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peşinde

ZİRVEDEKİLER

GÜLŞEN KANDEMİR

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi,
bu yıl Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en çok ihracatını
yapacağına inanıyor. Büyükekşi, “2023 yılında 500
milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için ihracata
dönük rekabetçi bir ekonomik modelin geliştirilmesi
büyük önem taşıyor” diyor.
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Türkiye bu yıl ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istiyor. Hedef, 135 milyar dolar ihracata ulaşmak… Bu hedefin tutturulmasının yükünü en
çok Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi omuzlarında hissediyor. 3 yıldır TİM’in başkanlık
koltuğunda oturan Büyükekşi, global krize rağmen ihracatın çıtasının daha da yükseltilmesi için ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışıyor. Her ay ihracat rakamlarını Türkiye’nin ayrı bir ilinde açıklayan TİM Başkanı, bir
taraftan da hem mevcut pazarları korumak, hem de
yeni pazar arayışları için daima ihracatçılara liderlik ederek dünyayı dolaşıyor. Bu yüzden de özellikle üç çocuğuna ve eşine zaman ayırmakta zorlanıyor.
Mehmet Büyükekşi, bir koltuğa birkaç karpuz
sığdıran işadamlarımızdan… Havacılık sektöründeki
atılımlarıyla dikkat çeken Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu Üyesi olan Büyükekşi, aynı zamanda ihracatçılara kredi veren Eximbank’ın Yönetim Kurulu Üyesi… Çocuk sayılacak yaşlardan itibaren ticaretin içinde olan Büyükekşi, Flo, Polaris, Kinetix markalarını bünyesinde bulunduran Ziylan Grubu’nu da kayınbiraderi Mehmet Ziylan ile birlikte yönetiyor.
‘İhracatın patronu’, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile dünyadaki gelişmeler ve Türkiye’nin ihracatı üzerine bir sohbet yaptık.
Mehmet bey, sohbetimize dünya ekonomisinden başlayalım. Küresel ekonomideki son
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MİMARLIK OKUDU
AYAKKABICI OLDU
Mehmet Büyükekşi, 1961 Gaziantep doğumlu…
Kendi deyimiyle ticarete 7 yaşındayken ayakkabıcıda
çivi çekmeyle başlamış. Gaziantep’te günün yarısını okulda yarısını da ayakkabı dükkanında geçiren Büyükekşi,
İstanbul’a 1978’de üniversitesi kazanınca gelmiş. Tıp
fakültesine girip doktor olmak isterken, ‘mimarlık’ okumak zorunda kalmış. Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Büyükekşi, bu arada dayısı
Ahmet Ziylan’la yaptığı ayakkabıcılık işini bırakmamış.
Büyükekşi, “Mezun olduktan sonra hiç mimarlık yapmadım ve ticarete devam ettim” diye anlatıyor. Mehmet Büyükekşi, Ziylan Grubu’nun kurucularından…
Grubu halen kayınbiraderi Mehmet Büyükekşi ile yönetiyor.
Mehmet Büyükekşi, özellikle pazar günlerini ailesiyle birlikte geçirmeye dikkat ediyor. Bu günlerin de
önemli bir bölümünü 16 yaşındaki ikizleri Murat ve Elif
ile minik kızı Alanur’a ayırmaya gayret ediyor.

ZİRVEDEKİLER

durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dünya ekonomilerinde yaşanan dalgalanmalar ne yazık ki durulmuyor.
Bunun sebebi 2008 yılında yaşanan krizin ardından alınan tedbirlerin yetersiz olması. Maalesef tedbirler uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınmadı. Tam
tersine günü kurtarmaya yönelik oldular. Piyasalar yatıştı, borsalar yükseldi,
ekonomiler stabilize oldu derken bir süre sonra eski sıkıntılar yeniden baş gösterdi.
Yunanistan merkezli sorunlar şimdi Avrupa Birliği’nin başını ağrıtıyor.
Sorun sadece Yunanistan ile ilgili değildi. İspanya, Portekiz ve de İtalya da potada. Nitekim İtalya’nın A+ olan kredi notu A’ya çekildi. Burada siyasi irade
eksikliğinin altını çizmek gerekiyor. AB’de sorunları sahiplenecek ve çözüm üretecek bir irade ne yazık ki ortada gözükmüyor.
Küresel ekonomide etkileşim yüksek. Gelişmiş ülkelerdeki durgunluk,
gelişen ülkelerdeki büyümeyi de olumsuz etkileyebilir. IMF 2011 yılında gelişmiş ülkelerin yüzde 1.6, gelişen ülkelerin yüzde 6.4, 2012 yılında ise sırası ile yüzde 1.9 ve yüzde 6.1 büyüyeceğini öngördü.
Avrupa’nın borç sorunundaki çözümsüzlük dünyanın tüm geri kalanını olumsuz etkiliyor. Avrupa’da önerilen çözümler bankaların kaynaklarının
daralmasına yol açacak. Tüm önlemler alınsa dahi borç sorunu hemen çözülmeyecek, büyümeye geçiş zaman alacak.Önümüzdeki dönemde emtia ve paritelerde dalgalanma ve belirsizlik devam edecek. Bu durum maliyet ve fiyat
yapmayı zorlaştıracak.
En büyük ihracat pazarlarımızda bu sorunlar varken ekonomistler Türkiye’nin pozitif yönde ayrıştığını ifade ediyor. Buna katılıyor musunuz?
Yaşanan bu olumsuz gelişmelere karşılık Türkiye’nin kredi notu iki kademe arttı. Türkiye’nin pozitif yönde ayrıştığı teyit edildi. Kredi derecelendirme kuluru S&P’un (Standart&Poors) Türkiye’nin notunu yükseltmesi bunu tescil etti. Biz bu not artışının geç olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bunun ötesinde
Türkiye’nin yabancı para cinsinden de notunun arttırılmış olması gerektiğine
inanıyoruz. Temennimiz Türkiye’nin döviz cinsinden notunun en kısa zamanda yatırım yapılabilir ülkeler statüsüne çıkarılması.
Yıllarca kurların ihracatçı için daha rekabetçi hale gelmesini istediniz. Dolar bugünlerde 1.90 TL’ye dayandı. Bu seviyelerden memnun musunuz?
Küresel piyasalarda sıkıntı ve belirsizliğin en üst seviyelere yükseldiği bir zamandan geçiyoruz. Evet, sepet kurun 2.20 seviyesinin, dolar kurunun
da 1.90 seviyesinin üzerine çıktığını gördük. Bu seviyeler ülkemiz ekonomisi için ciddi sorunlar çıkaracak seviyelerdir. Biz ihracatçılarımızın dolardaki rekabetçi kur seviyesi olarak 1.70-1.80 bandını gördüklerini daha önce ifade etmiştik. Şu gerçek unutulmamalı ki; rekabetçi bir kur seviyesi istiyoruz. Çok hızlı yükselen ve sonra sürekli olarak düşen kur istemiyoruz.
Merkez Bankası’nın son dönemdeki politikalarını ve kura müdahalesini nasıl buluyorsunuz?
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İHRACATÇILAR
NELER İSTİYOR?

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin 2023
vizyonundaki hedeflerine ulaşmayı planlarken, ihracatçıların beklentilerini şöyle açıklıyor:
 Yeni bir özgürlükçü Anayasa
 Makro ekonomik politikalarda istikrarın korunması
 Rekabetçi, istikrarlı kur politikası
 İhracatın üretim aşamasında desteklenmesi
 GİTES – Girdi Tedarik Stratejisinin başarılı olması
için ihracatın yatırım aşamasında desteklenmesi
 Bütçe kaynaklı ihracat desteklerinin artırılması
 Tasarım, Ar-Ge ve Ür-Ge’nin desteklenmesi
 Türkiye aleyhine gelişen AB serbest ticaret antlaşmalarına müdahil olunması
 İstihdam piyasasının geliştirilmesi ve katılıkların giderilmesi
 Kıdem Tazminatı Fonu kurulması
 Çevre yatırımlarının desteklenmesi
 İhracatçılara yeşil pasaport uygulaması
 Eğitim müfredatına ihracat bilincinin eklenmesi
 Eximbank kaynaklarının ve hizmetlerinin geliştirilmesi
 Yurtdışı pazarlama imkanlarının geliştirilmesi için
Türk Ticaret Merkezlerinin kurulması
 Tarım sektöründe denetim kapasitesinin geliştirilmesi
 İhracat finansmanında yeni kaynakların yaratılması
 Offset anlaşmalarının ihracatımızı artıracak şekilde geliştirilmesi
 e-Devlet uygulamaları yaygınlaştırılması
 İthalat politikalarının ihracatı gözetmesi
 Gümrüklerde maliyetlerin azaltılması
 Vergi uygulamalarının düzeltilmesi
 Kredi Garanti Fonu’nun etkin kullanımı
 Turquality Programı’nın geliştirilmesi
 Tarımda tohumculuğun ve yeni üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi
 Ulaştırma altyapısının geliştirilmesi
 İstanbul’a 2023 hedefleri ile uyumlu bir fuar merkezi kurulması
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Evet, küresel ekonomide yaşanan olumsuzlukların artmasıyla döviz kurlarında artan volatilite üzerine, Merkez Bankası önemli adımlar attı. Bu doğrultuda Merkez Bankası, 3 yıla kadar yükümlülüklerde yabancı para zorunlu karşılık oranlarını yarım puan
indirirken, üç yıldan uzun vadeli yükümlülükler için indirim 2.5 puan oldu. Ayrıca, son
olarak döviz satım ihalesinde, maksimum satış rakamını da 1.35 milyar dolar olarak
belirledi.
Merkez Bankası’nın aldığı kararları genel çerçevede olumlu bulduğumuzu ifade
etmek istiyorum. Merkez Bankası yaptığı hamlelerle kendi gücünü test etti. Piyasa da
istediği zaman dövizi aşağıya çekebileceğini gösterdi. Bu noktada para otoritesinin güven vermeye devam etmesi, aktif bir şekilde hareket ederek aşırı oynaklığı önlemesi
döviz kurlarının belirli bir dengeye oturmasına imkan tanıyacağını düşünüyorum.
İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu bu yıl kırabilir miyiz?
2008 yılında 132 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş ve Cumhuriyet tarihinin en
yüksek rakamına ulaşmıştık. Bu sene 135 milyar dolarlık yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru kıracağımızı düşünüyoruz. Aslında yılın ilk dokuz ayındaki ihracat rakamları da bu
rekorun habercisi… Ocak-eylül döneminde ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 21.7 oranında artış gösterdi. 2010 yılının tamamında yüzde 12 oranında ihracat artışı yakalamıştık. 2011’de, geçen seneki ihracat artışını neredeyse ikiye katladık.
Buradan yola çıkarak yıl sonu için cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kıracağımıza inanıyoruz.
İhracatta rekorlar kırmak istiyoruz ama hem klasik pazarımız Avrupa ülkeleri hem de yeni gelişen Ortadoğu pazarları karışık… Arap baharıyla ilgili Türkiye’nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Biliyorsunuz en son eylül ayı içinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mısır’a gittik. Belki biz oturduğumuz yerden kendi gücümüzü çok iyi değerlendiremiyoruz. Halbuki oradaki insanların gözündeki Türkiye algısı çok farklı. Türkiye’nin artan gücünü, orada bizzat görebilme imkanına kavuştuk. Bölgemizde yeni bir
düzen kuruluyor. Türkiye, bölgesel gelişime ve barışa aktif bir şekilde katkı veriyor. Gelişmeleri izlemiyor, yönlendiriyor. Türkiye barışın ve refahın artması için çalışıyor. Refah içinde büyüyen bir Ortadoğu bizim özlemimiz. Karşılıklı yatırımların ve dış ticaretin bölgesel bir barış iklimi oluşturması temel dileğimiz. Hükümetimizin bu dönemde attığı adımları iş dünyası olarak destekliyoruz.
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Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde
yüzde 8.8 gibi son derece büyük bir oranda
büyümesini çok önemli bir başarı olarak görüyoruz. İlk çeyrekte yaşanan yüzde 11.6 oranındaki büyüme oranı dikkate alındığında, Türkiye ekonomisinin dinamik gücünü koruduğu,
tüm dünyada yaşanan küresel olumsuzluklara
rağmen büyüme temposunu sürdürdüğü görülüyor. Türkiye, aday olarak girmek istediği Avrupa’dan gerçek anlamda ayrışarak tarihi bir başarıya imza atıyor.
İhracatın yılın ikinci çeyreğinde yüzde
19 oranında artış göstermesi, ihracatçıların Türkiye’nin büyümesine verdiği katkıyı çok net
bir şekilde gösteriyor. Önümüzdeki süreçte,
hükümetin ve Merkez Bankası’nın aldığı tedbirlerin de etkisiyle, Türkiye ekonomisinin sağlıklı bir temelde büyüme temposunu ihracatın sürekli ve kararlı desteğiyle koruyacağına
inanıyoruz.
Türk ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi işsizlik. Sizce işsizliğin çözümü nasıl bulunacak?
Art arda açıklanan büyüme ve istihdam
verilerinin ihracat verileri ile son derece tutarlı
bir şekilde geliştiğini memnuniyetle izliyoruz.
Mayıs ayı istihdam rakamlarına göre istihdam
edilenlerin sayısı önceki aya göre 456 bin kişi
artarak 24.9 milyona çıktı. İşsizlerin sayısı önceki aya göre fiilen 13 bin kişi azaldı. Bu gelişmeleri çok olumlu buluyoruz. Türkiye büyümesi hem yeni arz olunan iş gücüne istihdam sağlıyor hem de mevcut işsiz havuzunu
küçültüyor. Türkiye’nin uzun vadeli büyüme
ve yatırım perspektifi için yapısal bir dönüşüm
görüyoruz. Geçen yıla göre değişime bakıldığında sanayide 161 bin yeni istihdam artışı sağlandığı ortaya çıktı.
Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin yakaladığı büyüme temposunu koruyabilmesi ve
işsizlik oranlarında kalıcı düşüşe imza atabilmesi için ihracatı ve yurtiçinde üretimi mümkün kılacak politikaları kararlı bir şekilde sürdürmesi gerekmekte.

TÜRKİYE YENİ
SEKTÖRLERE
ODAKLANMALI
Türkiye’de birçok sektörümüzün ihracatı artıyor ancak gelecekte hangi
sektörlere odaklanmak gerekiyor?
Tüm sektörlerimiz bizim için önemli. Bu
yüzden biz her sektörümüz için ayrı ayrı stratejiler belirleyerek onları geleceğe hazırlıyoruz.
Burada kilit nokta; innovasyon, katma değer
ve teknoloji önceliğimizi tüm sektörlere yaymaktan geçiyor. Bunu yapabildiğimiz zaman,
tüm sektörlerimiz günün rekabet koşulları
karşısında dimdik ayakta kalma şansını yakalayacaklardır. Tabii burada bir parantez açmak gerekiyor. Tüm sektörlere odaklanmak demek, yeni sektörleri göz ardı etmek anlamına
gelmiyor. Türkiye’nin yeni sektörlere de hızla
odaklanması gerektiğine inanıyoruz. 2023 İhracat Stratejisi çalışmamızda havacılık, savunma sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, tıbbi
hassas optik aletler, hastane ekipmanları ve sarf
malzemeleri, yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri ve malzeme teknolojilerini (nano
teknoloji, atık, madencilik, daha az enerji tüketimi) yeni sektörlerimiz olarak belirledik. Bu
sektörlerin katma değer artışları ile 2023 hedeflerine ulaşacağız.
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Yeni dönemde Türkiye ve Mısır ekonomik işbirliği imkanlarının daha fazla gelişeceğine inanıyoruz. Türkiye ve Mısır, Serbest Ticaret Antlaşması'na sahip. Bunun sonucunda
ciddi bir yatırım ve dış ticaret ilişkimiz var. Bu
yılın başında Mısır'da yaşanan gelişmeler
yatırım ve ticarette ciddi daralmaları beraberinde getirdi, ancak Ağustos ayında Mısır'a ihracatımız yüzde 106 oranında artış gösterdi.
Ben inanıyorum ki, Suriye başta olmak üzere diğer ülkelerde de siyasi normalleşme ile
beraber ihracat ve yatırım ilişkilerimiz kaldığı yerden devam edecek.
Türkiye, 2023’teki 500 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu. Bu hedefe
ulaşmak için hükümetten neler bekliyorsunuz?
2023 yılında 500 milyar dolar ihracat
hedefine ulaşabilmek için ihracata dönük rekabetçi bir ekonomik modelin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Kamudan beklentilerimizi
birçok başlıkta sıralayabiliriz ama öncelikli olarak; yapılması gereken; makro ekonomik politikalarda istikrarın korunması… Rekabetçi, istikrarlı kur politikası, ihracatın üretim aşamasında desteklenmesi, GİTES’in (Girdi Tedarik
Stratejisi) başarılı olması için ihracatın yatırım
aşamasında desteklenmesi öncelikli beklentilerimiz.
İhracatımız artarken ithalatımız da
artıyor. Bu işin içinden nasıl çıkacağız?
Türkiye, sanayisi için ihtiyaç duyduğu
hammadde ve ara mallarını Türkiye’de üretmeyi mümkün kılacak şartları sağlamak zorunda. Aksi takdirde dış ticaret dengesinde sorun yaşamaya devam ederiz. İhracatçılarımız
büyük bir çaba göstererek çok zorlu koşullar
altında ve derin bir rekabet ortamı içerisinde
başarılı işlere imza atıyorlar. İthalattaki yüksek artış, ihracatçının bu gayretini gölgeliyor,
bizi de üzüyor.
Türkiye ekonomisi bu yıl büyümede rekorlar kırdı. Büyümeye ihracatın katkısı ne oldu?
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KAPAK

Azı karar çoğu zarar

Yaş, konum, bölge farkı gözetmiyor. Değişen yaşam tarzıyla beraber çağımızın en büyük
sorunlarından biri oldu stres. Stresin azı motivasyonu ve performansı arttırsa da çoğu önemli
hastalıklara ve yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Uzmanlara göre, denetlenebilen ve
yönetilebilen stres kişinin içindeki potansiyelin açığa çıkmasına da yardımcı oluyor.
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Stres yaşayanlarda görülen belirtiler şöyle sıralanıyor:
 Karar verme güçlüğü
 Değersizlik, yetersizlik, güvensizlik ve terk edilmişlik duygusu
 Davranış değişiklikleri
 Garanti olanı seçme eğilimi
 Ani öfke, kızgınlık ve düşmanlık duyguları
 Sigara ve alkol tüketiminin artması
 Yeme alışkanlıklarında değişim
 Devamlı hataları ve başarısızlıkları düşünmek
 Aşırı hayal kurmak, derin düşüncelere dalmak
 Cinsel isteksizlik
 Aşırı güven ya da güvensizlik duyguları
 Gerektiğinden titiz ve aşırı çalışmak
 Konuşma ve yazıda belirsizlik, kopukluk
 Sağlığa aşırı ilgi
 Uyku bozukluğu
 Ölüm ve intihar fikirleri taşımak

KAPAK

Dünyanın en büyük sorunlarından biri... Ondan şikayet etmeyen yok. Yaş, cinsiyet, konum, bölge farkı gözetmiyor.
Birçok hastalığın da kökeni ona bağlanıyor. Yeni bir şirket toplantısı, trafik, bir yere yetişme telaşı, iş kaybı, tartışma, sevilen bir kişinin vefatı, bir bebeğin doğumu, yeni bir ilişki gibi
duygu durumumuzu değiştiren pek çok gerekçesi var. Geçim
zorluğu, uzun süreli hastalıklar, işten atılma, başarısız
olma, ağır şartlarda çalışma gibi nedenlerle de dozajı artıp
ya da azalıyor. Evet, ‘stres’ten söz ediyoruz.
Stres, neredeyse her şeyi açıklamak için kullanılan bir
kelime haline geldi. Farkına varsak da varmasak da, ciddiye alsak da almasak da yaşadığımız sorunların büyük bir bölümüne kaynaklık ediyor.
Peki, gerçekte stres nedir? “İnsan yapısının fizik ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesiyle ortaya çıkan
bir durum” olarak ifade etmek mümkün. Kısaca, duyguların
vücut üzerinde yarattığı tepki olarak tanımlanıyor. Genelde
olumsuz anlamda kullanılsa da stres pozitif ya da negatif olabiliyor. Bir başarı ya da olumlu gelişme karşısında heyecanlanmayı da ifade ediyor.

UYKU BOZUKLUĞU
YAPIYOR
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AZI PERFORMANSI ARTIRIYOR
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Uzmanlara göre kişinin fiziksel ve
ruhsal hayatında kalıcı etkiler bırakmayan,
baş edilebilir düzeydeki stres, motivasyonu olumlu etkiliyor. Evet, belli bir düzeydeki stres yararlı görülüyor. Olumlu stres
düzeyi diyebileceğimiz bu düzeydeki stres
kişiye enerji veriyor. Denetlenebilen ve yönetilebilen stres kişinin içindeki potansiyelin
açığa çıkmasına yardımcı oluyor. Dikkati
ve performansı artırıyor. Stratejik Yönetim
Danışmanı Prof. Dr. İsmail Üstel, motivasyonda stresin derecesinin belirleyici
faktör olduğunu söylüyor. Üstel’e göre, stres
dozuna göre motivasyonu olumlu ya da
olumsuz yönde etkiliyor. Kaldırılabilir düzeydeki stres motivasyona katkıda bulunuyor. Aşırı zorlanma biçimindeki stres düzeyi ise motivasyonu düşürüyor. Üstel, insanların motivasyon konusundaki yaşam
felsefeleri, beklentileri ve önceliklerinin çok
farklı olduğuna dikkat çekiyor. Üstel, şunları söylüyor:
“Motivasyon çabaları kişiye özel
olarak değişebilir. Ancak genel anlamda motivasyon tetikleyicileri iki ana grupta toplanır. Birincisi maddi unsurlar, ikincisi ise
moral faktörleridir. Maddi motivasyonun etkisi kısa sürelidir. Maddi tetikleyiciler sürekli motivasyon sağlamakta yetersiz kalırlar. Moral faktörlerinin etkisi daha büyüktür.”
Anadolu Sağlık Merkezi’nden (ASM)
Uzman Psikolog Sevil Usanmaz da, insanları zorlayan her durum, yaşantı ve koşulun stres anlamına geldiğini belirtiyor.
Usanmaz, “Stres bizi kimi zaman güçlü de
kılabilir. Yeter ki onunla baş etmesini öğrenelim” diyor. Çevremizde her gün strese girmemizi sağlayacak pek çok etken bulunuyor. Usanmaz, nedenleri değişse de
stres karşısında insanların gösterdiği tepkilerin benzerlik gösterdiğini vurguluyor.

Hemen herkeste aynı bedensel ve fizyolojik değişiklikler oluyor. Usanmaz, stresin
birazının yararlı olabileceğini de dile getiriyor:
“Biraz stres performansı iyileştirir.
Bireyi aktif yapar. Sınavda biraz stres
ders çalışmayı artırır. Yetişecek iş olunca hız
artar. Biraz stres merak duygusunu artırır,
yeni öğrenme sağlar.”

