 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 5 ay hapis ile cezalandırıldı. Mahkeme, aynı
şikayetin yöneltildiği, aynı yerde görev yapan aile sağlığı elemanına da 5 ay hapis cezası verdi. Cezalar, 5
yıl içinde aynı suçun işlenmemesi kaydıyla ertelendi.
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ayda bile oldukça aksamalara neden oldu.
Birçok meslektaşımız hemşiresiz çalışmak
zorunda kaldı. Onların işlerini ise diğer
hemşireler hatta doktorların kendileri üstlenmek zorunda kaldılar. Bu durum ise
hayati öneme haiz olan gebe takibi, bebek takibi ve aşıların tam olarak yapılamamasına, hepsinden önemlisi sistemin oturmasında gecikmelere neden oldu.”

BİR DOKUN BİN AH İŞİT

Maaşlarını geç ve doğru alamadıklarından yakınan
aile hekimleri, Aile Hekimliği
Bilgi Sistemi (AHBS) denilen
programın yarattığı aksamalardan da dertliler. Bu nedenle, verilerini yollamakta
zorluk çeken aile hekimleri,
bu durumun maddi kayıplara
hatta sözleşmelerinin feshedilmesine
yol açma ihtimali olduğuna dikkat çekiyorlar. Devlet memuruyken bir anda
kendi işinin sahibi özel sektör temsilcileri gibi algılanan aile hekimlerinin
yaşadıkları diğer sıkıntılarını Dr. Turgut
Özcan şöyle anlatıyor:
“Maaşımızın dışında bizlere verilecek olan cari gider ödemeleri mayıs ayından sonra A, B, C, D sınıflaması kriterlerine

Özcan

AİLE HEKİMLİĞİ
DANIŞTAY’DA

kimliği sisteminin henüz oturmadığını düşünüyor. “İstanbul'u diğer iller ile aynı
kategoriye koyduğumuz müddetçe bu sistemin oturması daha uzun sürer” diyen
Özcan, “Sistemin yerine oturması için gerekli kolaylıklar sağlanmazsa, İstanbul'daki aile hekimlerinden bazıları sistemden kopabilir. Ayrıca
tam oturmayan bu sistem yüzünden bazı sağlık parametrelerinde bozulmalar olabilir ve eski
anlayışın devam etmesi
gibi risklerle karşı karşıya kalabiliriz” uyarısını yapıyor.
Bayrampaşa Aile
Sağlığı Merkezi doktoru
Turgut Özcan, İstanbul
Aile Hekimleri Derneği’nin mail grubuna üye
2 bin 700 hekimle iletişim halinde olduklarını ve onların sıkıntılarına vakıf olduklarını belirtiyor.
İstanbul’da doktor, hemşire ve
ebe sayısının az olmasının sistemin en
önemli sıkıntılarından biri olduğunu
söylüyor Özcan ve şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Aile hekimliği uygulamalarında çok önemli yer işgal eden ebe
ve hemşirelerin hala eksik olması şu 5
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Kurt
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2023 HEDEFİ
1 DOKTORA
2 BİN HASTA

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliğinin geldiği son durumu
şöyle anlatıyor:
 Türkiye’de 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düşüyor.
Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında aile hekimliği uygulamalarında
2 bin kişiye bir aile hekimi uzmanı düşmesi planlanıyor.
 Aile hekimliği sistemiyle vatandaşın yaşadığı
yere yakın, kolay ulaşılabilir sağlık kuruluşları oluşturuldu.
Aile hekimliği öncesinde yaklaşık 5.000 sağlık ocağı hizmet
vermekteyken uygulamadan sonra birinci basamak sağlık kuruluşu sayısı 7.328’e ulaştırıldı.
 Bireysel tercihler dikkate alınarak vatandaşların
hekim seçme ve değiştirebilme hakkına kavuşmaları sağlandı.
 Sağlık kayıtlarının bütünlüğü ve dinamik bir şekilde
güncellenebilmesi sağlandı.
 Sağlık hizmeti alırken zaman ve iş kaybı asgariye
indirildi. Vatandaşlar aile hekimlerinden randevuyla hizmet
alabilmekte, aile hekiminin yönlendirmesiyle ihtiyaç duydukları
2. basamak sağlık hizmetine en kısa yoldan ulaşabilmektedirler.
 Sağlık hizmetlerine erişim ücretsiz hale getirildi. Aile hekimleri vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık danışmanlığı
yapmaktadırlar.
 Vatandaşların aile hekiminden hizmet alırken herhangi bir belge sunmaları gerekmemekte, katılım payı ödememektedirler.
 Koruyucu sağlık hizmetinin kapsamı genişletildi. Aşılama, gebe ve bebek takipleri, sağlık taramaları gibi koruyucu sağlık hizmetine sağlıklı hayatın teşviki programları da
eklendi.
 Aşılamalar, bebek ve gebe izlemleri, 15-49 yaş kadın izlemleri, tarama programları, D vitamini ve demir desteği, belli yaş gruplarına yönelik periyodik sağlık kontrolleri, ulusal hastalık kontrol programları gibi birçok koruyucu
sağlık hizmeti aile hekimlerinin sorumluluğunda yürümektedir.
 İşe giriş, evlilik, okul, sürücü belgesi vb. için gerekli raporlar aile hekimleri tarafından verilmektedir.

DOSYA

göre verilecek. Ancak İstanbul'da bırakın özel sektörü kamu binalarında bile A
sınıfı bir yer bulmak neredeyse imkansız. Hele hele depreme dayanıklı bina bulmak çok daha müşkil bir durum. Buna rağmen arkadaşlarımız ellerinden geldiğince çalıştıkları ortamları en güzel şekilde donatmaya çalışmakta ve tıpkı özel
muayenehaneler gibi modern hale getirmektedirler. İstanbul'un üçte birinde sağlık ocağı yoktu. Dolayısıyla birçok meslektaşımız masrafa girerek ve risk alarak
kendi ‘aile sağlığı merkezlerini’ açma yolunu seçtiler. Ancak bunda da birçok sıkıntılar yaşadılar.
Yıllarca 657 Sayılı Kanuna göre devlet memuru olarak çalışmakta olan arkadaşlarımız, ev sahibi, Türk Telekom, İSKİ, İGDAŞ, belediyeler, Milli Emlak gibi
kurumlarla karşı karşıya geldiler. Biz memur muyuz yoksa özel sektör müyüz?
Aylarca birçok kuruma bunu anlatamadık. Bizlerin devlet memuru değil de sözleşmeli olmamız, yaptığımız işin ve çalıştığımız iş yerlerin kamuya ait olmadığını göstermez. Hiç kimse bizleri serbest tüccar gibi görmemeli. Bizler hala devlet
memuruyuz ve iş yerlerimiz de kamu binasıdır.”
Dünyada aile hekimliğinin yaygınlaşması
1950’lerde başlamış. İngiltere’de aile hekimliği
1965’te bir uzmanlık dalı olarak tanınmış. Ardından
Amerika’da bu uzmanlık dalı yaygınlaşmış. Türkiye
aile hekimliği sistemiyle yeni tanışırken bir taraftan
da Türkiye’deki aile hekimlerinin uzmanlığı sorgulanıyor.
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Şefi Doç.
Dr. Necmi Kurt’a göre, Avrupa ülkelerinde aile hekimliği hizmetini deneyimli hekimler veriyor. Bizde
pratisyen ağırlıklı aile hekimliği hizmeti veriliyor.
Türkiye’deki aile hekimi sayısı binin altında olduğunu belirten Kurt, “Bizde pratisyen hekimlere, 1 hafta veya 10 gün sürelerle kurs verilerek “aile hekimi uzmanı” yapmak, sağlık sistemimizin sağlıklı bir
şekilde işlemesine katkı sağlamaz. Aile hekimliği uzmanlığı pratisyenlikten sonra 3 – 4 yıl dahiliye, çocuk, kadın doğum ve cerrahi gibi büyük branşlarda eğitim alarak ve sonunda sınava girerek elde ediliyor” diyor. Doç. Dr. Necmi Kurt,
uzmanlığın neden önemli olduğunu şu cümlelerle anlatıyor:
“Aile hekimliğinde amaç, kişilerin hekiminin belli olması, yorulmadan, gereksiz sevk edilmeden kaliteli sağlık hizmeti almasıdır. Dolaylı olarak hastanelerin hasta yükünü azaltarak orada tedavi olacaklara daha sakin ortam yaratmak
ve onlarında kaliteli hizmet almalarını sağlamaktır. Diğer taraftan; aile hekimleri iyi hizmet verip, iyi para kazanmayı amaçlamaktadır. Aile hekimliğine başvuran hastanın tetkik ve tedavisi orada yapılırsa o hastanın bakım ücreti sosyal
güvenlik kurumunda tedaviyi yapan hekime ödenecektir. Eğer hastaneye sevk edilirse ücret kaybı olacaktır. O nedenle hastayı sevk etmemeyi tercih edecektir. Bunu
güvenle yapabilmek için iyi hekim, bilgili hekim olması gerekmektedir. Aksi halde hastalarımız canından olabilir.”

İSMMMO YAŞAM  27

Mali
müşair

GAYE DELEN

Sevgi Vural, rakamlarla dizeleri birleştiren sıra dışı bir meslek mensubu. Kendi bulduğu deyimle ‘Mali Müşair.’ Yıllardır biriktirdiği, aşkın ilhamıyla
yarattığı şiirlerini bir kitapla ölümsüzleştirdi. İlk şiir kitabı ‘Aşk Benimle Nerdesin?’ Scala Yayıncılık’tan çıktı. 1998’den beri amatörce yazdığı ve her birine farklı anlamlar yüklediği onlarca şiiri var. 49 şiirinin yer aldığı kitabı ‘Bir
Bakışta Sen, Sen Gidince, Çağırsam Gelir misin, Işığın Kalbine Değerken Ellerim’ olmak üzere dört bölümden oluşuyor.
1973 doğumlu Vural, aslen Tuncelili. İstanbul’da doğup büyümüş. 5 ile
9 yaş arasındaki yıllarını köyde geçirmiş. Onun sanata ilgisi küçüklüğünde
başlamış. İçine kapanık, gözlemleyen, izleyen ama büyük hayalleri bulunan
bir çocukluk geçirmiş. İlkokulda sanat tutkusunun farkına varmış. Ortaokul
ve liseden itibaren korolarda ve çeşitli amatör gruplarda bu tutkusunu açığa çıkarmaya çalışmış. Konservatuvara girmek isterken, Türkiye’deki eğitim
sisteminin getirdiği yanlış yapılanmayla ağabeyinin de okuduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanmış. 2001 yılında ise mali müşavirlik sınavını kazanarak belgesini almış. Mali müşavirliği on bir yıldır sanatla, müzikle ve şiirle beraber yapıyor. Müzik ve şiir tutkusunu mesleğine her yönden yansıtıyor.
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İLHAM KAYNAĞI AŞK

Sevgi Vural, mali müşavirlik mesleğini
11 yıldır müzik ve şiirle besleyen bir
meslek mensubu. ‘Aşk Benimle Nerdesin?’
isimli şiir kitabını Scala Yayıncılık’tan
çıkartan Vural, doğaçlama şarkı
söyleyerek ve klavyede ritm tutarak
hesaplarla uğraştığını anlatıyor.
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Sevgi Vural, şiir yazmaya platonik bir aşkla başladığını, işletme okurken sınavlara hazırlık sırasında derslerden bunaldıkça şiir yazdığını anlatıyor.
O gün bugündür yazdığı şiirleri ise 2008 yılında kitaplaştırmaya karar vermiş.
İki yıl yazdıklarını yeniden gözden geçirdikten sonra nihayet 2010 yılında kitaplaştırmış. Bu süreçte Orhan Veli, Özdemir Asaf, Can Yücel, Cemal Süreya,
Afşar Timuçin gibi sevdiği şairleri yeniden keşfetmiş. Onların şiirlerini yeniden
okuyarak kendini geliştirmiş. Sevgi Vural, yeni dönem şairleri, şiir dergilerini
ve şiir tarihini oluşturan diğer usta şairleri de bu dönemde kavramaya ve öğrenmeye çalıştığını anlatıyor.
Şiir kitabında aşkın başlangıcı, çaresizliği, özlemi ve yalnızlığı var. Vural, şiiri ‘yalnız başına bir yolculuk’ olarak tanımlıyor. Onun en büyük ilham
kaynağı aşk: “Aşk her şeyin ilham kaynağı. Kalpten gelir, bilinmezliğe adım
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UMMADIĞIN
MESAJ

Sabahın sessizliğinde uyanırsan
Görürsün! Ben ordayım
Uykusuz gecelerinin müdavimiyim
Bir pencere uzaklığında
İnanmazsan gel de bak
El sallıyorum sana
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sını ben de bilmiyorum” diyor.
Hızlı tüketim ve pop kültürünün hakim olduğu
günümüz toplumunda şiire ilgi gösterilmemesini
normal buluyor, mali müşavir şair Vural. Sevgi Vural,
“Her alanda olduğu gibi bu alanda da ‘pop şiirler’ seviliyor. Şiiri, edebiyatçılar ve şairler biliyor. Küçük bir
kitle okuyor. Bu da günümüzün popüler kültür dünyasında normal. Sanat dünyasının her alanında bu böyle” diye görüşlerini özetliyor.

ŞİİRİN GERÇEK DEĞERİ

Şiir yazarken kendi iç dünyasına daldığını ve
farklı dünyalara süzüldüğünü anlatan Vural, şunları
vurguluyor: “Bir eserin gerçek değeri belki de onu alan
okuyan, izleyen, dinleyen kişinin hissedip bütünleştiği kendi deneyimiyle çakıştığı yerdedir. Hep dinlediğimiz ve sevdiğimiz bir şarkı ya da bir şiir bazen bir
an gelir ki işte o an tam olarak hissedilir. İşte tam da
o andadır onun en saf değeri. Bunun dışında yapılan
değerlendirmelerin ya da eleştirilerin çok da bir değeri yoktur belki de. Yazan ve okuyanın deneyiminin
buluştuğu yerde ve anda. O zaman hedefe ulaşılmış
oluyor.”
Sanatı hiç bırakmak istemeyen Vural’ın bundan
sonraki hedefi, şiirlerine beste yapmak hatta onları
sahnelemek… Hayatına sanatla devam etmeyi isteyen
Vural, şimdilik bir yandan da mali müşavirliği sürdürmeyi planlıyor.

SADECE
BİR ADIM

Sevgilim,
Ayak seslerimi duyuyor musun?
Sana geldim
Kapının gerisinde hasretindeyim
Kulak kesilmiş
soluksuz
seni dinliyorum
Tek tesellim bu!
Varlığını duyumsamak için
Kapıyı açmanı değil
Adım atmanı bekliyorum

CAMA ÇIK

Sokağından geçiyorum
Bu defa evdesin. Kesin!
Aralanmış perdeleri evinin
Yarı çıplak bakınıyor penceren
Üstelik cam açık
Haydi cama çık.
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atışıyla bütün tanımları siler, düşlerin yegane tetikleyicisidir. Hayatında herkesin başına onu derinden sarsan aşk gelmiştir. Aşk derinliğiyle varlığınıza tanıklık
eder. Aşk evrensel bir olgu. Kültür, coğrafya fark etmeden insana ait bir şey. İnsan kendini aşkta bulur.
İnsana candan ulaşılmasını sağlar. Aynı zamanda iç
çatışmaların gözlemlendiği yerdir.”
Vural, sanat yolculuğuna müzikle başlamış biri
olarak elinde bir müzik albümü yerine bir şiir kitabının
olmasını; insanın esrarengiz ve enteresan olarak nitelendirilebilecek karmaşasına ve dramına bağlıyor.
Yani insanın trajik ve komik hikayesine… Müşavirlik
yapmadan önce bir süre müzik öğretmeni olarak da
çalışmış. Solfej ve piyano dersleri vermiş.
Oyunculuk ve drama dersleri de almış. Şu anda
Beyoğlu Tünel’de butik bir mali müşavirlik bürosu var.
İşinin her aşamasına müziği ve şiiri katarak çalışıyor.
Doğaçlama şarkı söyleyerek ve klavyede ritm tutarak
hesaplarla uğraştığını anlatıyor.
Yoluna sanatla devam etmeyi düşündüğünü söyleyen Vural, yeni şeyler denemeyi de planlıyor. Sevgi Vural, “Kendimi hep sanatla ifade edeceğimi biliyorum. Bu yolda ilerleyeceğim. Kendi işimi yapıyor
oluşum ve bunun getirdiği zaman serbestliği, işin ciddiyetini ve yüklediği sorumluluğu biraz olsun hafifletiyor. Bu serbestliği seviyorum. Ancak bu sayede sanatımı icra etmeye zaman ayırabilirim. Lirik şiirler
yazdım. Farklı tarzlar deniyorum ve bundan sonra-

Bilemezsin beni
Senin görmediğin
Yakınında bir yerlerdeyim
Gökyüzü kadar başucunda
Çevir yüzünü bak!
Ummadığın mesafedeyim
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‘Yazarlık ağır iştir
ama mutluluk verir’

Yazar Ahmet Ümit’in
yeni romanı Osmanlı
dönemine dair...
2012’de yeni romanının
çıkacağını söyleyen
Ümit, bugünlerde 22 yıl
önce basılan Sokağın
Zulası adlı şiir kitabının
yeniden
yayınlanmasının
heyecanını yaşıyor. Ümit
ile suç edebiyatı üzerine
konuştuk.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Bundan 15 yıl önce bir arkadaşı “Sen polisiye roman yaz” dediğinde dudak bükmüştü. Kendi
deyimiyle polisiye romanı küçümsemişti. Ancak bugün Türkiye’nin önde gelen ‘polisiye roman’ yazarlarından biri… Suç edebiyatını keşfettikten sonra ondan kopamayan yazar Ahmet Ümit, 1996’da
yayınlanan polisiye romanı Sis ve Gece ile adeta içindeki büyük yeteneği dışa vurdu. Şems-i Tebrizi cinayetini anlatan Bab-ı Esrar romanı 2008’de yayınlanan Ümit’in Haziran 2010’da İstanbul Hatırası adlı polisiye romanı okurlarıyla buluştu. Ümit, şimdilerde dokuzuncu romanını yazıyor. Osmanlı dönemindeki bir cinayeti anlatan Ahmet Ümit’in yeni
romanının 2012’de yayınlanması bekleniyor.
Ahmet Ümit, disiplinli bir yazar. Yazmayı cid-

di bir iş olarak gören Ümit, kendi eserlerinden yola
çıkarılarak başka sanat dallarında üretim yapılmasından memnun oluyor. Dört romanın film haklarını veren Ümit, romanlarından dizi yapılmasına
ise sıcak bakmıyor. Yazar Ahmet Ümit ile suç edebiyatının olmazsa olmazlarını ve edebi yaşamındaki
planlarını konuştuk.
Ömrünüz Beyoğlu’nda mı geçiyor?
Aşağı yukarı… Ofisimiz burada… 1994’te Beyoğlu’nda çalışmaya başladım. Demek ki 17 yıldır
buradayım. Beyoğlu’ndan halen sıkılmadım. Bu kadar kalabalık, keşmekeş, kütürtü patırtı beni halen
sıkmadı. Beyoğlu çok kültürlü bir yer. Dolayısıyla
biz yazarlar için bulunmaz bir malzeme kaynağı.
İnsanı anlattığımız için bize çok malzeme veriyor.
Burası benim kitaplarıma da yansıyor.
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MUHASEBECİLİK ZOR

Ahmet Ümit, 1960 Gaziantep doğumlu… Yedi çocuklu bir
ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Ümit, 14 yaşında sol
görüşlü bir örgütün aktivisti oldu. 1983’te Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Kamu Bölümü’nden mezun oldu. 1985-1986
yılları arasında Moskova Sosyal Bilimler Akademisi'nde eğitim
gördü. Ahmet Ümit, kamu yönetimi okudu; kaymakam, muhasebeci olabilirdi ama kendi deyimiyle hiçbir zaman ‘masa
başı’ bir iş yapmayı düşünmedi.
Böyle olmasına rağmen Ahmet Ümit muhasebecilerin dünyasına yabancı değil. Nedeni ise eşi Vildan Ümit’in muhasebeci
olması. Bir zamanlar İstanbul Erkek Lisesi’nin finans müdürü
olan eşinin emekli olduğunu söyleyen Ümit, “Muhasebecilerin
dünyasına hiç uzak değilim. Türkiye gibi yasaların oturmadığı, insanların genellikle kaçamak yapmaya çalıştığı, sık sık vergi affının, adaletsiz bir vergi sisteminin olduğu bir ülkede muhasebecilerin işi zor” diyor.
Ahmet Ümit’in Gül adında kızı, Rüzgâr adında da 3 yaşında bir torunu var.

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

Peki Beyoğlu’nda kolay yürüyebiliyor musunuz?
Çok zor. Buraya gelene kadar iki kişi tarafından durduruldum. “Yeni kitap var mı?” diye soruyorlar, resim çektirmek istiyorlar. Tabii bunlar güzel…
Polisler de sizi yolda durduruyor mu?
Evet, onlar da durduruyor. Polislerin içinde de okurlarım var. Özellikle
kriminal ve cinayet bürodan çok okurlarım var. Çok da polis dostum var.
Polisiye romanlarınızı yazarken nereden besleniyorsunuz?
Hayatın olduğu her yerde suç var. Yasalarda suç sayılan her şey gerçekten
suç mudur; bu bir taştırma konusudur. Bu ülke yıllardır faşist yasalarla yönetildi.
İnsanın hangi fiili suçtur? Suç ile ilgili metinler yazıyorsanız, yazarın bu konuda bilgisinin olması gerekir. Yasalara göre suç sayılan şeyleri suç sayarsanız, bir süre sonra hayat sizi dışlar, çünkü onların çoğu suç değildir. Bazı suç
sayılan fiiller, egemen sınıfların ya da yasa koyucuların halkın dinamik yapısını
engellemek için koyduğu kurallardır. Oysa siz öyle bir suç ortaya koymalısınız ki, evrensel olmalı. Suç; vicdan sızlatan, insanlara ve doğaya kötülük yapan fiiller olmalı. Polisiye roman yazarı sadece ‘Katil kim?’ sorusunun etrafında kurgu yapan kişi değildir; felsefi, politik ve ideolojik bakış açısı olması
gerekir. Bunlardan bağımsız bir yazar olmanız zor. Suç yazmak eğlenceli…
Eğlenceli mi dediniz?
Evet eğlenceli. Hayat çok rutin. Oysa suç ve cinayet yazdığınız zaman,
hem katil, hem kurban, hem polis, hem savcının ruh haline birden giriyorsunuz. Burada büyük bir sosyolojik tarla var. Çeşit çeşit suçlar… O suçların arkasında sınıfların ilişkileri var. Politik ve sosyolojik ilişkiler var. Bunları çözmeye çalışmak çok eğlenceli…
Sizi polisiye roman yazmaya kim teşvik etmişti?
Beni polisiye roman yazmaya, arkadaşım Ali Taygun teşvik etti. Şehir
tiyatrolarında yönetmendi. Barış Derneği davasından yıllar önce hapis yatmıştı.
Ali, benim ikinci kitabım olan Çıplak Ayaklıydı Gece’deki bir öykümü okudu.
Bana “Sen polisiye yazıyorsun” dedi. Ben farkına varmadan polisiye yazmışım. Doğrusu o zaman biraz da bozulmuştum. Ben o zamanki kafamla polisiye yazmayı küçümsüyordum. Önce “Polisiye neymiş” diye okudum. Okuduğumda suç edebiyatı ve polisiye roman konusunda hiçbir şey bilmediğimi
fark ettim. Ben polisiyenin Agahta Christie, Edgar Allan Poe ile başladığını düşünürdüm. Halbuki, ilk polisiye öykü, Tevrad’ta yer alır; Kabil’in Habil’i öldürmesidir. Shakespeare’in oyunlarını, polisiye metinler, dramalar, tragedyalar
olarak okuyabilirsiniz. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza ile Karamazov Kardeşler
romanlarını da polisiye roman olarak okuyabilirsiniz. Bunları fark edince yanıldığını anladım ve ‘polisiye romanla derdimi anlatabilirim’, ‘insan ruhunu
açıklayabilirim’ diye düşündüm. Nihayetinde her yazar bunu yapmaya çalışır.
Türk edebiyatında yeterince polisiye roman üretiliyor mu?
Türkiye’de polisiye roman hep küçümsendi. Bu küçümsemenin altında
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Sis ve Gece (1996)
Kar Kokusu (1998)
Patasana (2000)
Kukla (2002)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2002)
Beyoğlu Rapsodisi (2003)
Aşk Köpekliktir (2004)
Ninatta’nın Bileziği (2006)
Bab-ı Esrar (2008)

SİYASET Mİ? ASLA!

Yazar Ahmet Ümit, siyasi partilerin aktivitelerine mesafeli duruyor. Aktif siyasetle arasına ise tam bir set koymuş. “Aktif siyasete sıcak bakar mısınız?” diye sorduğumuzda “Asla” diyor. Yazarların bağımsız olması gerektiğini söyleyen Ümit, “Siz
herhangi bir partiye girdiğinizde o parti sizi bağlar. Karşı çıkamazsınız, eleştiremezsiniz.
Entelektüel, karşı çıkmalıdır. Benim bağımsızlığımı zedeleyeceği için herhangi bir siyasi partiye katılmayı düşünmem” diyor.
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Türkiye’de kitap okurunun az olması yatmaktadır.
İyi polisiye roman, sıkı bir yemeğin üzerine yenen
tatlı gibidir. Millet yemek yemiyor, tatlıyı nasıl yesin? Mesele bu. Benimle beraber polisiye roman okumaya başlandı. Bu alanda kitapları en çok okunan
yazar benim. Ayrıca benden sonra genç arkadaşlar
da polisiye yazmaya başladı; bu sevindirici. Ancak
daha çok polisiye roman yazılması ve okunması gerekiyor. Bu, biraz da demokrasiyle ilgili. Polisiye romandaki düşünce tarzı, analitik düşünmektir. Türkiye’de insanlar bir lider görüyor ve o liderin söylediği her şeye inanıyorlar. Belki de lider yalan söylüyor. Bu dogmatik düşünce tarzı polisiyede yoktur.
Polisiyede katili bulacağımız için analiz yapmamız
gerekir. Türkiye’de insanların kafa yapısı da polisiye romanın gelişmesi için uygun değildi. Türkiye’de
demokrasinin gelişmemiş olmasıyla da polisiye romanın az okunması arasında bir orantı var.
Sırada nasıl bir roman var?
Aslında romandan önce Şubat ayının 15’inde
bir şiir kitabım çıkacak. 22 yıl önce çıkan Sokağın
Zulası adlı şiir kitabımı yeniden basıyoruz. Ancak
bu kitapta ilk şiir kitabında yer alan kadar yeni
şiirler de var. Romanımız ise 2012’nin başında çıkacak. Osmanlı dönemine dair bir roman. Hangi dönem olduğunu söylemeyeceğim. Daha önce Bab-ı
Esrar ile ilgili açıklamıştım, benzer kitaplar çıkmıştı.
Bu yüzden “Osmanlı’ya dair polisiye bir roman” demekle yetineceğim. Bu 9’uncu romanım, 21’inci kitabım olacak.
Eserlerinizin bir kısmı dizi ve sinemalarda da kullanıldı. Bu anlamda yeni bir proje var mı?
Dizilere sıcak bakmıyorum, sevmiyorum.
Televizyonda gördüğüm diziler içinde beğendiğim
dizi neredeyse yok. Diziler geniş halk kitlelerinin
en alt seviyesi hesaplanarak dizayn ediliyor. Böyle olunca çıkan iş de başarılı olmuyor. Özellikle polisiyede problem var. İyi polisiye dizi zekaya dayanır.
Bizdeki polisiye diziler; şiddet, delilik, manyaklık,
tuhaf mafya babaları, tuhaf polislerden oluşuyor.
Bu güzel değil. Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü gibi
roman uyarlamalarını düşünürsek, yazarları herhalde mezarlarında ters dönmüştür. Bu yüzden di-
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sanlara yardım etmek, yalan söylememek, bencil olmamak… Babam, ben küçükken bunları anlatırdı.
Büyüyünce devrimcilikle tanıştım. Bu düşüncelerimin
organize edilmiş bir şekilde ifade edildiğini gördüm.
Böylece devrimci oldum. 1985 yılında Moskova’da
Sosyal Bilimler Akademisi’ne gittim. Orada bir yıl eğitim gördüm. Orada gördüğüm şey, benim kafamdaki
ideal toplumla o yaşayan sosyalizmin aynı şey olmadığıydı. Kendi içinde bulunduğum örgütün de benim kafamdaki örgüt olmadığını anladım. Örgüt illegal olunca anlamıyorsunuz. Yasa dışılık bir mitoloji yaratıyor. Siz kafanızda kahramanlardan örülü bir örgüt düşünüyorsunuz. Halbuki ete kemiğe bürünmüş, zaafları olan insanlardır örgüt. Ben orada
şunu anladım. “Ben bir yazar olabilirim. Yazar olduğum zaman kendi sözümü söyleyebilirim. Bir kolektif yapının benim katılmadığım kararlarını savunmak zorunda kalmam.” İşte o zaman yazarlığa
karar verdim ve bu iş devam etti.
Bab-ı Esrar kitabınızda Şems-i
Tebrizi cinayetini anlattınız. Mevlana hangi yönleriyle ilginizi çekti de
bir kitap yazdınız?
Mevlana kitabı benim bir süredir yazarlık çizgimde olan bir anlayışın devamıydı. Üzerinde yaşadığımız toprakların muhteşem bir tarihi ve kültürü
olduğuna inanıyorum. Biz bunun farkında değiliz.
Mevlana da bu anlamda mistik kültürün doruklarından biri. Shakespeare 400 yıldır okunuyorsa, Mevlana 700 yıldır okunuyor. Bu insanın tanınmasını istedim. Mevlana’nın İslamiyete bakış açısı çok farklı. Farklı bir şekilde algılıyor inancı. Hoşgörünün temel olduğu bir anlayışı var. Buna da bu sıralar çok
ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle bu kitabı yazdım.
Yazmaya meraklı olan gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Yazan insan inatçı olacak. Sanat para getirmez her zaman. İşinizi seveceksiniz ve sevdiğinizi
işi gerçekleştirmek için inat edeceksiniz. Güçlüklere göğüs gereceksiniz. En önemlisi de yazacaksınız.
Yazmak için de okuyacaksınız. Sadece sanat değil
felsefe, politika okuyacaksınız. Okumanın yanı
sıra sinema, tiyatro, opera gibi sanat tüketiminde
bulunacaksınız.

YAŞAM’IN PORTRESİ

zelere sıcak bakmıyorum. Hiç yapmayacağım demiyorum; ama gerekli garantileri almadan dizi yapmam.
Film var; Bab-ı Esrar, Kukla, Beyoğlu Rapsodisi,
Bir Ses Böler Gece’yi romanlarının haklarını verdim.
Türkiye’de film çekmek hemen olmuyor. Belki önümüzdeki yıllarda birkaç film daha çıkar. Aşk Köpekliktir romanımdan yola çıkarak yazılan oyun Devlet
Tiyatroları repertuarına girdi. Belki önümüzdeki
günlerde Aşk Köpekliktir’i sahnede görebiliriz.
Romanlarınızdan çizgi roman da
yapıldı sanırım...
İki çizgi romanımız var. İsmail Gülgeç çizdi. Üçüncüsünü de Abdülika çiziyor. O da yaz aylarında yayınlanabilir. Benim eserlerimden yola çıkılarak başka sanat dallarında yeni eserler ortaya konulmasını seviyorum. Başka alanları beslemek beni edebiyatçı olarak mutlu ediyor.
Siz yazarlığı nasıl tarif ediyorsunuz?
Bence yazmak mutluluk verici… Çünkü yazarken çok şey öğreniyorum. Bu işin araştırma kısmında
çok şey öğreniyorum. Yazdığım yerleri geziyorum. Farklı karakterler yaratıyorum. Hiç yaşamadığım ilişkilerle karşılaşıyorum, onları yeniden üretiyorum.
Nasıl bir günlük rutininiz var,
belirli zamanlarda mı yazarsınız?
Elbette. Bohem bir hayat yazara göre değil. İyi
sanatçılar çok disiplinli insanlardır. Bir maden işçisi kadar disipline olmak gerekir. Her gün yazmak gerek.
Ben genellikle sabahları dinç kafayla yazarım. Saat
10.00’dan 13’e, 14’e kadar yoğun olarak yazarım. İlk
200-250 sayfayı günde dört saat yazı yazarak geçiririm. Sonra çok hızlanır; 8-10 saat çalıştığım da olur.
“Ben yazarım” diye hava atıp barlarda gezerseniz, hiçbir yere varamazsınız. Yazarlık ağır iştir ama mutluluk verir.
Kendi deyimizle bir zamanlar
‘profesyonel devrimci’ydiniz. Peki ya
şimdi?
Aslında şimdi biraz daha yararlı bir şey yapıyorum. Ben eskiden de aynı şeyleri savunurdum. 14
yaşında farkında olmadan devrimci oldum. Babam inanmış bir Müslümandı. O Müslümanlıktan gelen bir ahlak anlayışım vardı. Başkalarına kötülük etmemek, in-
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Kendine güven, başarılı ol
Kendisi ve çevresiyle barışık olan özgüvenli insanlar, yeteneklerini daha kolay sergiliyor.
Olumsuz eleştiri ve deneyimlerle özgüveni zedelenenler ise olaylar karşısında çekingen
davranıyor; kendilerini iyi ifade edemiyor. Bu da iş hayatında ve yaşamın tümünde
başarısızlığı getiriyor. Uzmanlara göre, özgüveniniz azaldığında ilk yapmanız gereken;
dünyada hiç kimsenin mükemmel olmadığını düşünmek.

GAYE DELEN

Çekingenlik, risk alamama, kaygı, stres, kendini ifade edememe,
gerginlik, topluluk karşısında konuşamama, ikna yeteneğinin azlığı. Bunlar, özgüveni eksik olanların iş hayatında yaşadığı sıkıntılardan bazıları. Özgüven eksikliği, iş ilişkilerinde yaşanan her türlü sorunun nedenlerinin altında yatan temel unsurlardan biri olarak da görülüyor. Bir kişilik özelliği olan özgüven, insanlara yaşamla başa çıkma gücü veriyor.
Özgüven kısaca insanın kendiyle ilgili iyi duygular geliştirmesi,
bireyin kendinden memnun olması, kendisi ve çevresi ile barışık yaşaması anlamına geliyor.

ÖZGÜVEN POTANSİYELİ

KARİYER

Aslında insanlarda doğuştan özgüven potansiyeli bulunuyor. Ama özellikle çocuklukta yapılan aşırı eleştiriler, daha sonra yaşanan baskılar, aldatılmalar ve başarı-

sızlıklarla bu
potansiyel azalabiliyor. Olumsuz eleştiri ve deneyimler kişinin iç dünyasını da etkileyerek kendini değersiz hissetmesine
neden oluyor. Bu tarz insanlar da başta iş hayatı olmak üzere tüm
yaşamlarında önlerini kapatıp, çok önemli yeteneklerini sergileyemiyor.
RCBA & Door Eğitim Danışmanlık’ın yöneticisi ve akademisyen
Prof. Dr. İsmet Barutçugil, özgüveni yaşamın önemli zorluklarıyla başa çıkma gücü olarak tanımlıyor. Ona göre, özgüven; in-
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sana güç verir, enerjisini artırır ve daha fazla çaba göstermeye özendirir. Başarı için ilham kaynağıdır. Başarılarımızla gurur duymamızı sağlar. Barutçugil, kendi dışımızdaki insan ve olayların, özgüvenimizi yükseltip azaltabileceğini vurguluyor.
Özgüvenin iş hayatında da önemli olduğuna değinen Barutçugil, şunların altını çiziyor: “Özgüvenimiz
yoksa işleri yapabilme yeteneğimizden emin olamayız.
Gerekli beceriye ve deneyime sahip olduğumuzu
bildiğimiz halde daha önce hiç yapmadığımız
bir işle karşılaştığımızda endişeleniriz.
Birçok durumda, özellikle karar vermemiz, inisiyatif kullanmamız veya
yeni insanları işin içine katmamız
gereken durumlarda rahatsız ve
huzursuz oluruz. Gerçek potansiyelimizi gösteremeyiz.”

BAŞARININ ANAHTARI

Olması gereken düzeyde bir özgüvene sahip bulunanlar, en iyi için çabayı göstereceğini ve kabul edilebilir bir sonuç ortaya
koyacağını bilerek işleri ele alır. İsmet Barutçgugil, “Özgüvenle bir işi yapamadığımızda
mazeret üretmek yerine yeniden denemeye
başlarız. İlk seferinde tümüyle doğru olarak
anlamadığımız ya da yapamadığımız bir
işin dünyanın sonu anlamına gelmediğini biliriz. Hatalarımızı dert etmek yerine onlardan
ders almasını becerebiliriz. Birçok durumla ve sorunla daha iyi baş edebiliriz. Öz-
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Ailenizin hekimleri

Türkiye’nin tüm illerinde 2011’de aile hekimliği sistemine geçildi. Özellikle 13 milyon
nüfuslu İstanbul şimdi bu yeni sisteme alışmaya çalışıyor. Ancak ailenin sağlık danışmanı
olarak konumlandırılan aile hekimlerinin İstanbul’da sağlığı bozulmak üzere… Sistem sancı
çekerken, İstanbul’da hastaların birçoğu aile hekimleriyle tanışmadı bile…

DOSYA

ILGIN ŞENYÜZ
“Başı ağrıyan artık hastaneye gidemeyecek.” Evet, hastalar açısından aile hekimliği uygulamasını özetleyen en etkili cümle bu olsa gerek. Aile hekimliği aslında gelişmiş ülkelerin tamamında tercih edilen
birinci basamak sağlık hizmeti… Bu uygulamada aile hekimi, anne karnındaki bebekten, ailenin en yaşlı bireyine kadar ailenin bütün bireylerinin sağlığından sorumlu… Özellikle İstanbul’da henüz aile hekimiyle
tanışmamış bireyler olsa da; aile hekimleri artık onların sağlık danışmanı
olacak. Dişi ağrıyanı diş hekimine, başka sağlık problemleri olanları uz-
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man hekimlere yönlendirmek aile hekimin sorumlulukları içinde…

5 YILDA İŞLEM TAMAM

Türkiye’de aile hekimliği uygulamasıyla ilk olarak Düzceliler tanıştı. Sistem ilk olarak 1 Eylül 2005’te Düzce’de başladı. Türkiye’nin en
büyük metropolü İstanbul’da ise aile hekimliğine 1 Kasım 2010 itibariyle
geçildi. Türkiye genelinde aile hekimliğine geçiş 13 Aralık 2010’da tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye’deki
6 bin 367 aile sağlığı merkezinde 20 bin 182 aile hekimi görev yapıyor.
İSMMMO Yaşam olarak ‘aile hekimliği’ uygulamasının geldiği noktayı
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araştırdık. Türkiye’de aile hekimliğinin tam oturması, sistemin İstanbul’da oturmasına bağlı gibi
görünüyor. Türkiye’nin en büyük metropolünde ise şimdilik sistem biraz sancılı ilerliyor. Üstelik bu sancıları yalnızca hastalar değil bizzat
aile hekimlerinin kendileri de çekiyor.
İstanbul’daki aile hekimi sayısı 3 bin
500’ü buldu. Şehirde her 3 bin 500 hastaya da
bir aile hekiminin bakması planlanıyor. İstanbul’da aile hekimliğinin ilk üç ayını değerlendiren İstanbul Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu,
“İstanbul’da aile hekimliği sistemine geçişin bazı
sancılı kısımları oldu. Biz daha çok sorun çıkar
diye düşünürken şaşırtıcı derecede iyi gidiyoruz''
açıklamasını yaptı.

ADAPTASYON DÖNEMİ BİTTİ

‘HEMŞİRE, EBE YETERSİZLİĞİ’

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı
(İSTAHED) Dr. Turgut Özcan, İstanbul’da aile he-
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GÖRÜŞLERİMİZ DİKKATE ALINIRSA
SORUNLAR ÇÖZÜLÜR

İstanbul Aile Hekimleri Derneği, mail grubu aracılığıyla 2 bin 700 aile hekimiyle iletişim içinde. İstanbul’da 3 bin 500 aile hekimi olduğu düşünülürse, sektörün önemli bir temsil
gücü olduğu ortaya çıkıyor. İSTAHED (İstanbul Aile Hekimliği Derneği) Başkanı Dr. Turgut Özcan, aile hekimliği sisteminin şu aşamada bazı sıkıntıları olmasına rağmen “Biz dernek olarak aile hekimliğinin’ başarılı olacağına inanıyoruz” diyor. Dernek olarak yılbaşında anket yaptıklarını ve bu anket sonucunda oluşturulan raporu Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a sunduklarını belirten Özcan, “Bakanımız bizleri çok dikkatlice dinlediler ve bürokratlarına talimatlar verdiler. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diye konuşuyor. Aile hekimliğini benimseyen hekimlerin, sürecin bir an evvel olması gereken yere gelmesi için çaba sarfettiğini
belirten Özcan, değerlendirmelerini şöyle sürdürüyor: “Aile hekimliği sisteminin olması gereken yere gelmesi için ciddi anlamda mesai harcıyor ve kafa yoruyoruz. Bütün bu emeklerimizi bir neticeye varır ve dikkate alınır ümidiyle yöneticilerimizle paylaşıyoruz. Evdeki hesap her
zaman çarşıya uymayabilir. Eğer bizler doğru geribildirim yapar ve yetkililer de bizleri samimiyetle dinleyip uygulamaların sağlamasını yapar ve bizim temennilerimizi göz önünde bulundurarak gerekli düzenlemeleri yaparlarsa düzelmeyecek hiç bir şey yok.”

DOSYA

Evet, İstanbul’da aile hekimliğinin ilk üç
ayı adaptasyon dönemi olarak kabul ediliyordu. Bu süreçte, herkes istediği aile hekimine gidebiliyordu. 1 Şubat’tan itibaren herkes kendi
aile hekimine gitmek zorunda. Yeni dönemde
bir anlamda kişisel sağlık verilerinizi artık kendi aile hekiminiz tutacak. Memnun olmayanların
aile hekimini değiştirme hakkı olduğunu da belirtelim. Sistem, hastaya 3'er ay aralarla hekim
değiştirme hakkını veriyor. Sağlık Bakanlığı kadrosunda çalışan doktor ve sağlık elemanları -kadroları korunmak üzere- sözleşmeli çalışmak üzere aile hekimliği uygulamasına girebiliyor.
Aile hekimleriyle bir yıllık sözleşme imzalanıyor. En az bir hekim ve bir sağlık elemanı bir
birim açabiliyor.
Hekimlerin gelirini kayıtlı hasta sayısı ve
hastaneye yaptıkları sevk sayısı belirliyor. Bin
kayıtlı hasta için aile hekimliği uzmanına 2 bin,
diğerlerine 1.500 TL ödeniyor. Bin-4 bin kayıtlı hasta için, kayıt başına 1 TL ödenmesi öngörülüyor. Ayrıca hekimlere sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ödemesi yapılıyor.
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Sağlık Sen, Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği'nin
bazı hükümlerinin iptali için Danıştay'a dava açtı. Dava
dilekçesinde, aile hekimliklerinin A, B,C,D şeklinde sınıflandırılmasının, vatandaşların da farklı nitelikte sağlık hizmeti alması anlamına geleceğine dikkat çekilerek, bu durumun Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık
teşkil ettiği ileri sürüldü. Dava dilekçesinde "Tüm vatandaşların A sınıfı hizmet almaya hakkı vardır. Devlet tüm aile hekimliklerini A sınıfı niteliğe kavuşturarak
aile hekimlerine teslim etmelidir" denildi.

DOSYA

ÖRNEK BİR DAVA

Denizli’de bir aile hekimi, hasta yakının şikayeti üzerine “görevini ihmal ettiği” gerekçesiyle 5 ay
hapis ile cezalandırıldı. İdrar sondası değişimi için eve
çağrılan, ancak “benim görevim değil” diyerek gitmediği ileri sürülen aile hekimi, “aile hekimliği
yasa ve yönetmeliklerinde evde bakım hizmeti maddelerine aykırı hareket ederek görevini ihmal ettiği”
gerekçesiyle, Denizli 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 5 ay hapis ile cezalandırıldı. Mahkeme, aynı
şikayetin yöneltildiği, aynı yerde görev yapan aile sağlığı elemanına da 5 ay hapis cezası verdi. Cezalar, 5
yıl içinde aynı suçun işlenmemesi kaydıyla ertelendi.
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ayda bile oldukça aksamalara neden oldu.
Birçok meslektaşımız hemşiresiz çalışmak
zorunda kaldı. Onların işlerini ise diğer
hemşireler hatta doktorların kendileri üstlenmek zorunda kaldılar. Bu durum ise
hayati öneme haiz olan gebe takibi, bebek takibi ve aşıların tam olarak yapılamamasına, hepsinden önemlisi sistemin oturmasında gecikmelere neden oldu.”

BİR DOKUN BİN AH İŞİT

Maaşlarını geç ve doğru alamadıklarından yakınan
aile hekimleri, Aile Hekimliği
Bilgi Sistemi (AHBS) denilen
programın yarattığı aksamalardan da dertliler. Bu nedenle, verilerini yollamakta
zorluk çeken aile hekimleri,
bu durumun maddi kayıplara
hatta sözleşmelerinin feshedilmesine
yol açma ihtimali olduğuna dikkat çekiyorlar. Devlet memuruyken bir anda
kendi işinin sahibi özel sektör temsilcileri gibi algılanan aile hekimlerinin
yaşadıkları diğer sıkıntılarını Dr. Turgut
Özcan şöyle anlatıyor:
“Maaşımızın dışında bizlere verilecek olan cari gider ödemeleri mayıs ayından sonra A, B, C, D sınıflaması kriterlerine

Özcan

AİLE HEKİMLİĞİ
DANIŞTAY’DA

kimliği sisteminin henüz oturmadığını düşünüyor. “İstanbul'u diğer iller ile aynı
kategoriye koyduğumuz müddetçe bu sistemin oturması daha uzun sürer” diyen
Özcan, “Sistemin yerine oturması için gerekli kolaylıklar sağlanmazsa, İstanbul'daki aile hekimlerinden bazıları sistemden kopabilir. Ayrıca
tam oturmayan bu sistem yüzünden bazı sağlık parametrelerinde bozulmalar olabilir ve eski
anlayışın devam etmesi
gibi risklerle karşı karşıya kalabiliriz” uyarısını yapıyor.
Bayrampaşa Aile
Sağlığı Merkezi doktoru
Turgut Özcan, İstanbul
Aile Hekimleri Derneği’nin mail grubuna üye
2 bin 700 hekimle iletişim halinde olduklarını ve onların sıkıntılarına vakıf olduklarını belirtiyor.
İstanbul’da doktor, hemşire ve
ebe sayısının az olmasının sistemin en
önemli sıkıntılarından biri olduğunu
söylüyor Özcan ve şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Aile hekimliği uygulamalarında çok önemli yer işgal eden ebe
ve hemşirelerin hala eksik olması şu 5
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Kurt
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2023 HEDEFİ
1 DOKTORA
2 BİN HASTA

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliğinin geldiği son durumu
şöyle anlatıyor:
 Türkiye’de 3 bin 500 kişiye bir aile hekimi düşüyor.
Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında aile hekimliği uygulamalarında
2 bin kişiye bir aile hekimi uzmanı düşmesi planlanıyor.
 Aile hekimliği sistemiyle vatandaşın yaşadığı
yere yakın, kolay ulaşılabilir sağlık kuruluşları oluşturuldu.
Aile hekimliği öncesinde yaklaşık 5.000 sağlık ocağı hizmet
vermekteyken uygulamadan sonra birinci basamak sağlık kuruluşu sayısı 7.328’e ulaştırıldı.
 Bireysel tercihler dikkate alınarak vatandaşların
hekim seçme ve değiştirebilme hakkına kavuşmaları sağlandı.
 Sağlık kayıtlarının bütünlüğü ve dinamik bir şekilde
güncellenebilmesi sağlandı.
 Sağlık hizmeti alırken zaman ve iş kaybı asgariye
indirildi. Vatandaşlar aile hekimlerinden randevuyla hizmet
alabilmekte, aile hekiminin yönlendirmesiyle ihtiyaç duydukları
2. basamak sağlık hizmetine en kısa yoldan ulaşabilmektedirler.
 Sağlık hizmetlerine erişim ücretsiz hale getirildi. Aile hekimleri vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık danışmanlığı
yapmaktadırlar.
 Vatandaşların aile hekiminden hizmet alırken herhangi bir belge sunmaları gerekmemekte, katılım payı ödememektedirler.
 Koruyucu sağlık hizmetinin kapsamı genişletildi. Aşılama, gebe ve bebek takipleri, sağlık taramaları gibi koruyucu sağlık hizmetine sağlıklı hayatın teşviki programları da
eklendi.
 Aşılamalar, bebek ve gebe izlemleri, 15-49 yaş kadın izlemleri, tarama programları, D vitamini ve demir desteği, belli yaş gruplarına yönelik periyodik sağlık kontrolleri, ulusal hastalık kontrol programları gibi birçok koruyucu
sağlık hizmeti aile hekimlerinin sorumluluğunda yürümektedir.
 İşe giriş, evlilik, okul, sürücü belgesi vb. için gerekli raporlar aile hekimleri tarafından verilmektedir.