BÜYÜKŞEHİR STRES KAYNAĞI

Stres ya da genel uyum sendromu
fikrini ilk kez Kanadalı bir biyolog olan Hans
Selye ortaya atmış. Selye, bir hayvan popülasyonunun herhangi bir baskıya maruz
kaldığında kalabalık, az gıda ya da çok az
ısıda hasta olduğunu ve öldüğünü gözlemlemiş.
Hayvanlarda durum böyle de insanlar stresli olduğunu nasıl anlar? Vücut
stresliyken fiziksel tepkiler de gösteriyor.
Gözbebekleri büyüyor, kalp atışı hızlanıyor.
Mide asidi artıyor, kan pıhtılaşması oluyor.
Önce alarm, sonra direnç en son da tükenme
belirtileri gösteriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTİYOR

Uzman Psikolog İlknur Yılmaz, özellikle büyükşehirlerde yaşayan, teknolojiyi üst düzeyde kullananların daha yoğun
stres düzeylerine sahip olduğunu vurguluyor. Kişiler de kendi sınırlarını göz önünde bulundurmadan, çok fazla sorumluluk
üstlenebiliyor. Yılmaz’a göre, tüketimin tetiklendiği dünyamızda aşırı harcama yaparak faturalarını kabartanlar için de
stres kaçınılmaz oluyor. Yılmaz, Türklerin
stres düzeyini de yüksek buluyor. Stresin
niteliği de sosyo ekonomik düzeye göre de
değişiyor. İlknur Yılmaz, uzun mesai saatleri,
çalışanlar arasında eşitliğin sağlanmaması, üst konumdakilerin alt konumdakilere olan tutumu, işyeri içindeki rekabet ve
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daha pek çok durumun strese zemin hazırladığına da dikkat çekiyor.
Kronikleşmiş stresin başta kalp hastalıkları olmak üzere yorgunluk, mide
bağırsak hastalıkları gibi bedensel hastalıklara ya da depresyon, panik bozukluk gibi
psikolojik rahatsızlıklara da neden olabileceğini kaydediyor. Yılmaz, “Sürekli strese maruz kalan kişilerin bağışıklık sistemleri
de daha çok zarar görür ve bu kişiler aynı
zamanda daha hızlı yaşlanır” diyor.

KİLODA ÖNEMLİ PAYI VAR

EYLÜL-EKİM 2011

STRESİ ÖNLEYEN BESİNLER

Stresle mücadelede beslenme ve yiyecekler de önem taşıyor. Stresli dönemlerde mutluluk
veren besinleri tüketenler bu süreci daha kolay atlatıyor. Diyetisyen Dilara Koçak, şu önerilerde
bulunuyor:
 C vitamini, stresli durumlarda ani fizyolojik reaksiyonlarınızın rahatlamasına yardımcı olur. C vitaminini narenciye grubu meyveler greyfurt, limon ve kivide oldukça fazla bulunur.
 Tam tahıllı karbonhidratlara yönelebilirsiniz. Bütün karbonhidratlar geçici olarak serotonin
hormonuyla ‘iyi hissetme’ hali seviyesini yükseltir.
 Böyle dönemlerde beyaz un, yağ ve şeker içeren seçimler yerine yine karbonhidrat içeren ama beyazlaştırılmamış ve yağı az seçimler tercih edilebilir.
 Bir fincan sıcak çay demleyebilirsiniz. Yeşil, siyah ve beyaz çaylar kahveye göre daha
az kafein içerirler. Ancak aynı sıcak rahatlığı sunarlar. Bu çaylar kan damarlarının rahatlaması
ve tansiyonu düşürmesine yardımcı olan doğal antioksidanları da içerir.
 Koyu yeşil sebzeleri tercih edebilirsiniz. Brokoli, karalahana, ıspanak ve lahana B vitamini
açısından zengin besinlerdir. Bunlar aynı zamanda kaygıyla baş etmenize de yardımcıdır.
 Ara öğünlerde ceviz, fındık tüketebilirsiniz. Bu besinler hem faydalı yağları hem de serotonin hormonunun salgılamasında önemli role sahip olan magnezyum mineralini de içerir.
 Trans yağlar damarları sertleştirir. Trans yağların damar sağlığını bozduğunu biliyoruz.
Bağışıklık ve kalp krizi, diyabet ve kanser oluşumunda önemli role sahiptir.

KAPAK

Bununla birlikte yoğun stresten ve
stresin zararlı etkilerinden korunmak gerekiyor. Pek çok hastalığın kökenini stres
oluşturuyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu,
davranışlarımızın çoğunun stresle yakın ilişkisi olduğunu vurguluyor. Müftüoğlu,
yeme davranışlarımız, sevme sevilme biçimlerimiz, baş ağrısından hipertansiyona,
koroner kalp hastalığından kansere, bağışıklık bozukluklarından ülsere, depresyondan çarpıntıya kadar farklı sağlık sorunlarını çoğunun stresle yakından bağlantısı olduğunu söylüyor:
“Stresin kilo sorununda da önemli
payı var. Stresin üreticisi de tüketicisi de
beynimiz. Ondan en çok etkilenen organların başında beynimiz geliyor. Beynimiz
metabolizma ve beslenme bakımından
da çok aktif bir organ. Yemeyi düşünme,
açlığı ve tokluğu yönetme, yemek seçme,
yemeğe konsantre olma, hızlı ya da yavaş
yeme, zaman zaman açlık ve tatlı krizleri
yaşama ve daha pek çok yeme davranışımız beynimizle bir şekilde bağlantılı. Yani,
her sofrada bir sandalye strese ayrılmış durumda. Sofralarımızda o da var. Bazı lokmaları ‘stres topu’ gibi yutuyor, yedikçe rahatlamaya çalışıyoruz. Bazen bilerek, bazen bilmeyerek, lokmaları stres niyetine yutuyoruz.”
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ÇOCUKLAR DA STRESE GİRER

Stresin vurduğu bir yaş grubu ise çocuklar. Sanılanın aksine çocuklar
da yoğun strese maruz kalabiliyor. Aile üyelerindeki stresi yaşayabiliyorlar.
Zaten çocukların son yıllarda strese girmesini sağlayacak pek çok neden
ortaya çıktı. Arkadaşında gördüğünü isteme, devamlı sınavlara hazırlanmak,
ailelerin artan başarı beklentisi. Psikolojik danışman Sümeyra Geçili, çocuğun duygusal fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmamasının
çocuğun strese girmesine etken olduğunu söylüyor. Geçili, anne babanın çocukları stresten kurtarmak için yapması gerekenleri şöyle sıralıyor:
“Stres etkeninden çocukları mümkün olduğunca korumaya çalışmak gerekiyor. Stres yaşadığınız durumlarda göstereceğiniz tepkiler ve
olumlu başa çıkma yöntemleri ile çocuğa örnek olmalısınız. Çocuğa yönelik sevgi, destek mesajlarını artırarak mümkün olduğunca yakınlık sağlamak şart. Çocuğunuzun duygularını ifade etmesine zemin hazırlamalısınız.
Okul ve öğretmen ile işbirliği ile çocuğa yönelik ilgi ve desteğinin artırılmasını sağlamak da faydalıdır. Çocukları sosyal aktivitelere katılım yönünden desteklemek, ailecek dinlenmeye ve stres ortamının etkisini azaltan faaliyetlere zaman ayırmak, çocuğun motivasyonunu ve moral durumunu artıracak kişilerle sık sık görüşmesine yardımcı olmak ebeveynlere
düşen diğer sorumluluklar...”

KAPAK

ÇOCUKLARDAKİ STRES
BELİRTİLERİ
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Okul başarısında düşme
Okula gitmek istememe
Arkadaş ilişkilerinde sorunlar
Sosyal aktivitelere karşı ilgisizlik
Özgüvende azalma
Çabuk sinirlenme, öfke patlamaları
Aşırı hareketlilik
Çok fazla uyuma veya uykusuzluk
İştahta artma veya azalma
Yalnızlığa eğilim
Alınganlıkta artış ve karşı gelme
Madde kullanımına eğilim
Alt ıslatma
Tik bozuklukları
Kekeleme, konuşma bozuklukları
Parmak emmeye başlama
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STRESLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?
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sizi her tür stres faktörüne karşı koruyacağından hem bedeninize hem
de ruhunuza iyi gelecek aktiviteleri yapmaya özen gösterin.
 Sağlıklı ve dengeli beslenmeye, yeterli uyumaya ve yapmaktan
keyif aldığınız bir sporu yapmaya çalışın.
 Yaşadığınız her anın değerli olduğunu bilin ve keyfini çıkarın.
Güzel bir manzaraya bakıp çevrenizdeki her canlının, bitkinin farkına
varmak bile stresinizi üzerinizden alabilir.
 Beklentilerinizi değiştirin. Kendinize büyük ve zorlayıcı hedefler
yerine küçük ama ulaşılabilir hedefler belirleyin.
 Kendi sınırlarınızın farkında olun ve limitlerinizi aşacağını düşündüğünüz teklif ya da taleplere ‘Hayır’ deyin.
 Önceliklerinizi belirleyin. Yapacaklarınızı iyi organize edin.
 Çalışıyorsanız öğle molanızda dışarıda kısa bir yürüyüş yapın.
 Ailenizle, dostlarınızla daha sık görüşün, sıkıntılarınızı paylaşın.
 Olumlu düşünün. Hayata bakışınızı değiştirin.
 Kontrol edemeyeceğiniz durumlarla karşılaştığınızda öfkelenmeden kabul edin.

KAPAK

Uzman Psikolog İlknur Yılmaz, stresle başa çıkma konusunda şu
önerilerde bulunuyor:
 Stresi nasıl yaşadığınızı anlamaya çalışın. Stresliyken nasıl
düşündüğünüzü, hissettiğinizi ve davrandığınızı belirleyin.
 Stresinizin öncü belirtilerini öğrenin. Erken belirtileri fark ederek, stres düzeyiniz daha da artmadan kontrol altına alabilirsiniz.
 Stresinizi yönetmenin sağlıklı yollarını keşfedin. Rahatlama
egzersizleri yapmayı, spor yapmayı, aile ve arkadaş desteği almayı düşünün.
 Gün içinde rahatlamak için molalar verin ve diyaframınızı çalıştırarak derin nefesler alıp verin.
 Diyafram adı verilen karın boşluğunuzu çalıştırarak aldığınız
nefes, vücudunuza daha çok oksijen girmesini sağlayarak vücudunuzu
sakin bir konuma getirir.
 Nefesi dışarıya verirken de yavaş ve kontrollü biçimde vermeye
özen gösterin. Bu nefes tekniğini, rahatladığınızı ve gevşediğinizi hissedene kadar, istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz.
 Kendinize iyi bakın. Sağlıklı bir ruh ve bedene sahip olmak
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İSTANBUL
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TESMER
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
İSTANBUL ŞUBESİ

9 Teknik donanımlı
Sınıﬂar

9 Uygun ﬁyat
9 Seçkin eğitmenler
9 Doğru eğitim
sistemi

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
Küresel krizin en derin günlerinin 2009 yılında yaşandığını düşünenler yanıldı. Dünya, yüzyılın ekonomik buhranında yeni bir dönemece giriyor. Ekonomistlerin tespitlerine göre bugüne kadar alınan önlemler, küresel krizi ötelemekten başka bir işe yaramadı. Şimdi küresel krizde ikinci perde başlıyor ve ‘büyük durgunluk’ geliyor. Elbette Türkiye’nin tümüyle bu olumsuz gelişmelerden uzak kalması ve etkilenmemesi mümkün görünmüyor. IMF’in tahminlerine göre, 2012’de Türkiye ekonomisinin yalnızca yüzde 2.2 büyüyecek olması bile bizim gibi büyümek zorunda olan bir ekonomi için yeterince olumsuz bir durum. Bu yüzden tüm meslektaşlarımızın
bu öngörüleri dikkate alarak iş planlarını yapmalarını öneriyorum. Zaten benim özetlediğim görüşlerden daha fazlasını İSMMMO Yaşam’ın ‘dosya’ konusunda bulabilirsiniz.
Eminim ki, bu olumsuz değerlendirmeleri okuyunca hepiniz biraz ‘strese’ girdiniz. Günümüz koşullarında zaten stresten uzak
durmak mümkün değil. Ancak unutulmaması gerekiyor ki stresin azı karar, çoğu zarar. Dergimizin kapak konusunda stresle ilgili
ayrıntılı bir haber bulabilirsiniz. Uzmanlara göre, stresin azı motivasyonu tetiklerken, fazlası hem ruh hem de beden sağlığımıza
kalıcı hasarlar verebilir.
İSMMMO Yaşam, yaşamın değişik alanlarında kendini kanıtlamış isimleri konuk etmeyi sürdürüyor. Zirvedekiler sayfalarımızın konuğu TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi… İhracatta çıtanın daima yükseltilmesi için uğraş veren Büyükekşi, Türkiye ekonomisi için ihracata dönük rekabetçi bir büyüme modelinin uygulanması gerektiğine inanıyor. Medya dünyasından ise Sabah Gazetesi ekonomi yazarı Şeref Oğuz ile yapılan bir söyleşiyi okuyabilirsiniz. Şeref Oğuz, dijital çağın Türkiye’yi, ekonomiyi ve gazeteciliği nasıl dönüştürdüğünü anlattı. Şair Ataol Behramoğlu’nu dergimizde konuk etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yazdıkları kadar yaptıklarıyla da ‘eylemci şair’ unvanını fazlasıyla hak eden Behramoğlu, “Şair dünyadaki her şeyle alakalı olmalıdır” diyor.
Gezi sayfalarımızda Karadeniz’de son durağımız Düzce iken, yurtdışında da rotamızı Almanya’nın Nürnberg kentine çevirdik. Sağlıktan eğitime, modadan kültür sanata kadar birçok alanda size katkı sunabileceğini düşündüğümüz konuları yine
titizlikle sayfalarımıza yansıttık. Soğukların yüzünü gösterdiği bugünlerde bilgiyle içinizi ısıtmayı amaçladık. Umarım başarılı olabilmişizdir.
Sevgiyle kalın dostlar…

Yahya Arıkan
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Eylül-Ekim 2011
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GÜNDEMİN SESİ

‘Konserve
yazarlık
istemiyorum’

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Şeref
Oğuz, gazeteciliği başka bir şeyle
ilgilenmeye izin vermeyen kıskanç
bir sevgiliye benzetiyor. Bilgi
ekonomisinin dinamiklerini
yazılarına yansıtan Oğuz, 20 yılı
aşkın süredir köşe yazıyor.
Bilginin merkezinde yani
gazetede olup yazı yazmanın
önemine inanan Oğuz, “Ben
gazetenin dışında kalıp yazımı
yazdığımda kendimi iyi
hissetmiyorum” diyor.
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SEHER KARATAŞ
Ekonomi gazeteciliğinin ve yazarlığının
duayen isimlerinden biri, Şeref Oğuz. Sabah Gazetesi’nin ekonomi sayfalarındaki köşesinde analiz ve yorumlarıyla okuyucuları aydınlatıyor. Gazetecilikte 40 yılı geride bırakmış deneyimli bir
isim. Ekonomi gazeteciliği kökenli. Bilgi ve değişim ekonomisi, bilişim, teknoloji ve güncel gelişmeleri köşesine taşıyor. 16 yaşında ofis boy
olarak adım attığı gazetecilikte 21 yılını ekonomi yönetmeni ve köşe yazarı olarak geçirmiş. “Bilgi ve bilişim etrafında ekonomiyi, üretimi ve eğitimi değiştirmek, toplumu bilinçlendirmek” amacıyla yaptığı çalışmalarını, fikirlerini okuyucularıyla köşesinde paylaşıyor.
Gazeteciliği kıskanç bir sevgiliye benzetiyor, Şe-

ref Oğuz. Yine de gazetecilik ve yazarlık dışında
da uğraşıları da var. 1996’dan beri Anadolu’da
KOBİ’lere yönelik ‘yeni ekonomi’ konferansları
veriyor. Bir dönem Koç Holding’in yeni ekonomi
danışmanlığı görevini yürüttüğünü de belirtelim. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu,
Türkiye İnternet Kurulu Üyesi. Sabah Gazetesi ekonomi yazarı Şeref Oğuz, İSMMMO Yaşam’ın
sorularını yanıtladı.
Bir ara akademisyen olmaya karar
verdiğinizi biliyoruz. Neden gazeteciliğe
geri döndünüz?
Liseye kadar eğitimimi Trabzon’da tamamladım. Üniversiteye başlamadan İstanbul’da
Sabah Gazetesi’nde çalışmaya başladım. Gazeteye ofis boy olarak girdim. İstanbul Üni-
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TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMLE
İLGİLİ KİTAP YAZABİLİRİM
Hobilerinizden bahseder misiniz? Gelecekle ilgili planlarınız neler?
Müzik enstrümanı yapmaya merakım var. Tambur, ney yapmakla
ilgilendim bir zamanlar. Tuhaftır ama gazetecilik, başka bir şeyle uğraşmaya fırsat vermiyor. Ancak hayatınıza başka bir şey de sokmazsanız, işin
rutini sizi aşağı çekiyor. Kitap yazmayı planlıyorum. Toplumsal dönüşümle
ilgili kitap yazabilirim. Şu sıralar tarımın modernleştirilmesine kafa yoruyorum, Türkiye’nin zenginlikleri üzerine araştırmalar yapıyorum. Bu konularda kitap yazmayı isterim. Bunun dışında şu aralar sadece köşe yazarlığı yapıyorum. Bir ara İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde seminer hocalığı yaptım, yüksek lisans derslerine girdim. Ama şimdi yapmıyorum.
olarak görüyorum. Köşe yazarlığını bir gazetede çalışarak, gündemi takip ederek yapmak çok daha anlamlı. Çünkü bilginin merkezinde olmadığınızda günceli kaçırıp, düne göre yazı yazıyorsunuz. Konserve yazarlık yapmamak, aktüalitenin içinde olmak için gazetede olmak gerekiyor. Benim yazarlık anlayışım budur. Ben gazetenin dışında kalıp yazımı yazdığımda kendimi iyi hissetmiyorum.
Yazılarınızda şu sıralar hangi konulara ağırlık veriyorsunuz?
Şu sıralar daha çok yerli otomobil konusuna takmış durumdayım. ‘Türkiye neden otomobilde kendi markasını yaratmasın’ diyorum. Güncel ekonomik gelişmelerle ilgili yazılar da yazıyorum ama temel olarak şu sıra ilgilendiğim konu bu. Ama yarın başka bir konuya odaklanabilirim. Çünkü gazetenin
ekonomi sayfalarını şekillendiren güncel haberler sizin yazılarınızın da gündemini belirliyor. Bunlardan birini sırtlıyorsunuz ve onun üstüne gidiyorsunuz. Zaten bizim ekonomi gündemimiz çok hızlı değişiyor. O yüzden ben de her gün
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versitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olana kadar orada çalışmayı
sürdürdüm. Doktoramı Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ)
yaptıktan sonra gazeteciliği bırakıp akademisyenliğe başladım. Basın kartımı kullanma süresi olan altı ayın dolmasına az kalınca sanki ölecekmişim gibi bir duyguya kapıldım. KTÜ’de altı ay çalıştıktan
sonra, akademisyenliği bırakarak gazeteciliğe geri döndüm.
Akademisyenlik beni mutlu etmedi. Çünkü gazetecilik insanı tamamen kendine bağlıyor, başka hiçbir iş cazip gelmiyor. Gazetecilik tıpkı kıskanç bir sevgili, eş gibi başka bir şey yapmanıza fırsat tanımıyor. Bu yüzden ben KTÜ’de altı ay çalıştıktan sonra aşkıma geri döndüm.
Sonra nasıl devam etki gazetecilik serüveniniz?
Tercüman Gazetesi’nde çalışmaya başladım. Tercüman o zaman Türkiye’nin en önemli merkez sağ gazetesiydi. 1982-1983
yılları arasında Tercüman’da gece bölümünde çalıştıktan önce haber müdürü, daha sonra da ekonomi yönetmeni oldum. 1989’da
Tercüman’dan ayrıldım ve yurtdışına gittim. İngiltere Londra’da ekonomi ve gazetecilikle ilgili eğitim aldım. Ekonomi bana hep daha
heyecanlı geldi, o yüzden ekonomiyi tercih ettim. Zaten ben Tercüman’da çalışmaya başladığımda ekonomi sayfaları henüz yoktu. Ekonomi haberciliği esnaf, domates, soğanla sınırlıydı. Ekonomi
gazeteciliğinin başlamasıyla ben de ekonomi sayfalarına ağırlık
verdim, gazetede ekonomiye iki sayfa ayırdım. Aldığım ekonomi
eğitimi, ekonomi gazeteciliğini severek yapmama neden oldu. Türkiye’nin dışa açılma sürecinde bu alan patladı. Ben bu süreçte yaptığım ekonomi sayfalarını artırdım ve bilgisayar kullanmaya başladım. O dönemde kimsede bilgisayar yokken bende vardı. Bilgisayar
sayesinde Tercüman’da ekonomi sayfalarında grafik kullanmaya
başladım.
Köşe yazmaya başlamanız nasıl oldu?
1986’da Tercüman’ın genel yayın müdürü köşe yazmamı
istedi. Ben zaten analiz tarzında haberler yazıyordum; bu teklifle birlikte köşe yazmaya başladım. 1989 yılına kadar Tercüman’da
bir yandan ‘Yazıyorum’ adlı köşeyi yaparken, bir yandan da ekonomi yönetmenliğini sürdürdüm. Daha sonra da çalıştığım Milliyet, Zaman, Tercüman, Star gazetesinde de hem ekonomi yönetmenliği hem de köşe yazarlığı yaptım. Şimdi Sabah’ta sadece köşe
yazıyorum. Bu meslek günde bin sayfa yazı okutan bir iş. Yeni,
dinamik, güncel haberler dışında bir sürü de yazamadığınız konu
birikir. Haberde veremediğiniz birikimlerinizi, bilgilerinizi, yorumlarınızı köşenizde yazabiliyorsunuz. Haberin kesin kuralları var
ama yorumda daha özgürsünüz. Köşenizde fikrinizi, yaklaşımınızı
yansıtabiliyorsunuz. O nedenle köşe yazarlığını bir papatya tarlasının içinden bazı papatyaları buket yapıp okuyucuya sunmak
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İLK SANAL MİTİNGİ
O DÜZENLEDİ
İnternet yasaklarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir dönem, Türkiye’de internet çok düşük hızla çalışıyordu. Ben de internet üzerinden Türkiye’nin rekabet avantajını kaybettiğini ve geriye gittiğini düşünerek bir miting düzenlemiştim. Bu ilk defa dünya üzerinde yapılan sanal miting oldu. O mitinge, yüz binden fazla insan katıldı. Bu sayede Telekom internete özel hat açmak zorunda kaldı. İnternette
822’li hatlar o dönem başladı. Bu konuda bir farkındalık yarattık. Şimdiki yasaklar, o eski yasakçı kafaların devamı. Bir
şeyleri yasaklamak sorunu çözmüyor. Çocukları koruma bahanesiyle yasaklar üretiliyor. Bu kafa, ihtilal olduğunda sokağa çıkma yasağı getiren kafayla aynı kafa. İnternet yasağına da şiddetle karşıyım. Bu yasaklar Türkiye ekonomisini de baltalıyor.
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yazma ihtiyacı duyuyorum. Türkiye dinamik ve yükselen bir ülke. Ekonomide
her şey dönüşüyor. Türk insanı, endüstri
dönüşüyor, KOBİ’lerimiz dinamik. Böyle
olunca ortalık haber kaynıyor. Gündem
böyle yoğun olunca her gün yazabiliyorsunuz. Benim söyleyecek sözüm olduğu
için yazmaktan keyif alıyorum.
Bilgi ekonomisi ve yeni ekonomiyle ilgili yazılar yazıyorsunuz. Neden bu alan ilginizi çekiyor?
Çünkü ekonomi artık klasik anlamdaki ekonomi değil. Dünyada internetle beraber şirketler de değişti. Zenginlik
de el değiştirdi ve bilginin çok daha fazla ağırlık kazandığı bir ekonomik sistem
oluştu. Ekonomideki her şey değişti ve değişiyor. Üstelik küresel krizde yaşanan yeni
kırılmalarla beraber dünya ekonomisi tekrar değişiyor. Şimdi ekonomi inanılmaz
bir devinim içinde ve nereye gittiğini nasıl dönüşeceğini pek kestiremiyoruz.
Ama bildiğim bir şey var ki; bilgiyi elinde tutmak ve küreselleşmek çok önemli. Benim uzmanlığım da bu alanda olduğu
için internet, bilgi ekonomisi, teknoloji gibi
olguların ekonomiyi dönüştüreceğini ve
ekonomide ağırlık kazanacağını düşünüyorum. Bu Türk ekonomisi için de geçerli.
Bu konularla ilgili gazetecilik
dışında da bazı çalışmalar yaptığınızı biliyoruz.
Evet, internetin ve bilginin gerekliliğini, önemini anlatmak için gazetecilik dışında çeşitli sivil toplum örgütleri,
meslek örgütleriyle çalışmalar yaptım, yapıyorum. Türkiye İnternet Kurulu’nu kurduk. Dünyadaki bir örgüt olan Internet
Society’nın Türkiye’de kurulması çalışmalarında yer aldım. Dünyadaki gelişmelerden haberdar olmak için bu ülkede bu işlere öncülük etmek istedim. Çünkü rahmetli Özal’dan çok etkilenmiştim.

Özal, “Bir milyon bilgisayarımız olsa
Türkiye’yi uçururuz” demişti. Ben de
buna inandım ve bilgisayarın temsil ettiği dünyayla ilgilenmeye başladım. Ekonomide ve özellikle eğitimde internetin
kullanılması için çeşitli çalışmalar yaptım.
Ezbere eğitim yerine zekaya dayalı eğitim için Türkiye Zeka Vakfı’nı kurduk. Tüm
bunları yaparken, gazetecilik ve yazarlık yapmayı da sürdürdüm.
Dünya teknoloji ve bilişimin
hakim olduğu dijital bir çağa doğru gidiyor. Bu çağda ekonomi nasıl
bir yol izleyecek?
Ekonomide zenginlik el değiştirecek. Yeni üretimi, bilgiye, reel ekonomiye hakim olanlar belirleyecek. Bu iki konuya kim daha hızlı adapte olursa öne geçecek. Türkiye bu anlamda yeniliklere açık
bir ülke. Türkiye, 2023-35 yılları arasında
dünyada ilk 10 ekonomi arasına girecekse,
bu iki konuyu önemsemeli. Ama zaten Türkiye yeniliklere açık bir ülke olduğu için
bunu başaracak. Biz Türkler yenilikleri
almaya çok meraklıyız ama bunlarla üretim yapma noktasında sorunlarımız var.
Bunu başaramayanlar yok olacaklar,
başaranlar ise yeni zenginlerimiz olacak.
Çünkü bundan sonra teknolojinin üretimdeki yeri daha fazla olacak. Yeniliklere açık bir ülke olan Türkiye de bu gelişmeyi takip edecek ve Avrupa’nın pek
çok ülkesinin önünde geçecek.
Böyle bir çağda gazetecilik nasıl bir değişim geçiriyor?
Gazetecilik de değişimden nasibini alıyor, hiçbir şey yerinde durmuyor. Gazetelerin tirajları artmıyor çünkü artık çok
daha fazla insan, akıllı aletlerle, bilgiye
erişim cihazlarının artmasıyla bilgiye
daha hızlı erişiyor. Artık haberler, gazete daha bayiye gitmeden yüzlerce sitede
yayınlanıyor. Bu durum gazeteciliği, gelir modellerini, reklam anlayışını, çalışan
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İSMMMO’NUN
FAALİYETLERİNİ
TAKDİR EDİYORUM
İSMMMO’nun faaliyetleriyle ilgili görüşleriniz neler?
İSMMMO’nun faaliyet alanına kişisel olarak ilgi duymasam
da varlığının zorunluluğuna inandığım bir kurum. Aynı konuda sürekli olmak Türkiye’de zor olmasına rağmen İSMMMO bunu başaran bir mesleki örgüt, onun sürdürülebilir olmasını takdir ediyorum. Muhasebe gibi çok önemli bir alanda çıkardığı mesleki dergi sayesinde İSMMMO’dan haberdarım. Bir de ara sıra yaptıkları
konferans, toplantı gibi etkinliklerini biliyorum. Hep bir faaliyette bulunuyorlar ve yaptıkları faaliyetler hiç maksadını aşmıyor, bu
da güzel bir şey.
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Bugün Türkiye’nin en önemli en güncel ekonomik meselesi size göre nedir?
Türkiye’nin en önemli sorunu küresel krizden kendini korumaktır. Çünkü bu süreç, dört tarafı sorunlarla çevrili olan Türkiye için kritik
bir süreçtir. Bence bizim başka bir sıkıntımız yoktur. Bu süreci, kararlılıkla yöneterek atlatabiliriz. Biz 2001 krizinde süreci yönetmedik süreç
bizi yönetti, o yüzden krize girdik. Ama bu krizde biz krizi yönettik. Şimdi de yönetiyoruz. Hükümet krizi iyi yönetiyor. Şunu da söylüyorum; en
azından pasif değiller, daha cesur ve riskli kararlar alınıyor. Şu ana kadar geçtiğimiz tehlikeli sulardan başımıza bir bela gelmedi, inşallah da
gelmez.
Yani ekonomide sorun olarak gördüğünüz hiçbir şey yok
mu?
Çok güzel bir soru. Türk ekonomisi üretim yapısı itibariyle niteliksiz
mal ve hizmet üretiyor. Bilgi ve teknolojinin yoğun olduğu, katma değeri
yüksek, daha iyi kazandıran ürünleri, daha çok üretmeliyiz. İthalata çok
bağımlı bir üretim yapıyoruz. İkinci sorun ise ölçek sorunu, KOBİ’lerimizin büyümesi lazım. Üçüncü sorun, kurumsallaşamamak. İşsizlik de sorun ama sadece bizde değil, bütün dünyada bir bela. Üstelik Türkiye, OECD
ülkeleri içinde işsizliği azaltan ülkelerden biri. Siz büyüdüğünüz sürece
işsizlik azalır. Türkiye son bir yılda yaklaşık 1 milyon işsizine iş yaratabildi. Ama bu asla yetmez, nüfus arttığı sürece işsiz sayısı da artar, o nedenle her yıl yeni iş alanları yaratarak işsizliği azaltabilirsiniz. Türkiye yeni
işler yaratmaya odaklanmak zorunda. Büyümede başımıza bir sıkıntı gelmezse diğer işsizlerimize iş bulabiliriz.
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modelini dönüştürüyor. Bu durumda ‘herkes evinden çalışacak gazetecilik ortadan kalkacak’ diyemeyiz. Çünkü gazetecilik ölmeyecek sadece
dönüşecek. Şu an biz de bu dönüşümü yaşıyoruz. Bu koşullarda gazeteler kendilerine internet nüshalarını çıkarmaya başladı. Mesela bizim gazetemizin iPad versiyonları var. Fakat şu bir gerçek ki insanlar ellerinde
bir gazete tutmak da istiyor. Öngörüm, önümüzdeki dönemde plastik ekranlar sayesinde yine gazete gibi elimizde tuttuğumuz bir cihazdan gazeteleri okuyacağız. Bunun için de elektronik gazeteler yapılacak. Artık
zaten elektronik kitaplar da hızla artıyor. Bizim kuşak elinde tuttuğu gazete ya da kitabı okumaktan vazgeçmeyecek belki ama bizden sonraki
kuşak kendi alışkanlıklarını geliştirecek.
Bu çerçevede ekonomi gazeteleri ve gazeteciliği de değişecek mi?
Bana göre ekonomi gazeteciliği, gazetecilikte bilgiyi en yoğun kullanan, yargılanabilir, ölçülebilir bilgi kullandığı için ağzından çıkanı kulağının duyması gereken bir alan. Ve bu alanda, nitelikli insanlarla birlikte bir uzmanlaşma başlamıştır. Ekonomi gazetecileri daha entelektüel, daha okuyan ve daha çok araştıran insanlar olmaya doğru gidiyorlar. Bundan sonra da ekonomi gazeteciliği; finans, konut, bilişim, tarım,
teknoloji, çevre gibi alanlarda gazetelerin diğer birimlerinden ileride ihtisaslaşmayı önde götüren bir yapıya sahip olacak. Ben gazetelerde aralıksız 21 yıl ekonomi yönetmenliği yaptım. Herkes tersini söylüyor ama
bence gazetelere her seferinde daha iyi ekonomi gazetecileri geliyor. Bugün düne göre daha nitelikli gazetecilerin ekonomi servislerinde çalışmaya
başladığını düşünüyorum.
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DOSYA

ABD’deki
Wallstreet
eylemi.

Büyük durgunluk geliyor

Patlak verdiğinde borsa endeksine ve
döviz kuruna indirgenen küresel ekonomik
kriz, ülkeleri sarsıyor. Ekonomiler
daralıyor, milyonlarca kişi işinden oluyor.
İşlerini koruyabilenler ise maaş kesintileri
ve yüksek vergilerle eziliyor...
Ekonomistler, dünya için büyük
durgunluğun kapıda olduğu uyarısını
yapıyor. Kriz kahini olarak bilinen
ekonomist Roubini’ye bile “Karl Marks
haklıydı. Kapitalizm kendini yok edebilir!”
dedirten bu krizin derinliği ve daha ne
kadar süreceği ise hâlâ kestirilemiyor.
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FERİDE AY

“Dünya ekonomisi tehlikeli döneme giriyor”, “En kötüsü daha gelmedi”,
“Savaş yıllarından beter”, “İkinci dalga Türkiye’yi de vuracak”, “Uçak indi ama
kemerleri çözmeyin, fırtına geliyor”... Bu uyarılar, aylardır gazetelerin ekonomi
sayfalarında başlık oluyor. Gelişmiş ülkelerin ekonomileri durma noktasına geliyor, ABD ve Avrupa başta bugüne kadar dünyanın patronu konumundaki ülkeler
işsizlikten kırılıyor, dev şirketler küçülüyor. Zaten başlıklara taşınan uyarılar da
daha çok küresel finans sisteminin otoritelerinden, parayı yönetenlerin demeçlerinden çıkıyor.
Aslında dünya, küresel ekonomik krizi ilk kez yaşamıyor. Daha yakın tarihteki 1997 Asya krizi, 1998 Rusya ve daha lokal etkileri olan durgunluk dönemlerini
saymazsak bile 1929’daki Büyük Buhran düşünüldüğünde dünyanın hatırı sayılır
bir kriz deneyimi olduğu da söylenebilir. Ancak bu krizin öncekilerden farklı olduğunu en yetkili ağızlardan sıkça duyduk. En deneyimli ve öngörülü kişilerden
ezber bozduğunu öğrendik... Öyle ki 2007’de “küresel krizin kapıda” olduğu öngörüsünü dile getirerek “kriz kâhini” ününü kazanan Ekonomist Nouriel Roubi-
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ni, sonunda “Karl Marks haklıydı” deyiverdi. “Kapitalizm kendini yok
edebilir!” uyarısını dile getiren “kapitalist kâhinin bu sosyalist itirafı”
ekonomistleri ikiye bölse de “resesyon uçurumunun kenarına gelindiği”
tespiti ise genel kabul görüyor.

YANLIŞ YOLDALAR

Roubini’ye göre, piyasalar şu aşamada çalışmıyor ve global ekonomi ABD, Euro Bölgesi ile Japonya öncülüğünde bir resesyon uçurumunun
kenarına geldi. Ünlü ekonomist, hükümetlerin bundan korunmak için tamamen yanlış şeyler yapmakta olduğunu da sözlerine ekledi. Bu tespitin
gerekçesi ise ABD ve Euro Bölgesi gibi ekonomilerin daha fazla canlandırma önlemlerine ihtiyaç duymalarına rağmen bunun tersine yüksek
borç yükü ile ezilen ekonomileri nedeniyle tasarruf tedbirleri almaya başlaması. Dolayısıyla kâhine göre en kötünün geçtiğini düşünenler yanılıyor.
Neredeyse bütün ülke ekonomilerini yakından izleyen IMF de (Uluslararası Para Fonu) karamsar bir tablo çiziyor. Fonun öngörülerine göre,
dünya, büyümenin yavaş olacağı tehlikeli bir döneme girdi ve ABD ile
Avrupa ekonomileri yeniden resesyona girecek. Bu iki bölgede riskler arttı ve ikinci bir resesyon yaşanması halinde, bundan diğer tüm ekonomiler de ciddi zarar görecek.

BÜYÜMEYE FREN

IMF’nin raporunda ‘halsiz’ diye tanımlanan küresel GSYH’daki büyüme bu yıl yüzde 1.5 oranında
kalacak. Aynı tahminlere göre, büyüme oranları ile
lokomotif olarak görülen Çin, Hindistan ve Türkiye gibi
ülkelerde de büyüme hız kesiyor. Aslında cari işlemler açığı ile büyük bir risk taşıyan Türkiye’de ekonomi yönetimi de büyümeyi frenlemenin peşinde. Türkiye,
ürettiğinden çok daha fazlasını borçla tükettiği için olası daha da büyük bir likitide sıkışıklığında, daha basit
ifade ile para bulamadığında çarkı döndürmekte zorlanabilir. Türkiye için öngörülen büyüme rakamları bu yıl için 6.6, gelecek yıl için ise yüzde 2.2. Bu rakamlar da
sıkı mali

politikaların gelecek yıl da devam edeceğini gösteriyor.
Bütün bu gelişmeler ve piyasa çevrelerini düşündüren ekonomik
kriz, yoksul ve çalışan kesimi ise vuruyor. Son 2-3 yılda yüzbinlerce insanı işinden eden ekonomik krizin bir diğer ağır faturası da Yunan halkını ayaklandıran yüksek vergiler, maaşlardan kesintiler gibi kemer sıkma politikaları oluyor. Aylardır çalkalanan Yunanistan, İspanya, Portekiz başta olmak üzere çok sayıda ülkenin ardından, protestolar finans
dünyasının kalbi olarak tanımlanan Wall Street’e de yansıyor. Protestoların
odağında ise global finans kurumları korunur kurtarılırken ekonomik
krizin faturasının kitlelere ödetilmesi yatıyor.

İŞSİZLİK ARTIYOR

Dünyadaki işsizlik korkutuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü
ILO’ya göre bu konuda da en kötüsü atlatılmış değil. ILO’nun projeksiyonları 2012’de dünyada işsizliğin çok daha büyük boyutlara varacağını
gösteriyor. Verilere göre sadece G-20 ülkelerinde 20 milyonu aşkın insan işini kaybederken bu sayı gelecek yıl 40 milyon kişiye çıkacak. 2008
seviyesine dönebilmek için ise 2015’e kadar her yıl yüzde 1.3 oranında
istihdam yaratılması gerekiyor. Bu da her yıl 21 milyon
kişiye iş bulmak anlamına geliyor. Oysa bu konuda atılan adımlar beklentileri karşılamaktan uzak.
Türkiye’ye döndüğümüzde
de durumun çok farklı olmadığını
görüyoruz. Tıpkı Roubini’nin de
söylediği gibi işsizlik rakamları
korkutmaya devam ediyor. Yaz döneminde mevsimlik işler sayesinde
yalancı bir artış gösteren istihdam rakamları, yazın sona ermesi
ile yeniden gerçek yüzünü gösterdi.
İşsizliğin yüzde 16.1 ile en üst seviyelere çıktığı dönemden sonra hafif düşüş
trendi yaşansa da Türkiye’de, genç nüfusun
yüzde 28.7’si işsiz. Bu oranla ülkemiz
dünyanın en kötü ülkeleri arasında...

DOSYA
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EN BÜYÜK RİSK SERMAYE KAÇIŞI

ING Bank Başekonomisti Sengül Dağdeviren, ekonominin hali hazırda bir yavaşlama eğilimine girdiğini ve bunun önümüzdeki yıl daha da belirginleşeceğini kaydederken Türkiye açısından en büyük riski şöyle tanımlıyor: ‘FED’den gelmesi beklenen yeni parasal genişlemenin
önceki yılların aksine güveni desteklemeyip gelişmekte olan ülkelerden sermaye kaçışını
güçlendirmesi.’
Ekim ayından itibaren Avrupa menşeli durgunluğun tüm dünyaya yayıldığını aktaran Dağdeviren, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: “Gözler gelişmiş ekonomilerde politika yapıcılardan gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.
Yunanistan’ın borç sorununun daha önce çerçevesi çizilen yapıda çözümlenmeyeceği artık
sadece piyasalarda fiyatlanan bir risk değil. Avrupa bankacılık sektöründe yeniden sermayelendirme arayışları büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde Yunanistan’ın borç sorunu ile birlikte değerlendirilen temel unsurlardan biri olmaya devam edecek. Tüm bu belirsizliklerin tüketici güveninde, iş güveninde yarattığı olumsuz etki, büyümede zorlanan
gelişmiş ekonomilerin 2012 görünümlerini de olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.”

DOSYA

BALON SÖNÜYOR

Küresel ekonomik kriz, paranın patronlarını düşündürüyor düşündürmesine de yoksulu vuruyor. Peki bütün bu gelişmeler sürpriz mi?
Prof. Dr. Erinç Yeldan’a sorarsanız cevap; kesin olarak hayır. Yeldan, krizin sistem krizi olduğunu belirtirken global ekonominin şu anda bulunduğu durumu da şöyle tarif ediyor: “Aslında kapitalizm 1970’lerde oluşmaya başlayan sermaye birikimindeki tıkanıklığı aşacak teknolojik, sermaye birikimi ve kurumsal ivmeyi henüz gerçekleştirememiş durumda.
Bunun sinyalleri Asya krizinde verildi, Rusya moratoryumunda verildi,
2001 yavaşlamasında verildi ve nihayet 2008 küresel krizde bu patlak
verdi. 2008’de neoliberal iktisadın artık eskimiş, köhnemiş dediği bütün
canlandırma paketleri devreye sokuldu ve kriz bir parça ötelenmiş oldu.
Sonra toparlanma yılı dediğimiz konjonktürde birden bire şirketler, bankalar değil devletlerin iflasları ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ‘büyük durgunluk’ diye ifade edilen, çok tehlikeli bir konjonktür içindeyiz. Kapitalizmin içine düştüğü çelişkili ortamı öteleyecek, sermaye birikimini sürdürecek bir mali genişleme Amerika dâhil kapitalizmin kalelerinin yaratacağı
miktarları aşmış durumda. Sistem kendi içinde sürdürülemez bir boyut-
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ta çatlama içine sürüklenmiş durumda. Bir yanda küresel anlamda büyük bir eşitsizlik var; bir yanda mal, sanayi üretiminin sürdüğü Çin, Hindistan bölgesinde yoğun emek sömürüsüyle birlikte ücret avantajlarından kaynaklanan birikim fazlası var. Öbür tarafta da bunu tüketebilecek tüketim fazlası bir türlü yaratılamıyor. Yapay yollarla 2000’li yıllarda
kredi kartları, menkul kıymet köpüğü, internet köpüğü yaratılan balonun patladığı bir noktadayız. Şimdi dünyanın büyük bir durgunluk konjonktüründe olduğu bir dönemde Türkiye ekonomisinin bu kadar dışa bağımlı yapısının yarattığı yapısal sorunlar, çatlaklar Türkiye’yi nereye sürükler bilemeyiz. Galbreit’in ünlü bir sözü var: ‘Sönmekte olan balon düzenli hareket etmez.’ Şu anda balon sönüyor.”

ÜÇÜNCÜ DALGA

Ekonomist Mahfi Eğilmez’e göre de ilk aşaması ABD’yi, ikinci aşaması AB’yi etkileyen krizin üçüncü aşaması, gelişme yolundaki ekonomileri
etkileyecek. “Gelişme yolundaki ekonomiler bugüne kadar krizi bir şekilde kendilerinden uzak tutmayı başardılar. Sanırım artık bu aşamada
bu pek mümkün olmayacak” diyen Eğilmez, Türkiye’nin de bu grupta ol-
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TÜRKİYE’DE DE ÖDENEN
FATURA AĞIR

“Türkiye için risk var fakat bu iyi idare ediliyor, yönetiliyor” sözünün aslında riskin
doğru tespit edilememesinden kaynaklandığına değinen Prof. Dr. Erinç Yeldan, krizin yansımaları konusunda ise şu tespitleri dile getiriyor:
 Bankacılık sistemi riskli değil. Çünkü bankacılık sistemi şu anda Türkiye ekonomisinin küresel ekonomi ile olan eklemlenmesinde çok aktif rol alan bir sistem değil. Aktif
rol alan kesim şirketler. Bu kesim de ucuz dövizin getirdiği ithalat kolaylıkları nedeniyle sıcak paraya dayalı, ithalata dayalı bir büyüme içinde gözüküyor.
 Türkiye 2008 krizini önceki yıllarda olduğu gibi yaygın banka iflasları; fiyatlarda, döviz kurunda, faizlerde büyük hareketlenmeler şeklinde yaşamadı. 2008 krizi, doğrudan
doğruya şirket iflasları, işsizlikte artış, üretim sektörünün çöküşü şeklinde yaşandı.
 ‘Makroekonomik temeller sağlam’ cümlesi tamamıyla gerçek dışı. Makroekonomik temel dediğimiz gösterge iç tasarruf yatırımı dengesi ve dış tasarruf dengesidir. Cari işlemler açığı diye dile getirilen büyüklük milli gelir muhasebesinin tanımı gereği içerde tasarruf yatırım dengesinin bozulduğu anlamına geliyor. Türkiye bugün milli gelirinin yaklaşık
yüzde 10’u kadar bir dış açık yaşıyorsa, bu, tasarruf ve yatırım dengesinin milli gelire oran
olarak fiilen yüzde 10 bozulmuş olması anlamına gelir. Dolayısıyla makroekonomik temellerin
yüzde 10 saptığı bir ekonomide “makroekonomik temeller sağlıklıdır” demek milli gelir muhasebesini tamamıyla göz ardı etmektir.
 Türkiye ekonomisinin bütün geleceği yabancı sermayenin, sıcak para dediğimiz
spekülatör sermayesinin kaprislerine bağımlı halde. Ancak döviz girişi olduğu sürece üretimini finanse edebilmekte, büyüyebilmektedir.
 Şimdi, dünya ekonomisinde bir durgunluk, sermaye akımlarında bir daralma gözleniyor. Bunun Türkiye’ye yansımalarında doğrudan doğruya tekrardan şirketler kesiminde üretimin yavaşlaması anlamında bir yavaşlama konjonktürüne gireceğiz. “Krizi iyi idare ediyoruz” sözü, sürekli olarak yabancı sermayeyi çekmeye yönelik bir söylem.
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rılıyor, çıkış ise hem yavaş hem de dalgalı
oluyor. Dolayısıyla çıkış sürecinde yaşananlar
topluma daha çok acı veriyor ve sarsıntı yaratıyor. 1929 krizinden çıkış süreci bu açıdan ilginç ama umarım kimse tekrarlamaya kalkmaz. Kimilerine göre militarizmin
yükselmesi, silahlanma ve sonuçta ulaşılan
savaş aşaması krizden çıkmanın tek yoluydu;
kimilerine göre ise krizden çıkmayı epeyce
kolaylaştırdı. Toplumların bunun karşısında ödediği fiyat ise korkunç oldu. Bu defa,
böyle bir olayı yaşamadan krizden çıkmanın yollarını aramak gerekiyor.”