DOSYA

göre verilecek. Ancak İstanbul'da bırakın özel sektörü kamu binalarında bile A
sınıfı bir yer bulmak neredeyse imkansız. Hele hele depreme dayanıklı bina bulmak çok daha müşkil bir durum. Buna rağmen arkadaşlarımız ellerinden geldiğince çalıştıkları ortamları en güzel şekilde donatmaya çalışmakta ve tıpkı özel
muayenehaneler gibi modern hale getirmektedirler. İstanbul'un üçte birinde sağlık ocağı yoktu. Dolayısıyla birçok meslektaşımız masrafa girerek ve risk alarak
kendi ‘aile sağlığı merkezlerini’ açma yolunu seçtiler. Ancak bunda da birçok sıkıntılar yaşadılar.
Yıllarca 657 Sayılı Kanuna göre devlet memuru olarak çalışmakta olan arkadaşlarımız, ev sahibi, Türk Telekom, İSKİ, İGDAŞ, belediyeler, Milli Emlak gibi
kurumlarla karşı karşıya geldiler. Biz memur muyuz yoksa özel sektör müyüz?
Aylarca birçok kuruma bunu anlatamadık. Bizlerin devlet memuru değil de sözleşmeli olmamız, yaptığımız işin ve çalıştığımız iş yerlerin kamuya ait olmadığını göstermez. Hiç kimse bizleri serbest tüccar gibi görmemeli. Bizler hala devlet
memuruyuz ve iş yerlerimiz de kamu binasıdır.”
Dünyada aile hekimliğinin yaygınlaşması
1950’lerde başlamış. İngiltere’de aile hekimliği
1965’te bir uzmanlık dalı olarak tanınmış. Ardından
Amerika’da bu uzmanlık dalı yaygınlaşmış. Türkiye
aile hekimliği sistemiyle yeni tanışırken bir taraftan
da Türkiye’deki aile hekimlerinin uzmanlığı sorgulanıyor.
İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Şefi Doç.
Dr. Necmi Kurt’a göre, Avrupa ülkelerinde aile hekimliği hizmetini deneyimli hekimler veriyor. Bizde
pratisyen ağırlıklı aile hekimliği hizmeti veriliyor.
Türkiye’deki aile hekimi sayısı binin altında olduğunu belirten Kurt, “Bizde pratisyen hekimlere, 1 hafta veya 10 gün sürelerle kurs verilerek “aile hekimi uzmanı” yapmak, sağlık sistemimizin sağlıklı bir
şekilde işlemesine katkı sağlamaz. Aile hekimliği uzmanlığı pratisyenlikten sonra 3 – 4 yıl dahiliye, çocuk, kadın doğum ve cerrahi gibi büyük branşlarda eğitim alarak ve sonunda sınava girerek elde ediliyor” diyor. Doç. Dr. Necmi Kurt,
uzmanlığın neden önemli olduğunu şu cümlelerle anlatıyor:
“Aile hekimliğinde amaç, kişilerin hekiminin belli olması, yorulmadan, gereksiz sevk edilmeden kaliteli sağlık hizmeti almasıdır. Dolaylı olarak hastanelerin hasta yükünü azaltarak orada tedavi olacaklara daha sakin ortam yaratmak
ve onlarında kaliteli hizmet almalarını sağlamaktır. Diğer taraftan; aile hekimleri iyi hizmet verip, iyi para kazanmayı amaçlamaktadır. Aile hekimliğine başvuran hastanın tetkik ve tedavisi orada yapılırsa o hastanın bakım ücreti sosyal
güvenlik kurumunda tedaviyi yapan hekime ödenecektir. Eğer hastaneye sevk edilirse ücret kaybı olacaktır. O nedenle hastayı sevk etmemeyi tercih edecektir. Bunu
güvenle yapabilmek için iyi hekim, bilgili hekim olması gerekmektedir. Aksi halde hastalarımız canından olabilir.”
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Mali
müşair

GAYE DELEN

Sevgi Vural, rakamlarla dizeleri birleştiren sıra dışı bir meslek mensubu. Kendi bulduğu deyimle ‘Mali Müşair.’ Yıllardır biriktirdiği, aşkın ilhamıyla
yarattığı şiirlerini bir kitapla ölümsüzleştirdi. İlk şiir kitabı ‘Aşk Benimle Nerdesin?’ Scala Yayıncılık’tan çıktı. 1998’den beri amatörce yazdığı ve her birine farklı anlamlar yüklediği onlarca şiiri var. 49 şiirinin yer aldığı kitabı ‘Bir
Bakışta Sen, Sen Gidince, Çağırsam Gelir misin, Işığın Kalbine Değerken Ellerim’ olmak üzere dört bölümden oluşuyor.
1973 doğumlu Vural, aslen Tuncelili. İstanbul’da doğup büyümüş. 5 ile
9 yaş arasındaki yıllarını köyde geçirmiş. Onun sanata ilgisi küçüklüğünde
başlamış. İçine kapanık, gözlemleyen, izleyen ama büyük hayalleri bulunan
bir çocukluk geçirmiş. İlkokulda sanat tutkusunun farkına varmış. Ortaokul
ve liseden itibaren korolarda ve çeşitli amatör gruplarda bu tutkusunu açığa çıkarmaya çalışmış. Konservatuvara girmek isterken, Türkiye’deki eğitim
sisteminin getirdiği yanlış yapılanmayla ağabeyinin de okuduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazanmış. 2001 yılında ise mali müşavirlik sınavını kazanarak belgesini almış. Mali müşavirliği on bir yıldır sanatla, müzikle ve şiirle beraber yapıyor. Müzik ve şiir tutkusunu mesleğine her yönden yansıtıyor.

RENKLİ YAŞAM

İLHAM KAYNAĞI AŞK

Sevgi Vural, mali müşavirlik mesleğini
11 yıldır müzik ve şiirle besleyen bir
meslek mensubu. ‘Aşk Benimle Nerdesin?’
isimli şiir kitabını Scala Yayıncılık’tan
çıkartan Vural, doğaçlama şarkı
söyleyerek ve klavyede ritm tutarak
hesaplarla uğraştığını anlatıyor.
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Sevgi Vural, şiir yazmaya platonik bir aşkla başladığını, işletme okurken sınavlara hazırlık sırasında derslerden bunaldıkça şiir yazdığını anlatıyor.
O gün bugündür yazdığı şiirleri ise 2008 yılında kitaplaştırmaya karar vermiş.
İki yıl yazdıklarını yeniden gözden geçirdikten sonra nihayet 2010 yılında kitaplaştırmış. Bu süreçte Orhan Veli, Özdemir Asaf, Can Yücel, Cemal Süreya,
Afşar Timuçin gibi sevdiği şairleri yeniden keşfetmiş. Onların şiirlerini yeniden
okuyarak kendini geliştirmiş. Sevgi Vural, yeni dönem şairleri, şiir dergilerini
ve şiir tarihini oluşturan diğer usta şairleri de bu dönemde kavramaya ve öğrenmeye çalıştığını anlatıyor.
Şiir kitabında aşkın başlangıcı, çaresizliği, özlemi ve yalnızlığı var. Vural, şiiri ‘yalnız başına bir yolculuk’ olarak tanımlıyor. Onun en büyük ilham
kaynağı aşk: “Aşk her şeyin ilham kaynağı. Kalpten gelir, bilinmezliğe adım
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UMMADIĞIN
MESAJ

Sabahın sessizliğinde uyanırsan
Görürsün! Ben ordayım
Uykusuz gecelerinin müdavimiyim
Bir pencere uzaklığında
İnanmazsan gel de bak
El sallıyorum sana
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sını ben de bilmiyorum” diyor.
Hızlı tüketim ve pop kültürünün hakim olduğu
günümüz toplumunda şiire ilgi gösterilmemesini
normal buluyor, mali müşavir şair Vural. Sevgi Vural,
“Her alanda olduğu gibi bu alanda da ‘pop şiirler’ seviliyor. Şiiri, edebiyatçılar ve şairler biliyor. Küçük bir
kitle okuyor. Bu da günümüzün popüler kültür dünyasında normal. Sanat dünyasının her alanında bu böyle” diye görüşlerini özetliyor.

ŞİİRİN GERÇEK DEĞERİ

Şiir yazarken kendi iç dünyasına daldığını ve
farklı dünyalara süzüldüğünü anlatan Vural, şunları
vurguluyor: “Bir eserin gerçek değeri belki de onu alan
okuyan, izleyen, dinleyen kişinin hissedip bütünleştiği kendi deneyimiyle çakıştığı yerdedir. Hep dinlediğimiz ve sevdiğimiz bir şarkı ya da bir şiir bazen bir
an gelir ki işte o an tam olarak hissedilir. İşte tam da
o andadır onun en saf değeri. Bunun dışında yapılan
değerlendirmelerin ya da eleştirilerin çok da bir değeri yoktur belki de. Yazan ve okuyanın deneyiminin
buluştuğu yerde ve anda. O zaman hedefe ulaşılmış
oluyor.”
Sanatı hiç bırakmak istemeyen Vural’ın bundan
sonraki hedefi, şiirlerine beste yapmak hatta onları
sahnelemek… Hayatına sanatla devam etmeyi isteyen
Vural, şimdilik bir yandan da mali müşavirliği sürdürmeyi planlıyor.

SADECE
BİR ADIM

Sevgilim,
Ayak seslerimi duyuyor musun?
Sana geldim
Kapının gerisinde hasretindeyim
Kulak kesilmiş
soluksuz
seni dinliyorum
Tek tesellim bu!
Varlığını duyumsamak için
Kapıyı açmanı değil
Adım atmanı bekliyorum

CAMA ÇIK

Sokağından geçiyorum
Bu defa evdesin. Kesin!
Aralanmış perdeleri evinin
Yarı çıplak bakınıyor penceren
Üstelik cam açık
Haydi cama çık.
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atışıyla bütün tanımları siler, düşlerin yegane tetikleyicisidir. Hayatında herkesin başına onu derinden sarsan aşk gelmiştir. Aşk derinliğiyle varlığınıza tanıklık
eder. Aşk evrensel bir olgu. Kültür, coğrafya fark etmeden insana ait bir şey. İnsan kendini aşkta bulur.
İnsana candan ulaşılmasını sağlar. Aynı zamanda iç
çatışmaların gözlemlendiği yerdir.”
Vural, sanat yolculuğuna müzikle başlamış biri
olarak elinde bir müzik albümü yerine bir şiir kitabının
olmasını; insanın esrarengiz ve enteresan olarak nitelendirilebilecek karmaşasına ve dramına bağlıyor.
Yani insanın trajik ve komik hikayesine… Müşavirlik
yapmadan önce bir süre müzik öğretmeni olarak da
çalışmış. Solfej ve piyano dersleri vermiş.
Oyunculuk ve drama dersleri de almış. Şu anda
Beyoğlu Tünel’de butik bir mali müşavirlik bürosu var.
İşinin her aşamasına müziği ve şiiri katarak çalışıyor.
Doğaçlama şarkı söyleyerek ve klavyede ritm tutarak
hesaplarla uğraştığını anlatıyor.
Yoluna sanatla devam etmeyi düşündüğünü söyleyen Vural, yeni şeyler denemeyi de planlıyor. Sevgi Vural, “Kendimi hep sanatla ifade edeceğimi biliyorum. Bu yolda ilerleyeceğim. Kendi işimi yapıyor
oluşum ve bunun getirdiği zaman serbestliği, işin ciddiyetini ve yüklediği sorumluluğu biraz olsun hafifletiyor. Bu serbestliği seviyorum. Ancak bu sayede sanatımı icra etmeye zaman ayırabilirim. Lirik şiirler
yazdım. Farklı tarzlar deniyorum ve bundan sonra-

Bilemezsin beni
Senin görmediğin
Yakınında bir yerlerdeyim
Gökyüzü kadar başucunda
Çevir yüzünü bak!
Ummadığın mesafedeyim
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‘Yazarlık ağır iştir
ama mutluluk verir’

Yazar Ahmet Ümit’in
yeni romanı Osmanlı
dönemine dair...
2012’de yeni romanının
çıkacağını söyleyen
Ümit, bugünlerde 22 yıl
önce basılan Sokağın
Zulası adlı şiir kitabının
yeniden
yayınlanmasının
heyecanını yaşıyor. Ümit
ile suç edebiyatı üzerine
konuştuk.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Bundan 15 yıl önce bir arkadaşı “Sen polisiye roman yaz” dediğinde dudak bükmüştü. Kendi
deyimiyle polisiye romanı küçümsemişti. Ancak bugün Türkiye’nin önde gelen ‘polisiye roman’ yazarlarından biri… Suç edebiyatını keşfettikten sonra ondan kopamayan yazar Ahmet Ümit, 1996’da
yayınlanan polisiye romanı Sis ve Gece ile adeta içindeki büyük yeteneği dışa vurdu. Şems-i Tebrizi cinayetini anlatan Bab-ı Esrar romanı 2008’de yayınlanan Ümit’in Haziran 2010’da İstanbul Hatırası adlı polisiye romanı okurlarıyla buluştu. Ümit, şimdilerde dokuzuncu romanını yazıyor. Osmanlı dönemindeki bir cinayeti anlatan Ahmet Ümit’in yeni
romanının 2012’de yayınlanması bekleniyor.
Ahmet Ümit, disiplinli bir yazar. Yazmayı cid-

di bir iş olarak gören Ümit, kendi eserlerinden yola
çıkarılarak başka sanat dallarında üretim yapılmasından memnun oluyor. Dört romanın film haklarını veren Ümit, romanlarından dizi yapılmasına
ise sıcak bakmıyor. Yazar Ahmet Ümit ile suç edebiyatının olmazsa olmazlarını ve edebi yaşamındaki
planlarını konuştuk.
Ömrünüz Beyoğlu’nda mı geçiyor?
Aşağı yukarı… Ofisimiz burada… 1994’te Beyoğlu’nda çalışmaya başladım. Demek ki 17 yıldır
buradayım. Beyoğlu’ndan halen sıkılmadım. Bu kadar kalabalık, keşmekeş, kütürtü patırtı beni halen
sıkmadı. Beyoğlu çok kültürlü bir yer. Dolayısıyla
biz yazarlar için bulunmaz bir malzeme kaynağı.
İnsanı anlattığımız için bize çok malzeme veriyor.
Burası benim kitaplarıma da yansıyor.
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MUHASEBECİLİK ZOR

Ahmet Ümit, 1960 Gaziantep doğumlu… Yedi çocuklu bir
ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Ümit, 14 yaşında sol
görüşlü bir örgütün aktivisti oldu. 1983’te Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Kamu Bölümü’nden mezun oldu. 1985-1986
yılları arasında Moskova Sosyal Bilimler Akademisi'nde eğitim
gördü. Ahmet Ümit, kamu yönetimi okudu; kaymakam, muhasebeci olabilirdi ama kendi deyimiyle hiçbir zaman ‘masa
başı’ bir iş yapmayı düşünmedi.
Böyle olmasına rağmen Ahmet Ümit muhasebecilerin dünyasına yabancı değil. Nedeni ise eşi Vildan Ümit’in muhasebeci
olması. Bir zamanlar İstanbul Erkek Lisesi’nin finans müdürü
olan eşinin emekli olduğunu söyleyen Ümit, “Muhasebecilerin
dünyasına hiç uzak değilim. Türkiye gibi yasaların oturmadığı, insanların genellikle kaçamak yapmaya çalıştığı, sık sık vergi affının, adaletsiz bir vergi sisteminin olduğu bir ülkede muhasebecilerin işi zor” diyor.
Ahmet Ümit’in Gül adında kızı, Rüzgâr adında da 3 yaşında bir torunu var.

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

Peki Beyoğlu’nda kolay yürüyebiliyor musunuz?
Çok zor. Buraya gelene kadar iki kişi tarafından durduruldum. “Yeni kitap var mı?” diye soruyorlar, resim çektirmek istiyorlar. Tabii bunlar güzel…
Polisler de sizi yolda durduruyor mu?
Evet, onlar da durduruyor. Polislerin içinde de okurlarım var. Özellikle
kriminal ve cinayet bürodan çok okurlarım var. Çok da polis dostum var.
Polisiye romanlarınızı yazarken nereden besleniyorsunuz?
Hayatın olduğu her yerde suç var. Yasalarda suç sayılan her şey gerçekten
suç mudur; bu bir taştırma konusudur. Bu ülke yıllardır faşist yasalarla yönetildi.
İnsanın hangi fiili suçtur? Suç ile ilgili metinler yazıyorsanız, yazarın bu konuda bilgisinin olması gerekir. Yasalara göre suç sayılan şeyleri suç sayarsanız, bir süre sonra hayat sizi dışlar, çünkü onların çoğu suç değildir. Bazı suç
sayılan fiiller, egemen sınıfların ya da yasa koyucuların halkın dinamik yapısını
engellemek için koyduğu kurallardır. Oysa siz öyle bir suç ortaya koymalısınız ki, evrensel olmalı. Suç; vicdan sızlatan, insanlara ve doğaya kötülük yapan fiiller olmalı. Polisiye roman yazarı sadece ‘Katil kim?’ sorusunun etrafında kurgu yapan kişi değildir; felsefi, politik ve ideolojik bakış açısı olması
gerekir. Bunlardan bağımsız bir yazar olmanız zor. Suç yazmak eğlenceli…
Eğlenceli mi dediniz?
Evet eğlenceli. Hayat çok rutin. Oysa suç ve cinayet yazdığınız zaman,
hem katil, hem kurban, hem polis, hem savcının ruh haline birden giriyorsunuz. Burada büyük bir sosyolojik tarla var. Çeşit çeşit suçlar… O suçların arkasında sınıfların ilişkileri var. Politik ve sosyolojik ilişkiler var. Bunları çözmeye çalışmak çok eğlenceli…
Sizi polisiye roman yazmaya kim teşvik etmişti?
Beni polisiye roman yazmaya, arkadaşım Ali Taygun teşvik etti. Şehir
tiyatrolarında yönetmendi. Barış Derneği davasından yıllar önce hapis yatmıştı.
Ali, benim ikinci kitabım olan Çıplak Ayaklıydı Gece’deki bir öykümü okudu.
Bana “Sen polisiye yazıyorsun” dedi. Ben farkına varmadan polisiye yazmışım. Doğrusu o zaman biraz da bozulmuştum. Ben o zamanki kafamla polisiye yazmayı küçümsüyordum. Önce “Polisiye neymiş” diye okudum. Okuduğumda suç edebiyatı ve polisiye roman konusunda hiçbir şey bilmediğimi
fark ettim. Ben polisiyenin Agahta Christie, Edgar Allan Poe ile başladığını düşünürdüm. Halbuki, ilk polisiye öykü, Tevrad’ta yer alır; Kabil’in Habil’i öldürmesidir. Shakespeare’in oyunlarını, polisiye metinler, dramalar, tragedyalar
olarak okuyabilirsiniz. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza ile Karamazov Kardeşler
romanlarını da polisiye roman olarak okuyabilirsiniz. Bunları fark edince yanıldığını anladım ve ‘polisiye romanla derdimi anlatabilirim’, ‘insan ruhunu
açıklayabilirim’ diye düşündüm. Nihayetinde her yazar bunu yapmaya çalışır.
Türk edebiyatında yeterince polisiye roman üretiliyor mu?
Türkiye’de polisiye roman hep küçümsendi. Bu küçümsemenin altında
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Sis ve Gece (1996)
Kar Kokusu (1998)
Patasana (2000)
Kukla (2002)
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (2002)
Beyoğlu Rapsodisi (2003)
Aşk Köpekliktir (2004)
Ninatta’nın Bileziği (2006)
Bab-ı Esrar (2008)

SİYASET Mİ? ASLA!

Yazar Ahmet Ümit, siyasi partilerin aktivitelerine mesafeli duruyor. Aktif siyasetle arasına ise tam bir set koymuş. “Aktif siyasete sıcak bakar mısınız?” diye sorduğumuzda “Asla” diyor. Yazarların bağımsız olması gerektiğini söyleyen Ümit, “Siz
herhangi bir partiye girdiğinizde o parti sizi bağlar. Karşı çıkamazsınız, eleştiremezsiniz.
Entelektüel, karşı çıkmalıdır. Benim bağımsızlığımı zedeleyeceği için herhangi bir siyasi partiye katılmayı düşünmem” diyor.
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Türkiye’de kitap okurunun az olması yatmaktadır.
İyi polisiye roman, sıkı bir yemeğin üzerine yenen
tatlı gibidir. Millet yemek yemiyor, tatlıyı nasıl yesin? Mesele bu. Benimle beraber polisiye roman okumaya başlandı. Bu alanda kitapları en çok okunan
yazar benim. Ayrıca benden sonra genç arkadaşlar
da polisiye yazmaya başladı; bu sevindirici. Ancak
daha çok polisiye roman yazılması ve okunması gerekiyor. Bu, biraz da demokrasiyle ilgili. Polisiye romandaki düşünce tarzı, analitik düşünmektir. Türkiye’de insanlar bir lider görüyor ve o liderin söylediği her şeye inanıyorlar. Belki de lider yalan söylüyor. Bu dogmatik düşünce tarzı polisiyede yoktur.
Polisiyede katili bulacağımız için analiz yapmamız
gerekir. Türkiye’de insanların kafa yapısı da polisiye romanın gelişmesi için uygun değildi. Türkiye’de
demokrasinin gelişmemiş olmasıyla da polisiye romanın az okunması arasında bir orantı var.
Sırada nasıl bir roman var?
Aslında romandan önce Şubat ayının 15’inde
bir şiir kitabım çıkacak. 22 yıl önce çıkan Sokağın
Zulası adlı şiir kitabımı yeniden basıyoruz. Ancak
bu kitapta ilk şiir kitabında yer alan kadar yeni
şiirler de var. Romanımız ise 2012’nin başında çıkacak. Osmanlı dönemine dair bir roman. Hangi dönem olduğunu söylemeyeceğim. Daha önce Bab-ı
Esrar ile ilgili açıklamıştım, benzer kitaplar çıkmıştı.
Bu yüzden “Osmanlı’ya dair polisiye bir roman” demekle yetineceğim. Bu 9’uncu romanım, 21’inci kitabım olacak.
Eserlerinizin bir kısmı dizi ve sinemalarda da kullanıldı. Bu anlamda yeni bir proje var mı?
Dizilere sıcak bakmıyorum, sevmiyorum.
Televizyonda gördüğüm diziler içinde beğendiğim
dizi neredeyse yok. Diziler geniş halk kitlelerinin
en alt seviyesi hesaplanarak dizayn ediliyor. Böyle olunca çıkan iş de başarılı olmuyor. Özellikle polisiyede problem var. İyi polisiye dizi zekaya dayanır.
Bizdeki polisiye diziler; şiddet, delilik, manyaklık,
tuhaf mafya babaları, tuhaf polislerden oluşuyor.
Bu güzel değil. Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü gibi
roman uyarlamalarını düşünürsek, yazarları herhalde mezarlarında ters dönmüştür. Bu yüzden di-
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sanlara yardım etmek, yalan söylememek, bencil olmamak… Babam, ben küçükken bunları anlatırdı.
Büyüyünce devrimcilikle tanıştım. Bu düşüncelerimin
organize edilmiş bir şekilde ifade edildiğini gördüm.
Böylece devrimci oldum. 1985 yılında Moskova’da
Sosyal Bilimler Akademisi’ne gittim. Orada bir yıl eğitim gördüm. Orada gördüğüm şey, benim kafamdaki
ideal toplumla o yaşayan sosyalizmin aynı şey olmadığıydı. Kendi içinde bulunduğum örgütün de benim kafamdaki örgüt olmadığını anladım. Örgüt illegal olunca anlamıyorsunuz. Yasa dışılık bir mitoloji yaratıyor. Siz kafanızda kahramanlardan örülü bir örgüt düşünüyorsunuz. Halbuki ete kemiğe bürünmüş, zaafları olan insanlardır örgüt. Ben orada
şunu anladım. “Ben bir yazar olabilirim. Yazar olduğum zaman kendi sözümü söyleyebilirim. Bir kolektif yapının benim katılmadığım kararlarını savunmak zorunda kalmam.” İşte o zaman yazarlığa
karar verdim ve bu iş devam etti.
Bab-ı Esrar kitabınızda Şems-i
Tebrizi cinayetini anlattınız. Mevlana hangi yönleriyle ilginizi çekti de
bir kitap yazdınız?
Mevlana kitabı benim bir süredir yazarlık çizgimde olan bir anlayışın devamıydı. Üzerinde yaşadığımız toprakların muhteşem bir tarihi ve kültürü
olduğuna inanıyorum. Biz bunun farkında değiliz.
Mevlana da bu anlamda mistik kültürün doruklarından biri. Shakespeare 400 yıldır okunuyorsa, Mevlana 700 yıldır okunuyor. Bu insanın tanınmasını istedim. Mevlana’nın İslamiyete bakış açısı çok farklı. Farklı bir şekilde algılıyor inancı. Hoşgörünün temel olduğu bir anlayışı var. Buna da bu sıralar çok
ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle bu kitabı yazdım.
Yazmaya meraklı olan gençlere
neler tavsiye edersiniz?
Yazan insan inatçı olacak. Sanat para getirmez her zaman. İşinizi seveceksiniz ve sevdiğinizi
işi gerçekleştirmek için inat edeceksiniz. Güçlüklere göğüs gereceksiniz. En önemlisi de yazacaksınız.
Yazmak için de okuyacaksınız. Sadece sanat değil
felsefe, politika okuyacaksınız. Okumanın yanı
sıra sinema, tiyatro, opera gibi sanat tüketiminde
bulunacaksınız.

YAŞAM’IN PORTRESİ

zelere sıcak bakmıyorum. Hiç yapmayacağım demiyorum; ama gerekli garantileri almadan dizi yapmam.
Film var; Bab-ı Esrar, Kukla, Beyoğlu Rapsodisi,
Bir Ses Böler Gece’yi romanlarının haklarını verdim.
Türkiye’de film çekmek hemen olmuyor. Belki önümüzdeki yıllarda birkaç film daha çıkar. Aşk Köpekliktir romanımdan yola çıkarak yazılan oyun Devlet
Tiyatroları repertuarına girdi. Belki önümüzdeki
günlerde Aşk Köpekliktir’i sahnede görebiliriz.
Romanlarınızdan çizgi roman da
yapıldı sanırım...
İki çizgi romanımız var. İsmail Gülgeç çizdi. Üçüncüsünü de Abdülika çiziyor. O da yaz aylarında yayınlanabilir. Benim eserlerimden yola çıkılarak başka sanat dallarında yeni eserler ortaya konulmasını seviyorum. Başka alanları beslemek beni edebiyatçı olarak mutlu ediyor.
Siz yazarlığı nasıl tarif ediyorsunuz?
Bence yazmak mutluluk verici… Çünkü yazarken çok şey öğreniyorum. Bu işin araştırma kısmında
çok şey öğreniyorum. Yazdığım yerleri geziyorum. Farklı karakterler yaratıyorum. Hiç yaşamadığım ilişkilerle karşılaşıyorum, onları yeniden üretiyorum.
Nasıl bir günlük rutininiz var,
belirli zamanlarda mı yazarsınız?
Elbette. Bohem bir hayat yazara göre değil. İyi
sanatçılar çok disiplinli insanlardır. Bir maden işçisi kadar disipline olmak gerekir. Her gün yazmak gerek.
Ben genellikle sabahları dinç kafayla yazarım. Saat
10.00’dan 13’e, 14’e kadar yoğun olarak yazarım. İlk
200-250 sayfayı günde dört saat yazı yazarak geçiririm. Sonra çok hızlanır; 8-10 saat çalıştığım da olur.
“Ben yazarım” diye hava atıp barlarda gezerseniz, hiçbir yere varamazsınız. Yazarlık ağır iştir ama mutluluk verir.
Kendi deyimizle bir zamanlar
‘profesyonel devrimci’ydiniz. Peki ya
şimdi?
Aslında şimdi biraz daha yararlı bir şey yapıyorum. Ben eskiden de aynı şeyleri savunurdum. 14
yaşında farkında olmadan devrimci oldum. Babam inanmış bir Müslümandı. O Müslümanlıktan gelen bir ahlak anlayışım vardı. Başkalarına kötülük etmemek, in-

İSMMMO YAŞAM  33

Kendine güven, başarılı ol
Kendisi ve çevresiyle barışık olan özgüvenli insanlar, yeteneklerini daha kolay sergiliyor.
Olumsuz eleştiri ve deneyimlerle özgüveni zedelenenler ise olaylar karşısında çekingen
davranıyor; kendilerini iyi ifade edemiyor. Bu da iş hayatında ve yaşamın tümünde
başarısızlığı getiriyor. Uzmanlara göre, özgüveniniz azaldığında ilk yapmanız gereken;
dünyada hiç kimsenin mükemmel olmadığını düşünmek.

GAYE DELEN

Çekingenlik, risk alamama, kaygı, stres, kendini ifade edememe,
gerginlik, topluluk karşısında konuşamama, ikna yeteneğinin azlığı. Bunlar, özgüveni eksik olanların iş hayatında yaşadığı sıkıntılardan bazıları. Özgüven eksikliği, iş ilişkilerinde yaşanan her türlü sorunun nedenlerinin altında yatan temel unsurlardan biri olarak da görülüyor. Bir kişilik özelliği olan özgüven, insanlara yaşamla başa çıkma gücü veriyor.
Özgüven kısaca insanın kendiyle ilgili iyi duygular geliştirmesi,
bireyin kendinden memnun olması, kendisi ve çevresi ile barışık yaşaması anlamına geliyor.

ÖZGÜVEN POTANSİYELİ

KARİYER

Aslında insanlarda doğuştan özgüven potansiyeli bulunuyor. Ama özellikle çocuklukta yapılan aşırı eleştiriler, daha sonra yaşanan baskılar, aldatılmalar ve başarı-

sızlıklarla bu
potansiyel azalabiliyor. Olumsuz eleştiri ve deneyimler kişinin iç dünyasını da etkileyerek kendini değersiz hissetmesine
neden oluyor. Bu tarz insanlar da başta iş hayatı olmak üzere tüm
yaşamlarında önlerini kapatıp, çok önemli yeteneklerini sergileyemiyor.
RCBA & Door Eğitim Danışmanlık’ın yöneticisi ve akademisyen
Prof. Dr. İsmet Barutçugil, özgüveni yaşamın önemli zorluklarıyla başa çıkma gücü olarak tanımlıyor. Ona göre, özgüven; in-
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sana güç verir, enerjisini artırır ve daha fazla çaba göstermeye özendirir. Başarı için ilham kaynağıdır. Başarılarımızla gurur duymamızı sağlar. Barutçugil, kendi dışımızdaki insan ve olayların, özgüvenimizi yükseltip azaltabileceğini vurguluyor.
Özgüvenin iş hayatında da önemli olduğuna değinen Barutçugil, şunların altını çiziyor: “Özgüvenimiz
yoksa işleri yapabilme yeteneğimizden emin olamayız.
Gerekli beceriye ve deneyime sahip olduğumuzu
bildiğimiz halde daha önce hiç yapmadığımız
bir işle karşılaştığımızda endişeleniriz.
Birçok durumda, özellikle karar vermemiz, inisiyatif kullanmamız veya
yeni insanları işin içine katmamız
gereken durumlarda rahatsız ve
huzursuz oluruz. Gerçek potansiyelimizi gösteremeyiz.”

BAŞARININ ANAHTARI

Olması gereken düzeyde bir özgüvene sahip bulunanlar, en iyi için çabayı göstereceğini ve kabul edilebilir bir sonuç ortaya
koyacağını bilerek işleri ele alır. İsmet Barutçgugil, “Özgüvenle bir işi yapamadığımızda
mazeret üretmek yerine yeniden denemeye
başlarız. İlk seferinde tümüyle doğru olarak
anlamadığımız ya da yapamadığımız bir
işin dünyanın sonu anlamına gelmediğini biliriz. Hatalarımızı dert etmek yerine onlardan
ders almasını becerebiliriz. Birçok durumla ve sorunla daha iyi baş edebiliriz. Öz-
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KENDİNİZİ SEVİN DEĞERİNİZİ BİLİN

Özgüveni geliştirmek için yapılması gerekenler şöyle:
 Kendinizi sevin, kendinizle barışık olun
 Kendi değerinizin farkında olun
 Sizi motive eden açık net ve kesin hedefleriniz olsun
 Geçmişteki hatalarınıza deneyim ve eğitim gözüyle bakın
 Kendinizi kendinizle ya da rakiplerinizle kıyaslamak yerine, geçmişteki kendinizle kıyaslayın
 Yeteneklerinizi önemseyin ve kabuğunuzdan çıkın
 Daha rahat ve girişken davranmayı öğrenin
 Fikirlerinizi daha sesli ifade edin
 Sorumluluk alın. İş hayatındaki karar alma süreçlerinde ve uygulamalarda daha aktif olarak
kendinizi gösterin
 Enerjik olmak için bu tür insanları kendinize örnek alın
 Cesaretli olun, hata yapmaktan korkmayın.

BU SORULARI KENDİNİZE SORUN

İsmet Barutçugil, güven duygusunu nelerin etkilediğini bulmak için kişinin kendisine sorması gereken
soruları şöyle sıraladı:
 Kendinize en çok güvendiğiniz zamanlar hangileri?
 Yeteneklerinizden emin olduğunuz ve kendinizi en rahat hissettiğiniz durumlar neler?
 Karşısında özgüveninizin en yüksek olduğunu düşündüğünüz insanlar kimler? Niçin?
 Size kendisini güvenli hissettiren insanlar, özgüveninizi artıracak ne söylüyorlar, ne yapıyorlar?
 Ne zaman kendinize olan güveninizin en düşük olduğunu hissediyorsunuz?
 Özgüveninizi azaltanlar neler? Hangi insanlar ve hangi durumlar kendinizi güvensiz hissetmenize neden oluyor? Söylenen ya da yapılanlar neler?

KARİYER

güvenimizin güçlü olması durumunda başarı bize doğal ve
doğru gelir” diye konuşuyor.
Özgüven, aynı zamanda gelip giden, azalıp
artan bir duygu. Bazı günler
kendimizi diğer günlere göre
daha güvenli ve güçlü bazı
günlerde de yetersiz hissederiz. Peki, özgüven zayıfladığında neler yapılması gerekir? İsmet Barutçugil, bu durumlarda yapılacak ilk işi hiç
kimsenin mükemmel olmadığını kabul etmek olarak
görüyor:
“Belki, başka insanların sizin sahip olmadığınız becerileri vardır. Ancak, siz de
büyük olasılıkla onların yapamadığı bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Özellikle, onlarla rekabet edebileceğiniz
alanlarda kendi yeteneklerinizi geliştirmeye odaklanın.
Tüm yapabileceklerinizi aklınıza getirin, yapamayacaklarınız için fazlaca endişelenmeyin, onlara takılıp kalmayın. Özgüveni artırmanın
iyi bir yolu, yaşamdaki başarılarımızı hatırlamaktır. Sahip olduğumuz tüm yeteneklerimizi, iyi kullandığımız becerilerimizi aklımıza getirelim
ve güvenli davranarak kazançlı çıktığımız zamanları
hatırlayalım.” Barutçugil, özgüvenin azı kadar aşırısının da
sorun olduğunun altını çiziyor.
Ona göre egosu şişkin insanlar da en az özgüveni az insanlar kadar kendine zarar veriyor.
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Paydaşlarını
önemseyen
eğitim modeli
EĞİTİM

ILGIN ŞENYÜZ

“Anaokulundan Üniversiteye…” 1991 yılında yola çıkan Marmara
Eğitim Kurumları bu sloganı benimsedi. Anaokulu, ilköğretim, lise derken, Marmara Eğitim Kurumları’nın son halkası olan Maltepe Üniversitesi, 1997 yılında kuruldu… Bugün üniversitenin 9 fakülte, 3 enstitü
ve 3 yüksekokulunda 6 bin öğrenci eğitim-öğretim görüyor.
Marmara Eğitim Kurumları ‘anaokulundan üniversiteye’ kadar
öğrencilerinin yanında olurken, Maltepe Üniversitesi de öğrencilerini ‘üniversiteden iş hayatına’ hazırlıyor. Mesleğinde yetkin öğrenciler yetiştirmeyi
hedefleyen Üniversite, mevcut ve yeni eğitim programlarını ilgili sektörlerdeki paydaşlarıyla geliştirmeyi planlıyor.
Maltepe Üniversitesi paydaşlarını içselleştiren son programını kısa
bir süre önce oluşturdu. Basım ve Yayın Teknolojileri ön lisans programı, 2 yıllık. Bu program ‘sektör lideri’ olan bir şirketle birlikte oluşturuldu. Bu birliktelikle, sektör lideri şirketin tesisleri öğrenciler için ade-

36  İSMMMO YAŞAM

Maltepe Üniversitesi, öğrencilerini iş
hayatına hazırlıyor. Bunun için de
‘paydaşları ile etkileşen’ eğitim
modelini önemsiyor. Maltepe
Üniversitesi, TÜRMOB, İSMMMO gibi
kurumların geleceğin meslek
mensuplarını yetiştirmek için
üniversitelerle işbirliği yapması
gerektiğini söylüyor.

ta bir laboratuvara dönüşürken, üniversite ise söz konusu şirket için ArGe merkezi olacak. Bu programa alınan öğrencilere paydaş kurumun
burs vermesi öngörülüyor. Başarılı öğrencilere iş garantisi verilmesi de
gündemde.
Maltepe Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Güner Gürsoy, “Maltepe Üniversitesi, sektör paydaşlarını dikkate alan bir eğitim modelini
benimsiyor. Paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alıyoruz. Basım ve Yayın Teknolojileri Programı’mızda yaptığımız gibi diğer programlarımızı da paydaşlarımızla geliştirmeyi ve paydaşlarımızla yeni programlar
oluşturmayı hedefliyoruz” diyor. Bu modelle bazı eğitim programlarının da zenginleştirileceğini vurgulayan Gürsoy, banka ve sanayi şirketleriyle görüşmelerinin olduğunu açıklıyor.
Gelecekte İSMMMO’nun da üyesi olabilecek öğrenciler; Maltepe
Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki programlarda yetiştiriliyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde işletme,
iktisat, muhasebe ve denetim, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası
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5 BİN ÖĞRENCİSİ VAR

 Maltepe Üniversitesi, 1997’de eğitime başladı. İstanbul
Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) tarafından kurulan Üniversite’nin
Rektörü Prof. Dr. Kemal Köymen.
 Maltepe Üniversitesi; Marmara Eğitim Köyü, Dragos ve Tıp Fakültesi olmak üzere üç yerleşkede faaliyetlerini sürdüren
bir kampus üniversitesi.
 Marmara Eğitim Köyü, yaklaşık 1000 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu. Yeşillikler içindeki her türlü sosyal olanağa sahip Marmara Eğitim Köyü’nde 5 yıldızlı otelden, anfi tiyatroya, tam olimpik kapalı ve açık yüzme havuzlarından, öğrenci evlerine kadar her türlü sosyal donatı bulunuyor.
 Üniversite’de 5 bin lisans öğrencisi, bine yakın da lisansüstü eğitim gören öğrenci var.
 Maltepe Üniversitesi yetkin akademik kadrosuyla eğitim veriyor.
ilişkiler bölümleri bulunuyor. Doç. Dr. Güner Gürsoy, finans, muhasebe
ve denetim alanında gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi için İSMMMO,
TÜRMOB gibi kuruluşları işbirliğine davet ediyor ve şunları söylüyor:
“Muhasebe ve denetim eğitimi alan gençleri birlikte yetiştirmek için
İSMMMO, TÜRMOB gibi kurumların üniversitelerle işbirliği yapmasının önemine inanıyorum.
İSMMMO dahil muhasebe ve denetim alanındaki
tüm sivil toplum kuruluşları, geleceğin meslek mensuplarını yetiştirmek için ilgili programları zenginleştirmek, hatta programları akredite etmek,
sektörün ihtiyaç duyduğu bilinçte meslek mensubu yetiştirmek için üniversitelerle birlikte çalışmalarını yaygınlaştırmalılar. Yarınlarımızı şekillendirecek gençleri en iyi şekilde yetiştirebilmek
için paydaşlar, üniversiteleri desteklemeli, sorumluluğu paylaşmalılar.”

trendinde. Bu nedenle lisans ve yüksek lisans programlarımıza ‘kurumsal yönetim ve finans’ adıyla yeni bir ders ekledik. Geçmişte yaşanan iş
hayatındaki yönetim skandallarının tekrar yaşanmaması için uluslararası
kurumsal yönetim örnek olaylarını irdelerken, alınabilecek yaklaşım ve
tedbirleri tartışıyoruz. Bu konuda gerekli bilincin oluşturulmasını misyon edindik.”

LİSANS ÜSTÜNDE TERCİHLER
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EĞİTİM

Maltepe Üniversitesi’nde lisans öğrencilerinin yanında, bine yakın öğrenci de lisansüstü
eğitim görüyor. Lisansüstü öğrencilerin önemli
çoğunluğunun işletme, iktisat, bankacılık ve finans, muhasebe ve finans, uluslararası ticaret
ve lojistik alanlarında olduğunu belirtelim.
Uzaktan eğitim olanaklarını da etkin bir şekilde kullanan Maltepe Üniversitesi’nde e-MBA programının özel bir yeri var.
‘DENETİME ÖNEM VERİYORUZ’
Maltepe Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun da gereklerini
Dr. Güner Gürsoy, İSMMMO üyelerine “İSMMMO
göze alarak, denetim ve kurumsal yönetim koüyeleri, çocuklarının ve yakınlarının eğitimleri
nularına özel önem verdiklerini belirten Gürsoy,
ile ilgili kararlarını verirken, paydaşlarını içDoç. Dr.
değerlendirmelerini şöyle sürdürüyor: “Denetim koselleştirmiş, mezun yetkinliğini ön plana çıkaGüner Gürsoy
nusuna çok önem veriyoruz. Mezunlarımız, yeni
ran, girişimcilik programlarını uygulayanlardan
nesil yöneticilerimiz, iç ve dış denetimi yoğun bir şekilde uygulamak ve
yana tercihlerini kullanmalılar” tavsiyesinde bulunuyor. Gürsoy, Malteuygulatmak durumunda kalacak. Biz öğrencilerimizi denetim alanında
pe Üniversitesi’nin İSMMMO üyelerine sunduğu avantajları ise şöyle açıkyetiştirirken sadece mali denetimle sınırlı kalmıyoruz. Risk yönetimi ve
lıyor: “Yüksek lisans programlarımızda İSMMMO üyelerine yüzde 10’luk
performans yönetimini de barındıran daha geniş yaklaşım sergiliyoruz.
indirim uyguluyoruz. Yüksek lisans programlarımıza başvuran oda üyeKurumsal yönetim yaklaşımları günümüzde artan bir oranda benimsenme
lerinin üyeliklerini gösterir belgelerle başvurmalarını tavsiye ediyoruz.”
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Vücudunuzu dinleyin
her gıdayı yemeyin
Yorktest, vücudun hangi gıdalara olumsuz tepki
verdiğini ortaya koyan bir kan testi. Bu testi
yaptıranlar, hayatlarından hangi besinleri çıkaracağını
öğreniyor. Migrenden kilo problemine kadar
birçok kronik rahatsızlık kişiye özel bu testin
sonuçlarına göre önlenebiliyor.

ILGIN ŞENYÜZ

Kilo ile başı dertte olan bazı insanlardan sık sık “Su bile içsem yarıyor”
sözünü duyarız. Aslında yediğiniz ve sağlıklı olduğunu düşündüğünüz birçok
besin, vücudunuzda olumsuz etkiler
yaratabilir. Kimi zaman yediği bir yumurtayı bile sindiremeyen vücudunuz,
yumurtanın içindeki proteinlere karşı tepki verebilir. Bu olumsuz etkiye tıpta “gıda
intoleransı" deniliyor. Gıda intoleransı;
kilo almadan migrene, romatizmal hastalıklardan astıma kadar birçok kronik
rahatsızlığa neden oluyor.

SAĞLIK

HEDEF, 15 BİN KİŞİ
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Peki vücudunuzun hangi besinlere
olumsuz tepki verdiğini nasıl bileceksiniz? Bunun için bir kan testi yaptırmak
gerekiyor. İngiltere’de çeyrek asırdır gıda
intoleransı testi yapan York Testi, yeni
nesil testini ise 2004 yılından beri uygulamaya başladı. Türkiye’ye ise yeni nesil gıda intoleransı testi Yorktest’i Ferit
Rahmancı’nın sahibi olduğu Ferin Gro-

up getirdi. Türkiye’de de 2004 yılından
beri test uygulanıyor. Ferin Group Satış
Müdürü Emre Teker, “Bugüne kadar Yorktest’i Türkiye’de 10 bin kişi yaptırdı. Bu
yıl 15 bin kişiye test yapmayı hedefliyoruz” diyor.
Emre Teker’in verdiği bilgiye
göre, kişilerde gıda intoleransı gecikmeli
olarak ortaya çıkabiliyor. Bir şey yediğimizde vücut 2 saatten 4 güne kadar
olan süre içinde tepki veriyor. Bazı insanların vücudu koca bir dana etini rahat sindirilebilirken, bir elmaya sinyal
veriyor olabilir. Çünkü her gıdanın proteini farklıdır. Kişi kendini olumsuz etkileyen bir proteini aldığı zaman hemen
bağışıklık sistemi devreye girer. Bu da
metabolizmayı yavaşlatır. Vücuda dokunan gıdalar nedeniyle migrenden
ciltte egzamaya kadar birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kalınabilir.
Emre Teker, “Vücut gıdaları tanımaz, onların proteinlerini tanıyor. Onun için pirinç, ton balığı diye bir kavram yok, onun
proteini var. Dana eti için de aynı durum
geçerli. Vücut, dana etini değil onun pro-
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teinini tanıyor. Bir şey yediğimizde proteine antikor salgılar,
onu metabolizmanın içinde öğütür ve sindirim sistemine aktarır. Eğer vücut onu öğütmüyorsa bir sorun var demektir. Birçok insan için bir elma masum görünebilir ama vücudu ona
sinyal verebilir. Bu durumda onun için de en zararlı gıda, elmadır. Yorktest ile birlikte metabolizmanıza zarar veren gıdaları
tespit edip, onları hayatınızdan çıkardığınızda metabolizmanız rahatlar. Sağlıklı bir çalışan metabolizmayla da yağdan
kilo verirsiniz” diye konuşuyor.

400 İLETİŞİM NOKTASI

Yorktest, parmak ucundan alınan kanla yapılıyor. Kanın antikorlarına laboratuvar ortamında bakılıyor. Kişiler, isterlerse Yorkteks’in Fulya’daki merkezine giderek ya da Yorktest distribütörü olan sağlık kuruluşlarına kan numunesi vererek testi yaptırabiliyor. Yorktest’in Türkiye genelinde 400 kontak noktası bulunuyor. Buralarda alınan kan örneği, İngiltere’deki merkez laboratuarlara gönderiliyor. İki hafta sonra da
testin sonuçları Yorktest Türkiye’den bir diyetisyen tarafından
size sunuluyor. Bu testin sonucunda kişinin doğru beslenmeyi öğrendiğini belirten Emre Teker, “Biz testin sonunda kişilere bir diyet programı vermiyoruz. Onlara doğru beslenmeyi öğretiyoruz. Testin sonunda vücudun kalıcı olarak tepki gösterdiği gıdalar, geçici olarak sinyal verdiği gıdalar tespit ediliyor.
Genelde herkesin vücudunda kalıcı olumsuz etki
yaratan 4-5 gıda ortaya çıkıyor. Bu gıdalar hayattan çıkarılınca sorunun büyük bölümü çözülüyor” diye konuşuyor.

TESTİN FİYATI
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Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada gıda intoleransı tanısı konmuş
kişi sayısı 1 milyar. Bunun 2015’te 2.5 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Gıda
intoleransı alanında en ileri yöntem olarak kabul edilen “Subclass 4 igG Examination” tekniğini 2004 yılında keşfeden Yorktest şirketi bu çığır açan buluşu nedeniyle İngiliz Kraliçesi’nden İngiltere'nin en başarılı
şirketi ödülünü aldı. Bu yöntem şu anda dünyada yalnızca Yorktest tarafından uygulanıyor. Yorktest’i yaptırdıktan sonra sorunlu besinleri hayatlarından çıkaran hastaların iyileşme oranları tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre, gastro-intestinal hastalıklarda yüzde 80, solunum hastalıklarında yüzde 72, psikolojik hastalıklarda yüzde 81, kas iskelet sistemi hastalıklarda
da yüzde 64 belirgin iyileşme sağlandı.

GIDA İNTOLERANSI
HANGİ HASTALIKLARA
YOL AÇAR?

Şişmanlık, kilo verememe, migren, akne, nedeni bilinmeyen ödem, gaz, şişkinlik, kronik yorgunluk, kabızlık, cilt
problemleri (sivilceler, kaşıntı nörodermatit, kronik egzema vs.), romatizmal hastalıklar, astım, ishal, mide krampları, depresyon, uyku bozuklukları,
baş ağrısı, solunum yolu hastalıkları, kronik faranjit, sürekli nezle olma, ağızda yaralar, epigastrik ağrılar, crohn hastalığı, irritabl bağırsak sendromu,
sık gribe yakalanma, kronik burun akıntısı, OSB (otistik spektrum bozukluğu), sedef hastalığı, nörodermatit, ürtiker.

SAĞLIK

Türkiye’de bugüne kadar 10 bin kişiye
Yorktest yapıldı. Bu yıl hedeflerini yükselten Yorktest Türkiye, 15 bin kişiye daha ulaşma niyetinde. Emre Teker, son dönemde kendilerine başvuranların yüzde 80’inin tavsiye üzerine gelEmre
diğini vurguluyor. Kurumsal satışlara ağırlık ver- Teker
diklerinin de altını çizen Teker’in verdiği bilgiye
göre, kurumsal satışlarda avantajlı fiyat uygulanıyor. İSMMMO üyelerine özel indirimle testleri yapılabileceğini söyleyen
Teker, “Normalde bireysel satışlarda kredi kartına tek çekim
ve nakit ödemede testin ücreti 840 lira. 10 taksit yaptığımızda fiyat 940 lira. İSMMMO üyesi serbest muhasebeci ve mali
müşavirlere özel indirim yaparız” bilgisini veriyor.

1 MİLYAR KİŞİYE
TANI KONULDU
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K A P A K

Devir, sanal itibar devri!

Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki itibarınızın da
iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile gerçek itibarın
birbirini tamamladığı çağımızda, bir anlamda her şey
Google’a adınız yazıldığında çıkan sonuçlara endeksli.
Sosyal medyada yazılan mesajlar, kötüleyici blog yazıları
tahmin edildiğinden daha etkin.

İÇİNDEKİLER

14

Z İ R V E D E K İ L E R

Çekirdekten esnaf başkan

Çocukluğunda okuldan kalan zamanda ve tatillerde babasının
Tahtakale’deki lokantasında çalışan Faik Yılmaz, İstanbullu esnafın
başkanı… İSTESOB Başkanlığı’nın yanı sıra TESK Genel Başkan Vekili
görevini sürdüren Yılmaz’a göre asıl sorun mesleksizlik.
10

D O S Y A

Ailenizin hekimleri çok dertli

Türkiye’nin tüm illerinde 2011’de aile hekimliği sistemine geçildi. Özellikle
13 milyon nüfuslu İstanbul bu yeni sisteme alışmaya çalışıyor. Sistem sancı
çekerken, hastaların birçoğu aile hekimleriyle tanışmadı bile…

24

GÜNDEMİN SESİ

Hürriyet’te 28 yıldır kesintisiz yazıyor

Ege Cansen, ekonominin duayen köşe
yazarlarından… Cansen, iş dünyasındaki
deneyimlerini 1983’ten beri TV’lerden
ve Hürriyet’ten okurlarına aktarıyor.

20

YAŞAMIN PORTRESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

Mali Müşair

Sevgi Vural, mali müşavirlik mesleğini
11 yıldır müzik ve şiirle besleyen bir
meslek mensubu. Vural, ‘Aşk Benimle
Nerdesin?’ isimli şiir kitabını Scala
Yayıncılık’tan çıkardı.

28

6 2 .

G Ü N

İSMMMO HABER

Ünlü yazar Ahmet Ümit’in yeni romanı Osmanlı
dönemine dair... 2012’de yeni romanının
çıkacağını söyleyen Ümit, bugünlerde 22 yıl önce
basılan Sokağın Zulası adlı şiir kitabının
yayınlanmasının heyecanını yaşıyor.
30

KARİYER

36

DOSTLARIMIZ
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GEZİ - DÜNYA

48

LEZZET

KÜLTÜR-SANAT

Kendisi ve çevresiyle barışık olan özgüvenli insanlar,
yeteneklerini daha kolay sergiliyor. Olumsuz eleştiri
ve deneyimlerle özgüveni zedelenenler ise olaylar
karşısında çekingen davranıyor;
kendilerini iyi ifade edemiyor.

38

EVİM EVİM

GEZİ - TÜRKİYE

Kendine güven, başarılı ol

8

E Ğ İ T İ M

S A Ğ L I K

Yazarlık ağır iştir ama mutluluk verir

6

SİNEMA-DVD
KİTAP

TEKNO-YAŞAM
MİZAH

46
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Dostlarımızın tuvalet alışkanlığını kazanması o
kadar da zor değil. Verilen eğitime rağmen
kediler ve köpekler tuvalet alışkanlığını tam
kazanamamışsa sağlık problemi yaşıyor
ya da sahibini kıskanıyor olabilir.

Azarlamayın anlayışlı olun

DOSTL ARIMIZ

ILGIN ŞENYÜZ

Evinde bir kedi ya da köpek beslemeye niyetlenenlerin kafasını
meşgul eden en önemli konulardan biri, evini paylaşacağı dosta tuvalet alışkanlığını nasıl kazandıracağıdır. İster yavru olsun, ister yetişkin;
dostunuza tuvalet alışkanlığı kazandırmak için sabırlı olmanız gerekiyor.
Bu sabır meselesi gözünüzü korkutmasın. Dikkatli bir gözetimle yavru
ya da yetişkin köpeklerin genelde nerede tuvaletlerini yapacaklarını birkaç hafta içinde öğrenebilirsiniz.
Dostlarımıza tuvalet alışkanlığı kazandırmanın en kolay yönteminin
ödüllendirme olduğunu unutmayın. Özellikle yavru köpeklerde ödüllendirme
kolay sonuç almanızı sağlar. Yavru köpeğiniz uykudan kalktıktan hemen
sonra veya yemek yedikten belirli bir süre sonra onu uygun yere götürüp tuvaletini yapmasını beklemelisiniz. Yaptığı takdirde de ödüllendirmek
en basit ve en etkili yöntem. Küçük ve orta yaşlı köpekler için de ödüllendirme bu alışkanlığın alınmasına katkı sağlar. Köpekleri sık sık dışarı
çıkarmalısınız. Sözlü olarak ödüllendirmek bu alışkanlığını pekiştirir. Bu-
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rada hassas bir noktayı vurgulamakta yarar var. Köpek tuvalet pozisyonu
aldığında sahibinin hareket etmemesi ve sahibini rahatça görebilmesi gerekir.