Siyasi ve ekonomik değerlendirmeleri ile dikkat çeken
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit
Boyner de sık sık cari açık riskine işaret ediyor. Bu çerçevede yılın ikinci Yüksek İstişare Konseyi’nde yaptığı konuşma
da krizin etkilerine ilişkin oldukça net bir tablo çizdi:
 ABD’den kaygılanırken Avrupa’nın 60 yılda inşa ettiği her şeyin ağır hasar görebileceği bir konjonktürdeyiz. Bazı
iktisatçılar bir depresyon ihtimalinden bahsediyorlar. Daha
iyimserler bile, uzun dönemli bir daralma döneminde olunduğunu dile getiriyorlar.
 Türkiye’de büyüme oranları yapısal nitelikte bir cari
açık sorununu da birlikte getirdi. Hemen herkes cari açığın
arkasında yatan nedenlere bakarak kaygılarını dile getirdi,
bununla mücadele etmek için çözüm önerileri geliştirdi ancak bir türlü yapısal problemlere yapısal çözümlerin ancak
ilaç olacağı gerçeği tam olarak anlatılamadı ya da biraz görmezden gelindi.
 Gerçi Türkiye cari açığını kapatacak kaynakları elde
etmede son dönemde zorlanmadı. Ancak giderek daralacak
bir dünyada, hele Avrupa bankalarının krize girmesi nedeniyle likidite bulmak da zorlaşırsa, o zaman eskiden olduğu
gibi gemiyi yüzdürmek mümkün olmayacaktır.

DOSYA

duğuna dikkat çekiyor.
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Ersel ise Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda (TEPAV) yer alan
değerlendirmesinde “Bu tür krizlerde çöküş
hızlı oluyor, dibe varılıyor, çıkış ise hem yavaş hem de dalgalı oluyor” diyor. Yaşanmakta olan krizin gelişmiş ülkelerdeki iktisadi sistemin işleyişinde köklü değişikliklere
yol açacağını, bu açıdan 1929’dan bu yana
görülenlere benzemediğini belirten Ersel, şöyle devam ediyor: “Bu tür krizlerin özelliği,
uzun sürmeleri. Çöküş hızlı oluyor, dibe va-

CARİ AÇIK PATRONLARI DA
KAYGILANDIRIYOR
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Polonya
Chopen Anıtı

Srilanka
Çay Müzesi

Paris
Sacre Coeur Kilisesi

Yoğun çalışma hayatına
‘gezginliği’ de sığdıran
mali müşavir Mürşide
Okumuş, Türkiye
Gezginler Kulübü
Derneği üyesi…

200 ülkeyi
görmek istiyor
GAYE DELEN

RENKLİ YAŞAM

Krokow
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Mürşide Okumuş, yoğun çalışma hayatına ‘gezginliği’ de eklemiş bir mali müşavir.
Muhasebeden arta kalan vakitlerini farklı ülkeleri gezmeye ayırıyor. Türkiye Gezginler
Kulübü Derneği üyesi de olan Okumuş, bugüne kadar 26 ülkeyi gezmiş. Gezginliği bir felsefe olarak görüyor. Ona göre gezgin, dünyanın bozulmamış doğa ve kültür değerlerini yerinde görmek ve tanımak isteyen kişi. Gezginler
Kulübü’nün hedeflerinden birinin de Türkiye’nin
ve yaşlı dünyanın ekosistemini ve kültürlerini
korumak amacıyla mücadele etmek olduğunu
belirtiyor.
1963 doğumlu olan Mürşide Okumuş, çok

küçük yaşta iş hayatına atılmış. Çok yoğun bir
çalışma hayatından sonra dünyayı gezmeye
2000’li yıllardan sonra zaman bulabilmiş. Şu
anda kardeşleri ve iki kuzeniyle beraber çalıştığı
aile şirketleri Okumuş Çay’ın muhasebesinden
sorumlu. Aslen Rize Çayelili. Babası Ali Okumuş,
Çayeli’de çay sektörünün özelleştirilmesi ile kurulan ilk çay fabrikası kurucularından. Okumuş,
11 yaşından itibaren çalıştığını anlatıyor. Babası kereste tüccarlığı yaparken tuttuğu hesapları
hesap makinesi ile kontrol etmekle muhasebecilikle ilişkisi başlamış. 30 yıllık meslek hayatını hep araştırmayla geçirdiğini kaydediyor.
Beyoğlu Ticaret Lisesi’nden 1981 yılında mezun
olan Okumuş, mezuniyetinin ertesi günü babasının defterlerinin tutulduğu muhasebe bü-
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Paris Opera Binası

rosunda işe başladığını anlatıyor. Tek kuruş maaş almadan bu
işi tam 3.5 yıl sürdürmüş. Okumuş, ticaret meslek lisesinin ardından işletme okumuş. Sonrasında da 35 yaşındayken Kadir
Has Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yapmış.

SAĞLIK, ZAMAN VE PARA…

Mürşide Okumuş, gezginliğe 2000’li yıllarda merak sarmış. Mesleğe ilk atıldığında yoğun iş hayatında gezmeye pek
vakit bulamamış. 2000’li yıllardan sonra yurtdışı gezileri yapmaya başlamış. Okumuş, “Gezginler Kulübü’nde 200’ün üzerinde ülke gören insanları tanıdıkça benim gezilerim devede
kulak kalıyor. Hedefim bu gezgin insanlara yetişmek. Gezmek
için en uygun yaşın 40’lı yaşlar olduğuna inanıyorum. İnsanda gezmek için şart olan nitelikler ancak 40’lı yaşlarda oluşabiliyor. Gezmek için olmazsa olmaz üç şey var bunlar da sağlık, zaman ve para” diyor. Bugüne kadar gittiği ülkeler arasında
en çok etkilendiği ülkeyi Lübnan olarak ifade ediyor. Okumuş,
bu geziyi “Filistin mülteci kampındaki insanların sefaletini, açlığını ve gelecek kaygılarını gördüm. Çocukların gözlerindeki
umutsuzluk ve hayattan korkan bakışlar beni derinden etkiledi. 1 kilometrekarelik alanda 20 bin Filistinli göçmen yaşam
mücadelesi veriyordu ve evleri bir insanın yaşayabileceği uygun şartları taşımıyordu” diye anlatıyor. En etkilendiği şehir
ise Polonya’ya önceden başkentlik yapmış olan Krakow olmuş.
Şehrin gerek tarihi, gerekse mimari atmosferi etkilemiş onu.
Mürşide Okumuş, işiyle beraber seyahatlerini sürdürmekte zorlanmadığını da vurguluyor: “Yıllık tatillerimi ve hafta sonu tatillerimi denk getirmeye çalışıyorum. Özellikle kısa süreli seyahatler daha az yorucu ve güzel oluyor. Uzun seyahatlerden
zaten hoşlanmıyorum. Telaşlı ve aceleci bir yapım olduğundan
kısa ve yoğun geziler tam bana göre.”

GEZİ ROTASINDE NELER VAR?
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Geziye çıkmadan önce planlamanın iyi yapılması ve gezi güzergâhının
çıkarılmasının önemine değiniyor, Okumuş. Dikkat edilmesi gerekenleri şöyle
sıralıyor: “Gidilecek yere ilişkin bilgiler edinilmeli. Özellikle gidilen ülkenin kanunları çok iyi bilinmeli. Bazı ülkelerde serbest olan kurallar, bazı ülkelerde ölümle sonuçlanacak suçlar olabiliyor. Tarihi ve turistik mekanların adresleri ve özellikleri hakkında bilgi edinilmeli. Ben genelde ülkeyi tanıtan bir kitap ediniyorum. Kitap eşliğinde geziyorum. Yanımıza alacağımız eşyaya karar vermek anlamında gezi sırasındaki hava ve yol durumunu araştırmak iyi olur. Seyahatlerimizin sorunsuz geçmesi için de sağlığımıza çok dikkat etmeli sürekli kullandığımız ilaçlarımızın yanında koruyucu ilaçları da yanımızda bulundurmalıyız. Sağlık ile ilgili bir bilgi kağıdı hazırlanarak, geziye katılacak arkadaşlar
ile paylaşılması. Fotoğraf makinesi kamera pillerimiz ve film ya da hafıza kartlarımız bolca olmalı yanımızda. Geziye tur ile katılıyorsak kesinlikle tur kurallarına
uymalıyız.”

KADINLARA YOL GÖSTERİYOR

Okumuş, girişimci yönü de olan bir mali müşavir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Rize Kadın Girişimciler Kurulu başkanlığını da yürütüyor.
Kendi işini kurmak isteyen kadınlara rol model olmak ve kadınları istihdama
yönlendirmeyi hedeflediklerini söylüyor.
Türkiye’de kadınların iş hayatına katılımının dünya sıralamasında en alt
sıralarda olduğunu hatırlatan Okumuş, şu tespitlerde bulunuyor: “Çalışan kadınların bir yığın sorunları var. Özellikle aile baskısı ile çalışma hayatına atılamayanlar bulunuyor. Çalışma hayatında olanlardan da kazançlarını babalarına,
ağabeylerine, eşlerine vermek zorunda olanlar var. Evlenene kadar ailelerinin,
evlendikten sonra da kocalarının işyerlerinde ya da bağda bahçede tarım işçisi olarak hiçbir bedel almadan çalışanlar da bulunuyor. Özellikle ücretsiz aile
işçisi olan kadınlarımızın hiçbir sosyal güvenceleri yok. Bu konularda kadınlarımıza yol göstermek adına çalışmalar yapıyoruz.”

RENKLİ YAŞAM

Mürşide Okumuş’un bundan sonraki gezi rotasında ise
Rusya, Kanada Brezilya, Arjantin, ABD ve Güney Amerika kıtasındaki farklı ülkeler var. Onu, farklı ülkelerin kent yaşamları,
insanlarının doğası, gündelik akışlarından kesitlerin daha çok
çektiğini vurguluyor. Okumuş, bütün muhasebeci ve mali müşavirlere de fırsat buldukça değişik yerlere seyahat etmelerini öneriyor. Okumuş, “Böylece rakamlar arasından sıyrılıp,
dinlenmiş zihinlerle işlerine dönebilir. Daha iyi bir sosyal bir
yaşam sürebilirler. Ayrıca başka ülkelerde mali konularla ilgili kişilerle iletişim halinde olmalı ve bu alandaki yenilikleri
izlemeliyiz” diyor.

GEZİYE ÇIKMADAN BUNLARI
MUTLAKA YAPIN
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YAŞAM’IN PORTRESİ

Türk şiirinin
eylemci şairi

Yaşayan en önemli
şairlerimizden olan Ataol
Behramoğlu, toplumsal şiirleriyle
tanınıyor. Behramoğlu, “Şair
sadece hayal kurup şiir yazan
adam değildir, şair dünyadaki
her şeyle alakadar olmalıdır”
diyor. Bu duyarlılığını şiirlerine
de yansıtıyor. Kendini ‘eylemci
bir şair’ olarak tanımlayan
Behramoğlu, 20 yıldır da
Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe
yazarlığı yapıyor.
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SEHER KARATAŞ
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği…
Şiir seven, şiirle biraz olsun ilgilenen herkes bu güzel dizeleri mutlaka hayatının bir döneminde birine okumuştur ya da birinden mutlaka dinlemiştir. Bu dizelerin yazarı ünlü şair Ataol Behramoğlu. Türkiye’de şiirin sevilmesine ciddi katkıları olan şairlerimizden. Ataol Behramoğlu, Türk şiirini ileri taşıyan, yaşayan en büyük şairlerden. Toplumsal şiirleriyle tanınan Behramoğlu, “Şair sadece hayal kurup şiir yazan adam değildir, şair dünyadaki her şeyle alakadar olmalıdır” diyor. Her zaman bu düşünceyle hareket eden ünlü şair, bu duyarlılığını şiirlerine yansıtmış. O, aydın olmanın bunu gerektirdiğini düşünüyor. Kendini ‘eylemci bir şair’ olarak tanımlıyor. Türk şiirinin Nazım Hikmet sayesinde dünyaya açıldığının altını çiziyor. Behramoğlu, insanların bugün şiire eskisi kadar ilgi göstermemesinin nedenini ise hayatı sorgulamamalarına bağlıyor. Son yıllarda özellikle kadın şairlerin ön plana çıktığını belirtiyor. Bir-
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FİKİRLERİMİ KÖŞE YAZARAK SÖYLÜYORUM

Köşe yazarlığına başlama hikayenizi anlatır mısınız?
Yaklaşık 20 yıl önce Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet’te yazmamı önerdi. Seve seve kabul ettim. Daha önce de Politika gazetesinde yazılar yazıyordum. Cumhuriyet’te önceleri haftada bir yazıyordum. Bugün haftada iki gün, cumartesi ve pazar günleri yazıyorum. Cumartesi yazılarımda genellikle toplumsal sorunları ele alırım. Pazar ekinde daha çok güncel konulara, felsefe ve sanat konularına değiniyorum.

mıştı. Evimizde keman sesi duyulurdu... Daha sonra ilkokul yıllarımda da öğretmenlerimden gerçekten destek gördüm, yazdıklarımı beğendiler,
ilgilendiler. Etkilenmek şairleri tanıdıktan sonra
oldu. Yani başka şairler ve şiirler hayatıma girdikten sonra. Ama şairlik bir meslek değil, bir varoluş biçimidir. Ortaokul, lise yıllarımda doktor
ve deniz subayı olmak isterdim.
Eğitim hayatınız hakkında bilgi verir misiniz?
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. O sırada babamın görevi gereği Çankı-

rı’daydık. Bir süre sonra hukuk da beni sarmadı.
Üniversitenin ilk yıllarında yani 1960’lı yıllara
doğru, daha çok kuramsal bilgiler edinmek ilgimi
çekiyordu. Edebiyat, felsefe, bilim. Dil Tarih ve
Coğrafya Fakültesi’nde felsefe dersleri izledim.
Yabancı bir dil öğrenmek gerektiğine karar
verdim. Ancak yabancı diller sayesinde yabancı metinlere, kitaplara, şiirlere ulaşabileceğimi düşündüm. Şair sadece hayal kurup şiir yazan adam
değildir, dünyadaki her şeyle ilgili olmalıdır. İnsana ilişkin her şey şiiri ilgilendirir, şiirin konusudur. Dolayısıyla yabancı bir dilde şiir, bilim, fel-
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han Keskin, Gonca Özmen, Bejan Matur ve Didem Madak gibi kadın şairlerin Türk şiirinde dikkat çektiğini aktarıyor. Son birkaç yılda Hayata
Uzun Veda, Okyanusla İlk Karşılaşma ve İki Ağıt
isimli yeni şiir kitaplarını yayınlayan Behramoğlu,
yaklaşık 20 yıldır da Cumhuriyet Gazetesi’nde
köşe yazarlığı yapıyor. Edebiyatçılığının yanı sıra
ve akademisyen kimliği taşıyan Behramoğlu ile
yine yaklaşık 20 yıldır yaz aylarını geçirdiği Büyükada’da; şiirlerini, şairliği, hayatı, insanları, çalışmalarını, Türk şiirinin ve şairlerinin geleceğini konuştuk.
Ne zaman şiirle tanıştınız, kimden
etkilendiniz?
Doğrusu hiç kimseden etkilenmedim.
Daha beş altı yaşlarındayken, sözcüklerle oynamayı, sözcüklerle uyaklar yapmayı seviyordum.
Bebekler bile sözcüklerle, kelimelerle oynarlar,
ben de çok küçükken sözcüklerle oynayıp,
uyaklar yapıyordum. Bir de duygulu bir çocuktum. İçimde ne olduğunu bilmediğim birtakım özlemler vardı. Doğadan etkilenirdim, insan ilişkileri
beni etkilerdi. Biraz da yalnız bir çocuktum. Demek ki sözcükler ve böyle bir yalnızlık duygusu beni şiirle tanıştırdı.
Kardeşleriniz vardı, kendinizi neden
yalnız hissediyordunuz?
Evet, dört kardeştik ama ben nedense kendimi yalnız hissediyordum. Belki de en büyükleri ben olduğum için, ağabeylik sorumluluğunun
getirdiği bir duyguydu. Şiir, çok erken çocukluk
yaşlarımda ilgimi çekmeye başlamıştı. Tabii o sıralar, onun şiir olduğunu da bilmezdim. Bana kimse “şiir yaz” ya da “yazma” demedi. Ben ilk şiirlerimi çocukken yazdım.
Çocukluğunuzda ailenizde şiirle, sanatla ilgilenenler var mıydı?
Yüksek ziraat mühendisi olan ve yıllarca
ziraat müdürlüğü yapan babam resim yapar, şiir
yazardı. Evimizde bir sanat ortamı vardı. Biz Azeri kökenli bir aileyiz, Kars’taki evimizin olduğu
sokakta bir konservatuar vardır. Şu an Kafkas
Üniversitesi’nce restore edilen o konservatuarda o dönem annem birkaç yıl keman dersleri al-
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İLK ŞİİRİ 1960’DA
YAYINLANDI
Ataol Behramoğlu, 1942 yılında Çatalca'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda dramaturg
olarak görev aldı. Bir süre İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği’nde
yaşadı. İlk şiiri 1960 yılında Varlık dergisinde yayımlandı. Şiir ve
edebiyatta bir ekol yaratmak amacıyla önce Yeni Gerçek adlı edebiyat dergisini, ardından İsmet Özel ile birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu. Daha sonra kardeşi Nihat Behram ile Militan adlı sanat dergisini çıkardı. Bu dergilerde birçok yazar ve şairin tanıtılmasına önayak oldu. Asya Afrika Yazarlar Birliği Lotus Ödülü'nü
1981 yılında kazandı. Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisi’ni (1988)
hazırladı. Rus edebiyatından birçok eseri Türkçe’ye kazandırdı.
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sefe okumak düşüncesi ağır bastı. DTCF Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenimim böyle başladı.
Sadece şiir yazmadınız; çeviri, oyun yazarlığı, akademisyenlik,
köşe yazarlığı yaptınız…
Edebiyat, siyaset, felsefe, bilim, gazete köşe yazarlığı, tiyatro, sanat, kültür; bütün bunlar aslında bir bütünü oluşturur. Aralarında bir çelişki yok. Oyun
yazarlığı konusunda bir iki denemem oldu. Ama benim tiyatro alanındaki asıl
başarım, Anton Çehov’un belli başlı oyunlarını Türkçeye çevirmiş olmamdır. Bir
de Lozan adında belgesel oyunum var. O da devlet tiyatrosunda sahnelenmiştir. Yani tiyatroya da her zaman ilgim oldu.
Bir de dergi çıkardığınızı biliyoruz.
1970’li yıllarda kardeşim Nihat Behram’la beraber Militan dergisini çıkardık.
O benim için önemli bir çalışmadır. Daha önce İsmet Özel’le Halkın Dostları adlı
dergiyi çıkarmıştık. Eylemci bir şair ve edebiyatçı olarak benim için bu iki dergi önemlidir. Fazıl Hüsnü Dağlarca bir gün bana; ‘Sen eylemci bir şairsin’ demişti.
Sadece şiiri ile yetinmeyen ve eyleme dönüştüren, eylemin de içinde olan bir şair.
Dergicilik öyle bir şeydir, onunla ilgilidir.
Toplumsal sorunlarla ilgilenmek sizi çok sıkıntıya sokmadı mı?
Aydın olmanın gereğidir bu. Ama benim çektiğim sıkıntılar, başta Nazım
Hikmet olmak üzere bizden önceki kuşakların çektiği sıkıntılar yanında önemsiz kalır. Benim yaklaşık bir yıllık bir hapisliğim, birkaç yıl süren bir yurtdışı sürgünüm, gözaltına alınmalarım var. Karşılaştığım sıkıntılar beni hiçbir zaman inançlarımdan, düşüncelerimden, arayışlarımdan, kimliğimin bana yapmam gerektiğini söylediği şeylerden alıkoymadı, alıkoyamazdı da. Eylemci kimliğimi biraz
daha belirginleştirdi belki. Ama insan zaman içinde biraz daha olgunlaşıyor. Üslubu az çok değişiyor. Bu bir geri çekilme demek değil ama dünyaya daha kapsayıcı bakabilmek, daha derinliğine bakabilmektir.
Nazım Hikmet sizi ne kadar etkiledi? Nazım Hikmet’in Türk şiirine katkılarıyla ilgili düşünceleriniz neler?
Benim kuşağımın şiire başladığı yıllarda yani 1950’li, 1960’lı yıllarda Nazım Hikmet yasaklıydı. Onun şiirini bulamazdınız. Ben birkaç şiirine ulaşmıştım
ama onlar da yeterli değildi. Bu yüzden benim şair kimliğimi ve kişiliğimi oluşturan şairlerin başında Nazım Hikmet gelmez. Çünkü şair olarak kimliğimin oluştuğu sürede ben onu tanımıyordum. Onun şiiriyle gerçek anlamda ancak 1960’lı
yıllarda karşılaştım. Hapishanede yazdığı ‘Saat 21’, ‘Saat 22 Şiirleri’, ‘Karanlıkta
Kar Yağıyor’ gibi lirik-toplumcu şiirlerini çok sevdim. 1950’den sonra yazdığı gurbet, ölüm, barış, felsefi konulu şiirlerini de... Nazım Hikmet şiiri denildiğinde geniş bir perspektiften bakmak gerekir. Onun lirik şiirlerini çok severim ama benim lirik duyarlılığım onun şiirini tanımadan önce oluşmuştu. Zaten Türk şiirinin
lirizm damarı gerçekten çok güçlüdür. Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı, Necip Fazıl, Hüsnü Dağlarca, Orhan Veli, Cahit Sıtkı Tarancı gibi sayısız şairimiz Türk lirik şiirini oluşturmuştur.
Örnek aldığınız şairler var mı?
Türk şiirinin büyük ustalarından biri Nazım Hikmet, diğeri Fazıl Hüsnü Dağ-
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ATAOL BEHRAMOĞLU’NUN ŞİİR
KİTAPLARI VE ANTOLOJİLERİ
ŞİİR KİTAPLARI: Bir Ermeni General (1965), Bir Gün Mutlaka (1970), Yolculuk, Özlem, Cesaret ve Kavga Şiirleri (1974), Ne
Yağmur Ne Şiirler (1960), Kuşatmada (1978), Mustafa Suphi Destanı (1979), Dörtlükler (1980, ilavelerle yeniden basım 1983), Şiirler (1959-1982), İyi bir Yurttaş Aranıyor (1983), Kızıma Mektuplar
(1987), Eski Nisan (1987), Türkiye Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum
(1985), Bebeklerin Ulusu Yok (1988), Sevgilimsin (1993), Aşk İki
Kişiliktir (1999), Yeni Aşka Gazel (2002), İki Ağıt (2007), Beyaz
İpek Gibi Yağdı Kar (2008), Okyanusla İlk Karşılaşma (2008), Hayata Uzun Veda (2008), Beyaz İpek Gibi Yağdı Kar (2008).
ANTOLOJİLERİ: Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisi (1988),
Dünya Şiiri Antolojisi (1997), Çağdaş Bulgar Şiiri Antolojisi (1983),
Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi (eklerle yeni basım, 2008), Uçur Diye,
Ey Aşk (Tematik Aşk Şiirleri,2007)
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larca. Atilla İlhan, bir kuyruklu yıldız gibi geçen Orhan Veli, şiirin büyük işçisi
Melih Cevdet Anday… Türk şiirini tek tek şairlere indirgemek doğru değil, çünkü her şairin büyük bir katkısı oldu. Cahit Külebi ile severek okuduğum Necati Cumali de bunlar arasında. Aklıma ilk gelenler bunlar. Ama Türk şiirini zenginleştiren pek çok şair var. Türk şiiri zengin bir şiirdir.
Türkçe, Hint Avrupa dillerinin dışında bir dil olduğu, Türkiye’de biraz farklı bir konumda bulunduğu için ne yazık ki dünyada Türk şiiri çok tanınmıyor.
Bir ölçüde Nazım Hikmet sayesinde tanındı.
Şiirde çeviri konusunda görüşleriniz neler?
Şiirleri yabancı dillere çevrilen şairlerimiz de var ama bu şiirimizin tanınması bakımından yeterli değil. Benim birkaç yıl önce ABD’de, yakınlarda Bulgarca’da kitaplarım yayınlandı. Daha önce Macarca, Yunanca, Azericede şiir kitaplarım yayınlanmıştı. Dünyanın belli başlı bütün dillerinde, çeşitli dergilerde,
seçkilerde yayınlanmış şiirlerim var. İyi şiiri yabancı bir dile çevirmek de zordur. Şiirdeki anlam şiirin yapısıyla birebir örtüşür.
Günümüzde 1940’lı yıllardaki gibi tanınan, sevilen şairler pek
yok…
Özellikle son yılların en önemli olgularından biri kadın şairlerdir. Romanda,
öyküde olduğu gibi, güzel şiirler yazan, seçkin kadın şairlerimiz var. Birhan Keskin, Gonca Özmen, Bejan Matur, geçenlerde yitirdiğimiz Didem Madak gibi...
Peki, bugün toplumun şiire ilgisizliğinin nedeni sizce ne?
İnsan kendine yabancılaştı, hayatı ve kendini hızlı tüketiyor. Kültür olarak, kendisini eğlendirecek, vakit geçirmesini sağlayacak şeyler istiyor. Şiir ciddi bir şeydir.
Şiirle, edebiyatla ilgilenen genç şairlere neler tavsiye edersiniz?
Kendilerini dünyanın merkezi sanmasınlar. Hiç kimse kendini toplumun,
insanlığın üstünde görmesin. Alçakgönüllü olmak çok önemli. Okuyacak, öğrenecek, yaşayacak, görecek, çalışacak. Hayat sürekli olarak gelişen, genişleyen bir şeydir
Şiir ve edebiyat dışında ilgilendiğiniz başka alanlar, hobileriniz var mı?
Müzik hep ilgi alanımdadır. Az çok bağlama çalarım… Türkü söylemeyi,
kendi müziğimizi de klasik batı müziğini de severim. Çocukluğumda keman
çalmaya özendim ama beceremedim, bıraktım. Piyano çalmayı hep hayal ettim ama böyle bir fırsatım hiç olmadı. Gençlik yıllarımızda çok küçümsedik dans
etmeyi ama şimdi seviyorum. 40’lı yaşlarımda vals yapmayı daha sonra tangoyu ve sirtakiyi öğrendim. Tiyatro çok sevdiğim bir alan ama sinema yönetmenliği beni hiç çekmedi. İlk gençlik yıllarımdan beri sporla ve özellikle futbolla
ilgilendim. Yüzme ve basketbol da sevdiğim sporlardandır.
Çocuklarınız da sanatla ilgileniyor mu?
Bir kızım var; Barış Behramoğlu Çağlar… O, Fransız Filolojisi bitirdi, Fransızcadan çeviriler yapıyor. Kendisi de bir kitap yazdı. Yani o da benim gibi edebiyatla iç içe. Şu anda Piyer Loti’nin bir çevirisini bitirmek üzere.
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İş dünyası beyin
gücünü keşfediyor
KARİYER

GÜLŞEN KANDEMİR

İş dünyasında karar verici noktada olan birçok yönetici kimi zaman konsantrasyonda kimi zaman stres altında karar vermede ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir kararıyla milyonlarca dolara hükmeden orta ve üst
kademe birçok yönetici, çalışanlarını motive edecek tüm yöntemlere kapılarını ardına kadar açarken, kendileri de başarılarını artıracak birçok
yöntem deniyor. Son yıllarda başta CEO’lar olmak üzere birçok iş insanı ‘beynin gücü’nü keşfetmeye yarayan peak performans yöntemine ilgi
gösterdiği biliniyor. Aslında 1980’li yılların sonlarından itibaren Fortune 500’deki şirketlerin üst düzey yöneticilerine bu yöntem uygulanırken,
Türk yöneticiler de son yıllarda bu yöntemden yararlanmaya başladı.
Türk yöneticilere ve çalışanlara beynin gücünü kullanmayı öğreten isim olarak tanınan kişi. Dr. Tanju Sürmeli’den başkası değil. Amerika’da öğrendiği bu yöntemi 10 yıl önce Türkiye’ye döndükten sonra da
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Beynin gücünü
keşfetmeye yarayan
‘peak performans’
yöntemine son yıllarda
ilgi artıyor. Bu yöntemi
Türkiye’ye tanıtan Dr.
Tanju Sürmeli, “Bu
yöntemi uygulayan
Fortune 500’deki
yöneticilerin
performanslarında
yüzde 70 artış sağlandı.
Türk yöneticilere de
artık yöntemi
uyguluyoruz” diyor.

uygulamaya devam Sürmeli, Beynin Gücü adındaki şirketi kanalıyla işadamlarından sporculara, sanatçılardan öğrencilere kadar geniş bir kesime beynin gücünü öğretiyor. Sürmeli’ye göre her şeyin sırrı beyinde
yatıyor. “Beyin öyle bir hazine ki, sizi hasta da eder, hastayken iyileştirir de... Biz insanlara, beynine hükmetmeyi, beyni vasıtasıyla da kendine hükmetmeyi öğretiyoruz” diyor.

PERFORMANSI ARTTIRIYOR

Fortune 500, liderlik gelişimi programı kapsamında 1989 yılında Peak Performans Merkezi kurdu. Dünyanın en büyük ilk 500 şirketinin en üst düzeyindeki yöneticilere uygulanan peak performans eğitiminde, yöneticilerin çok kritik ve önemli toplantılara katılma becerilerinde,
çalışanlarla yaptıkları değerlendirme toplantılarında ve sunumlarındaki çarpıcılık ve etkiliciliklerinde gözle görülür ilerlemeler gözlenirken,
performanslarında yüzde 70’e varan oranda yükselme kaydedildi. So-

EYLÜL-EKİM 2011

‘PEAK PERFORMANS’IN
YARARLARI

 Konsantrasyonu geliştiriyor, gevşemeyi sağlıyor.
 aha iyi iş alışkanlıkları geliştirmek için yararlı görülüyor.
 Stresi ve strese bağlı birçok sağlık problemlerini azaltmaya yarıyor.
 Başlanılan işi efektif bir şekilde bitirmeyi öğrenmeye katkısı oluyor.
 Hatasız veya en az hatayla iş yapmayı öğrenmeye katkı sağlıyor.
 İşyerindeki şiddeti azaltmaya yarıyor.
 İşveren ve çalışan arasında iletişimi en üst seviyeye çıkarmak için
kullanılıyor.
 Karşımızdakileri daha iyi dinlemeyi öğrenerek iş ilişkileri ve satıştaki performansı arttırıyor.
nuçlardan memnun kalan üst düzey yöneticiler, kendi istekleri doğrultusunda daha fazla seans yapmak üzere merkeze geldiler ve 39 üst yöneticiyi daha getirdiler. Bu yöneticiler deneyimlerini Harvard Business Review için yazdıkları makalelerde tüm iş dünyasına aktardılar.

DOĞRU KARAR ALMA YETENEĞİ

Dr. Tanju Sürmeli’nin verdiği bilgiye göre, beynin potansiyelini en
yüksek seviyeye çıkarmayı içeren peak performans eğitimi son derece
yoğun tempoda çalışan iş kadınları ve işadamlarında
olumlu sonuçlar yaratıyor. Dikkat zorluğu ve stres yaşayan yöneticiler ve çalışanların konularına dikkatleSürmeli
rini çok iyi verebilmeleri için geliştirilen sistemle, iş hayatında yüksek verim almak mümkün oluyor.
Türk iş dünyası, özellikle büyük holdinglerin üst
düzey yöneticilerinin de başvurduğu peak performans
eğitimi, beyin dalgalarına yapılan uyarılarla beyin gücünü artırmayı ve doğru karar alabilme yeteneğini geliştirmeyi hedefliyor.
Peak performans eğitim metodunda neurofeedback ve biofeedback uygulamaları kullanılıyor. Psikiyatrist Dr. Tanju Sürmeli, biofeedback ve neurofeedback
yöntemlerinin 50 yıldan fazla bir süredir üniversite ve
NASA laboratuarlarında yapılan araştırmalar sonrasında
ilaç kullanmadan yapılan en başarılı beyin eğitim yön-

EYLÜL-EKİM 2011

KARİYER

BEYNİ EĞİTME YÖNTEMLERİ

temleri kabul edildiğini anlatıyor. Kişiler biofeedback yöntemiyle anormal olarak işleyen kalp atışı, kan basıncı, vücut ısısı, uyku düzeni, stres
ve kaygı düzeyi, kas gerginliği vb. bedensel mekanizmaları kontrol edilebiliyor. Birey ruhsal olarak gerginlikten kurtulup rahatlıyor. Kişi, daha
önce fark edemediği birçok bedensel tepkisinin farkına varıyor. Neurofeedback; biofeedback disiplini çerçevesinde beyin dalgalarının eğitilmesiyle
uğraşıyor. Dr. Tanju Sürmeli, bu konuda şu bilgileri veriyor: “Nerofeedback
beyin eğitimi yönteminde amaç; kişinin EEG’sini seçilen referans bir dataya göre değiştirmesini sağlamak. EEG’ler beyin dalgalarının pasif bir kaydı olarak da biliniyor. Neurofeedback beyin eğitimini alacak
kişiye kendi EEG bilgisi veriliyor. Beyin eğitimi süresince sağlıksız beyin dalgalarının düşürülüp sağlıklı beyin dalgalarının arttırılması
hedefleniyor. Neurofeedback tekniğinin temelinde hastanın seanslarda zihin oyunları oynaması yatar. Kişi, kafasına yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla bilgisayar cihazına bağlanıyor.
Elektrotlar beyinden gelen elektrik paternlerini ölçüyor ve ekrana yansıtıyor. Bu olay sırasında beyne herhangi bir elektrik akımı vermiyoruz. Bilgisayar tarafından sağlanan
görsel ve işitsel feedback sayesinde kişiler yavaş dalgaları theta ve delta’yı azaltıp hızlı dalgaları betayı ve smr dalgasını yükseltmeyi öğreniyorlar.”
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Akıllı sınıf
uygulamasıyla
dersler sıkıcı
olmaktan çıkıyor.
Resim, grafik,
animasyon ve
videolar
sayesinde artık
daha eğlenceli
hale geliyor.
Öğrenciler akıllı
tahtaya kalkmak
için birbirleriyle
yarışıyor.

Siyah-beyaz derslere son

EĞİTİM

CAN KIZILDAĞ

Sınıflarda artık kara tahta ve tebeşir tarih oluyor. Akıllı sınıflar geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fatih Projesi devreye girdiğinde okul öncesi, ilköğretim ve ortöağretim okullarındaki 570 bin dersliğe dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve her okula çok amaçlı fotokopi makinesi verilerek internet altyapısı oluşturulacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıtacağı tablet bilgisayarlara sahip olacak öğrenciler, görsel işitsel ve ağ
teknolojileri ile donatılmış sınıflarda daha nitelikli bir eğitim alacaklar.
Yeni sistem nedeniyle pek çok ebeveynin kafası karışık. Kendi öğrencilikleri döneminde bolca tebeşir tozu yutmuş anne-babalar, çocuklarının
eğitiminde meydana gelecek farklılıkları merak ediyorlar. Bazı okullarda akıllı sınıf projesi sisteminin en önemli bileşeni akıllı tahta kullanılmaya başlandı. Projektör cihazı yardımıyla akıllı tahtaya yansıtılan bilgiler, akıllı tahtalarda daha görsel ve kalıcı oluyor. Akıllı sınıf uygulamalarında, akıllı tahtaya öğretmen tarafından yazılmış olan tüm notlar
öğrencilerin bilgisayarlarına yansıtılabiliyor. Öğretmen akıllı tahta ya da
akıllı ekrana yazdığı notları öğrencilerin bilgisayarlarına dağıtırken onların ders esnasında yapmış olduğu uygulamaları da kendi bilgisayarında
görüp bilgisayarına dahil edebiliyor.
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TAHTAYA KALKMAYA SON

Eğitimci ve miniminibirlerim.com sitesinin editörü Ali Nafiz Yazar, akıllı tahtayla derslerin siyah-beyaz olmaktan çıkarak
gökkuşağının tüm renklerini oluşturan renk zenginliğine kavuştuğunu söylüyor. Ders kitaplarını tahtaya yansıtarak yerlerinde
işlem yapılabildiğini anlatan Yazar böylece kısıtlı ders süresinde daha çok konu işleyebildiklerini belirtiyor. Yazar, sınıfın internet
bağlantısını kullanarak online ders kaynaklarına ulaşıp, zengin
ders içeriklerini kullanmanın öğrenciler ve öğretmen açısından
oldukça keyifli bir hale geldiğini söylüyor. Yazar "Öğrencilerim
üzerinde gözlemlediğim bir diğer husus akıllı tahta üzerinde etkileşimli bir ders CD'sinden konu işlerken tahtaya kalkmak için
çok kişinin istekle parmak kaldırdığını görmem. Bu da etkileşimli
tahtanın derse katılımını ve öğrencinin derse ilgisini artırdığını
gösteriyor" diyor.

DERSLER NASIL İŞLENİYOR?

EYLÜL-EKİM 2011

DERSLERİ KAVRAMAK
DAHA KOLAY

 Öğrenciler dersi, görsel ve işitsel kaynakların çokluğu sayesinde daha
çabuk kavrar.
 Akıllı sınıflar tahtaya yazı yazma gereğini ortadan kaldırdığı için zamandan tasarruf sağlar.
 Resim, grafik, animasyon ve videolar sayesinde dersler daha eğlenceli hale gelir.
 Sınıfta anlatılan konuyla ilgili gelişmeler internetten takip edilip öğrenciye
anında aktarıldığı için yenilikçilik ve güncellik korunmuş olur.
 Öğrenci sınıfa gelemese de internet üzerinden dersini anında ya da video şeklinde takip edebilir.

EĞİTİM

Akıllı tahta üreticilerinin hazırlamış olduğu özel yazılımlarla akıllı tahtada ders işlemenin oldukça kolay olduğunu vurgulayan Yazar şöyle devam ediyor: "Örnek vermem gerekirse;
1. sınıf öğretmenleri el yazısı yazmak için kılavuz çizgili el yazısı satırları olan bir sayfayı yansıtarak yazılarını öğrencilerin yanlışlık yapmadan yazmasını sağlıyor. Aynı şekilde matematik dersinde tahta öğrencilerin defterleri gibi kareli, müzik dersinde notaları yazarken de müzik defteri şeklinde düzenlenir. Müzik derslerinde şarkıların sözsüz enstrümantal halleri çalınarak çocukların
melodiye uygun söylemeleri sağlanır. Gerekirse şarkının sözleri ve notaları tahtaya yansıtılabilir. Fen bilgisi dersinde yapılması
riskli veya yer ve zamanın müsait olmamasından dolayı yapılamayacak deneyler bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilir. İngilizce
derslerinde konuşma diyaloglarının izletilmesiyle etkili öğrenme
sağlanır. Hem görsel hem işitsel öğrenme gerçekleştirilir. Kullanılan etkileşimli programlar dil öğretimini kolaylaştırır. Coğrafya dersinde dünya üzerindeki coğrafi şekiller üç boyutlu atlaslar kullanılarak gösterilerek çocukların daha kolay algılaması sağlanır. Akıllı tahtada gün boyunca işlenen dersler kaydedilebilir
ve internet üzerinden paylaşıma sunulabilir..."
Akıllı sınıflarda, normal sınıflarda yapılamayan etkinliklerden birisi de uzaktan eğitim. Akıllı sınıflarda uzaktan eğitim
video konferans sistemi ile sağlanıyor. Ülke içinde veya ülke dışında video konferans sisteminin kurulduğu akıllı sınıflar arasında
bilgi paylaşılabiliyor ve alanında uzman kişilerden ders alınabiliyor.
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Her bel ağrısı
ameliyat
gerektirmez

SAĞLIK

ILGIN ŞENYÜZ
Yapılan araştırmalar, insanların yüzde 90’ının hayatının bir döneminde onu çalışma yaşamından uzaklaştıracak bel ağrısıyla karşılaştığını
ortaya koyuyor. Elbette tüm bel ağrıları bel fıtığı ile sonuçlanmıyor ancak bel ağrısı olanların yüzde 3-4’ünde bel fıtığı görülüyor.
Evet, düzenli egzersiz yapmayanlar, aşırı kilolu olanlar, ağır fizik
yük altında çalışanlar, ofislerde uzun saatler oturarak çalışanlar, ailevi
yatkınlığı olanlar; bel fıtığında ana risk gruplarını oluşturuyor. Bel fıtığı en sık 40 - 60 yaşları arasında görülüyor. Peki her bel ağrısı, bel fıtığının habercisi mi? Ne zaman bir doktora başvurmalıyız? Bu sorumuzu Kadıköy Şifa Ataşehir Hastanesi Omurga Merkezi Direktörü Op. Dr. Hikmet Uluğ,
şöyle yanıtlıyor:
“Bel fıtıklarında başlangıçta yakınmalar gelip geçici bel ağrısı atakları biçimindedir. Bu ataklar aralıklarla birkaç yıl
devam eder. Fıtıklaşma eğer halkaları tümüyle yırtar ve çekirdek dışarı çıkarsa
aniden kalçada başlayan ve bacağa yayılan
keskin ağrı biçiminde bulgular ortaya çıkar.
Bu durumda hastalar bel ağrısından çok kes-
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Ofis hastalıklarının başında bel ağrıları
geliyor. Bel ağrısı çekenlerin yüzde 3-4’ünde
bel fıtığı görülüyor. Fıtıkta erken müdahale
önemli ama belinizin sağlığına kavuşması için
illa da cerrahi müdahale gerekmiyor. İşte bel
ağrılarını gidermek için alternatif yöntemler…

kin bacak ağrısı hissederler. Bu durum muhtemelen halka bölümünün
yırtılıp basınç etkisinden kurtulması ve basıncın sadece sinire yönelmesiyle ortaya çıkar. Ağrı fıtıklaşma tarafındaki kalçada, baldırda ve hatta ayak ve parmaklarda hissedilebilir. Aynı zamanda bacakta sinirin yayılım alanında; iğnelenme, karıncalanma ve uyuşmalara neden olabilir. Duyu bozukluklarının ortaya çıktığı hastalarda reflekslerde de yavaşlama
görülür. Sinir basısının sonucu olarak sinirin idare ettiği kaslarda güçsüzlük ve duyu bozuklukları ortaya çıkar. Bu durumda hekime başvurulmalı.”

OMURGA ROBOTU BİLE VAR

Aslında tıbbın birçok dalı bel ağrısı ile yakından ilgileniyor. Nöroşirürji, nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve algoloji (ağrı
tedavisi) gibi dalların ilgi alanına bel ağrıları
girse de, çoğu zaman hastalar gerek teşhis gerek tedavi açısından değişik uzmanları dolaşıp
kafaları karışıyor. Bu nedenle, Op. Dr. Hikmet
Uluğ, hastalara tüm dalların katılımıyla hizmet
veren omurga merkezlerine (spine center)
başvurmalarını öneriyor. Bu merkezlerin bel
hastalıklarının teşhis ve tedavisi konusunda

EYLÜL-EKİM 2011

önemli mesafeler kat ettiğini söyleyen Uluğ, Kadıköy
Şifa Ataşehir Hastanesi bünyesinde kurulan Wooridul Türkiye Omurga Merkezi’nde Türkiye'de ilk
kez hizmete giren ‘centaur sistemi’ ile hastaların bel
ve karın kaslarının güçlendirildiğini anlatıyor. Aynı
merkezde çalışan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Elif Gürkan’ın verdiği bilgiye göre, kronik
bel ağrısı, bel fıtığı, bel kayması, belde dejeneratif
(yaşa bağlı) değişimler olan hastalar ve hangi nedenle olursa olsun bel ameliyatı geçiren hastalar centaur sisteminden yararlanabiliyor. Bilgisayar kontrollü omurga robotu (centaur sistemi), hastaların
omurgasının etrafını saran kök (core) kaslarının güçlenmesini sağlıyor. Öncelikle hastaların tedavi öncesi
kas gücü bir testten geçirilerek ölçülüyor. Ardından,
kişiye özel hazırlanan bilgisayar kontrollü program,
hastaya günlük olarak uygulanıyor. Tedavi bitiminde hangi kasların, ne kadar güçlendirildiği görülebiliyor. Uygulanan centaur sistemi tedavisi sonucunda, bel ve karın kasları güçlendirilen hastaya,
kendi kaslarından yapılmış doğal bel korsesi sağlanmış
oluyor.

NÜKLEOPLASTİ YÖNTEMİ

EYLÜL-EKİM 2011

OFİS YOGASI İLE BEL VE SIRT
AĞRILARI AZALIYOR

Hasta olduktan sonra tedavi zor. Bu nedenle hastalığa yakalanmadan korunmak
önem kazanıyor. Bu yüzden de masa başı çalışanların ortak derdi olan boyun, sırt ve
bel ağrılarından korunmak için ‘ofis yogası’ öneriliyor. Yogha Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin
verdiği eğitimlerle öğrenilebilen, ‘ofis yogası’ terapisi günde 30 dakikalık bir program
uygulanamıyor. Bu yarım saatlik programda boyun, sırt ve bel bölgesindeki ağrıları azaltmaya yönelik duruşlar, bedensel gerilimi azaltıcı gevşeme egzersizleri, dolaşım bozukluklarını
düzeltici egzersizler yapılıyor. Strese karşı kronik yorgunlukları giderici nefes egzersizleri
sayesinde, günlük yaşamınızda da kullanabileceğiniz metodlar öğrenilebiliyor. Sandalyede
oturarak ofiste de çok pratik bir şekilde yapılabilen terapiye her yaşta ve her kiloda insan katılabiliyor. Haftada iki kez olmak üzere grupların 30 dakikalık seanslar halinde
yapması öneriliyor. Yani metodu öğrendikten sonra öğlen tatilinde bile yapmanız mümkün. Ayrıntılı bilgi www.yogha.net’den alınabilir.