EVDE EĞİTİM

Gelelim evde verilecek eğitime… Özellikle yavruları bu alışkanlığı edinene kadar yakından gözlemlemelisiniz. Yavru köpekler, ihtiyacı
olduğunu bazı hareketleriyle belli ederler. Yeri koklamak, ayaklarıyla
daire çizmek ya da ağlamak belirtilerden bazıları… Yine de yavru köpeğinizin tuvalet ihtiyacı olup olmadığından emin olamıyorsanız onu yuvasına ya da tuvalet eğitim kafesine koymalısınız. Köpekler genelde kendi mekanlarını kirletmek istemezler. Özellikle kafesi çok büyük olmamalı
ki, buranın bir köşesini tuvaleti olarak benimsemesin. Köpeğinizi buradan çıkardığınız zaman tuvaletini yapabileceği doğru alana götürmelisiniz. İşi bitene kadar onu sessizce beklemeyin ve sonrasında da ödüllerin. Bu ödüllendirme kimi zaman sözlü övme olabileceği gibi kimi zaman da dışarıda oyun için biraz daha uzun kalması şeklinde olabilir.

KASIM - ARALIK 2010

Bilinçli bir eğitime rağmen yuvası içinde ihtiyacını gideren köpekler
de yok değil. Bu durum aynı zamanda önemli bir sorunun da habercisi
olabilir. Bu durumda, önce köpeğinizin sağlıklı olup olmadığından emin
olmalısınız. Önce köpeğin sindirim sistemini bir veterinere kontrol ettirin. Böyle bir problem varsa, köpeğe uygun bir diyet programı uygulanacaktır.

UYGUN KUM KABI

Evinize bir kedi almaya karar verdiğinizde de tuvalet alışkanlığının ilk başlarda problem yaratacağını düşünmelisiniz. Evde beslenen kediler kısa sürede kum kabına tuvaletini yapmayı öğrenir. Ancak annesinden
erken ayrılmış, bir pet shop kafesinde büyümüş kediden hemen evinize uyum sağlamasını beklememeniz gerekiyor. Bu durumdaki
dostlarınızı yardımcı olmalısınız. En başta yapabileceğiniz şey, kedinizin kolayca ulaşabildiği ama çok da ayak
altında olmayan bir yere kum kabını koymanız.
Kum kabı, kedinizin mama ve su kaplarının
bulunduğu yerlerden uzak olmalı. Kum kabı
seçimi de önemli… Kedinin rahatlıkla hareket
edebileceği genişlikte bir kum kabı almalısınız. Bu kap,
en az 30/30 santimetre genişliğinde olmalı. Kenarlarının
fazla yüksek olmamasına da dikkat etmelisiniz.
Yavru kediler genelde yemek yedikten kısa bir süre sonra tuvalete

KISKANIYORSA
YANDINIZ
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KAFASI KARIŞMASIN

Kedinizin tuvaletini yanlış yere yapmasının nedeni kafasının karışması da olabilir. Eğer evde başka kediler varsa ve onu rahatsız ediyorlarsa
düzeni bozulabilir. Kum kabı çamaşır makinesinin yanındaysa gürültüden bile kafası karışabilir. Bu gibi nedenleri ortadan kaldırmak için özel
hassasiyet göstermeniz gerekiyor. Tabii bütün bu nedenler ortadan kaldırıldıktan sonra başka bir yere birdenbire tuvaletini yapıyorsa sağlık sorunları olduğu da akla gelebilir. Kimi zaman bağırsak paraziti, kimi zaman ishal ya da kabızlık bu tür istenmeyen sonuçlar doğurabilir. İdrar
enfeksiyonu geçiren kediler de sık sık idrarlarını yaparlar. Bu tür durumlardan şüphelendiğinizde onu veterinere götürmeyi ihmal etmeyin.

DOSTL ARIMIZ

Kediler ve köpekler psikolojik olarak etkilendiklerinde de tuvalet alışkanlıkları sekteye uğrayabilir. Olmadık bir zamanda, olmadık
bir yerde size hoş olmayan sürprizler bırakabilirler. Bu durumda önce kendi ev hayatınızda önemli bir değişiklik olup olmadığını düşünün.
Eve yeni bir kişi ya da evcil bir hayvan geldiyse, dostunuz sizi kıskanmış olabilir. Dostlarımız
kızdıkları ya da kıskandıkları bir kişinin yatağına ve eşyalarına tuvaletlerini yapabilir. Böyle bir durumda onu azarlamak sorunu çözmez.
Ona her zamanından çok ilgi göstermeniz, onunla vakit geçirmeniz, onu sevdiğinizi göstermeniz faydalı olabilir.

çıkma ihtiyacı duyarlar. Başlarda kum kabının yanına onu siz götürmelisiniz. Ancak kucağınıza alarak değil. Bir oyuncakla oynatarak kum kabının yanına kadar götürmenizde fayda var. Tuvaletini yaptıktan sonra
kumunun tamamını hemen temizlemek yerine az miktarda kirli kumunu bırakırsanız koku alma duygusunun da etkisiyle alışkanlığı kazanması
kolaylaşır.
Kediniz uzun süre kum kabını doğru şekilde kullanmayı öğrenemediyse onu azarlamanız, poposuna vurmanız fayda sağlamayabilir. Bu
yüzden ona kızmadan gün içinde sık sık kum kabına götürün ve patileriyle kazma hareketini yaptırın. Eğer geniş bir evde yaşıyorsanız birkaç
kum kabı koymanız da onun işini kolaylaştırabilir.
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Alışverişin
indirimli
yolu
Sezon sonu yaklaşırken
düzenlenen cazip indirim
kampanyalarıyla çok ucuza
gardırobunuzu
yenileyebilirsiniz...

MODA

CAN KIZILDAĞ
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Baharın eli kulağında... Soğuk kış günlerini yarılamışken markalar hem vitrinlerde ilkbahar yaz kreasyonlarına yer açmak
hem de giyim pazarını canlandırmak için yüzde 70'e varan indirim kampanyaları düzenliyorlar. Sezon başında imrenerek baktığınız ancak fiyatı nedeniyle yaklaşamadığınız ürünlere göz atmanın şimdi tam sırası. Gardırobunu yenilemek isteyenler için sonbahar - kış koleksiyonunun avantajlı kampanyalarını araştırdık...
 80’li ve 90’lı yılların detaylarını modern yorumlarla sunduğu sonbahar kış koleksiyonunda kırmızı, siyah, bej, gri, antrasit ve camel tonlarını öne çıkaran Atalar'da
pantolon, etek ve bluzlarda yüzde 60'a varan indirimler var.
 Koton, leopar desenler, yılan derisi çantalar, İspanyol paçalar, tüvit ceketler,
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yim ürünleri yüzde 50'ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.
 Journey mağazalarında ceket, pantolon ve kaban ürün gruplarında yüzde 30 - 50 arasında indirim kampanyası düzenleniyor.
 Mavi'de jeanden gömleğe,
pantolondan ayakkabıya pek çok üründe yüzde 30 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda indirim kampanyası
var.
 Çarpıcı, özgür ve sportif kişiliği
yansıtan Park Bravo koleksiyonunda
etiketin yarısı kampanyası düzenleniyor.
 H&M mağazalarında bazı
markalarda yüzde 50'ye varan indirim
bulunuyor.
 Kemal Tanca, vizon şıklığın hakim olduğu tüm ayakkabı ürünlerinde
yüzde 50'ye varan indirim fırsatı sunuyor.
 Bir çok markada erkek, kadın
ve çocuk ayakkabı ve aksesuarlarını
bir çatı altında sunan Ayakkabı Dünyası'nda yüzde 70'e varan indirim bulunuyor.
 Deichmann mağazalarında indirimli 2 ürün alana
2. ürün yarı fiyatına, 3 ürün alana 3. ürün bedava veriliyor.
 İnci, sonbahar-kış koleksiyonunda yer alan erkek ve
bayan ayakkabı ve aksesuarlarında yüzde 60'a varan indirim kampanyası düzenliyor.

MODA

drapeli ipek gömlekler, baharat tonlarının yer aldığı koleksiyonunda yüzde 70'e varan indirimler sunuyor.
 Herry'de giyimden, aksesuvar, çanta ve ayakkabıya uzanan geniş ürün çeşidinde yüzde 50’ ye varan
indirim fırsatı bulunuyor.
 Kiğılı'nın sezon sonu kampanyasında gömlek, pantolon ve trikolar 39, mont ve kabanlar 99, takım elbiseler ise 179 TL'den satışa sunuluyor.
 LC Waikiki mağazalarında
LCW, Xside ve Southblue marka kırmızı
etiketli ürünlerde yüzde 60'a varan indirim fırsatı bulunuyor.
 Kurulduğu günden bu yana
jean pantolona karşı sergilediği tutumuyla dikkat çeken Defacto, 49 TL ve üzeri alışverişlerde, eski jeanleri 20 TL'ye sayarak, geri alıyor.
 Bu sezon koleksiyonunda
trençkotlar, yüksek bel pantolonlar, ekoseler, çizgiler, pudra renkleri ve toprak
tonları dikkat çeken Mango'da yüzde 70'e
varan indirimler bulunuyor.
 Batik'in modern ve
nostaljinin uyumuyla geçmişin
zerafetini günümüz trendleriyle
buluşturan koleksiyon ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimler var.
 "Her şey yarı yarıya"
sloganıyla kampanyasını duyuran Mudo'da tüm hazır gi-
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Gerçeğini
aratmayan
GAYE DELEN

Evleri kül ve olası kirlenmeden kurtaran dekoratif
şömineler, evlerin yeni gözdesi… Evlere güzellik
katıyor, alev efektiyle hayalleri ısıtıyorlar.
Manzara görünümlüsü, estetik tasarımlısı, duvarda
tablo gibi duranı, asmalısı, taş işlemelisi var.

EVİM EVİM

ODANIN HER
YERİNE KURULABİLİR

Şömine dekoratif olunca ısıtma amacı dışında da evleri süslüyor. Artık sadece duvara yapılan modelleri yok. Daha az yer kaplayan, daha şık görünen modelleriyle cam kenarında
kullanılabildiği gibi odanın
herhangi bir noktasına
da kurulabiliyor. Şömineler artık genel mekanı
olan oturma odasından
mutfak, çalışma odası gibi
farklı mekanlara kayıyor.
Kurulduğunda duvarın kullanım alanının azaltan
şömineler yerlerini daha az yer kaplayan modellere bırakıyor. Şömine tasarımında da bir hayli yol alınmış durumda. Sürrealist tasarımlıları bile var.
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Biraz odun, kıvılcım ve muhabbet... Kulağa romantik
geliyor… Yalnızca romantik anlarda değil, salonlardan çalışma odalarına ofislerden işyerlerine kadar her yerde kendine yer buluyor şömineler… Son zamanlarda gerçeği kadar dekoratifi de rağbet görüyor. Şöminenin görselliği ve
sevimliliğini evine katmak isteyen ancak yeri olmayan ya
da külle uğraşmak istemeyenler çözümü dekoratif şöminede buluyor. Dekoratif şömineler, alev efekti, ısıtma fanı,
uzaktan kumandalarıyla gerçeklerinden ayırt edilemiyor.
Dekoratif şömineler, tasarımlarıyla konutlara renk
ve neşe katıyor. Manzara görünümlü, estetik tasarımlılar…
Kimi zaman duvarda bir tablo gibi duruyorlar. Envai çeşit dekoratif alternatifi var. Orijinal şömine boyutlarında
ya da daha küçük daha büyük olabiliyorlar.

ATEŞ VE ŞÖMİNE KEŞFEDİLDİ

Dekorasyonda da yeni trendler son yıllarda şömineyi öne çıkarıyor. Şöminenin tarihi, insanlığın ateşi keşfettiği dönemlere kadar uzanıyor. Eski çağlarda
yerlere kazılan çukurlar biçiminde kullanılan şöminelerde
yakılan ateşin dumanı, yapının tavanına delikler açılarak ilkel bacalardan atılırmış. 1678'de, İngiltere Kralı II. Charles'ın yeğeni Prens Ruppert'ın şöminelerde hava
akımı ve bugünkü baca sistemini geliştirince şöminenin tarihindeki devrim de gerçeklemiş.
Modern anlamda müstakil yapılaşmanın yaygın
olmadığı Türkiye'de de uzun süre varlık gösteremedi
şömineler. Sadece zengin konutlarında, dağ evlerinde ve
yazlıklarda tercih edildi. Türkiye'de 1990'lardan itibaren
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ve özellikle depremden sonra yayılan villa tarzı konutlarla yeniden moda olmaya başladı. Teknolojik gelişmelerin verdiği olanaklarla şöminelerde
yakıt olanakları da arttı. Odun dışında, doğalgaz,
elektrik, biyo yakıt ve etanolün de kullanıldığı modelleriyle şömineler artık gökdelenlere bile girdi.
Bugün, asansör cam kapağı uzaktan kumandayla kontrol edilebilenleri bile mevcut. Son on yılda
da dekoratif amaçlı kullanımı yaygınlaşmış durumda.

GÖSTERİŞİ SEVİYORUZ
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ISINMAK İÇİN Mİ
DEKORATİF
AMAÇLI MI?

 Şömine alacakların ısınma için mi, dekoratif amaçlı mı istediklerine karar vermesi gerekiyor.
 Şömineyi almadan önce, baca yeri, evin yapısı, bacanın çapı ve ısı dağılımı olasılıklarını hesaplattırmak gerek.
 Yaptıracağınız firmadan ön çizim isteyin, bu şekilde doğabilecek sorunları görüp telafi etme şansınız olur.
 Şöminenin yerleşim planında yeri, bacanın bulunduğu
yerdir. Başka yere kurmak isterseniz, özel baca yaptırmanız gerekir.
 Şöminelerin modern, klasik, rustik, ahşap olmak üzere dört çeşidi bulunuyor.
 Şömine yaptırırken, izolasyon malzemesinin kaliteli olmasına ve ateşi kontrol edebilmek için kapalı hazneye sahip olmasına dikkat edilmeli.
 Şömineler bir duvara yaslı olarak kurulduğunda, en yüksek ısı verimine ulaşılabiliyor.
 Teknolojik gelişmeler paralelinde dökümün
yerini alan çelik materyaller şöminelerin görsel etkilerini
ve ısıtma potansiyellerini artırıyor. Daha az yakıt tüketimi
daha fazla ısınma sağlıyor.
 Şöminede aksesuvarlar çok önemli. Aksesuvarlarda genellikle ferforje, demir, pirinç ve cam kullanılıyor.
 Şöminelerin yıllık bakımlarının da düzenli yapılması gerekiyor.

EVİM EVİM

Türkiye’nin ilk şömine üreticilerinden Hürsan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ali Araptarlı, Türkiye'deki şöminelerin yüzde 80'inde odun, kalan
yüzde 20'sinde ise doğalgaz, elektrik ve bir çeşit
biyo yakıt olan etanol kullanıldığını söylüyor. Araptarlı, bacası olmayan binalar, rezidans ve gökdelenlerde etanollü ya da dekoratif şöminelerin tercih edildiğini anlatıyor.
Araptarlı’ya göre toz ve cüruf istemeyenlerin
tercihi dekoratif şömine oluyor. Şöminelerin fiyatları
5.000-25.000 TL arasında değişiyor.
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş
ülkelerde şömine kültürü çok eskilere dayanıyor.
İthal şömineler satan Decofire'ın yöneticisi Bülent
Duygun, Türkiye'de ise bu kültürün gelişmediğine dikkat çekiyor. Ancak müstakil konutların çoğalması, farklı yakıt türlerinin gelişmesi hitap ettiği kitleyi ve kullanımını artırdı. Duygun, Türkiye'deki şömine kullanımıyla ilgili şunları anlatıyor: “Yeni yapılan konutlarda şömine tercih ediliyor. Konutlar şömineyle rakiplerinden farklı olmaya çalışıyor. Şömineler genel olarak en çok Marmara Bölgesi'nde satılıyor. Ankara gibi sert kışa
sahip olan şehirlerde de çok kullanılıyor. Giderek
Anadolu'dan da artan bir talep var. Türkler gösterişli,
görkemli ürünleri tercih ediyor. Tasarımın ön
planda olduğu şömineler çok satıyor. Bu tarz şömineler konutların imajını ve değerini de artırıyor.
Şömineler, güvenlik sisteminin gelişmesiyle beraber
çocuklu ailelerin, müstakil yaşamda olan son kullanıcıların ve mimarların vazgeçilmez tercihi oluyor. Dekoratif şöminelere de talep artmış durumda."
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LEZZET - MEKAN

Arnavutköy’de
balık şöleni
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Geçmişte farklı balık restoranlarında çalışan
6 arkadaş bir araya gelerek kısa bir süre önce
Arnavutköy Balıkçısı'nı lezzet tutkunlarıyla
buluşturdu. Denizden gelen lezzetin
doyumsuz yaşandığı restoran, her geçen gün
müdavimlerinin sayısını artırıyor.

CAN KIZILDAĞ

Dünyanın incisi Boğaz'ın en güzel yerlerinden olan Arnavutköy'de
7 ay önce açılan Arnavutköy Balıkçısı kısa sürede İstanbul'un fark yaratan balık restoranlarından oldu. Günlük ve taze deniz ürünlerinin doyumsuz lezzetlere ulaştığı Arnavutköy Balıkçısı sıcaklık, kalite ve Boğaz
manzarası eşliğinde adeta balık şöleni sunuyor.
Arnavutköy Balıkçısı'nın kuruluş öyküsü hayli ilginç. Restoranın
sahibi çalışanları. İstanbul'daki farklı balık restoranlarında çalışan 6 arkadaş; Yılmaz Keleş, Yüksel Deveci, Erhan Deveci, Hamdi İspir, Muharrem Özcan ve Adem Şahinduran bir araya gelerek 7 ay önce Arnavut-

OCAK - ŞUBAT 2011

köy Balıkçısı'nı lezzet sevdalılarıyla buluşturmuş. Kendilerine "Boğaz karması" adını vermişler.

BİZİM ÇOCUKLARIN YERİ

Restoranın başgarsonu ve işletmecilerinden Adem Şahinduran "İstanbul'un böyle bir mekana ihtiyacı vardı. 6 arkadaş bir araya gelerek Boğaz'ın en güzel yerini değerlendirmek
istedik" diyor. Farklı restoranlardan gelmelerinin kendileri için
avantajları olduğunu belirten Şahinduran, "Müşterilerimizin
pek çoğu zaten bizleri eski çalıştığımız yerlerden tanıyor. Burası için ‘bizim çocukların yeri' diyorlar. İlk kez misafirimiz
olanlar ise lezzet, güler yüz ve verdiğimiz kusursuz hizmeti
görünce bir süre sonra zaten müdavimimiz oluyorlar. Restoranımızı ikinci bir evleriymiş gibi görüyorlar" diye anlatıyor.

BALIK ÇORBASI VE ÜÇLÜ TATLI

Arnavutköy Balıkçısı’nın mönüsünde klasikleşmiş deniz lezzetlerine farklı yorumlarıyla mezeler eşlik ediyor. Levrek, lüfer, çinekop, fener kavurma, kırlangıç buğulama, tereyağında karides, balık köftesi, ahtapot salatası gibi onlarca farklı lezzet, balık zevkine tat katıyor. Restoranın işletmecilerinden aşçıbaşı Muharrem Özcan müşterilere sundukları tüm tatların büyük beğeni topladığını, özellikle balık çorbası ve dondurmalı irmik helvası, kızarmış dondurma ve kestane tatlısını buluşturan "üçlü tatlı" ile Boğaz'da adeta yankı yarattıklarını söylüyor.

ARNAVUTKÖY BALIKÇISI’NDAN
ÜÇ SEÇENEK
 Menü 1

Mezeler (Peynir, kavun, turşu, patlıcan salatası, zeytinyağlı yaprak sarma, soyalı uskumru, pilaki, deniz börülcesi)
Ara sıcaklar (Kalamar tava, sigara böreği, mevsim salatası)
Ana yemek (levrek şiş, çipura veya tekir)
Tatlı, Meyve, Limitli yerli içki
75 TL

 Menü 2

MÜDAVİMLERİ ÜNLÜ

Hizmet kalitesi ile her geçen gün İstanbul'un gözde balık restoranları arasında yerini sağlamlaştıran Arnavutköy Balıkçısı'nın pek çok tanınmış müdavimi var. Kadir İnanır, Beyazıt Öztürk, Hadise, Bülent Ersoy, Oktay Kaynarca, Seda Sayan, İclal Aydın, Soner Sarıkabadayı, Beren Saat, Deniz Akkaya, Yılmaz Erdoğan, Deniz Seki, Şenes Erzik, Nail Keçili sık
sık mekana misafir olan isimlerden...
Arnavutköy Balıkçısı’nın kapalı salonu 100 kişilik. 110
kişilik de ısıtma sistemli açık alanı olan restoran gündüz 12.00
gece 01.00 arası hizmet veriyor. Arnavutköy Balıkçısı'nın sunduğu lezzet şöleninin arkasında yaklaşık 30 kişilik bir ekip
var. Restoranda menü fiyatları 75 TL ile 95 TL arasında değişiyor.
Arnavutköy Balıkçısı: 1. Cadde No: 4 Beşiktaş
Tel: (212) 257 05 25
info@arnavutkoybalikcisi.com
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 Menü 3

Adem Şahinduran

Mezeler (Peynir, kavun, turşu, patlıcan
salatası, börülce, levrek marina, lakerda)
Ara sıcaklar (Kalamar ızgara, balık
köftesi, tereyağında karides, mevsim salatası)
Ana yemek (Günün balığı)
Tatlı, Meyve, Limitsiz yerli
içki
95 TL

LEZZET - MEKAN

Mezeler (Peynir, kavun, turşu, patlıcan salatası, börülce, levrek marina, soyalı
uskumru)
Ara sıcaklar (Kalamar ızgara, balık
köftesi, hamsi veya gümüş, mevsim salatası)
Ana yemek (Levrek, çinekop, barbun
veya tekir)
Tatlı, Meyve, Limitli yerli içki
85 TL
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Harissa Tepesi

GEZİ-DÜNYA

Ortadoğu’nun Paris’i: Beyrut

Ortadoğu’nun Paris’i olarak bilinen
Beyrut, bir Ortadoğu şehrinden çok
Akdeniz şehrine benziyor. Bu
şehirde dünyanın en lüks
markalarını, en güzel gece
hayatını, en lezzetli yemeklerini ve
tarihini bulabilirsiniz. Beyrut’un
şıklık yarışına girmiş sıcakkanlı
insanları, misafirperverlikleriyle
dikkat çekiyor.
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AYŞEGÜL EMİR

Uçak inişe geçerken, etrafı seyre dalıyorum. İstanbul’dan bir buçuk saate varan yolculuk sonrasında nihayet ‘Ortadoğu’nun Paris’indeyim. Haberlerden kurşun
izleri olan binaları, asker ve iç savaş görüntüleriyle hatırladığım Lübnan’ın başkenti, Beyrut’tayım… Valizleri aldığımız gibi
tur otobüsüne biniyoruz. Şehre giden boş
yolların kenarlarındaki palmiye ve sedir
ağaçları peşimiz sıra geliyor gibi. Yeni yapılmış binalar, tahrip edilmiş binalar ve ca-

miler yol boyunca bize eşlik ediyor. Şehrin büyüsü o anda içime işliyor.
İlk bakışta kendini belli eden insan
misali, hemen kendini açıyor misafirlerine. Yarım saat geçmeden otelimize varıyoruz. Kendimizi hemen Beyrut’un meşhur
gecelerine atmak için hızlıca odalarımıza
yerleşiyoruz. Halen savaşın izlerini taşısa
da modern Akdenizli kimliğiyle karşımda
duruyor, Beyrut. Bir Ortadoğu şehri değil
sanki. Güneşi, gece hayatı, kültürü ve lezzetiyle modern insanların şehri burası... Akşam yemeğinin organize edildiği Karam
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Restaurant’a kolayca ulaşıyoruz. Peş peşe gelen
yemeklerle Lübnan mutfağının ününü bir kez daha
takdir ediyorum. Tabule, humus, kebap, kıbbe, ne
sunulursa geri çevirmiyorum. Son gelen Türk kahvesini de midemi rahatlatmak umuduyla alelacele
içiyorum.