SAĞLIK

Ayrıca, bel ve bacak ağrılarına neden olan bel
fıtıklarında henüz cerrahi aşamasına gelmemiş hastalara ‘nükleoplasti’ yöntemi de son yıllarda uygulanıyor. Değişik hastanelerde birçok uzman tarafından
uygulanan yöntem, F (radyofrekans) teknolojisi
kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ancak, patlamış ve
omurilik kanalı içine girmiş bel fıtıklarında bu yöntemin uygulanmadığını belirtelim. Nükleoplasti
yönteminde, hasta uyanık ve yatar durumda iken,
bölgesel olarak uyuşturularak bel bölgesinden bir iğne
ile röntgen kontrolu altında, hasta olan diskin bulunduğu omurlar arasına giriliyor. Radyofrekans enerjisi verilerek hasta fıtığı oluşturan dokuların buharlaştırılarak büzülmesi sağlanıyor. Böylece fıtığı
oluşturan dokular büzülüp küçüldüğünden; bacağa
giden siyatik sinir kökü üzerindeki baskı kalkıyor. Böylece bel, kalça veya bacak ağrısının da ortadan kalktığı belirtiliyor. Uzmanlar bu yöntemin uygulanmasının hastanın durumuna göre yaklaşık yarım saat
ile iki saat arasında tamamlandığını belirtiyorlar.
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K A P A K

Azı karar
çoğu zarar

Yaş, konum, bölge farkı gözetmiyor.
Değişen yaşam tarzıyla beraber
çağımızın en büyük sorunlarından
biri oldu stres. Stresin çoğu, önemli
hastalıklara ve yaşam kalitesinin
düşmesine neden olsa da, azı
motivasyonu ve performansı
artırıyor. Uzmanlara göre,
denetlenebilen ve yönetilebilen stres
kişinin içindeki potansiyelin açığa
çıkmasına da yardımcı oluyor.

İÇİNDEKİLER

14

Z İ R V E D E K İ L E R

İhracatın patronu rekor peşinde

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu yıl Türkiye’nin cumhuriyet tarihinin en
çok ihracatını yapacağına inanıyor. Büyükekşi, “2023 yılında 500 milyar
dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için ihracata dönük rekabetçi bir
ekonomik modelin geliştirilmesi büyük önem taşıyor” diyor.

D O S Y A

Büyük durgunluk geliyor

10

Patlak verdiğinde borsa endeksine ve döviz kuruna indirgenen küresel ekonomik kriz,
ülkeleri sarsıyor. Ekonomiler daralıyor, milyonlarca kişi işinden oluyor. İşlerini koruyabilenler
ise maaş kesintileri ve yüksek vergilerle eziliyor... Ekonomistler, dünya
24
için büyük durgunluğun kapıda olduğu uyarısını yapıyor.

GÜNDEMİN SESİ

Y A Ş A M

200 ülke daha gezecek

Yoğun çalışma hayatına ‘gezginliği’de sığdıran
mali müşavir Mürşide Okumuş, Türkiye
Gezginler Kulübü Derneği üyesi… Okumuş
bugüne kadar 26 ülkeyi gezmiş.

28

‘Konserve yazarlık istemiyorum’

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Şeref Oğuz,
gazeteciliği başka bir şeyle ilgilenmeye izin
vermeyen kıskanç bir sevgiliye
benzetiyor.

R E N K L İ

20

YAŞAMIN PORTRESİ

6 2 .

G Ü N

İSMMMO HABER

Yaşayan en önemli şairlerimizden olan Ataol
Behramoğlu, toplumsal şiirleriyle tanınıyor.
Behramoğlu, “Şair sadece hayal kurup şiir yazan
adam değildir, şair dünyadaki her
şeyle alakadar olmalıdır” diyor.
30

KARİYER

36

LEZZET

40

MODA

Beynin gücünü keşfetmeye yarayan peak
performans yöntemine son yıllarda ilgi artıyor. Bu
yöntemi Türkiye’ye tanıtan Dr. Tanju Sürmeli, “Bu
yöntemi uygulayanların performansı
yüzde 70 arttı” diyor.
34
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EVİM EVİM

44

GEZİ - DÜNYA

48

DOSTLARIMIZ

GEZİ - TÜRKİYE
KÜLTÜR-SANAT

Çalışırken serbest olun

8

EĞİTİM

S A Ğ L I K

Türk şiirinin eylemci şairi

6

SİNEMA-DVD
KİTAP

TEKNO-YAŞAM
MİZAH

46
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LEZZET

Zirvede Karadeniz tatları

Kaan İşbakan tarafından işletilen
Vonalı Celal’in Sapphire AVM
şubesinde, Karadeniz’e özel
lezzetler sunuluyor. Kurukabak
mantısından mıhlamaya, sakarca
otuyla yapılan kayganadan
Çayeli kuru fasulyesine kadar
kolay bulunmaz lezzetler
şehrin merkezinde
meraklılarını bekliyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Yöresel lezzet meraklıları ve Karadeniz
mutfağının sunduğu benzersiz lezzetleri otantik haliyle tatmak isteyenlerin Karadeniz’e
kadar gitmesine gerek yok. İstanbul’un en
yüksek binası unvanını taşıyan Sapphire
AVM’de şube açan Vonalı Celal, İstanbullulara Karadeniz tatlarını güzel bir manzara
eşliğinde sunuyor. Vonalı Celal, Ordu’nun eski
adı Vona olan Perşembe ilçesinde, 1976’dan
beri yöre mutfağının yemeklerini ve dillere destan muhteşem turşularını sunan bir res-

toran. Karadeniz’den tüm Türkiye’ye yayılan Vonalı Celal’in bir diğer adı da “Karadeniz lezzetlerinin efsane ismi.” Vonalı Celal, aslında 2007’den beri İstanbul’da.
Ahırkapı’da lezzet tutkunlarına hizmet verirken lezzetini ve rengini, iş merkezlerinin
kalbine taşıma kararı alan Vonalı Celal’in
yeni durağı 4. Levent Sapphire AVM oldu. Karadeniz yemekleri tutkunlarının yakından
tanıdığı bir isim olan Vonalı Celal’in, İstanbul’daki bu ikinci restoranında yok yok.
Vonalı Celal’de sadece
Ordu mutfağından değil Ka-

KASIM - ARALIK 2010

VONALI CELAL’DEN
BİR KAYGANA TARİFİ

radeniz’in her yöresinden örnekler bulabilirsiniz. Sayısız ot ve başka bir restoranda tadamayacağınız yemekler, gerçek bir “yöresel mutfak” deneyimi yaşatıyor. Kaan
İşbakan tarafından hizmete açılan Vonalı Celal’in Sapphire AVM şubesinde, iştah açıcı karalahana, fındık ve balık çorbalarından, soğuk servis edilen kaldirik otu, merulcan, beyaz lahana dolması ve kurukabak mantısına, Karadeniz’in benzersiz lezzeti mıhlamadan, sakarca otuyla yapılan Karadeniz omleti kayganaya dek pek çok
lezzeti tadabilirsiniz.

BU TURŞULAR BAŞKA
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DİLLERE DESTAN ÇAYELİ
KURU FASÜLYESİ

Lezzetlerin saymakla bitmediği bir adres Vonalı Celal… Özellikle kuru fasulyesi dillere destan. Şimdiden müşterilerinin vazgeçemediği bir tat haline gelen Çayeli kuru
fasulyesi, çok özel bir yöntemle pişip, turşusuyla pilavıyla damaklarda adeta bir şenlik yaratıyor.
Vonalı Celal’de Karadeniz yemeklerinin baş tacı hamsi, değişik pişirme yöntemleri ile servis ediliyor. Menüde
hamsi dışında Karadeniz’in sunduğu diğer lezzetli balıklar da mevcut.

LEZZET

Vonalı Celal Sapphire AVM’nin mönüsünde Ordu’da özel olarak üretilen ve
başka hiçbir yerde bulamayacağınız erik, kiraz, karayemiş, yeni dünya, kısır, üzüm,
yumurta, mantar, merulcan, maydanoz kökü gibi 101 çeşit turşu yer alıyor. Küçük
bir odada gaz yağı, akülü televizyon ve kör bir fenerle 30 yıl önce servis lokantacılığına başlayan Vonalı Celal, bu turşularla aynı zamanda Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden müşterileri olan en iyi turşucular arasında.
120'yi aşkın turşu çeşidi oldukça aranan Vonalı Celal, yaptığı turşuları noter
aracılığıyla tescil ettirmeyi ihmal etmemiş. Turşuları beğenildikçe yeni çeşitler yapan ustanın bu alana ait merakı da sürekli yeni çeşitlere yöneltmiş. Hamsinin, kivinin, yumurtanın, soğanın, mandalina ve portakalın bile turşusunu yapan Vonalı
Celal, kendisini dünyaya tanıtan turşularının sırrını ise hiç çekinmeden anlatırken
şu bilgileri veriyor: “Turşuların başında ben varım, usta yetiştiriyorum. Turşularımızda
kesinlikle arpa, nohut, sirke kullanmadık. Tuz, biber, sarımsak, erik ve korukla turşu yaptık. Benim turşularımı temiz elle alacaksınız. Güneşte erimez, bozulmaz. Kesinlikle kimyasal madde yok... Aklınıza gelecek herşeyin turşusunu yaptım.”
Karadeniz mutfağının en güzel örneklerinin yanında içkisini yudumlamak isteyenler için mönüde yerli ve yabancı içkiler yer alıyor. Şehir koşturmasına müthiş
lezzetlerle ara vermek ya da ailenizle güzel bir akşam geçirmenin yanı sıra toplantılar,
buluşmalar için ‘farklı’ bir restoran olan Vonalı Celal, Sapphire AVM’de rutinden sıkılanları bekliyor.

“Karadeniz’in omleti” olarak da anılan sakarca kaygana Vonalı Celal’in en pratik ve lezzetli yemeklerinden
biri. Bu lezzeti evde de denemek isteyenler için tarifi şöyle:
Malzemeler: Bir bağ sakarca otu, bir adet kuru soğan, yarım demet maydanoz, 3 ekmek kaşığı sıvı yağ, bir
tatlı kaşığı pul biber, 2 yumurta.
Hazırlanışı: Sakarca otonu haşlayıp doğrayın.
Sakarcayı kavurup doğranmış maydanozu, pul biberi ve
isteğe bağlı olarak tuzu ekleyin. Yumurtayı ekleyip tavada alt-üst kızartın. Afiyet olsun.
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MODA

Hem teknolojik hem şık

Erkek giyiminin
vazgeçilmezi olan takım
elbisenin de modası var.
Bu sezon boyları kısalan
ceketlerde üç düğme
yerine iki düğme ön
plana çıkıyor.
Gömleklerde ise fit
kesim modası devam
ediyor.

42  İSMMMO YAŞAM

CAN KIZILDAĞ

Doğru tercih edilmiş bir takım elbise; ayakkabı, gömlek ve kravatla uyumlu olduğunda bir erkeği son derece şık gösterir. Son dönemin takım elbise trendlerini İSMMMO Yaşam okuyucuları için araştırdık... Takım elbiselerin uzun süredir vazgeçilmez
renkleri olan siyah, lacivert ve gri bu sezon da hakimiyetini sürdürüyor. Klasik erkek giyiminde
renklerden çok modeller ön plana çıkıyor. Boyları
kısalan ceketlerde daha çok 3 düğme yerine 2 düğme yer alıyor. Gömlekte ise fit kesim modası devam
ediyor.

Takım elbise modelleri her sezon benzer çerçevede devam etse de bu kıyafetlerin en dikkat çekici değişimi teknolojisinde yaşandı. Leke tutmayan,
kırışmayan nano teknoloji takım elbiseler gittikçe
yaygınlaşıyor.

KIRIŞMIYOR, LEKE TUTMUYOR

Bilgisayar, cep telefonları gibi cihazların yaydığı radyasyondan koruyan takım elbiseler bile var.
Erkeklerin en çok "hareket kabiliyetini kısıtlaması" nedeniyle şikayet ettiği takım elbiseler artık daha
hafif. Kimi firmalar 1.5 kilogram olan takım elbiseleri artık 800 gram olarak üretiyor.
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MODA DETAYLARDA GİZLİ
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TAKIM ELBİSE
TERCİH EDERKEN
DİKKAT!

Üzerinize tam oturmayan bir takım elbise almak
yerine daha iyisini bulmak için zaman harcayın. Takım
elbisenizin ceketi, omuz kısımlarınıza tam oturmalıdır.
İyi bir ceket; düğmeleri açık ya da kapalı olduğunda
dahi içinde kendinizi rahat hissedeceğiniz bir cekettir.
Gömlek ve kravatın, takım elbisenin renkleriyle uyum
içinde olması gerektiğini göz önünde bulundurun. Kısa
boylu erkeklerin, iki düğmeli ceketler yerine tek düğmeli bir ceketi tercih etmeleri daha doğru bir seçim olur.
Göbek bölgesinde fazlalıkları olanlar bele doğru daralan, klasik bir takım elbise seçmeliler. Gömlek ve kravatın, takım elbisenin renkleriyle uyum içinde olması
gerektiğini göz önünde bulundurun. Aksesuarların doğru tercihi çok önemli. Mesela siyah bir takım elbise giydiğinizde, koyu tonlardaki kravatı tercih edin. Takım
elbise; şık bir saat, deri kemer ve el yapımı kol düğmeleriyle mükemmel uyum sağlar. Ayakkabılarınızın
rahat ve şık olmasına özen gösterin.

MODA

Ünlü moda markaların takım elbise koleksiyonunun özellikleri şöyle:
Vakko'da ceketler kısa ve dar.
Daha fit kalıplar öne çıkıyor. Ancak dileyenler için rahat kesimli elbiselerde
koleksiyonda yer alıyor.
Damat'ta kruvaze modellerde
denim görünümlü yünlü kumaşlar, modern çizgiler ve ekoseler revaçta.
Mendil sezonun en önemli aksesuarlarından biri. Ancak mendiller, klasik
düz renkli saten değil. Ekose gömlek
kumaşlarından ya da süet, deri, denim
gibi malzemelerden hazırlanmış.
Kiğılı renk konusunda sınır tanımayarak açık tonlardan koyu tonlara
kadar koleksiyonunda birçok renge yer
veriyor. Renk tonları arasındaki geçişler
çok yumuşak kalırken değişik modeller
arasındaki fark kumaş türüyle sağlanıyor. Kış koleksiyonlarında görmeye alışık olduğumuz monoton
hava, renk ve desen çeşitliliğiyle yerini daha sportif bir koleksiyona bırakıyor.
Ramsey'in Zero Weight teknolojisiyle ürettiği takım elbiseler yüzde
50'ye yakın oranda daha hafif olmasıyla dikkat çekiyor.
Beymen'de ceketler ağırlıklı olarak iki düğmeli ve boyları daha
kısa. Yün veya ipek kumaşlarda siyah ve antrasit, keten ve koton elbiselerde ise toprak tonları ve griler hakim. Genel olarak düz ve mikro desenler ön planda. Pantolonlarda pilisiz, düşük belli, paçaları kısalan ve daha dar olanlar dikkat çekiyor.
Ermenegildo Zegna'da ceket kalıpları dar hazırlanmış. Özellikle iki düğmeli veya kruvaze takım elbiseler ön planda.
Fabrika'da siyah, gri, kahve gibi koyu renkler hakim. Koleksiyonda kollarında triko ve deri kullanılan yünlü ceketler öne çıkıyor.
Spor ceketler, deri ceketler ve kabanlar da yine koleksiyonda yer alanlar arasında.
Armani'de ceketlerin omuzları daha belirgin. Ağırlıklı olarak
koleksiyonda tek ve çift düğmeli takım elbiseler yer alıyor.

İSMMMO YAŞAM  43

Kendileri

ama..

Onlar, mutfakların
maharetli küçük devleri...
Ebatları küçük olsa da
işlevleri büyük. Beş bine
yakın modeli olan küçük
ev aletleri, mutfağa
girenlerin en büyük
yardımcısı oluyor. Küçük
ev aletleri, mutfaklarda
kullanılan eşyalara uyum
sağlamaları için de artık
renkleniyor. Rendeleme
ve dilimlemeyi eğlenceli
hale getiriyorlar.

GAYE DELEN

EVİM EVİM

ORTALAMA 100 TL

On üç farklı ürün grubu ve beş bine yakın modeli bulunan küçük ev aletlerinde fiyatlar da herkesin alabileceği seviyelerde. Ürün grubuna ve markalara göre farklılık gösterse de sektörde ortalama fiyat 100 TL. Bu fiyat küçük ev aletlerini herkes için ulaşılabilir kılıyor. Son yıllarda mutfak aletleri grubunun ortalama fiyatlarında artış yaşandığı görüldü.
Kişisel bakım ürünlerindeki fiyatlar ise düştü. Enerji tasarruflu
küçük ev aletleriyle ise faturaları azaltmak mümkün.
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Blender’lar, mutfak robotları,
mikserler, meyve sıkıcıları, doğrayıcılar,
tartılar, su ısıtıcı, ekmek yapma makinesi, mısır patlatma cihazı, kahve
makinesi, nar sıkacağı ve daha nicesi... Bu küçük ev aletleri, mutfakta geçirdiğimiz zaman düşünülürse; kullanıcısına zaman tasarrufu sağlayan, şık
ve kullanışlı küçük harikalar olarak değerlendirilebilir. Teknolojinin mutfaklara verdiği en büyük armağan olan
küçük ev aletleri, son yıllarda mutfağa girenlerin en büyük yardımcısı
oluyor.
Küçük ev aletlerinin yararları
saymakla bitmiyor. Sebze ve meyveleri soyup parçalayan, çırpma ve doğrama özelliğine sahip, tüm parçaları
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bulaşık makinesinde yıkanabilen blender
modelleri sayesinde ikramlar için ön hazırlıklar
kısa sürüyor. Su ısıtıcılar sayesinde yemek hazırlarken, sıcak su hep elinizin altında oluyor.
Taptaze meyve suyu ikram etmek isteyenlerin ise yardımına meyve sıkacakları yetişiyor.
Narenciye sıkacakları bir litrelik hazneleriyle kısa sürede bir ev halkına yetecek miktarda
meyve suyunun hazırlanmasına yardımcı
oluyor. Meyve suyu yerine çayı tercih edenler ise çay makinelerinin sunduğu pratik kullanımdan yararlanıyor.
Klasik çaydanlık yöntemiyle
aynı şekilde ve aynı lezzete ama
daha kısa sürede çay hazırlayan çay makinelerinin kaynama konumundan sıcak
tutma konumuna otomatik olarak geçebilme özelliğiyle çay keyfini devamlı
kılıyor.

BUZU ÇÖZÜYOR,
KIZARTIYOR
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MUTFAKLARI RENKLENDİRİYOR

Yemek pişirmenin bir ihtiyaçtan çok hobiye dönüştüğü günümüzde artık mutfaklarda
kullanılan eşyalar ve küçük ev aletlerinin bütün oluşturması da isteniyor. Küçük ev aletleri bu nedenle renkleniyor. Alışılan monoton
renkler yerini daha parlak renklere bırakıyor.
Bu çeşitlilik de her geçen gün artıyor.
Mutfağın rengine göre el robotları, çay
ve kahve makineleri bulmak da
çok kolaylaştı. Mutfaklarda
çok yer kaplayan, bir dönemin modası, her işi yapan mutfak robotları da
artık eskisi kadar tutulmuyor. Bunların yerini mutfak tezgahının üzerinde daha
az yer kaplayan rondolar aldı. Profilo,
Siemens, Philips, Arzum, Felix, Arçelik,
Kenwood ve onlarca diğer marka, küçük ev aletlerinde yeni
modelleriyle rekabet ediyor.

5 BİNE YAKIN MODEL VAR

Günlük yaşamın vazgeçilmezleri haline gelen küçük ev aletlerine tüketici ilgisi de
her geçen gün artıyor. GFK’nın araştırmasına göre en çok talep, gıda hazırlama, meyve sıkacakları ve et kıyma makinelerine gösteriliyor.
Küçük ev aletlerinde marka, model çeşitliliği de her geçen gün artıyor. Sektörde 2010
yılının Ocak-Ağustos döneminde 194 farklı markanın 4 bin 840 farklı modeli satılmış. Sektörde en çok marka çeşitliliği içecek hazırlama grubundayken, model çeşitliliği bakımından en zengin pazar, ütü ve süpürgenin
yer aldığı ev konforu oldu. En büyük artış ise
kişisel bakım pazarında yaşandı.

AZ ENERJİ
TÜKETSİN

Hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri alırken
hem bütçenizi hem de doğanın kısıtlı kaynaklarını düşünmenizde fayda var. Uzmanlar, küçük
ev aletlerini tercih ederken dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıralıyor:
 Enerji ve bütçe tasarrufu
için ihtiyacınıza göre ev aleti
alın.
 Alacağınız ev aletlerinin, en çok kullanacağınız özelliğine göre
seçim yapın.
 Küçük ev
aletlerinden, güneş enerjisiyle şarj
olanları tercih etmeye çalışın.
 Yapacağınız seçimlerle, hem çevre dostu
aletler kullanın, hem de enerji tasarrufu sağlayın.
 Her türlü elektrikli alet çalışırken elektromanyetik radyasyon kaynağıdır. Bu nedenle elektrikli
hat ve aletlerden mümkün olduğunca uzakta yaşamak, çalışmak ve uyumak gerekir.
 Kullanmadığınız zamanlarda fişten çekin.
‘Bekleme’ konumundaki aletler radyasyon yayarlar.

EVİM EVİM

Kıvamında kızarmış, yumuşak ve çıtır ekmek sevenlerin ise seçeneği ekmek kızartma makineleri.
Ekmek kızartma makinelerinde bulunan cihaza entegre ısıtma teli, kızartılan ekmekleri
sıcak tutarak kurumalarını engelliyor. Sensörleriyle ısıyı istenen seviyede ayarlayan ekmek kızartma makinesi, buz çözme özelliği
ile derin dondurucudan çıkarılmış ekmeklerin önce buzunu çözüyor, sonra da damak tadında kızartıyor. Yeni ekmek kızartma makinelerindeki coolTouch el yakmayan dış yüzey de, özel yalıtımı sayesinde ısıyı dış yüzeye
yansıtmıyor. Mikserler; nefis kurabiyeler,
çörekler, kekler ve pastaları sizin yerinize yoğuruyor. Bütün özel günlerde işleri kısa sü-

rede halletmenize yardımcı oluyor.
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Zor ama imkansız değil
ILGIN ŞENYÜZ

Ebeveynler genelde ‘ikinci çocuk’ isterlerken birçok kaygı duyarlar. Acaba kardeşini kıskanır mı, her ikisi arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağız, ikinci çocuğun sorumluluğunu da
üstlenecek gücümüz var mı? Bu sorular böyle uzayıp gider…
Bazı hayvan severlere bir ‘dost’ yetmez.
Onlar da aynen ikinci bir çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynlerle aynı kaygıları paylaşırlar. Bir
kedisi varken, köpek almak isteyenler, muhabbet kuşunun yanına bir de kedi getirmek isteyenlerin elbette ince eleyip sık dokumaları şart.
Uzmanların tavsiyelerine kulak veren hayvan severlerin işlerinin daha kolaylaşacağı kesin.

Bir kedi ile köpeğin dostluk
kurması en az iki haftayı alır.
Ancak bu dostluğu sağlamak
için yalnızca ‘sabır’ yetmiyor.
Beden dilleri farklı olan bu iki
canlının arasındaki liderlik
sorunu kolay aşılmıyor.