RENKLİ GECE HAYATI
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GEZİ-DÜNYA

İnsana yaşama sevinci ve heyecan katan meltem esintili havada yediklerimizi sindirmek için yürürken, bir yandan insanları ve çevreyi inceliyorum. Korna sesleri, sesli ve bol vücut dilinin kullanıldığı sohbetler, küfürler, sıcakkanlı insanlar ve
misafirperverlik hiç yabancı gelmiyor. Türkiye’deymiş hissine kapılıyorum. Karanlığın iyice bastırdığı gecede, sokak lambaları ve neon ışıklarıyla
başka bir Beyrut çıkıyor karşımıza. Gece hayatının merkezi Monot Caddesi, Downtown ve paralelindeki caddelerin yolunu tutuyoruz. Esmer güzeli rehberimiz şehrin meşhur gece hayatıyla ilgili ilk bilgilerini veriyor.
Beyrut’ta ilk akla gelen mekan, B018.
Daha pahalı ve şık bir mekan isteyenler ise
Crystal’e gidiyor. Centrale, yemek ve yemek sonrası müzik için ideal. Gittiğimiz Karam ve Leila Lübnan mutfağının güzel örneklerini sunuyor. Element
ise trendy bir mekan. Ünlü Buddha Bar’ın da burada bir işletmesi var. Lübnan müziği dinlemek isteyenlerin durağı ise, Music Hall Starco oluyor. Arap
müzikleri eşliğinde dansözler göbek atıyor. Tercihimiz dünyanın en iyi gece kulüpleri listesine de
girmiş olan B018… Zaten önceden rezervasyonumuz yapılmış. Buraya eğlenmeye gelenler
adeta bir şıklık yarışı içindeler. Beyrut’un yerlisi
rehberimiz, bu şehirde yaşayanların giyimlerine
ve modaya çok düşkün olduğunu anlatıyor. Bir süre
sonra kendimi mekanın büyüsüne bırakıyorum.
B018, çok özel bir mekan. Kurucusu, daha önceden müzik terapisi için kullandığı evinin numarasını
vermiş kulübe. Gece yarısına doğru diskoteğin tavanı açılıyor. Herkes gökyüzünün altında sabaha
kadar dans ediyor. Biz bu kadar kalmıyoruz tabii
ki... Ertesi güne enerji depolamak için otelimizin
yolunu tutuyoruz.
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Byblos Kalesi

GEZİ-DÜNYA

Beyrut
Ertesi gün, Beyrut’un en lüks caddesi eski adı Solidere olan Downtown’dayız. Aklınıza gelebilecek her tür
dünya markasını bir arada görünce ağzım açık kalıyor.
Savaşta yıkılan cadde yeniden inşa edilmiş. Sürekli hareketli ve canlı. Beyrut, yine sürprizini yapıyor ve yıkıntılarla lüksü bir arada sunuyor. Işıltılı vitrinlere baka baka
ünlü saat kulesinin yakınına varıyoruz. Yolumuzun üzerindeki hediyelik eşya dükkanlarında yerel el sanatları
ve şehre ait eşyalar alıyoruz. Ünlü kuruyemişçi Al Rifai
de atlanır mı? Elimizde poşetlerle saat kulesini çok iyi gören bir kafeye yöneliyoruz. İsteyen nargile, isteyen Beyrut’a özgü Cafe Blanc içiyor. Kısa ama güzel bir dinlenme molası oluyor.
Bir sonraki durağımız ise, şehri denizle buluşturan
Korniş bölgesi. Burası cafe ve restoranlarla çevrili. Ünlü
Raouche ya da Güvercin kayalıklarını görüp, fotoğraf çektiriyoruz. Bu kaya, jeolojik oluşum sonrası ikiye ayrılmış.
Denizin içinde iki kaya parçası araları açık şekilde duruyor.
Birinin iç kısmında kemerli bir açıklık var. Özellikle gün
batımında çok estetik bir görüntü sunuyor. Sahil yolu boyunca Ortadoğu, Akdeniz ve Fransız mimarisinin karışımı binalar eşliğinde hayallere dalmamak elde değil.
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İÇ SAVAŞ HARABEYE ÇEVİRDİ

Beyrut, 500 yıl Osmanlı’nın yönetiminde kalmış. Müslümanlıkla, Hristiyanlığın iç içe olduğu bu şehirde bir yanda cami diğer yanda kilise… Bu görüntü
neredeyse Beyrut’un her köşesinde karşımıza çıkıyor. Beyrut’un nüfusu 1.5 milyonun biraz üzerinde. Uzun yıllar Ortadoğu’nun ekonomik, fikri ve kültürel merkezi olmuş. 1970’lerde başlayan Lübnan İç Savaşı’yla bu özelliğini biraz kaybetmiş. 1991’e kadar süren iç savaşta şehir harabeye dönmüş ve 100 binden
fazla insan hayatını kaybetmiş. İç savaştan önce şehirdeki Hristiyan ve Müslüman sayısı eşitmiş. Şu anda Müslümanlar’ın çoğunlukta olduğu belirtiliyor. Beyrut’un doğusunda Hristiyanlar, batısında ise Müslümanlar daha çok yaşıyor. Şehrin en büyük geçim kaynakları ise halen ticaret, bankacılık ve turizm...

Güvercin Kayalıkları
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GÖRÜLMESİ
GEREKEN YERLER

Beyrut
Marina

 Solidere (Downtown)
 Parlamento ve Özgürlük Meydanı
 Ömer Camii ve Yeni Camii
 Tarihi Yunan Ortodoks ve Katolik kiliseleri, Ermeni kilisesi
 Raouche (Güvercinlik) kayalıkları
 Eşrefiye ve Jimazye mahalleleri
 Harissa Tepesi
 Jeitta Mağarası
 Gece hayatının olduğu Monot Caddesi
 Casino Du Liban ve Ulusal Müze
 Şehrin güneyindeki Hamra ve Rawsheh
 Korniş bölgesi

ŞEHRE TEPEDEN BAKTIK
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MUTFAĞI MEZE ZENGİNİ

Beyrut mutfağı meze zengini. Lübnan, Doğu Akdeniz Mutfağı’nın merkezi konumunda. Renkler, kokular, lezzetler, acılar, tatlılar, otlar, baharatlar, zeytinyağı, şarap ve tabii Lübnan rakısı arak. Başlıca mezeleri; semsek, humus, tabuli, nar ekşili zahter salatası, çiğ köfte, patlıcan ezme, zeytin, deniz ürünleri, zeytinli börek, kibbe. Daha onlarcası var. Yoğurtla yapılan türlü sosları ve çorbaları yaygın. Lübnan mutfağı denince ilk akla gelen zahter.
Her şeyde kullanılıyor. Ana
yemeklerde ise bulgur, nohut, fasulye ve yoğurt ağırlıklı olarak kullanılıyor.
Lebeniye yani nohutlu yoğurt çorbası, falafel yani kızarmış soğanlı nohut ezmesi, tavuklu pilav, fasulye ezmesi olan maluf, Lübnan mutfağının meşhur
yemeklerinden sadece birkaçı. Beyrut’un zeytin ve
zeytinyağı cenneti olması
Mezeleri
bir başka özelliği…

GEZİ-DÜNYA

Şehrin çevresinde bulunan tepelerden biri
olan Harissa Tepesi’ne tırmanıyoruz. Teleferikle
mükemmel manzaraya karşı tepeye çıkılıyor.
Buranın Hristiyanlar için özel bir anlamı var. Meryem Ana heykeli ve yanındaki kilise birbirini tamamlıyor. Beyrut’ta gezilecek bir diğer tarihi yer
ise yedi bin yıllık antik kent Byblos. Rehberimizin
verdiği bilgiye göre, bugünkü alfabenin temelleri
burada atılmış. Küçük ve sevimli bir sahil kasabası.
Balık restoranlarıyla ünlü bölgede geç bir öğlen
yemeği yiyoruz. Beyrut’a 20 kilometre uzaklıktaki
Jeitta Mağarası’nda ise kendimizi yeraltına hapsedilmiş hissediyoruz. Bir yeraltı nehrinin oluşturduğu mağara iki katlı.
Küçük teknelerle yeraltı harikasını dolaşıyoruz. İkinci
katını ise yürüyerek keşfediyoruz. Bu şehre gelenlerin
mutlaka görmesi gereken
bir yer diye düşünüyorum.
Mağara gezisinin ardından iki
günlük Beyrut turunun da sonuna geliyoruz. Arkadaşlarımıza ve dostlarımıza anlatmak için yanımızda götürdüğümüz pek çok hatırayla otelin yolunu tutuyoruz.
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GEZİ-TÜRKİYE

Ferhat ile Şirin’in sevda kenti
Orta Karadeniz’in 7 bin 500 yıllık kenti
Amasya, Hititler’den Frig’lere Pontus’tan
Osmanlılar’a kadar birçok medeniyete ev
sahipliği yapmış. Şehzadeler şehri olarak da
anılan Amasya’da tam 7 Osmanlı padişahı
yönetim deneyimi kazanmış. Ferhat ile
Şirin’in imkansız aşkının izlerini taşıyan
Amasya, Pontus’tan kalma Kral Kaya
Mezarları’yla da ilgi çekiyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Karayoluyla İstanbul’dan Tokat’a giderken Amasya’da bir akşamüstü
mola vermiştik. Adeta iki dağın arasına sıkışmış, Yeşilırmak’ın ikiye böldüğü
bu şehrin merkezi öylesine farklıydı ki, yüzyıllar öncesinde hissetmiştim kendimi… Osmanlı’dan kalma ahşap evler, ırmak kenarına sıralanmış ve sırtlarını dağa yaslamıştı. Adının Harşena olduğunu öğrendiğim bu dağa ise binlerce yıl öncesinin izlerini taşıyan kral mezarları oyulmuştu. O gün kral mezarlarını gezemediğim için çok hayıflanmıştım. Yine o gün, “Bu şehri bir gün
uzun uzun gezeceğim” kararını almıştım. Bu karardan tam iki yıl sonra işte
Amasya’dayım. Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçağı ile 1.5 saatlik bir yolculuktan sonra Amasya Merzifon Havalimanı’na
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saat 18.00 civarında iniyorum. THY’nin İstanbul’dan Amasya’ya pazartesi, çarşamba ve cuma günleri karşılıklı seferleri bulunuyor. Akşamüzeri şehre girsek de saat 19.00 gibi otelimize yerleşiyorum. Havanın bir saat içinde kararacağını düşünerek hemen kendimi şehre
atıyorum.

ŞEHZADELER YOLU

Arkadaşlarımla kaldığım otelimiz; şehzadeler gezi yoluna yakın… Yeşilırmak’ın kıyısı, bir zamanlar Amasya’da sancak beyliği (valilik) yapan Osmanlı şehzadelerinin anısına gezi yolu olarak düzenlenmiş. Bu yol, kentin ana caddesi olan Ziyapaşa Bulvarı’na paralel
uzanıyor. Şehzadeler yolundaki yürüyüşe Yeşilırmak’ın akış yönünden yani saat kulesinin önünden başlıyoruz. Burada önce şehrin unutulmaz aşk efsanesinin kahramanları Ferhat ile Şirin’in heykellerini
görüyoruz. Onların yanında ise dünyanın ilk coğrafyacılarından
Strabon’un heykeli var. Amasya’da doğan ve ömrünün son 27 yılını
bu kentte geçiren Strabon, 17 ciltlik Geographika adlı kitabında döneminin tarih ve coğrafya bilgilerini toplamış. Bu gezi sırasında Lokman Hekim’in de doğum yerinin Amasya olduğunu öğreniyorum.

7 PADİŞAH YETİŞTİRDİ

MEDENİYETLER GEÇİDİ

Amasya’nın tarihi elbette Osmanlı ile sınırlı değil. Bunu şehirdeki ikinci günümde daha net olarak anlıyorum. Bu şehir 7.500 yıllık bir geçmişe sahip. İki dağ arasından geçen Yeşilırmak’ın iki yakasına
kurulu kent, bir açık hava müzesini andırıyor. Şehirdeki ilk yerleşimin
M.Ö. 5,500 yıllarına dayandığı söyleniyor. Anadolu’da hâkimiyet kurmuş onlarca medeniyet, Amasya’yı baş tacı yapmış. Bu yüzden Hitit,
Frig, Kimmer, İskit, Lidya, Pers, Hellen, Pontus, Roma, Bizans, Danişment,
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AMASYA’DAKİ BAZI
PİKNİK ALANLARI

Borabay Gölü: Bir doğa harikası olan Borabay Gölü, doğa yürüyüşü, piknik ve kamp için son derece uygun bir seçenek. Denizden 800
metre yükseklikteki krater gölü Taşova ilçe sınırları içinde, il merkezine 65
kilometre mesafede bulunuyor.
Çakallar: İl merkezinin güneyinde, Ferhat Dağı eteğinde ve şehirden 250 metre yükseklikteki dinlenme alanında, vadi kuş bakışı izlenebilir. Piknik yapılabilen alanda et lokantası da bulunuyor.
Ziyaret (Gölbaşı): Amasya-Taşova karayolunun 3 kilometreden
sola ayrılarak ulaşılan Ziyaret Kasabası'nın girişinde bulunuyor. Kapalı ve
açık lokantanın bulundğu alanda piknik yapma imkanı da var.
Uygur Çamlıgöl: Amasya -Tokat karayolunun 35. kilometresinde bulunan tesis, Uygur beldesinde yer alıyor. 745 rakımda bulunan tesiste yeme-içme ünitesi, havuz, çocuk oyun bahçesi, otopark ve 10 adet kamelya bulunmaktadır.

GEZİ-TÜRKİYE

Şehzadeler gezi yolunda daha sonra burada sancak beyliği yaptıktan sonra Osmanlı tahtına çıkmış şehzadelerin büstlerini görüyoruz. Yıldırım Bayezid’dan Çelebi Mehmed’e II.Murad’dan Fatih Sultan
Mehmed’e kadar birçok şehzade bu yolda bizi selamlıyor. Şehzadeler gezi yolu düzenlenirken yakın tarihimizin en önemli belgelerinden olan Amasya genelgesi de unutulmamış. Bu yolda yürürken bir
saat içinde şehrin tarihinde kısa bir gezinti yapmış gibi oluyorum. Amasya, her köşesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun izlerini taşıyor. Osmanlı
şehzadeleri yönetim tecrübesi kazanmaları için Amasya Valiliği’ne atanıyorlarmış. Birçok şehzadenin taht hayallerini kurduğu bu şehir, şehzadelere ev sahipliği yaptığı için Osmanlılar şehre çok özenmişler. Birçok Osmanlı eseri şehirde halen dimdik ayakta… Amasya’dan tam 12
Osmanlı şehzadesi geçmiş. Bazıları burada doğmuş, bazıları burada
büyümüş. Bunlardan 7’si padişah olarak tahta çıkmış.
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EL SANATLARI
VE AMASYA

GEZİ-TÜRKİYE

Amasya’nın da zengin bir mutfağı
var. Toyka çorbası, bakla dolması,
bamya, keşkek ve yufka tatlısı Amasya’ya özel yemeklerden bazıları… Manilere konu olan ve hemen herkes tarafından bilinen Amasya elması da
ayrı bir üne sahip. Dünyanın en güzel
misket elması, kirazı, şeftalisi ve bamyasının üretildiği, tarih ve doğanın birlikte bulunduğu bu antik kent yüzyıllardır birçok lezzet de biriktirmiş.
Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı uygarlıklarının izlerine rastlamak mümkün.
Amasya’da bütün gezimiz boyunca Yeşilırmak adeta rehberimiz oluyor. Zaten şehir
Yeşilırmak’ın açtığı dik bir vadi içine kurulmuş.
Dağların arasındaki bu şehirde birçok eser de
dağların bağrında. Bu şehri gördüğümde ilk dikkatimi çeken Kral Kaya Mezarları’nı gezerek
Amasya’yı keşfe başlayacağım.
Bu mezarlar, Amasya’yı M.Ö 333-M.Ö 26
yıllarında başkent olarak kullanan Pontus krallarına ait. Mezarlar, Harşena Dağı’nın güney
eteklerine, kalker kayalara oyularak yapılmış.
Bu mezarlara ulaşmak için Hatuniye Mahallesi’ne gidiyoruz. Mahallenin dar sokaklarından yürüyerek mezarların olduğu dağın eteklerine ulaşıyoruz. Kral Kaya Mezarları’nın en
büyüğü, galeri ve merdivenlerle çıkılan, batı
yönündeki en son mağarada bulunuyor. Bu mağaranın yüksekliği 15 metreyi, genişliği 8, derinliği ise 6 metreyi buluyor.
“Büyük Kral Mezarı" olarak da adlandırılan mağaranın cephesi oldukça tahribata
uğramış. Kral Kaya Mezarları tarihin kargaşalı
dönemlerinde hapishane ve cezalandırma
mekanı olarak da kullanıldığını öğreniyoruz.
Mezarlar zaman içinde büyük tahribat gömüş.
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Mezarların arkalarına oyulmuş geçitler ise dikkat çekici.

FERHAT ŞİRİN AŞKI

Amasya denilince akla Ferhat ile Şirin’in
aşkı geliyor. Efsaneye göre, Ferhat nakkaşlık yapar yani yapıları süsler. Güzeller güzeli Şirin ise,
Amasya Sultanı Meymene Banu’nun kız kardeşidir. Ferhat, Şirin’e aşık olur. Ancak; Şirin’le
evlenmek istediğinde, Amasya sultanı, böyle bir
evliliğin olmaması için, Ferhat’a yapamayacağını
tahmin ettiği bir şart koşar. Der ki; “Amasya’ya
su getirirsen, evlenmenize izin veririm.”
Ama suyu getirmek öyle kolay değildir.

Su, çok uzaklarda; Şahinkayası mevkiinde… Bu
isteği gerçekleştirmek için Ferhat’ın dağları delmesi gerekmektedir. Ama aşkın gücüne dağlar
mı dayanır? Ferhat aylarca uğraşır ve imkansızı başarır… Dağları deler, suya yol verir. Amasya’dan suyun sesi işitilmeye başladığındaysa,
kardeşini Ferhat’a vermek istemeyen Meymene Banu Ferhat’a “Şirin öldü” haberini gönderir.
Bu haberi alan Ferhat, kahrolur ve kendini öldürür. Ölürken, “Şirin” diye haykırışı, kayalarda
yankılanır. Bunu duyan Şirin, kayalara gelir. Ferhat’ın öldüğünü görünce, kendini kayadan atar
ve ölür. Su şehre gelmiştir. Coşku ile akar, ama
bu iki genç birbirine kavuşamazlar. İkisi de yan
yana gömülür. Her mevsim mezarlarının üzerinde, birer gül biter. Ancak, iki mezar arasında da, bir kara çalı çıkar iki sevgiliyi, iki gülü
birbirinde ayırmak için.
Ferhat ile Şirin’in mezarları, Ferhat Dağı’nın zirvesinde bulunuyor. Kimilerine göre bu
mezarlar sembolik ama efsaneyi hatırlamak için
yetiyor da artıyor. Şehre girerken dağlarda halen Ferhat’ın izleri var. Ferhat’in deldiği dağları ve açtığı olukları görmek mümkün. “Ferhat Su Kanalı” olarak bilinen bu kanal, Ferhatarası Mevkii’nde… Bu su kanallarının 2 kilometrelik bölümü karayoluna paralel olarak
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Ferhat
Su Kanalı

uzandığından rahatlıkla görülebiliyor.
Amasya’da gezilmesi gereken yerlerden biri de Amasya Şehir Müzesi… Gezimin ikinci gününde şehir tarihinin izlerini taşıyan bu müzeyi de geziyorum. İki katlı müzenin ilk katında Hitit, Frig ve Roma
dönemi eserleri ağırlıkta… Müzenin en
önemli eserinin bin Tanrılı Hititlerin Fırtına
Tanrışı Teşup’a ait bronz heykelciği olduğunu öğreniyorum. Üfleme tekniğiyle yapılmış cam eserlerin önünden de uzun süre
ayrılamıyorum. Müzenin ikinci katında ise
Osmanlı dönemine ait eserler bulunuyor. Urgancılık, semercilik, kilimcilik gibi Osmanlı dönemi mesleklerine ait canlandırmalar ilginç. Ahşap kapı oymacılığı örnekleri
de hafızamda yer ediyor.
Müzenin bahçesinde mermer lahit ve
sütun başlıkları bulunuyor. Müze gezisinin
en ilginç bölümünü ise sona bırakıyorum. Müzenin bahçesi içerisinde Selçuklu Sultanı I.
Mesud ‘a ait bir türbe bulunuyor. Bu türbede, sekiz mumya var. Bunların 14. yüzyılda
İlhanlıların Anadolu'daki hakimiyetleri döneminde nazırlık ve emirlik yapmış kişilere ve yakınlarına ait olduğu biliniyor.

YALI BOYU EVLERİ
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BİR BAŞKA SEFERE

Kaleden indikten sonra yine Amasya’ya gelen herkesin uğradığı bir yere gitmek niyetindeyim. Vakit kaybetmeden Hazeranlar Konağı’nın yolunu tutuyorum.
Müze ev ve etnografya müzesi olarak kullanılan Hazeranlar Konağı, 1865 yılında dönemin defterdarı Hasan Talat Efendi tarafından inşa ettirilmiş. 1979 yılında kamulaştırılarak restorasyonu yapılmış. Hazeranlar
Konağı teşhirinde toplam 355 civarında etnografik eser kullanılmış. Bu eserler arasında
19. yüzyıl yaşantısını yansıtan giysiler, halı
ve kilimler, günlük konakta kullanılan mutfak eşyaları ve kadın ziynet eşyaları gibi malzemeler yer alıyor. Burayı gezerken de
Amasya’nın yakın tarihinden izleri görebilirsiniz.
Aslında Amasya gibi bir şehri iki-üç
günde gezmek zor. Ben yalnızca şehir merkezindeki yerleri gezebiliyorum. Oysa bu şehrin yakın çevresinde de birçok özel doğal ve
tarihi güzellik var. Onları da bir başka sefere
bırakarak, bu güzel şehirden ayrılıyorum.

KÜLTÜR TURİZMİ
İÇİN OTEL ŞART

Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası, 21 yıl önce kuruldu. Oda’nın 190 üyesi var.
Bu üyelerin 122’si, çalışan meslek mensubu. Amasya SMMM Odası’nın başkanlığını Yaşar Elbir yürütüyor. Geçen yılın mayıs ayında yapılan seçimlerde Oda başkanlığını üstlenen Elbir, 2002-2004 yılları arasında da Amasya SMMM Odası’nın başkanlığını üstlenmiş. Amasya’da 4 bin civarında işletmenin olduğunu söyleyen Elbir, meslek mensubu sayısının yeterli olduğunu belirtiyor.
Amasya’nın geleceğini turizmde gören Elbir’in
şehrin ekonomisiyle ilgili görüşleri şöyle: “Şehrimizin
ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı. 324 bin nüfusu olan küçük bir Orta Karadeniz şehri burası…
Ancak kültür turizmi açısından çok büyük bir potansiyeli var. Amasya’da Hititliler’den Osmanlılar’a
kadar 12 uygarlık hüküm sürmüş. Türkiye, Amasya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yeterince tanımıyordu ama son zamanlarda tanımaya başladı.
Kültür turizmi konusunda daha iyi hizmet verebilmek için otele ihtiyacımız var. Terziköl, Gözlek, Hamamözü’ndeki kaplıcalarımız sağlık turizmi için uygun bir bölge olmasına rağmen yeterince tanınmıyor.
Şehrimizdeki üniversitede 7 bin 500 öğrenci eğitim
görüyor. Eğitim ve turizm şehrimizin ekonomisini
ayakta tutuyor. Amasya için bir söz vardır; “Amasya’a bir gelen ağlar, bir gider ağlar” derler. Bütün
meslek mensuplarımızı Amasya’ya bekliyoruz.”

GEZİ-TÜRKİYE

Müzeden sonra ll. Beyazıt Camii ve
Külliyesi’nin yolunu tutuyoruz. Caminin 30
metre çapındaki iki büyük kubbesi gerçekten
göz alıcı. Külliyenin bahçesindeki 700 yıllık iki çınar da oldukça görkemli. Caminin
bahçesinden çıktığımızda tablo gibi bir
manzara bizi karşılıyor. Dağa oyulmuş
kral mezarları ve dağın eteklerindeki ahşap evler gerçekten çok güzel görülüyor. Burası Yalıboyu Evleri olarak da biliniyor. 70’e
yakın evin bulunduğu Yalı Boyu’nda bazı
evler butik otel olarak kullanılıyor. Biz de
bir yorgunluk çayı içmek için bir kafeteryaya
giriyoruz. Yeşilırmak’a karşı içilen çay nefis. Bu çay sohbeti sırasında Amasyalıların
semaver yapımında çok geliştiğini öğreni-

yoruz. Amasya’daki akşam çayımıza haşhaşlı, cevizli Amasya çöreği eşlik ediyor.
Amasya’daki üçüncü ve son günümüzde Amasya Kalesi’ne çıkacağız. Kale, il
merkezinin kuzeyini kaplayan Harşena
Dağı üzerinde bulunuyor ve Harşena Kalesi adıyla da biliniyor. Kaleye tırmanmak biraz meşakkatli ama zirveye çıktığınızda buna
değdiğini anlıyorsunuz. Amasya ile vedalaşırcasına bu şehre bakıyorum. Bugün bizi
misafirliğe kabul eden kalenin neleri gördüğünü düşünüyorum. Batılı tarihçilere göre
Pontus kralı Mitridates tarafından yaptırılan
kale, askeri çalkantılar içinde de sık sık el
değiştirmiş ve tahrip olmuş. Harşena Kalesi, 1075’te Türklerin Amasya’yı fethetmesiyle
birlikte önemli oranda onarım görmüş. 18.
yüzyıla kadar kullanılan kale, bu yüzyıldan
sonra askeri önemini yitirmiş.
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Aşk-ı
Muhabbet

KÜLTÜR-SANAT

2011, EVLİYA
ÇELEBİ YILI
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2011’in Evliya Çelebi yılı olduğunu
biliyor musunuz? 2011 Evliya Çelebi Yılı,
İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde şubat ayının başında açılan “Evliya Çelebi'nin İstanbul'u”
adlı serginin açılışıyla resmen başladı. Bu
yıl boyunca Evliya Çelebi’nin ünlü eseri Seyahatnâme'de adı geçen her başkentte sergiler açılacak. Ayrıca Evliya Çelebi'nin öyküsünün sinemaya aktarılması ve Seyahatnâme'deki bilgilerden yola çıkılarak bir
belgesel de çekilmesi planlanıyor.

Türk sanat müziğinin iki dev
ismi, Emel Sayın ve Ahmet Özhan;
Aşk-ı Muhabbet adını taşıyan özel bir
proje için aynı sahneyi paylaşacak.
Bu projenin mimarı; daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kıbrıs'ta kapalı gişe oynayan ve ödül almış ‘Devlerin Büyük Buluşması’ ve
‘Fasl-ı Şahane’ gibi projelerin sahibi Sinan Kuzucu.
Emel Sayın ve Ahmet Özhan,
Aşk-ı Muhabbet projesi için 9 Nisan
2011’de Bostancı Kültür Merkezi’nde
saat 21.00’de sahne alacak. Sanatçılar, Türk Sanat Müziği’nin ölmeyen eserlerini bir müzikal havasında sunacak. Bu özel gösteri için
her şarkıya uygun bir hikaye yazıldı. İkiliye sanat, moda, spor, siyaset
dünyasından pek çok ünlü isimin de
sahnede eşlik edeceğini belirtelim.
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Tango ateşi

Nisan ayında İş Sanat Kültür Merkezi’nde
izleyenlerin kanını kaynatacak bir gösteri
var. Dünyanın en çok alkışlanan tango topluluklarından Tango Fire Company of Buenos Aires, akılları baştan alan ve büyük ses getiren
gösterileri “Tango Fire” ile 8 Nisan 2011’da tango severlerin karşısına çıkacak. Tangonun
anavatanından gelen Tango Fire Company of
Buenos Aires Grubu’nun; New York, Londra, Barcelona, Şanghay ve Capetown’daki gösterileri büyük alkış almıştı. Topluluğun baş dansçısı ve koreografi direktörü Yanina Fajar…
Gruptaki 10 dansçıya 4 virtüöz müzisyen eşlik
edecek. Grup, aralarında tango kralı Carlos Gardel’in şarkılarının ve efsanevi Piazzola’nın müziklerinin de bulunduğu tangonun en görkemli
yapıtları eşliğinde gösterilerini sergileyecek. Tango Fire, 8 Nisan 2011 tarihinde İş Sanat Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Biletler 44 ile 77
TL arasında satılıyor.

Bedri Rahmi anılıyor

Resmin ve şiirin ustası Bedri Rahmi Eyüboğlu doğumunun 100. yılında anılıyor. 'Bedri
Rahmi Eyüboğlu 100 Yaşında' etkinlikleri, İstanbul'daki Galerimart'ta düzenlenen sergiyle sürüyor. 'Erken Sevdalar' sergisi 14 Şubat - 31 Mart arasında görülebilir. Sergide, sanatçının 19321949 arasına ait, çoğu ilk kez gün ışığına çıkan, kağıt üzerine guaj, karakalem, füzen ve mürekkep çalışmalarından oluşan 27 adet eser yer alıyor. Telefon (0212) 227 31 57

Gençler sahnede
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Türküler dile gelecek

Türk halk müziğinin iki usta sanatçısı Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 23 Mart 2011’de Cemal Reşit Rey’de verecekleri bir konserle sevenleriyle buluşacak. Oğur ve Demircioğlu, yüz yıllık Anadolu
türkülerinden oluşan bir repertuarı seslendirecek. Bu nedenle, kendi
ifadeleriyle, performanslarını “hatırlama çabası” olarak görüyorlar. İkilinin düo formatında gerçekleştirdikleri, ustalıklı türkü yorumları, Türk
halk müziğinde yeni bir tarzın doğuşuna yol açıyor. Konser, saat 22.00’da
başlayacak. Bilet fiyatları 23 ile 56 TL arasında değişiyor.

KÜLTÜR-SANAT

Bahçelievler Belediyesi'nin 4 yıldır
aralıksız olarak düzenlediği "Genç Sahne Tiyatro Festivali" bu yıl 18-28 Mart tarihlerinde Bahçelievler Belediyesi - Yeni Sahne de gerçekleşecek. Ulusal nitelikli festival; profesyonel,
amatör, üniversite ve lise tiyatro topluluklarını ağırlayacak. Genç Sahne Tiyatro Festivali
bu yıl "Her şeye rağmen Tiyatro" söylemi ile
perde açıyor. Bahçelievler Belediyesi'nin 10
gün boyunca ev sahipliği yapacağı festival,
gençlerin sahnelerdeki varlığına tanık olmayı
ve izleyiciyi genç sanatçılarla ve sanatçı
adaylarıyla buluşturmayı hedefliyor. Festivale
katılım ve gösterimler ücretsiz…
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72. Koğuş

Tür: Dram
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Senaryo: Orhan Kemal (kitap), Ayfer Tunç
Oyuncular: Hülya Avşar, Kerem Alışık, Yavuz Bingöl,
Songül Öden

 Sanat dünyasının iki önemli ismi Kerem Alışık ve Yavuz Bingöl’ün

birlikte kurduğu Sasin Yapım’ın ilk filmi, Orhan Kemal'in aynı adı
taşıyan eserinden uyarlanan 72. Koğuş oldu... 72. Koğuş’u daha önce de tiyatro oyunu olarak sergileyen
Alışık ve Bingöl, seyirciden tam not almayı başarmıştı. 1940'larda 2. Dünya Savaşı'nın etkisinde kalan
Türkiye'nin kıtlık yıllarında hikayesi geçen film; kalın duvarlar arasına kapatılmış insanların, duvarların
dışındaki akıp giden hayatla çelişkilerini ve çatışmalarını yansıtıyor. Onların sefaleti, acıları, insanlığa
özlemi, hayata dair düşleri, çelişkileri, aşkları ve kavgaları ile bu derin çukura yuvarlanmış, en yakınını
üç kuruşa vurabilecek kadar alçalmış insanların dünyası… Konusu ve kadrosuyla dikkati çeken filmin
fragman müzikleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası tarafından çalındı.

İki Kadın, Bir Erkek

SİNEMA -DVD

 İki dalda Altın Küre ödülü
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alan filmde Annette Bening
ve Julianne Moore orta sınıftan iki lezbiyeni canlandırıyorlar... Lezbiyen bir çift
olan Nic ve Jules, yapay döllenme ile 2 çocuk sahibi
olurlar. Çocuklar yaşları erdiğinde gerçek babaları ile
tanışmak isterler. Paul adındaki donör onların babalarıdır ve çocuklar Paul'ü anneleri ile tanıştırmak ister. Paul'ün gelmesi aile düzenini
değiştirecek ve yepyeni bir
aile tanımının yapılmasına
yol açacaktır.

Orijinal adı: The Kids Are All Right
Tür: Komedi/Dram
Yönetmen: Lisa Cholodenko
Senaryo: Lisa Cholodenko, Stuart Blumberg
Oyuncular: Julianne Moore, Annette Bening, Mark
Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson
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Gölgeler ve Suretler
Tür: Dram/Politik
Yönetmen-Senaryo: Derviş Zaim
Oyuncular: Settar Tanrıöğen, Buğra Gülsoy,
Erol Refikoğlu, Hazar Ergüçlü

 Derviş Zaim, “Minyatür” sanatını anlattığı “Cenneti
Beklerken”, “Hat” sanatını anlattığı “Nokta”dan sonra “Gölgeler ve Suretler” isimli üçlemenin son filmiyle “Gölge” sanatını anlatıyor. 1963 yılında Kıbrıs’ta
Türklerle Rumlar arasında parlayan “Kıbrıs Olayları”
bir Karagöz kuklacısı olan babasından ayrı düşen
genç bir kızın gözünden beyazperdeye aktarılıyor.
Film, konusu, sürükleyici temposu, dilinin tazeliği ile
çarpıcı bir yapıt olarak göze çarpıyor.

DVD SEPETİ
 Sil Baştan

 Son Kale

Joel Barish, iki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisinden oldukça şaşırtıcı bir haber alıyor. Kadın, bir teknolojik deneye katılarak, ilişkilerini tamamen hafızasından
silmiştir. Yani Barish'in kim olduğunu bile hatırlama-
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 Tesadüf

Alışveriş merkezinde kalan son
bir çift kaşmir eldiveni aynı anda satın almak isteyen Sara ve Jonathan bu
vesileyle tanışırlar. Eldivenlerin kimin olacağına karar vermek için Serendipity ismindeki küçük kafeye giderler... Sara telefonunu bir kitabın içine yazarak yarın onu rastgele bir kitapçıya göndereceğini söyler. Jonathan
ise kendi telefonunu beş dolarlık bir
banknota yazdıktan sonra bir sokak
satıcısına verir. Eğer kader tekrar
karşılaşmalarını isterse, kitap Jonathan'ı, para da Sara'yı bulacaktır.

SİNEMA -DVD

ABD ordusunun, en ünlü taktik uzmanı General Irwin, gösterdiği başarılardan dolayı orduda saygı duyulan bir askerdir. Görev sırasında
aldığı bir emri yerine getirmeyip,
ölüme sebebiyet vermekten on
yıl hapse mahkum edilir. Hapishanede tek tük arkadaş edinmeye başlayan general mahkumları dize getirerek toplu
halde haraket etmelerini sağlar
ve eskiden kale olan hapishaneyi
ele geçirerek, hapishane yönetimini ve askerleri ufak ama etkili bir operasyonla kovarlar.

maktadır. Bu gelişme üzerine küplere binen adam, aynı prosedürü kendi üzerinde de gerçekleştirmek ister. Film, adamın hafızaları silinirken, yaşanılan ilişkiyi gözler önüne serer. Adam da bir kez daha oldukça iyi başlayan ve sonradan tadı kaçan ilişkiyi izler. Fakat bir süre sonra üzerindeki
müdaheleyi durdurmak ister.
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Arap halkları ayakta
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Dünya, bugünlerde “Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da neler oluyor?” sorusuna yanıt arıyor. Tunus’ta iktidarı deviren “Yasemin Devrimi” başta
Mısır olmak üzere bütün Arap ülkelerini, özellikle Kuzey Afrika’yı beklenmedik şekilde etkiliyor.
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’nın etkisinin büyük ölçüde hafiflemesiyle mevcut sınırlarını ve siyasî rejimlerini kazanan Arap dünyası aylardır çalkalanıyor. Ülkelerdeki muhalifler
her ne kadar Tunus’taki Yasemin Devrimi’nden esinlenerek ayaklansalar ve buralardaki gelişmeler hemen her gün yeniden şekillense de patlamayı yaratan bölgedeki siyasi ve ekonomik koşullar
oldu.
Arap Ligi’nde 22 ülke var. Hiçbirinin siyasi rejimi demokrasi adını hak etmiyor. Despotlukların kimi seküler kimi İslami tandanslı. Arap
ülkelerinin ekonomik performansı da iç açıcı değil. Zengin petrol kaynaklarına sahip ülkelerde gelir dağılımında büyük uçurum bulunurken 350 milyonluk Arap dünyasında açlık, yoksulluk, sefalet,
yolsuzluk kol geziyor. Bütün Arap Ligi bir Fransa
etmiyor. Hepsinin GSMH’sının toplamı Fransa’nınkinden küçük. Bütün Arap ülkelerinde bir yılda yayımlanan kitap sayısı İspanya’da yayımla-

nandan az. Uzmanlara göre bu tabloyu bir tek nedenle açıklamak mümkün değil ama tarih, siyasi kültür, ataerkillik, otoriteryen dinî yorum vb. nedenler bu bileşimin unsurları. Arap ülkeleri kapalı
rejimlere sahip. Bu rejimler dışarıdan sağlam görünse de hoşnutsuzluk ve rahatsızlıklar birikiyordu.
Basınç yaratan bu birikim, belli bir seviyeye ulaşınca varlığını açığa vuruyor.

GİDİŞ NEREYE?

Uzmanlara göre şu aşamada henüz Arap ülkelerinin demokrasiye doğru ilerleyeceğinden
emin olmak mümkün değil. İstikametin ne olacağı
birçok faktöre bağlı. Demokratik siyasi kültürün
yoğunluk derecesi ve demokrat lider kadroların varlığı bu bakımdan yaşamsal önem taşıyor. Çoğulcu siyaseti benimseyip işletecek dinamikler yoksa, bu ülkeler yeni diktatörlüklere de sürüklenme
potansiyeli taşıyor. Türkiye’deki bazı tartışmalar
dahi bu bakımdan işaret vermeye yetiyor. İslâm’ın
liberal demokrasiyle uyuşmayacağı veya Tunus’a
“Batı patentli bir demokrasinin ithal edilmemesi”
gerektiği türünden görüşler dile getiriliyor.
Mısır’da da Mübarek sonrası dönem için sorular güncelliğini koruyor.
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Dünyayı ‘karanlık’
kurtaracak

Dünyada 100’den fazla ülkede çalışmalar
yürüten uluslararası bir doğa koruma kuruluşu olan
WWF -Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), küresel
ölçekte bir değişim yaratmayı, yeryüzünün en değerli yaşam alanlarını ve canlı türlerini korumayı hedefliyor. Bu çerçevede, bu yıl 5’incisi WWF tarafından düzenlenen ‘Dünya Saati 2011’de sürdürülebilir bir gelecek için dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan ışıklarını bir saatliğine
kapatacak.
Ulaştırma Bakanlığı’nın desteğiyle Boğaziçi Köprüsü bu sene de ışıkları kapatılacak sembolik
yapılar arasında yerini alıyor. Bu yıl ki Dünya Saati (Earth Hour) Kampanyası 26 Mart 2011 Cumartesi
günü 20:30-21:30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Işık kirliliğine dikkat
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Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi, düşük faiz ortamı ve yüksek kur, Türkiye’de
de altın talebini sürekli besliyor. Kriz dönemleri başta olmak üzere hemen her belirsizlik
döneminde parayı çeken altının, bu dönemde de yıldızı parlıyor. Son açıklanan istatistiklere göre, Türkiye’nin 2010 Ocak ayında sadece 60 kiloda kalan altın ithalatı, bu yıl
aynı dönemde 11.1 tona çıktı.
Yılbaşından bu yana ons bazında yaklaşık 90 dolar gerileyen altın fiyatlarının TL
bazında fazla gerilememesi de altın ithalatının artmasına neden oldu. İstanbul Altın Borsası verilerine göre Türkiye’nin altın ithalatı 2010 yılının Ocak ayında 60 kilo, Aralık ayında ise 700 kilo olmuştu. Türkiye’nin 2010 yılındaki altın ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 42.49 ton oldu. Altın ithalatı 2009 yılında 37.6 ton olarak gerçekleşti. Analistler, normalde TL bazında altın fiyatlarının yüksek olmasının talebi olumsuz etkilediğine
dikkat çekerken bu talepte halkta altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da yükseleceği beklentisinin etkili olduğuna işaret ediyorlar.

Amazon da kurbanlar arasında

Dünyada küresel ısınmanın risklerinden etkilenen bir bölge de Amazon oldu. Bilim insanları, geçen yıl Amazon’da yaşanan kuraklığın bölgenin karbondioksit emme
kapasitesiyle ilgili kaygılar yarattığını açıkladı. Araştırmalarının sonuçlarını Science adlı
bilim dergisinde yayımlayan İngiliz ve Brezilyalı uzmanlara göre, Amazon’da 2010’da,
2005’tekine göre daha büyük bir kuraklık yaşandı ve muhtemelen daha fazla ağaç
kaybedildi.
Kuraklığın yaşandığı yıllarda Amazon, karbondioksit emen değil, yayan bir bölge haline geliyor. Bilim adamlarına göre bu veriler, Amazon’un küresel ısınma karşısındaki
kırılganlığını ortaya koyuyor. Uzmanlar “Amazon ormanlarının sera etkisi yaratan gazları sınırladığı günler geride kalabilir” diyor.
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Enerji tasarrufu sağlayan ampullerin, gece
kullanılması halinde bazı kanser türlerine karşı direnci zayıflatabildiği iddia edildi. Daily Telegraph
gazetesindeki habere göre, İsrail’deki Hayfa Üniversitesinden biyoloji Profesörü Abraham Haim, mavimsi ışık yayan bu tür ampullerin, vücudun melatonin hormonu üretimini bozduğunu ifade etti.
Melatonin hormonunun bazı meme ve prostat kanseri türlerine karşı koruma sağladığı düşünülüyor.
Söz konusu hormonun gece daha fazla salgılandığı ancak bu ampullerin gece yatak odasında yakıldığında hormon üretimini bastırdığı belirtildi.
Gece vardiyasında çalışan kadınların meme kanserine daha fazla yakalandığını gösteren araştırmadan sonra, gece ışığa maruz kalmakla meme
kanseri arasındaki muhtemel bağlantı 10 yıldan
fazla süredir biliniyordu. Prof. Haim de son araştırmalarına göre, gece yarısı yatak odalarında kullanılan ışığın seviyesiyle meme kanseri riski arasında daha güçlü bağlantı bulunduğunu söyledi.

Altının yıldızı parlıyor
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 Yazar: Bekir Coşkun  Yayınevi: Bilgi Yayınevi  Sayfa sayısı: 160

 Başın Öne Eğilmesin

Bekir Coşkun'un "Cumhuriyet kadınlarına" ithaf etttiği kitabı Türk basınının bugün içinde
bulunduğu açmaza birinci elden tanıklık yapıyor. Hürriyet ve Habertürk gazetelerinden
ayrılmak zorunda kalarak geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlayan
Bekir Coşkun kitabında; gazeteciliğe ilk adımını attığı haberinden, her söylediği “doğrunun” ardından
gezdiği “köylerdeki” maceralarını anlatıyor. Coşkun, “Bu kitap, sadece bir kovulma hikâyesi değildir.
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin teokratik devlete
dönüşmesinin, dini sermaye yapmış siyasetçiler ve Cumhuriyet'ten intikam almak isteyen tarikatların
elinde çağdaşlık yolundan sapma öyküsünün küçük bir parçasıdır” diyor.

Büyük İnsanlık Kendi Sesinden Şiirler

 Yazar: Nazım Hikmet  Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları ve Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları  Sayfa sayısı: 100 Nazım Hikmet ve Bedri Rahmi

Eyüboğlu, iki yayınevini özel bir eser için bir araya getirdi... Yapı Kredi Yayınları ve
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan ‘Büyük İnsanlık-Kendi Sesinden Şiirler’
kitabının ilginç bir öyküsü var. 50 yıl önce Bedri Rahmi Eyüboğlu ile Paris'te bir araya
gelen Nazım Hikmet 57 şiirini teybe okur. Bedri Rahmi ülkeye dönerken yasaklı şair
Nâzım Hikmet’in kayıtlarına el konulmaması için özel önlemler alır. Bedri Rahmi
kayıtları, oğlu Mehmet ve gelini Hughette Eyüboğlu’na bırakır. Böylece Nazım'ın kendi
sesinden şiirleri günümüze ulaşır. Büyük İnsanlık-Kendi Sesinden Şiirler adlı CD ve
kitapta, ünlü şairin bugüne kadar hiç yayımlanmamış iki şiiri de okurlarla buluşuyor.

Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir?

KİTAP

 Yazar: Ali Saydam  Yayınevi: Remzi Kitabevi
 Sayfa sayısı: 256 İletişim danışmanı Ali Saydam 'Eş ve Müşteri Nasıl

Kaybedilir?' adlı kitabında hem eş hem de özel müşteriyi kaybetmeyi
engelleyecek "beş önemli sırrı" açıklıyor. "Naz olmaksızın aşk hatta herhangi
bir ilişki mümkün müdür? Tabii ki mümkün değildir. En garantili özel müşteri,
en yakın eş bile her an çekip gidebilecekmiş gibi 'ihtimam' ister" diyen Ali
Saydam kitabında, "özel müşteri" ve "eş" ile ilişki arasındaki benzerliklerden yola
çıkarak ilişkilerin nasıl yönetilebileceğini anlatıyor. Kitapta "Kimin kimi yöneteceği,
ilişkilerdeki yedi ölümcül günah, aşk ve nefret arasındaki ince çizgi, kâğıt üzerinde
kalmayan tavsiyeler, şikâyetler ve krizler, dinlememek, ısrarın dozu" gibi birçok
soruna ipuçlarıyla yanıt aranıyor.
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 Hayat

 Hüzün

 Büyük İnsanlık-Kendi Sesinden Şiirler

 Mesnevi'den Hikayeler

 Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir?

 Türkiye'nin Yakın Tarihi
 Sunset Park
 Firarperest

 Meleklerle Yaşamak

ŞİİR

ÇOCUKLAR GİBİ

Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi
Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı
Göğsümün içinde ateş var gibi

Bazı nur içinde, bazı sisteyim
Bazı beni seven bir göğüsteyim
Kah el üstündeydim, kah hapisteydim
Her yere sokulan bir rüzgar gibi
Aşkım iki günlük iptilalardı
Hayatım tükenmez maceralardı
İçimde binlerce istekler vardı
Bir şair, yahut bir hükümdar gibi
Hissedince sana vurulduğumu
Anladım ne kadar yorulduğumu
Sakinleştiğimi, durulduğumu
Denize dökülen bir pınar gibi

Şimdi şiir bence senin yüzündür
Şimdi benim tahtım senin dizindir
Sevgilim, saadet ikimizindir
Göklerden gelen bir yadigar gibi
Sözün şiirlerin mükemmelidir
Senden başkasını seven delidir
Yüzün çiçeklerin en güzelidir
Gözlerin bilinmez bir diyar gibi

Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi

SABAHATTİN ALİ
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 Remzi Kitabevi (Şubat 2011)

Başın Öne Eğilmesin

EN ÇOK SATANLAR

Sunset Park

 Yazar: Paul Auster  Yayınevi: Can Yayınları
 Sayfa sayısı: 208 Sunset Park, Paul Auster’ın diğer kitapları gibi

bir solukta okunacak bir çağdaş edebiyat yapıtı. Auster, romanında, doğup
büyüdüğü yerden, içinde yetiştiği ortamdan, ailesinden ve arkadaşlarından,
kendi geçmişinden ve hatta geleceğinden kaçan bir gencin acılı öyküsünü
anlatıyor. Kitapta pişmanlık, avarelik, aşk, umut kıvılcımları, günlük yaşamın
çetin koşullarında bulunan geçici çözümlerin bir araya getirdiği kişilerin
dayanışması, bu kişilerden her birinin kendi kişiliğinin penceresinden dünyaya
bakışı yansıtılıyor.

Firarperest

 Yazar: Elif Şafak  Yayınevi: Doğan Kitap
 Sayfa sayısı: 236 ‘Firarperest’te romanlarının aksine, yola

değil, kenardaki taşlara odaklanmış Elif Şafak. Gazete yazılarını
toplamış ve hayranları için arşivlik bir çalışma yapmış. ‘Firarperest’
derlemesinde aşk, intihar, dostluk, yazma işinin yanı sıra ağırlıklı olarak kadına
dair metinler yer alıyor. Şafak kitabı için "Benim işim yazmak. Ben bir hayal
dünyasında yaşıyorum çoğu zaman. Ama bir yazarın aynı zamanda iyi bir okur
olması gerektiğine inanıyorum. Hem kitap okumak hem hayatı okumak
anlamında... “Firarperest” hayatı nasıl okuduğumu gösteriyor" ifadelerini
kullanıyor.

Kadınlar Sağdan
Erkekler Soldan

 Yazar: Aşkım Kapışmak  Yayınevi: Akis Kitap
 Sayfa sayısı: 208
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KİTAPLAR

Amcama
Neler Oluyor
Yazar: Sevgi Saygı
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı
Sayfa sayısı: 236

Senarist ve yazar Sevgi Saygı'nın sevilen
romanı "Babam Nereye Gitti"nin devam
kitabı, okuru yine gerçeküstü öğeler ve
gizemle örülü, heyecanla dolu bir maceraya davet ediyor. Kendilerini yine bir dizi
tuhaf olayın içinde bulan Memo ve arkadaşı Derinsu'nun başı bu kez okulla da
dertte. Ergenlik duygularının yarattığı iniş
çıkışlarla mücadele eden Memo, çözmek zorunda kaldığı sıra dışı olayların
yanı sıra, hayatını yeniden kurmaya çalışan ailesi ve Derinsu'ya karşı gitgide güçlenen duygularıyla da uğraşıyor. Kitap,
güçlü kurgusu, inandırıcı kahramanlarıyla
soluksuz bir dedektiflik romanı.

Samsam

Yazar: Serge Bloch
Yayınevi: Marsık Yayıncılık
Sayfa sayısı: 30

Samsam'ın süt dişlerinden biri düşmüştür. Uçan farenin oraya uğrayıp bir armağan bırakmasını umarak uyumadan
önce dişini yastığın altına koyar. Gece yarısı bir gürültü duyup uyanır: Yoksa küçük fare mi gelmiştir? Hayır! Diş gerçekten de kaybolmuştur ama ortada hediye filan yoktur... Bu da korkunç korsanın bir oyunu olmasın? Bu böyle devam
edemez! Samsam Samuçan dairesine
atlar, Balina-gemiye yönelir! Ne yazık ki,
Sertsakal orada onu beklemektedir ve kötü
bir planı vardır...

KİTAP

Kadın-erkek ilişkilerinin anlatıldığı stand-up gösterisiyle binlerce kişiye
ulaşan, şirketlere, ailelere, gruplara ve kişilere danışmanlık veren Aşkım
Kapışmak, kadın ve erkeklerin konuşma biçimlerinden, vücut dillerine,
cinsel hayatlarından, aşklarını yaşayışlarındaki farklılıklara kadar yaptığı
analizleri “Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan”da okuyucuyla paylaşıyor.
Aşkım Kapışmak, kitabın ana fikrini şu şekilde özetliyor: “Kadın ve erkek,
farklılıklarını sorun olarak ele almaktan vazgeçmeli. Bu farklılıkların ana nedeni
insanın beynini kullanma şeklidir. Kadın ve erkek, beynin farklı yarımkürelerini
kullandıkları için düşünce, duygu ve davranışları da farklı olabiliyor.”

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Dördüncü nesil
‘cep’e geliyor

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR

Görüntülü konuşma, cepten daha hızlı internete giriş gibi avantajlar getiren 3G yani üçüncü nesil teknolojisinden sonra dünya bu teknolojinin bir sonraki aşaması 4G’ye geçmeye hazırlanıyor. Cepte dördüncü nesle Uzakdoğu daha yakın olsa da aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu Avrupa ülkeleri ve ABD testlere başlamış durumda. ABD’nin
Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği
şovu olan CES’de pek çok operatör bu
konudaki hazırlıklarını duyurdu.
ABD’li operatörler Verizon,
Sprint, AT&T, T-Mobile ve diğer operatörler bu teknolojiye geçiş için 2010 yılının ortalarını belirledi. İskandinav
operatörler de bu konuda bir hayli
önde. İsveçli TeliaSonera, dünyada ilk 4G
testi yapanlar arasında yer aldı. Türkiye’de
de Avea, Turkcell ve Vodafone gerek
saha gerekse laboratuvar testlerinde 3G
teknolojisinin bir sonraki aşaması olan 4G
testlerini duyurmuştu. Ancak 4G’ye geçiş için tarih verilmemiş durumda. Beklentiler bu geçişin 2011-2012 yıllarında olması yönünde.
Peki, neden 4G’yle hayatımız daha da hızlanacak. 4G teknolojisiyle cep telefonlarının internet bağlantı hızı 100 Megabit saniye seviyelerine, taşınabilir bilgisayarların internet bağlantısının ise 1 Gigabit saniyeye çıkması bekleniyor. Yani bu hızlarla cepten internete gir-
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Dünya ve Türkiye, cep
telefonunda üçüncü neslin
nimetlerinden yararlanmayı
sürdürürken, yeni teknoloji
4G’ye geçiş için geri sayım
başladı. Operatörler 4G testlerini
yaparken, cep telefonu üreticileri
de 4G’yi destekleyen telefonları
piyasaya sunuyor. Hayatı daha
hızlandıracak olan dördüncü
nesil teknolojisinin, cepten
internete girişte 100 Gigabit’e
varan hızlar sunması bekleniyor.
mek ve internetten bir video indirmek dakikalar ve saatler yerine saniyelere inecek.