Eğer bir kedi ve köpekle aynı evi paylaşmak istiyorsanız, onları yavruluk döneminde
bir araya getirmeniz gerekiyor. Bu sosyalizasyon
dönemi yavruların birbirini kabul etmelerini kolaylaştırıyor. Köpeklerde 12’nci haftaya kadar ‘kabullenme’ daha kolay oluyor. Yetişkin bir kedi
ya da köpek, karşısına aniden getirilen yaban-

cı bir canlıya karşı şüpheci olabilir. Bu nedenle
karşısındaki hayvanı kabullenmesi zorlaşıyor.

BEDEN DİLLERİ FARKLI

Aslında sorun kedi ve köpeklerin beden
dillerinin farklı olmalarından kaynaklanıyor. Yetişkin kediler, yavru köpeklerin oyunculuklarını
‘saldırı’ olarak görüyor. Yavru köpeğin oyun için
yaptığı davetten hoşlanmayan kediler de agresifleşip tüylerini dikiyor. Bu yüzden de bu iki canlıyı bir araya getirirken dikkatli olunması gerekiyor. Sahibinden çok evini ve yaşam alanını sahiplenen kediler, mekanlarını başka bir canlı ile
paylaşamıyor. Hatta bir başka kedi ile bile…
Kedi ve köpeğin aynı dili konuşmamasının en somut örneği kuyruk anlaşmazlığı… Kediler huzursuz ve ya sinirliyken kuyruklarını sallar. Köpekler ise mutluyken kuyruğunu sallıyor.
Böyle olunca da bir ‘savaş’ çıkması kaçınılmaz
oluyor. Yetişkin bir köpeğin yanına getirilen yavru kedinin oyun oynamak için oradan oraya koşması, köpeğin içindeki avlanma içgüdüsünü de
tetikleyebilir. Kedi ve köpek düşmanlığı sanılan
durumun çoğu zaman bu birbirine ters ifadeler
yüzünden ortaya çıktığını unutmayın.

DOSTLARIMIZ

İLK KARŞILAŞMA ÖNEMLİ
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Kedi ile köpeğin uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi için evin sakinlerine büyük iş düşüyor.
Uzmanlar, kedi ve köpeğin ilk karşılaşması için
sessiz ve sakin bir ortam sağlanması gerektiğini söylüyor. Kalabalık ve gürültülü bir ortamdan
kaçınmak, evde kedi ve köpeği tedirgin edebi-
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lecek yabancı kimsenin olmaması da gerekli. Evin eski sakini köpeğinse, kedi ile karşılaştırıldığında ödüllendirilmesi gerekiyor.
Köpeğin okşanması ya da mama ile ödüllendirilmesi, kediye karşı daha yumuşak olmasını sağlar. İlk karşılaşmada kedi ve köpek
birbirine sert tepki göstermese de bir süre yalnız bırakılmaması
öneriliyor. Bir müddet ayrı odalarda ve birbirleriyle temas edemeyecekleri şekilde bırakılmaları olası kötü sonuçları engelleyebilir.
İlk birkaç gün petlerin yemek ve su kapları için birbirinden
uzak yerler seçmekte yarar var. Özellikle yetişkin kediler stres altında olduklarında yemek yemedikleri için kedinin yemeğinin köpeğin ulaşamayacağı bir yerde olmasına dikkat etmelisiniz.
Yine de eve geldiğinizde kedi-köpeğinizi bir anda üst üste
boğuşken görebilirsiniz. Bu durumda sakın paniklemeyin. Dikkatli
bakarsanız, bunun bir oyun olduğunu anlayacaksınız. Özellikle
bu tür oyunlarda köpekler, kedilere zarar vermemek için ellerinden
geleni yaparlar.

DENGELİ OLUN

Evin ilk sakininin ikinci bir arkadaşı kabul etmesi için aralarında dengeli olmak şart. Özellikle evin ilk sakini kendine gösterilen ilginin azalmadığını hissetmeli. Siz ne kadar çaba sarfederseniz edin; aralarında yine de liderlik sorunu çıkar. Lider olmak isteyen köpek ile lider kabul etmeyen kedi zaman içinde aralarında hiyerarşi kurarak sorunu aşar. Dişi köpeklerin lider olma
dürtüleri çok fazla olmadığı için kedi ile dostluk kurmakta erkek
köpeklere göre daha uyumlu olduklarını da belirtelim.
Bütün bu çabalara rağmen iyi ihtimalle hayvanların birbirlerine alışabilmesi en az iki haftayı alır. Ancak uyumsuz olmaları
durumunda bu sürenin bir-iki aya kadar çıkabileceğini unutmayın… Bütün bu çabaları göze alıyorsanız; hemen evdeki dostlarınızın sayısını artırın.

‘Bİ KEDİ GÖRDÜM SANKİ’

Kedinin sırtında uyuyan bir kuş resmini görüp de ‘kuş ve kedi’ dostluğunun
kolay kurulabileceğine inanıyorsanız yanılıyorsunuz.
Kuş ve kedinin birbirine alışması çok zaman alabilir… Ama sonuçta alışmaları ve anlaşmaları da garanti değil… Eğer kuş ve kediyi bir araya beslemeyi planlıyorsanız, kuşun kafesini kediden uzak tutmalısınız. Hatta kimi zaman kediler yükseklerdeki kafeslere bile ulaşıp devirebiliyorlar. İlle de bu iki
canlıyı bir arada beslemek istiyorsanız; kuşu kilitli bir odada besleyin. Onu
özgür bırakacağınız zaman da yine aynı odada salın. Nihayetinde çocukluğumuzun çizgi filminde olduğu gibi Tweety ile Sylvester’in maceraları gerçek
hayattan alınmıştır, unutmayın.

DOSTLARIMIZ
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Masal şehir: Nürnberg

Almanya’nın sevimli ve buram buram tarih kokan şehri
Nürnberg, tarihte tanıklık ettikleriyle dingin, yenilenmiş
yapılarıyla düzenli ve ilham verici. Gotik binaları, tarihi
surlarıyla bir masal şehrini andırıyor adeta. Savaş suçlularının
yargılandığı Nürnberg Mahkemeleri’ne de evsahipliği yapmış
olan bu şehir, acılı anılar bir kenara bırakılırsa, sizi hayallere
sürükleyebilecek bir atmosfer vaat ediyor.

GEZİ-DÜNYA

AYŞEGÜL EMİR
Tarihi bir doku, muhteşem gotik binalar, Ortaçağ ruhu ve Brüj ya
da Venedik’i andıran sevimli kanallar... Adeta bir masal şehri görünümünde bu şehir. Tarihte tanıklık ettikleriyle dingin, yenilenmiş yapılarıyla düzenli ve ilham verici. Geçmişiyle hesaplaşan, bir dönemi mahkum eden, buram buram tarih kokan bu şehir; Nürnberg. Almanya’nın
Bavyera eyaletinde Münih’ten sonraki ikinci büyük şehir. Savaş suçlularının yargılandığı ünlü Nürnberg Mahkemeleri’ne ev sahipliği yapmış.
İkinci Dünya Savaşı sırasında bombardımanlardan kurtarılan binalar, şehir surları, ihtişamlı katedralleriyle tarihin canlı tanığı adeta. Adolf Hitler’in en sevdiği şehir olarak da biliniyor.
Nürnberg’de büyük tarihi meydanlar ve Ortaçağ ruhunu yansıtan
tarihi binaların büyüsüne hemen kendimi kaptırıyorum. Şansıma gülen
yüzünü gösteren güneş, şehrin atmosferini daha da güzelleştiriyor. Bir
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NÜRNBERG
Bağlı olduğu ülke: Almanya
Nüfusu: 503 bin
Türk sayısı: Nüfusun yüzde 10’u Türk
Görülmesi gereken yerleri: Saint Lorenz Katedrali, Kaiserburg kalesi ve surları, Weisser Turm kulesi, Albrecht Dürer
Evi, Oyuncak Müzesi…

sokaktan diğerine yollanıyorum. Çok büyük olmayan şehir merkezinde
bütün sokaklar birbirini kesiyor. Bombardımanlardan kurtulabilen ve ihtişamı çok uzaktan bile fark edilen Aziz Lorenz Katedrali karşıma çıkıyor. Şehrin bütün geçmişi ve kimliği sanki bu kilisede kendini ele veriyor. Kilisenin inşası tam 200 yıl sürmüş. Gotik sanatının zirve yaptığı mimari eserlerden biri olarak biliniyor. Her metrekaresi özenle işlenmiş,
çeşitli motiflerle pek çok şeyi anlatan kilisenin içinde kendimi hayallere bırakıyorum. Çalmaya başlayan kilise müziği ortamı iyice güzelleştiriyor. Mimari yapısından olsa gerek harika bir akustiği var. Adeta Ortaçağ’ı yaşıyorum sanki.
Saint Lorenz en ünlüsü olsa da şehirde tarihi kilise ve katedral sayısı bir hayli fazla. Church of Our Lady (Katolik Kadınlar Kilisesi), St. Elisabeth, St. Egidien, St. Jacob, St. Klara kiliseleri ve St. Sebald bazilikaları kentin öne çıkan dini yapıları arasında yer alıyor. Her biri ihtişamlı mimarileriyle dışarıdan bakanları çabucak etkisine alıveriyor.

EYLÜL-EKİM 2011

Hangmans Köprüsü

KALE VE SURLARI ETKİLEYİCİ

Şehre asıl damgasını vuran ise
Kaiserburg Kalesi ve bütün şehri çevreleyen ihtişamlı surları... Hemen merkezdeki sur kalıntılarının önünde her
zaman bir turist grubu görmek mümkün. Kaiserburg şehrin yükseklerinde
kurulu. Roma İmparatorluğu döneminde 1050-1571 yılları arasında kral
ikametgahı olarak kullanıldığını öğreniyoruz. Yer yer görülen surlarının kalıntıları şehrin büyüsünü artırıyor. Ana
binadaki kral odalarında eski dönemlere ait silah ve eşyalar geçmişin bugüne
gelen kanıtları gibi.
Eski şehir meydanındaki Weisser
Turm Kulesi ise restorasyon geçirmiş olmasına karşın eski cazibesinden bir şey
kaybetmemiş. Bakmaktan başım dönünce kulenin yanındaki çeşmeye yöneliyorum. Heykeltıraş Jürgen Weber’in eseri. Ehekarussell adlı çeşme bir
aşk şiirinden esinlenerek yaratılmış. Altı
devrede evliliğin tüm evreleri betimlenmiş. Tutkuyla başlayan ve ölümle
noktalanan evlilik betimlemesi bütün
turistlerin ilgi odağı. Ben de kalabalığın arasından kıvrak bir hareketle sıyrılarak yakından inceliyorum figürleri.
Büyük meydan boyunca yürümek bile
tarihi atmosferi solumama yetiyor.
Hoş bir duyguyla doluyorum tarihin kayıp sahnelerinde.

ÜNLÜ RESSAMIN MÜZE EVİ

Asıl hedefim ise ünlü ressam Albrecht Dürer’in evine ulaşmak. Hümanizm ve reform dönemlerinin ünlü
isimlerinden, ressam, grafikçi ve sanat
teorisyeni. 1509 ve 1528 yılları arasında
yaşadığı ve çalıştığı ev güzel bir müze
haline getirilmiş. Müzede hem eserlerini hem de özel eşyalarını görme şan-
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sı yakalıyorum. Hemen girişte bir
harita karşılıyor beni. Dürer’in
yapıtlarının nerede sergilendiği
gösteriliyor. Alt katta, ressamın
yaşamı üzerine metinlerle bilgiler veriliyor. Ailesinden doğumuna, eğitiminden evliliğine,
seyahatlerinden ölümüne kadar
yaşamının tüm evrelerine tanıklık ediliyor. Bir saati alıyor aslına uygun inşa edilmiş evi gezmek. Akşam beşte kapanan
müzeden en son çıkan ziyaretçi de ben oluyorum. Yakındaki
bir kafede yorgunluk atarken yavaş yavaş otele doğru yollanıyorum.
Şehrin sokaklarını yeniden arşınlarken bir yandan da
elimdeki kitaptan tarihine yeniden göz atıyorum. Nürnberg,
tarihiyle ön plana çıksa da aslında Kuzey Bavyera’nın ekonomik merkezi. 115 kilometre
uzunluğundaki Pegnitz Nehri’nin iki yakasında kurulu.
Kentin 14 kilometre boyunca

doğu batı doğrultusundan geçiyor bu nehir. Şehrin tam olarak ne zaman
kurulduğu bilinmiyor. 1050 yılına ait Kral 3. Heincrih dönemi belgelerinde, bu kentten ‘Nuorenberc (Taşlık Dağ)’ olarak bahsediliyor.

GEZİ-DÜNYA

ŞEHRİN ALTIN DÖNEMİ

Altın çağını 1470 ile 1530 yılları arasında yaşamış Nürnberg. O
dönem Prag ve Köln ile beraber Kutsal Roma İmparatorluğu’nun en önemli üç şehrinden biri olmuş. Endüstri Devrimi’nin ardından da Almanya’nın
ilk endüstri merkezlerinden biri haline geldi. Almanya’nın sivil ulaşım-
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da kullanılan ilk demiryolu; Nürnberg-Fürth arasında 1835 yılında inşa
edilmiş. Demiryolunda merkez haline gelen şehrin kaderi de o günden
sonra değişmiş. İkinci Dünya Savaşı öncesinde büyük Nazi mitinglerine
sahne olmuş. Savaş sırasında da büyük yıkıma uğramış. Savaş suçlularının yargılandığı Nürnberg Mahkemesi de bu kentte yapıldı. Ekonomisine fuar aktiviteleri ivme katıyor. Şehirde her yıl en büyük oyuncak fuarı dahil 50 fuar düzenleniyor. Aynı zamanda dünyanın önemli bir oyuncak üretim merkezi konumunda. 1945 yılında bombardıman sonrasında şehrin yüzde 90’ı yıkılmış. Ama savaş sonrasında alınan kararla yapıların tamamı aslına sadık kalınarak yeniden onarılmış. 1966’da da
tarihi görünümünü geri kazanmış.
Kitaptaki bilgileri yutarcasına bir çırpıda bitiriyorum.

OYUNCAK MÜZESİNİ GÖRÜN

Nazi döneminde tanıklık ettiği
acıları bir kenara bırakılırsa Nürn-
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YİYECEKTE ‘LEBKUCHEN’ VE ‘BRATWURST’LA ÜNLÜ

Almanya ve mutfak deyince pek çok insanın aklına soru işaretleri gelir.
Nürnberg mutfağı dünyada iki yiyecekle biliniyor; lebkuchen ve bratwurst. Bir
tür baharatlı çörek olan lebkuchen’da en az yüzde 25 badem, fındık ya da ceviz benzeri bir kuruyemiş ile turunçgil, bal, yumurta gibi besinler bulunuyor.
Bu yiyecek, 1926 yılından bu yana Nürnberger Lebkuchen adıyla tescilli.
Bratwurst ise, Almanya’da çokça bulunan bir tür domuz sosisi. Parmak büyüklüğünde üç sosisin bir ekmeğin içine koyulduğu bu sandviç, turistlerin en çok ilgi gösterdiği yiyeceklerden. Domuz eti bulunmayan yiyeceklerin başında ise ‘ochsenmaul’ olarak adlandırılan ve çeşitli sığır türlerinden
elde edilen et var. Bu etle salata da hazırlanıyor. Nürnberg’teki bu geleneksel
yemekler için sokak kafeteryalarını seçmek mümkün. Geleneksel yemekler
dışında dünya mutfakları da çok yaygın.
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Nürnberg, 2. Dünya Savaşı
sırasında yerle bir oldu.

GEZİ-DÜNYA

berg, kendi halinde münzevi ve çok şey görmüş geçirmiş bir şehir. Kentin tarihi havasının en iyi Handwerkerhof
bölgesinde görüleceğini öğrenmem üzerine de oraya yollanıyorum. Zaten kaldığım otele çok yakın bir bölge olması işimi kolaylaştırıyor. Büyük tren istasyonunun tam
kaşısında... Handwerkerhof el sanatlarıyla ünlü. Takıdan oyuncağa pek çok şey bulunabiliyor. Sakin şehrin
canlı kafeleri ve alışveriş merkezleri de beni kendine çekiyor.
Nürnberg’deki ikinci günümü müzelere ayırıyorum. Küçük şehrin 20’ye yakın müzeyi barındırdığını
duyunca herkes gibi şaşırıyorum. En önemlileri Yeni Müze,
Şehir Müzesi ve en ilgi çekeni ise Oyuncak Müzesi. Şehrin bin yıllık tarihini anlatan şehir müzesi çok şey anlatsa da en çok ilgimi çeken Oyuncak Müzesi oluyor. Bu
müze, dünyanın en büyük oyuncak müzelerinden biri.
Kent merkezindeki tarihi binanın katlarına yayılmış kocaman salonlarda 1971 yılından günümüze, en eskisi
iki yüz yıllık tam 3bin 500 tarihi oyuncak sergileniyor.
Binanın depolarındaki sandıklarda duran 65 bin oyuncak da günün birinde vitrinlerde yer almayı bekliyor.
Sevimli ve küçük bir şehir olan Nürnberg’in sundukları ise sınırsız. İki günlük kısa ve öz bir yolculukla şehri keşfetmenin mutluluğuyla geri dönüşe hazırlanıyorum.
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Şelaleler
cenneti Düzce

Karadeniz’in en batısındaki il olan Düzce, son
yıllarda özellikle sanayide ciddi gelişme
kaydetti. Ancak Düzce, doğal güzellikleriyle de
parmak ısırtıyor. Şelaleleri, yaylaları, tabiat
harikası ormanları ve Batı Karadeniz’in ayakta
kalan tek antik kenti Prusias ile Düzce
görülmeye değer…

GÜLŞEN KANDEMİR

GEZİ-TÜRKİYE

Samandere

Toplumsal hafızamız; son 10 yıldır Düzce’yi deprem ile özdeşleştiriyor. Karadeniz’in en batıdaki ili olan Düzce, 17 Ağustos ve 12 Kasım
1999 depremlerinde ciddi yara aldı. Bu depremlerden sonra Düzce, yaralarını çabuk sarabilmesi ve yeniden kalkınabilmesi için 9 Aralık
1999’da Türkiye’nin 81’inci ili oldu. Ancak Düzce, depremden daha fazlasıyla hatırlanmayı hak eden bir il… Yağmur ormanları, güzel yaylaları, tabiat harikası Samandere ve Güzeldere Şelaleleri, Efteni Kuş Cenneti, kaplıcaları ve Batı Karadeniz’in ayakta kalan tek antik kenti Prusias
ile Düzce görülmeye değer…
Aslına bakılırsa benim için Düzce, ormanlardan ve oksijenden ibaret bir il… Yol anılarımda nefes almak için durulan ferah bir durak… Bu
kez mola vermek yerine birkaç gün bu ili yaşamak niyetindeyim. İstanbul’dan haziran ayında bir cuma günü öğleden sonra yola çıkarken, akşamüzeri Düzce sınırlarında olacağımı biliyorum. Arkadaşlarımla birlikte keyifli bir yolculuk yaptıktan sonra karanlık bastırırken Düzce merkezine
ulaşıyoruz ve kalacağımız Öğretmenevi’ne yerleşiyoruz.

TABİATIN ‘ANIT’ ARMAĞANI

Güzeldere Şelalesi
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Yeni güne Düzce’de uyanırken niyetim ilk olarak Derdin Kaplıcası’na gitmek. Şehir merkezinden güneye doğru 15 kilometre gittiğimizde kaplıca bölgesine ulaşıyorum. Çevresi ormanlık alanlarla çevrili bu bölge, deniz seviyesinden 400 metre yükseklikte… Mide, bağırsak ve safra
kesesi rahatsızlıkları, karaciğer, böbrek ve şeker hastalıklarına iyi gelen
kaplıca sularına girmemek olmaz.
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Kaplıca bölgesini gördükten sonra yönümüzü Samandare Şelalesi’ne çeviriyoruz. Samandere Köyü sınırları içindeki bu şelaleye, ulaşmak
için dereyi takip etmek yeterli… Anıt ağaçlar tarafından çevrilen bölgede aslında üç şelale var. Samandere Şelalesi, döküldüğü yerde, cadı kazanı, adı verilen derin bir bölüm oluşturuyor. Şelalenin arkasında bulunan kaya bloku içinde sular bir ara kayboluyor; çünkü burada doğal bir
mağara var. Sonra yeniden ortaya çıkan sular, akışını sürdürüyor. Şelale, tamamen doğal oluşu ve eşsiz yapısı itibarıyla, Orman Bakanlığı tarafından “Tabiat Anıtı” olarak tescil edilerek koruma altına alınmış.

ŞELALELER DÜNYASI

Düzce’deki ikinci günümüzde şelaleler dünyasındaki ikinci durağımız, Aydınpınar Şelalesi oluyor. Burası il merkezine 10 kilometre mesafede… Güzeldere-Eftani Kuş Cenneti Gölü yolu üzerinde bulunuyor. Burada aslında ardı ardına beş şelale bulunuyor. Bunların tümüne de ‘Aydınpınar Şelalesi’ deniyor. Burada bir de alabalık tesisi var. Geçikmiş öğlen yemeğini burada yiyor ve suyun huzur veren sesini dinliyoruz.
Güzeldere Şelalesi Mesire Yeri'ne ulaşmak için öncelikle Düzce'nin
Gölyaka ilçesine ulaşmak gerekiyor. Gölyaka'dan sonra Güzeldere Şelalesi
tabelaları takip edilerek mesire alanına varıyoruz. Yaklaşık 40 kilometrelik bir yolculuk yaptığımızı hesap ediyoruz. Kamp alanına giderken İçmeler Köyü’nden geçiliyor. Mesire alanına giderken virajlı bir yolda dağ
tırmanıyoruz. Dağın manzarası harika… Uzakta Efteni Gölü görülüyor.
Burası bütün bir gün geçirilebilecek güzellikle bir mesire yeri. Orman Bakanlığı’na ait olan bu yerin işletmesini bir girişimci yapıyor. Eğer
piknik malzemelerini getirmemişseniz burada aç kalmazsınız. Alabalık
ve özel bir köfte yiyebilirsiniz. İşletmecisinden köfteyi Düzce’de özel bir
kasaba yaptırdıklarını öğreniyoruz. Biz erken saatlerde geldiğimiz için köy
kahvaltısı istiyoruz. Tereyağı ve sıcacık ekmekler birbirini kovalıyor. İsteyenler burada çadırda da kalabiliyor. İsteyenler bungalov tipi evleri kiralayabilir. Bu evlerde yaklaşık 5 kişilik bir aile rahatlıkla kalabiliyor.
Güzel bir kahvaltıdan sonra enerji toplayıp şelaleye gitmek üzere yola çıkıyoruz. Yaklaştıkça şelalenin sesini duyuyoruz. Yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra Şelale’ye ulaşıyoruz. Şelaleye gidilen yol boyunca da tahta masalar görüyoruz. İnsanlar şelalenin sesini dinleyerek
buralarda piknik yapıyorlar. Aslında bu şelalenin yüksekliğinin tam 135
metre olduğunu öğreniyorum. Blok kayaların üzerinden dökülen bu şelale, Türkiye’nin en yüksek akan şelalesi unvanına da sahipmiş. Dünyada bile sayılı şelaleler arasına giren bu şelalenin yeterince tanınmamış
olması beni üzüyor. Dar bir vadide olan ve ormanların içinde kalan şelalenin tamamını görmemiz mümkün değil. Yine de yaklaştıkça daha muhteşem görünüyor gözüme… Şelalenin suları bir dere ile birleşiyor. Bura-
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Kardüz Yaylası: Gölyaka ilçesine, 30 kilometre uzaklıkta. Bolu-Kartalkaya kayak merkezi benzeri özellikler göstermekte olup,
Düzce’nin en yüksek tepelerden birine sahip. Burada şehrin manzarasını
izlemek mümkün. Burada her yıl temmuz ayı başında, geleneksel yayla şenlikleri yapılıyor.
Torkul Yaylası: Kaynaşlı ilçesi sınırlarında olan Torkul Yaylası’nın denizden yüksekliği, 1.300 metre… Yaylanın ortasında, doğal
bir gölet var. Göletin çevresindeki ormanda ise, muhteşem ağaçlar bulunuyor. Bu yüksek yayladan, Düzce Ovası ve Karadeniz’in görülebildiğini de belirtelim.
da köpük köpük akan suyun sesini dinlemek çok zevkli. Biraz cesaret sahibi, su geçirmeyecek giysi ve ayakkabıları olanlar Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan patika bir yolu aşıp, merdivenlerden şelalenin sularının döküldüğü yere de inebilirler. Ancak bu iniş sırasında çok
dikkatli olmak gerekiyor. Ne de olsa merdivenler nemli...
Bu bölgede doğa gerçekten harika… Kuş ve su sesinin birbirine karıştığını duyabilirsiniz. Ayrıca şelalenin bulunduğu bölgede; kayından dişbudağa kestaneden ıhlamura kadar onlarca çeşit ağaç var. Yaban hayatı yönünden de zengin olan bölgede boz ayı, kurt, çakal, vaşak, karaca,
geyik, yaban domuzu gibi hayvanların görüldüğü söyleniyor. Doğrusu bize
rastlamadı ama yine de burada normal yürüyüş patikalarının dışına çıkmamak gerektiği konusunda uyarılar var. Muhteşem manzarayı fotoğraf
makineleriyle ölümsüzleştirdikten sonra bölgeden istemeyerek olsa ayrılıyoruz.