4G’Lİ CEPLER ÇIKTI

Dördüncü nesil teknolojisinin kullanılabilmesi için cep telefonlarının
da buna uyumlu olması gerekiyor. Operatörlerle işbirliği içindeki cep
telefonu üreticileri bu yöndeki çalışmalarını da hızlandırmış durumda.
CES yeni 4G telefonların görücüye çıktığı bir fuar oldu.
HTC, LG, Samsung, Motorola gibi markalar 4G’yi destekleyen akıllı cep telefonlarını açıkladı. HTC, operatör Sprint
işbirliğiyle HTC Evo Shift 4G’yi çıkardı. Telefon, HTC Evo
4G ve Samsung Epic 4G modelleriyle beraber Sprint’in
Wimax (kablosuz internet) ağını destekliyor. Evo Shift
4G, dışarı çıkarılabilen Qwerty klavyeye sahip. 3.6 inçlik dokunmatik ekranı var. Samsung Android işletim
sistemine sahip, dev ekranlı Infuse 4G’yi CES’te
AT&T’yle beraber duyurdu. Android 2.2’yle çalışan cihaz 4.5 inç’lik Amoled ekrana sahip. 9 milimetrelik
inceliğiyle dikkat çekiyor. 8 Megapiksellik kamerası
var. Bu yılın ikinci çeyreğinde piyasada olması planlanıyor.
Motorola’nın Atrix 4G isimli yeni nesil Android telefonu da ilgi
gördü. 1 Gigabayt hafızaya sahip Atrix 4G, Nvidia Tegra 2 platformunu kullanıyor. 1 Gigahertz hızda çalışan çift çekirdekli işlemcisi bulunuyor. 4 inç büyüklüğünde 16 Gigabayt yerleşik depolama kapasitesi
var. İyi donanım özelliklerine karşın sadece 10 milimetre kalınlığında.
İşletim sistemi olarak Android 2.2 kullanıyor.
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Blackberry’den tablet

E-posta göndermeyi kolaylaştıran akıllı telefon
modelleriyle tanınan Blackberry, tablet bilgisayara da
iddialı girdi. BlackBerry 4G PlayBook, daha hızlı yükleme imkanı sunacak. Kolay taşınabilir olması, ince tasarımı, web tarayıcısı, çok fonksiyonlu yapısıyla dikkat çekiyor. CES fuarında tanıtılan tablet bilgisayar 4G
şebekesini destekliyor. Sprint işbirliğiyle tanıtılan tabletin bu yıl ABD’de piyasada olması planlanıyor. Türkiye’ye ne zaman geleceği belli değil. Tablet, kablosuz internet özelliğinin yanı sıra 1 Gigahertz
çift çekirdek işlemcisi, 1 Gigabayt hafıza ve BlackBerry Tablet OS özelliklerine sahip. Adobe Flash
Player 10.1, Adobe Mobile AIR ve HTML-5 desteğiyle kullanıcıların her türlü siteden, oyundan, medyadan ve her türlü internet zenginliğinden yararlanabilmesini sağlayacak.

Notebook
kavramını
değiştirecek

Exper, netbookta yeni modeli Style Pearl’ü satışa sunuyor. Pearl, netbookta ekran boyutunu 13.3
inç’e yükseltiyor. Zarif beyaz kasaya, ultra ince ve hafif tasarımının yanı sıra güçlü donanım özelliklerine
sahip. Pearl’le tüketicilere daha geniş ekran ve
maksimum hız vaat ediliyor. 25 milimetrelik beyaz
tasarımı olan netbook, 1.65 kilogram ağırlığında. Pearl’ün, Intel Atom N455 işlemci ve Microsoft Orijinal
Windows 7 Starter işletim sistemi var. ‘Netbook’um
çok yavaş, hafızası da yetmiyor’ şikayetlerine 2 Gigabayt hafıza ve 320 Gigabayt SATA harddisk ile son
vermeyi hedefliyor. Exper Style Pearl’ün, 4 saat pil
ömrü, kablosuz interneti, Türkçe Q klavyesi, dahili mikrofon ve 1.3 Megapiksel kamerası bulunuyor.

Pentax K-5’le
şaheser çek

LG, 72 inç’lik dünyanın en büyük üç boyutlu Full LED televizyonlarından biri olan LZ970’i
piyasaya sundu. 150 santimetre genişliğinde ve 102 santimetre uzunluğundaki LZ970, izleyicilere gerçek boyutlu hareketli görüntüleri canlılıkla seyretme olanağı veriyor. LZ970, sanat galerisindeki tablolar kadar büyük ve renkli görüntüler sunuyor. Ekstra geniş ekran boyu görüntüyü
her zamankinden daha cazip hale getirerek izleyicilere tıpkı sinemada olduğu gibi üstün bir
üç boyut deneyimi yaşatıyor. Televizyonda, ‘Smart TV’ özelliğinden yararlanarak, seyahat, sağlık ve diğer her şey ile ilgili bilgiye ulaşılabiliyor. LG’nin uzaktan kumandası Magic Motion sayesinde, LZ970’in bütün özelliklerini öğrenip kullanmak da kolay. DLNA özelliğine de sahip.
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TEKNO-YAŞAM

En büyük üç boyutlu TV

Pentax K–7 modelinin geliştirilmesiyle ortaya çıkan K–5, farklı görsel ifadeleri kolayca yaratmak için ileri fotografik araçlarla donatıldı. K–5, görüntü kalitesi, veri işleme hızı ve işletilebilirlik açılarından önceki modellerden daha üstün standartlar
sunuyor. Kompakt boyutlarına rağmen dayanıklılığıyla göze çarpıyor. Yüksek hızlı, düşük sesli CMOS
görüntü sensörüne sahip cihaz, 16 megapiksel çözünürlükte görüntü kalitesi sunuyor. Pentax K–5 saniyede yaklaşık yedi görüntü ile sürekli çekim modunda bile aynı kaliteyi veriyor. ISO 80 ve ISO 51200
arası ekstra geniş hassasiyet aralığına sahip. K–5,
ileri düzey amatörlerin özel taleplerini karşılamaya
yönelik olarak geliştirildi. Sürekli çekim modunda tek
seferde 22 kareye kadar hızda çekim yapabiliyor.

İSMMMO YAŞAM  63



KOMİK RESİMLER

EVLİLİĞE DAİR

 Evli erkeklerin psikolojisi arkadaşlarla lokantaya gitmeye benzer.
İstediğin yemeği sipariş edersin sonra yanındakinin istediği yemeği
görüp, “Keşke onu isteseydim” dersin.
 Bir davette bir hanım arkadaşına sorar:
“Alyansını yanlış parmağına takmıyor musun?’
Diğer kadın cevap verir: “Evet yanlış adamla evliyim de ondan.”
 Bir adam evlenene kadar eksik sayılır evlenince tam bitmiş olur.
Bir genç babasına sorar: " Baba evlenmek kaça mal olur?"
Baba cevap verir: "Bilmiyorum oğlum, ben hâlâ ödüyorum."
 Yeni evlenmiş bir adam mutlu ise nedenini hemen anlarız. On
yıllık bir adam mutlu ise nedenini merak ederiz!

MİZAH

 Evliliğin ilk yılında adam konuşur kadın dinler. İkinci yılında
kadın konuşur adam dinler. Üçüncü yılında her ikisi de konuşur, komşular dinler.
 Bir adam gazeteye ilan vermiş: “Eş arıyorum.”
Ertesi gün yüzlerce mektup almış.
"Benimkini alabilirsin."
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TEMEL’E DAİR SORULAR

Paraşütçü Temel, satın aldığı paraşütü hangi şartla almış?
- Açılmazsa değiştirmek şartıyla.
Temel halının üzerinde çıplak ayakla yürüyormuş, niçin?
- Halıya düşürdüğü iğneyi bulmak için.
Temel, sigarasını bir metre uzunluğundaki ağızlığa takıp öyle içiyormuş; neden?
- Doktoru ‘sigaradan uzak dur’ dediği için.
Temel, yatmadan önce ayaklarına böcek ilacı sıkıyormuş. Niçin?
- Ayaklarında karıncalanma olduğu için.
Temel, Türk Hava Yolları’nı nasıl kazıklamış?
- İstanbul'a gitmek için gidiş-dönüş bileti almış ama uçakla dönmemiş.
Temel ve eşi çok istemelerine rağmen beşinci çocuklarını yapmıyorlarmış.
Neden?
- Dünyada doğan her beş çocuktan biri Çinli olduğu için.
Pantolonunu yanlışlıkla ters giyerek sokağa çıkan Temel, ne yapmış?
-Gideceği yere geri geri yürüyerek gitmiş.
Banyosunun küvetinde balık besleyen Temel, banyo yapacağı zaman
ne yapıyormuş?
-Balığın gözlerini bağlıyormuş.
Temel, asansörün kapısında birinin daha gelmesini bekliyormuş; niçin?
- Asansörün üzerinde ‘iki kişiliktir’ yazıyormuş.
Temel, arabasıyla uzun yola çıkmadan önce kezzap içmiş. Neden?
- İçindeki trafik canavarını öldürmek için.
Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe-Trabzon maçını izleyen Temel, ligin ikinci yarısındaki Trabzon-Fenerbahçe maçını izlemeye gitmemiş. Niçin?
- Ben bu maçı daha önce gördüm diye.
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İki çavuş iddiaya girer;

hangimizin eri daha
salak diye. İlk çavuş

erini çağırır ve der ki;

-Oğlum al şu 10 TL’yi git
bana bir araba al.

Er, “Baş üstüne çavuşum”
der, gider.

İkinci çavuş çağırır erini:
“Oğlum git bak bakayım
ben evde miyim?”

Er, “Baş üstüne çavuşum”
der ve çıkar.

Bu iki salak er çarşıda kar-

şılaşırlar. Erlerden biri;

“Yahu bende bir çavuş

var, o kadar salak ki
bana para verdi, “git

bana araba al” diye.

Bugün pazar arabayı
nereden bulayım.”

Diğer er, “Yahu benimki

daha salak. Yok gi-

dip kendisi evde miyşım. Yanında koskoca

askeriyenin telefonu
var, evi arayıp sorsana.”
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 Atalarımız, zamanında Orta Asya'dan çıkıp da ters yöne gitselerdi şimdi Japon olurduk.
 Kaynanamı kaybettim; görenlerin görmezlikten gelmeleri rica olur.
 Offff… Çok sıkıldım. Bu hayatın ikinci kanalı yok mu?
 Oturarak başarıya ulaşan tek varlık tavuktur.
 Çok yaratıcıyımdır, acayip sorun yaratırım.
 Paranın ne önemi var, önemli olan miktarı!
 Ayağını yorganına göre uzat, yoksa üşütürsün.
 Acele kopyaya öğretmen karışır.
 Geçenlerde bir taksi çevirdim, hala dönüyor.
 Sekiz dil bilen adamı öldürdü, toplu katliam suçundan yargılandı.
 Ayakkabın vuruyorsa sen de ona vur.
 Nefes kesen bir roman yazdım; tüm okurlarım öldü.

3-Kapıyı açar, korkmadan kaçar

4-Nezle olan doktor ne yapar?
5-Kuyruğu kadar burnu var

6-Yük üstünde yünlü yumak

7-Yazın giyinir, kışın soyunur
8-Dağ başında tonton baba

9-Sarıdır sarkar, düşerim diye korkar

10-Suya, ata aşıktır, canlı bize ışıktır

DOKTOR

Eğitmen doktor, senenin ilk günü tıp fakültesi öğrencilerini etrafına toplamış; bir kadavranın
başında derse başlamış.
- Bakın arkadaşlar, doktorluk hayatınızda dikkat etmeniz gereken iki nokta vardır.
Birincisi, kesinlikle ve kesinlikle iğrenmeyeceksiniz.
Doktor, parmağını kadavraya sürdükten sonra parmağı ağzına sokmuş ve
öğrencilere dönmüş.
Hadi bakalım aynısını yapın sırayla…
Öğrenciler sırayla aynı hareketi tekrarlamışlar. Doktor konuşmasına
devam etmiş.
- İkinci önemli nokta ise dikkattir. Ben biraz önce kadavraya işaret parmağımı, ağzıma
orta parmağımı soktum.

BİYOLOJİ SINAVI

Biyoloji dersinden yapılacak sınav için sınıftaki herkes acayip çalışmış, notlar fotokopiler havada uçuşmuş. Daha sonra sınavın yapılacağı gün gitmişler bir de bakmışlar,
ortada kağıt kalem yok sadece sıra sıra mikroskoplar. Hocada başlarında bekliyorken demiş ki, "Bu mikroskoplarda lamda bir böceğin bacağı var, sınavınız bacağından böceği tanımak."
Tabi hemen itirazlar yükselmiş ama fayda etmemiş; hocanın dediği dedik. Öğrenciler mikroskopların başına geçmiş. Ama bir şey yapamıyorlar. En sonunda biri dayanamamış,
kapıyı çarpıp çıkmış.
Hoca arkasından seslenmiş:"Kimsin sen, kapıyı çarpıp çıkıyorsun?"
Kapı hafifçe aralanmış ve bir bacak uzanmış. "Tanısana hadi, tanısana kim olduğumu."

AVCI

İskoçya’da iki avcı ava çıkarlar. Yürüme esnasında avcılardan biri yere düşer ve hareketsiz olarak yatar. Bunu gören arkadaşı hemen yanına gelir bakar ki arkadaşı nefes almıyor. Hemen acil servisi
arar.
“Arkadaşım öldü” der “ne yapmam gerekir?” Telefonun ucundaki ses, “Sakin
olun ben size yardım edebilirim ama önce
arkadaşının öldüğünden emin olmamız gerek” der. Birkaç saniye sessizlikten sonra bir el silah sesi duyulur. Sonra, “Tamam şimdi ne yapacağım.”

MİZAH

miş diye bakacakmı-

KOMİK DUVAR YAZILARI

2-Kızınca hav hav, gözleri lav lav

Cevaplar

SALAK
ERLER

1-Tavukların en sevdiği ülke hangisidir?

1-Mısır
2-Köpek
3-Rüzgar
4-Hapşırır
5-Fil
6-Kedi
7-Ağaç
8-Ayı
9-Ayva
10-Ateşböceği

 İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ
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14
15

SOLDAN SA⁄A 1. Sinek - Bir kumar oyunu. 2. Giysilerin buruflukluklar›n› gideren alet - Etçil. 3. Efllik etme - Vücudun belden afla¤› bölümlerini temizlemekte kullan›lan tuvalet arac›.
4. Hayvan›n erkekli¤ini gidermek - Toplumu kaplayan ani dehflet duygusu. 5. Cetvel türü Yerindelik - Radyumun simgesi. 6. ‹yice yanarak atefl durumuna gelmifl odun ya da kömür
parças› - Ç›ng›rak - Endonezya’n›n plaka iflareti. 7. Namlusu yivli k›sa ve hafif tüfek. 8. Amerikan pamu¤u - Yurdumuzda bir da¤. 9. Örnek, kal›p - At›fl talimlerinde hedefi bile vuramama. 10. Kedi, köpek yavrusu - Banyoda ya da denize girerken giyilen bir tür bafll›k - Yi¤it. 11.
Tellürün simgesi - Belli, aflikar - Bir nota. 12. Belli bir tona ba¤l› olmadan yap›lan beste K›rma, melez. 13. Belirti - Amerikan yap›s›, denizden karaya balistik stratejik güdümlü mermi tipi. 14. ‹lave - Tahmini - Afrika’da ›rmak. 15. Elektrik ampulünün yivli bölümü - Samanla
kar›fl›k tah›l.
YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Yüreklilik, cesaret - Bir tür ince meflin - Bir besin maddesi. 2.
Piston - Hareket olaylar›n› inceleyen bilim dal›. 3. ‹çine sofra tak›mlar›n›n kondu¤u dolap - Afrika’da yaflayan antilop türü - Basit flekerlerin genel ad›. 4. Deniz ordusunda bir aflama - Yaflamsal s›v› - Bafll›ca içece¤imiz. 5. Pinti - Tabaklanm›fl ceylan derisi - Suni. 6. Bafla kakma
- Kabu¤u dü¤me ve süs eflyas› yap›m›nda kullan›lan deniz kabuklusu. 7. Uzun konçlu, kapal› ayakkab› - Bebeklere süt içirmeye yarayan emzikli flifle - Mikroskop cam›. 8. Avrupa Birli¤i’nin simgesi - Uzun gagal› deniz kuflu - S›vac› aleti. 9. Davran›fllar› kaba olan - Türk
müzi¤inde bir makam. 10. Do¤u Anadolu’da bir göl - Hindistan’da küçük mihracelere verilen
san - Özen. 11. Canl› - Arapçada ben - Ad. 12. ‹ri yaprakl› palmiye türü - Kanat takarak uçan
mitolojik insan - Bir nota.

KARE ÇÖZÜM
SOLDAN SAĞA 1. Cibin-Makara. 2. Ütü-Etobur. 3. Refakat-Bide. 4. EnemekPanik. 5. Te-‹sabet-Ra. 6. Kor-Zil-Ri. 7. Karabina. 8. Akala-Ekecek. 9. Kip-Karavana. 10. Enik-Bone-Er. 11. Te-Ayan-Si. 12. Atonal-Metis. 13. ‹z-Polaris. 14.
Ek-Sanal-Nil. 15. Duy-Malama.
YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Cüret-Vaketa-Et. 2. ‹tenek-Kinetik. 3. Büfe-Okapi-Oz. 4.
Amiral-Kan-Su. 5. Nekes-Rak-Yapay. 6. Takaza-Abalon. 7. Bot-Biberon-Lam. 8.
Ab-Pelikan-Mala. 9. Kubat-Neveser. 10. Arin-Raca-‹tina. 11. Diri-Ene-‹sim. 12.
Areka-‹karos-La.

HAZIRLAYAN: İLKER MUMCUOĞLU
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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,
yeni portalını
sunar

İSMMMO HABER

İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO), artık üyelerine ve tüm meslek mensuplarına yeni web sitesiyle hizmet veriyor.
Uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından yenilenen ve www.ismmmo.org.tr
adresinden ulaşılan web sitesi, yeni yüzüyle kullanıcılarının karşısına çıktı. İSMMMO, bilgiye ulaşımın daha kolay hale gelebilmesi için web sitesini ‘portal’ haline dönüştürdü.
Bilindiği üzere, web portalları, internet üzerinden pek çok kaynağa ve
hizmete ulaşımda giriş noktası rolünü üstlenen ‘süper siteler’ olarak tanımlanıyor. Bu yeni portal sayesinde; İSMMMO’nin sayıları 30 bini bulan üye, stajyer ve toplumun her kesiminden ziyaretçileri bilgiye çok daha kolay ulaşabilecek.

MALİ SÖZLÜK
YAZARLARIYLA GELİŞECEK

İSMMMO, ana web sitesi ‘Mali Sözlük’ bölümüyle geniş bir bilgi kaynağı oluşturdu. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, mali sözlüğün yazarların
girişleriyle içeriğini zenginleştiren bir bilgi kaynağı olma amacında olduğunu belirtiyor. Arıkan, “Bu mali sözlüğün yazarları mesleğin içinde olan
kişilerdir. Mali konularla ilgili kavramları doyurucu bir içerikle kamuya sunma amacındayız. Mali konular için yorumlarla zenginleştirilmiş, ansiklopedik bir bilgi kaynağıdır” açıklamasını yapıyor. Mali sözlüğün bir forum
ya da mesajlaşma platformu olmadığını vurgulayan Arıkan, yasalara aykırı, dini, siyasi içerik taşıyan propaganda, reklam ve hareket içeren girişlere burada izin vermeyeceklerinin de altını çiziyor.
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Eskiden İstanbul SMMM Odası’nın tüm alt hizmet birimlerine tek web
sitesinden ulaşılabiliyordu. Zamanla Oda’nın verdiği hizmetlerin sayısı ve
içeriği arttı. Bu da bilgiye daha kolay ulaşımı zorunlu hale getirdi. Bunun için
de web sitesini portal haline dönüştürecek çalışmalara başlandı. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, “Odamızın web sitesinden İstanbul’da yaklaşık 30 bin üyemizin ve stajyerlerimizin yanı sıra toplumun her kesiminden ziyaretçi yararlanıyor. Diğer illerimizdeki meslek mensuplarımız güncel mesleki konuları bizim web sitemizden takip ediyor. Sitemizden bilgilere ulaşımın daha kolay hale
gelebilmesi için web sitemizi portal haline getirdik” diyor.

ANA SİTEDE NELER VAR?
İSMMMO’nun ana sitesinde, Oda’nın kurumsal yapısı ve kurumsal yol
haritasıyla ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Siteden, mevzuatla ilgili en güncel bilgilere de ulaşmak mümkün. Oda danışmanlarına mevzuat ile sorulan 38 bine
yakın sorunun cevapları da sitede ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor. Üyeler, bundan sonra da web sitesi aracılığıyla Oda danışmanlarına merak ettiği
konularda sorular sorabilecek. Bilgiye Erişim Merkezi ile kütüphanedeki kitaplara ve yayınlara da artık bu ana web sitesi aracılığıyla ulaşmak daha kolay.
Ana web sitesi aracılığıyla Mali Çözüm, İSMMMO Yaşam gibi Oda’nın
süreli yayınlarına ve diğer kitaplarına da ücretsiz erişilebiliyor. Sitedeki ‘medya merkezi’nden ise Oda’nın yaptığı etkinliklerin fotoğraflarından video kayıtlarına, basın bültenlerinden görsel ve yazılı medyada çıkan haberlere kadar pek çok belge ve kayıt bulunuyor.

SİTELER ARASINDA SİNERJİ
İSMMMO’nun ana sitesi üzerinden TESMER’den İSMMMO Akademi’ye,
eEnstitü’den İSMMMO TV’ye kadar Oda’nın hayata geçirdiği ve desteklediği
birçok hizmetin sitesine ulaşılabiliyor. Her biri yeniden tasarlanan web sitesinin tasarımları da bir bütünlük içinde… Bu şekilde ziyaretçilerin tüm web sitelerini kullanırken yabancılık çekmemeleri amaçlanıyor. İSMMMO’nun tüm
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web siteleri, bir ay içinde yaklaşık 600 bin defa
ziyaret edildi. Bu sitelerde 1 milyon 600 bin sayfa ve doküman okundu. Zaten siteler yeniden
düzenlenirken; ziyaretçilerin bilgilere ulaşım kaynakları, hangi tür içeriklere talep gösterdikleri
incelenerek tasarımlar şekillendirildi.

İNTERNET ŞUBESİ YENİLENDİ

İSMMMO’nun
yeni portalındaki
siteler
İSMMMO Akademi
e-Enstitü
İSMMMO TV

TIKLA MESAJLAŞ, TIKLA KONUŞ

İSMMMO, şu ana kadar 38 bine yakın üyesine ve stajyerine ‘ücretsiz’ İSMMMO kurumsal e-posta adresi verdi. Oda
bundan sonra da bu hizmeti sağlamayı sürdürecek. Bu konudaki hizmetlere odanın ana web sayfası üzerindeki ‘eposta’ butonuna tıklanarak ulaşılabilir. Sitedeki, ‘tıkla konuş’ bölümü üzerinden ise internet çağrı merkezi ile görüşme yapılabiliyor.
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İSMMMO HABER

İSMMMO ana sayfasında ‘internet şubesi’ de hizmet vermeyi sürdürecek. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, “Biz yasaların ve yönetmeliklerin izin verdiği çerçevede her şeyin internet
şubesinde yapılması için çalışıyoruz. Çok yoğun
mesai isteyen bir mesleğin içindeyiz. Ayrıca bir
de İstanbul'da ciddi ulaşım problemi var. Bunları aşmanın en kısa yolu interneti kullanmak”
diye konuşuyor. İSMMMO internet şubesi üzerinden üyeler; adres, iletişim bilgilerini değiştirme,
ücretsiz yayın aboneliği, hesap durumunu görme, borç ödeme, faaliyet, EK9 belgesi talebi, nisbi aidat bildirimi, müşteri bildirim listesi gönderimi, İSMMMO Mali Sözlük yazarlık başvurusu gibi
birçok işlemi yapabiliyorlar. Oda’nın bu sene faaliyet ve Ek9 belgelerini de ücretsiz verdiğini belirtelim. Sadece kargo bedeli karşılığında belgeler, üyelerin kapılarına kadar geliyor. Ayrıca stajyerler için de İSMMMO internet şubesinde bir bölüm açıldı. Buradan da stajyerler; adres, iletişim bilgilerini değiştirme, ücretsiz yayın aboneliği, İSMMMO Mali Sözlük yazarlık başvurusu gibi
işlemleri yapabiliyorlar.
İnternet şubesinde sadece görsel değişiklik yapılmadı. Son iki senede yaklaşık 3 katına
çıkan kullanımı kaldırabilmesi için altyapı da tamamen yenilendi. İnternet şubesinin görsel tasarım için bu konuda ödül almış profesyonel bir
firmayla çalışıldı. Onun dışında tüm altyapı değişikliği ve teknoloji yenilenmesi için İSMMMO'nun kendi personeli ve iç kaynakları kullanıldı.
Öte yandan, web sitesindeki İK bölümünde de stajyer meslek mensuplarına staj yeri bulmalarında yardımcı
olunuyor. Meslek mensuplarına yeni istihdam çözümleri suTESMER
nacak şekilde İK web sitesinin yenileceğini de belirtelim.
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