KUŞ SESLERİ EFTENİ’YE YAYILIR

Şelale’den dönüşte rotamızı Efteni Gölü’ne çeviriyoruz. 15 dakikalık
bir yolculuktan sonra ulaşıyoruz bu doğa harikasına… Gölün çevresinde
arabayla gidilebilen bölümde kısa bir tur atıyoruz. Burası, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biri. Bu

GEZİ-TÜRKİYE

DOĞA ÇOK CÖMERT

DÜZCE’NİN YAYLALARI
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GEZİ-TÜRKİYE

Efteni Gölü

göl tam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapan bir kuş cenneti. Leylekler, yaban ördekleri, tepeli beyaz balıkçıllar, angıt, sakarmeke, kuğular en rahatlıkla görülebilen kuş türleri… Aslında gölde birçok kuş, nilüfer çiçekleri
ve sazlıklar arasında kolaylıkla saklanabiliyor. Buraya meraklıları foto
safari için geliyor; hem kuşları gözlemliyor hem de fotoğraflıyorlar. Efteni Gölü’nün yüzeyi 100 hektarı buluyor. Burada nadir kuş türlerinin
yanı sıra ender bitki türleri de yetişiyor. Nilüfer, süsen, düğün çiçekleri, kamış, nane, su mercimeği bitkilerinin yanı sıra söğüt, dişbudak, kızılağaç, çınar gibi ağaçları da göl çevresinde görmek mümkün. Gölü araçla gezmek mümkün ama gölün muhteşem manzarasının seyrinin Toptepe Yangın Gözetleme Merkezi’nden yapıldığını belirtelim.
Efteni Gölü’nü görmeye gelenler bu yakında isterlerse konaklayabilirler de… Efteni Kaplıcası’nın konaklama evi ve çevredeki pansiyonlar
kaplıca suyundan yararlanmak isteyenleri bekliyor. Üç farklı havuzu olan
kaplıcanın suyunun romatizmal hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor.

ANTİK KENTTEN KALANLAR

Düzce’deki son günümüzde doğal güzellikler yerine tarihi güzellikleri
görmek niyetimdeyim. Bunun için de Batı Karadeniz’in toprak üstüne çıkartılmış antik kentlerinden birini göreceğim. Düzce’nin Konuralp beldesindeki antik Roma kenti olan "Prusias Ad Hypium"in izlerini görmek
için yollara düşüyoruz. Konuralp beldesi aslında bu antik kentin üzerine kurulmuş. Antik şehrin tarihi, milattan önce 3. yüzyıla kadar daya-
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nıyor. Konuralp ilk olarak tarih sahnesine Hypios adı ile çıkmış. Bu antik kentten toprak yüzüne çıkartılan eserleri korunma görevi şimdilerde Konuralp Müzesi’ne emanet edilmiş. 1994 yılının sonunda ziyarete
açılan müzede bin 825 adet arkeolojik 456 adet etnografik ve 3 bin 837
adet sikke olmak üzere, toplam 6 bin 118 eser bulunuyor. Eserlerin bir
bölümü müze bahçesinde sergileniyor. Müze bahçesinde, tamamı Konuralp'te ele geçirilen ve Roma dönemine ait mimari parçalar, mezar stelleri, lahit, sütun ve sütun başlıkları bulunuyor. Müzenin “arkeoloji salonu"ndaki eserler Neolitik, Eski Tunç, Helenistik ve Roma dönemlerine
ait olup; pişmiş toprak, bronz ve cam eserlerin değişik fonksiyon ve türdeki örnekleri. Aynı salonda Konuralp yakınlarındaki Çavuşlar Köyü'nde
ele geçirilen mezar buluntuları da sergileniyor.
Müzenin Etnografya Salonu’nda ise yakın geçmişimize; 19’uncu
ve 20’inci yüzyıl Osmanlı kültürüne ait kıyafet, ev eşyası ve silahlardan
oluşan eserleri görüyoruz. Taş Eserler Salonu’nda Prusias kentine ait olan
ve Konuralp'te ele geçirilmiş mermerden yapılmış çeşitli heykel ve mimari parçalar bulunuyor. Ayrıca Grek şehirleri, Roma imparatorları ve
Osmanlı padişahlarına ait altın gümüş ve bronz sikkeleri de kronolojik
sırası içinde burada incelemek mümkün.
Bu antik kentin bahçesinde soluklanırken bir taraftan da elimdeki
kitapta Düzce’nin genel olarak tarihine bir göz atıyorum. Bu kitapçıktan öğrendiğime göre, bölgedeki ilk yerleşimciler, MÖ.1400-800 yılları
arasında, Hititler’miş. Daha sonraki dönemde, önce Bitinyalılar ve daha
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YEREL SANAYİCİLERİ
VE İŞİMİZİ
KAYBETTİK!

NE YENİR?

Düzce’de tam bir insan mozaiği görmek mümkün. Çerkez, Abhaz, Laz, Muhacir, Arnavut, Gürcü, Tatar, Boşnak ve Bulgar kökenliler bu ilde huzur içinde yaşıyor. Bu mozaik mutfaktaki lezzetlere de yansımış. Düzce’ye yolunuz düşerse, yerel lezzet olarak, çerkez tavuğu, arnavut böreği, katlama, sarı burma, boşnak böreği tadabilirsiniz. Mısır ekmeği bu bölgede yiyebileceğiniz özel bir ekmek. Düzce köftesi de denenmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor. Lezzet tutkunları şehir merkezindeki “Arnavut köftecisi”cisine uğramadan geçmemenizi tavsiye ediyor.
Tabii köftenin yanında piyaz da olmazsa olmaz…

NE HEDİYE ALALIM?

Düzce’nin tütün kolonyası çok meşhur. Buradan dönerken en güzel seyahat
hediyelerinden biri tütün kolonyası olabilir. Ayrıca fındık ve fındığa dayalı ürünler de alabilirsiniz. Kaynaşlı’daki yol kenarındaki dükkanlardan çanak-çömlek gibi
hediyeler almak da mümkün.
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duğu kadar Düzce son yıllarda kaydettiği
ekonomik gelişme ile de dikkat çekiyor.
Yapılan organize sanayi bölgeleri şehrin sanayi kenti olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Düzce’den ayrılırken bütün bunları düşünüyorum. Ancak böylesi şehirler için sanayi anlamında gelişmeye ne kadar gereksinim var; doğrusu bilemiyorum. Düzce’nin tarihi,
doğal mirasını ve yaşanan gelişmeleri
siz de görmek isterseniz bir hafta sonunuzu ayırmanız yeterli…

GEZİ-TÜRKİYE

sonra Romalılar burayı yurt edinmiş.
Özellikle Romalılar döneminde, bölge
gelişmiş. Hatta Düzce o dönemlerde büyük bir bataklık iken, Romalılar tarafından kurutulmuş ve yerleşime açılmış.
Bu yüzden en küçük bir depremde, büyük hasarlar ortaya çıkmış. Adı gibi dümdüz bir yer olan Düzce’yi Osmanlı
1323 yılında ele geçirmiş. Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp Bey,
yöreyi Osmanlı’nın topraklarına katmış.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle ol-

Düzce Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası, Düzce’nin il
olduğu yıl, yani 1999’da kuruldu.
Odanın başkanlığını iki dönemdir
Kudret Taş yapıyor. 1981 yılından beri
mesleğin içinde olan Kudret Taş, aynı
zamanda 30 yıldır bağımsız çalışan
bir meslek mensubu. Düzce SMM
Odası’nın 210 üyesi var. Bunların 105’i bağımsız çalışan meslek mensuplarından oluşuyor. Aslında bağımsız çalışan meslek mensuplarının bugünlerde keyfi çok yerinde değil. Bunun nedenini, Başkan Kudret Taş şöyle açıklıyor:
“İlimizde yeni yatırımlarla sanayi gelişirken, yerel sanayiciler piyasadan çekilmek zorunda kaldı. İlimizde yatırım yapan firmaların çoğu İstanbul merkezli. Onların zaten
kendi bağımsız organizasyonları var. Yerel ölçekli şirketler
güç kaybederken, biz de müşterilerimizi kaybetmiş olduk.
Yeni işlerin alınması zorlaştı. Öte yandan deprem ve ekonomik
krizle birlikte bir yapı değişikliği oluştu ve esnaflar kapandı, iş kaybettiler. Bu da meslek mensuplarımızı olumsuz etkiledi.”
Düzce’de meslek mensuplarının yaşadığı sorunlar aslında ildeki kabuk değişiminin bir sonucu. Aslında ‘teşvikli iller’ arasında yer alan Düzce son yıllarda birçok sanayi
yatırımını çekti. Teşviklerden sonra iki yeni organize sanayi bölgesine kavuştu. Kudret Taş, “İlimiz, bir sanayi şehri olma
yolunda dönüşüm yaşıyor” diyor. Dönüşümün özellikle istihdam açısından biraz sancılı olduğunu da vurgulayan Taş,
şu değerlendirmelerde bulunuyor:
“İlimiz eskiden tarım şehriydi. Maalesef tarım işçileri
hemen sanayi işçisine dönüşemedi. Bu yüzden de yatırım yapan firmalar dışarıdan çalışan getirdiler. Göç aldık, şimdi de
onun sancıları yaşanıyor. Biraz geç kalınsa da nitelikli işçi
yetiştirmek için ilimizde çalışmalar sürüyor. Biz ilimizde çevreyi kirletmeyen sanayiyi destekliyoruz. İkincil gelişme alanımız, turizm. Yayla ve deniz turizmi için potansiyel büyük.
Turizmde kaplumbağa hızıyla gelişmeler devam ediyor.”
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Enka’da kültür sanat şöleni

23. yıl Enka Kültür Sanat Buluşmaları, 24
Ekim'de başlıyor. Sahne sanatlarının ustaları İstinye’deki Enka Oditoryumu'na geliyor. 9 performansla 20 Aralık'a kadar devam edecek buluşmalarda önemli Avrupa orkestraları, Türkiye müziğinin güçlü sesleri, sezonun yeni ve etkileyici tiyatro gösterileri oditoryumun samimi
ortamında sahne alıyor.
Enka Kültür Sanat Buluşmaları’nda Jo-

hann Strauss Ensemble'ın Avusturya valslerine,
Türk tangosu eşlik ediyor. Çocuklar ve gençler
Neşeli Pazarlar'da dünya birincisi Boğaziçi
Caz Korosuyla birlikte müziğin ve paylaşımın
doğasını keşfe çıkıyor. Bu konser, 11 Aralık’ta...
Enka Kültür Sanat'ın davetlisi olarak Türkiye ile tanışan çok uluslu Mannheimer Ensemble
yaylı sazlar orkestrası, Boğaziçi Caz Korosu ile

birlikte 13 Aralık’ta sahne alacak. Farklı kültür
ve sesleri buluşturan Enka Buluşmaları’nda tiyatro da var. 15 Kasım’da Oyun Atölyesi’nin Don
Juan’ın Gecesi, 22 Kasım’da Dostlar Tiyatrosu’nun Nereye Gidiyoruz/Azizlikler oyunu, 29
Kasım’da ise Duru Tiyatro’nun Sondan Sonra oyunu izlenebilir. Enka Buluşmaları 20 Aralık’ta ise
Zuhal Olcay konseriyle meraklılarına veda
edecek.

KÜLTÜR-SANAT

Keremcem
sevenleriyle buluşuyor
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Türk pop’unun son dönemde en önemli temsilcilerinden olan
Keremcem, 19 Kasım Cumartesi akşamı İstanbul Live sahnesinde
dinleyicisiyle buluşuyor. 4. albümü “Hayata”yı nisan ayında çıkaran
Keremcem, “İyi Müzik için” sloganıyla yeni sezonda kapılarını açan
İstanbul Live’da ilk kez sahne alacak. Uzun zamandır konserler
dışında bir mekanda sahne almayan Keremcem sürprizlerle dinleyicisini şaşırtacak. Keremcem’in 19 Kasım 2011’de İstanbul Live’de konseri saat 21.00’da başlayacak.

EYLÜL-EKİM 2011

Keşanlı Ali
Destanı’nı
oynuyorlar

Sadri Alışık Tiyatrosu yeni sezona, Türk tiyatrosunun en önemli başyapıtlarından biri olan, Haldun Taner'in ölümsüz eseri 'Keşanlı Ali Destanı' ile merhaba
dedi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın yönetmenliğini, Çiğdem
Erken'in müzik direktörlüğünü yaptığı müzikal oyunun
ara kadrosunda Yavuz Bingöl, Songül Öden, Kerem Alışık, Mustafa Üstündağ, Tuba Ünsal, Günay Karacaoğlu,
Kayhan Yıldızoğlu, Yıldırım Gücük, Fuat Onan ve Ayhan
Anıl yer alıyor. Sadri Alışık Tiyatrosu, Pir Sultan Abdal
ve Martı oyunlarını da oynamayı sürdürüyor.

Bir gecede iki caz konseri

İstanbul, 18 Kasım’da iki caz konserine birden ev sahipliği yapıyor. Şehrin hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda aynı gün gerçekleşecek iki konser, caz severleri için seçimi zorlaştıracağa benziyor. Yirminci Yüzyılın Caz Üstadı Duke Ellington'un Orkestrası 18
- 19 Kasım'da TİM Show Center'da sahne alacak. Caz tarihine son elli senenin en büyük
jazz yeteneği olarak geçen Duke Ellington, çok üretken bir besteci, piyanist ve orkestra şefi
olarak biliniyor. Duke Ellington, 1919’dan,1974’de ölümüne kadar yönettiği sayısız toplulukta,
growl and plunger, “junge- style’’ ve insan sesini, sözsüz nota çalan bir enstrüman gibi
kullanarak, jazz alanında birçok yeniliğin temsilcisi oldu. Ölümünden sonra grubun menajeri ve trompetçisi olan tek oğlu Mercer Ellington orkestrayı yönetti. Mercer’in ölümünden
sonra onun oğlu ve Ellington’un torunu olan Paul Ellington orkestranın liderliğini sürdürüyor. Ellington Orkestrası’nın konseri 21.00’da başlayacak. Aynı saatlerde İstanbul’un Anadolu yakasında Fatih Erkoç & Kerem Görsev’in konseri olduğunu da belirtelim. Fatih Erkoç & Kerem Görsev’in konseri Caddebostan Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da start alacak. Müzikseverler ve özellikle caz severler tarafından büyük ilgi görmesi beklenen Fatih
Erkoç ve Kerem Görsev Trio Canlı performanslarıyla sahne alacaklar.

Kenter’den bir çocuk oyunu

Kent Oyuncuları Çocuk Birimi’nin, 2011-2012 sezonundaki ilk oyunu olan Kızıl Rapunzel bilindik Grimm masalının
ana olay örgüsünün içini farklı bir yorumla dolduruyor.
Oyunda toplumun ve insanların kendinden değişik insanlara
uyguladığı baskı sonucu oluşan mutsuzluklar anlatılıyor.
Oyun için özel bestelenen şarkıları oyuncular çello ve gitar eşliğinde özgün koreografiyle seslendiriyor. Oyunda ayrıca
farklı teknikler kullanılarak (sopalı kukla, el kuklası ve ipli kukla) tasarlanmış kuklalar kullanılıyor. Oyun, Şişli’deki Kenter
Tiyatrosu’nda Aralık ayı sonuna kadar izlenebilir.
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Uzun bir aradan sonra Kenter Tiyatrosu’nda yeniden çocuk oyunları sahneleniyor. Kent Oyuncuları Çocuk Oyunları Birimi, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter ve Kadriye Kenter koordinatörlüğündeki yedi kişilik kadrosuyla klasik çocuk hikayelerini farklı okumalarla yeniden yorumluyor ve küçük seyircilerine
kuklalı müzikaller olarak sunuyor. Psikolog danışmanlığında
yazılan metinlerde, çocukları eğlendirerek düşünmelerini
sağlamak temel hedef alınıyor ve tüm oyunlar kukla performansları ile bir karnavala dönüşürken canlı müziklerle çok daha
neşeli hale geliyor.
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Tür: Aksiyon/Polisiye/Komedi
Yönetmen: Serdar Akar
Senaryo: Emrah Serbes
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman,
Cansu Dere, Tardu Flordun, Rıza Kocaoğlu,
Hakan Boyav, Ege Aydan

 Ekranların fenomen haline gelen dizisi "Behzat Ç.",

takipçileriyle bu kez sinema salonunda buluştu. Altın Portakal
film festivalinde Erdal Beşikçioğlu'nun "En iyi erkek oyuncu
ödülü"nü aldığı Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm" filmi, Emrah
Serbes’in romanı “Son Hafriyat”tan uyarlandı. Filmin konusu
şöyle: Yapılan bir ihbar üzerine Gençlik Parkı’na giden cinayet
büro ekipleri, gömülü bir tabut bulurlar. Tabutun içinde yaşlı bir
kadın vardır. Yapılan ilk incelemede kadının canlı canlı

Behzat Ç.: Seni
Kalbime Gömdüm

gömüldüğü ortaya çıkar. Behzat Ç. araştırmalarını derinleştirdikçe
emniyet içinde yasa dışı yollarla faaliyet gösteren bir örgütün
varlığına ulaşır. Bu örgüt 90’lı yıllarda pek çok yargısız infaz
yapmıştır. Behzat Ç., bir yandan gizemli ve zeki bir katil olan
"Red Kit"e ulaşmaya çalışırken diğer yandan ise bu olayların
açığa çıkmasını istemeyen gizli örgütten kendisini ve ekibini
korumaya çalışmaktadır. Behzat Ç'nin sinema versiyonunda Cansu
Dere, Tardu Flordun, Hakan Boyav ve Rıza Kocaoğlu da yer alıyor.

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi

SİNEMA -DVD

 Bu yıl Altın Koza Ödülü'nü kazanan
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Tür: Gerilim/Dram
Yönetmen/Senaryo: Onur Ünlü
Oyuncular: Selçuk Yöntem, Bülent
Emin Yarar, Ezgi Mola, Tansu Biçer

senarist/yönetmen Onur Ünlü'nün filmi
"Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi" alıştığımız aile kavramına eleştirel
bir bakış getiriyor. Film, bir taşra şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan saygın
bir anayasa profesörü olan Celal Tan’ın,
ilk eşinin ölümünden yıllar sonra, bir
şekilde hayatını kurtardığı ve kendisinden çok genç olan bir üniversite öğrencisi kızla evlenmesini ve ardından
yaşanan trajikomik olayları konu ediyor. Ailesi Celal Tan'ın 65. doğum gününü kutlamak için kendisine sürpriz bir
doğum günü partisi düzenler, fakat kutlama öncesi yaşananlar tüm ailenin hayatını değiştirecektir.
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Johnny English'in
Dönüşü
Tür: Komedi/Aksiyon
Yönetmen: Oliver Parker
Senaryo: Hamish McColl
Oyuncular: Rowan Atkinson, Gillian Anderson,
Dominic West, Rosamund Pike

 İngiliz komedyen Rowan Atkinson'ın yine başrolde ol-

duğu filmin yönetmen koltuğunda ise oyuncu ve yönetmen
Oliver Parker oturuyor. "En tesadüfi" gizli ajan Johnny English, küllerinden doğarak geri dönüyor! Bu sefer dünya
büyük bir kaosun eşiğinde. Zira Çin Halk Cumhuriyeti

Başkanı uluslararası bir suikast örgütünün tehdidi altında.
KGB, CIA ve hatta MI-7'nin bile dahil olduğu bir komplo
ağını çözmek için yüksek teknoloji donanıma ihtiyacı olan
ajan Johnny, uluslararası üst düzey bir konferans öncesi
elindeki bütün numaraları kullanmak zorunda...

DVD SEPETİ
 Aşık Shakespeare

Elizabeth dönemi İngiltere'sinde geçen bu romantik
komedi filminde genç Shakespeare'in aşk hayatı anlatılıyor. Shakespeare'in son günlerde aşk hayatı hiç iyi git-

 Gizli Gerçek
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 Mustafa Hakkında Her Şey

Mustafa’nın örnek bir yaşamı
vardır. İyi bir işi, mükemmel bir eşi
ve dünya güzeli bir çocuğu. Fakat bu
eşsiz yaşamı bir kazayla aniden darmadağın olur. Karısı yabancı bir
adamla trafik kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir. Sır dolu yabancı
ise hastaneye kaldırılır. Mustafa karısının adamla olan ilişkisini öğrenmek için çılgınca bir plan yapar.
Fikret adını taşıyan genci kaçırıp
şehirden uzak bir yere götürür, böylece karısının gizli yaşamı hakkındaki
detayları zorla da olsa öğrenecektir.

SİNEMA -DVD

Dr. Norman Spencer ve karısı Claire yeni taşındıkları
evlerinde mutlu bir hayat sürmektedirler. Genetik uzmanı
olan Norman, yeni bir araştırma nedeniyle çok yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bu arada kızları üniversiteye gitmek için evden ayrılır.
Buna canı çok sıkılan Claire, tüm zamanını bahçe ile uğraşarak ve bilgisayar başında geçirmeye başlar.
Mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdükleri evlerinde açıklanması zor
olan olaylar meydana gelir. Kapılar
kendiliğinden açılmaya başlar ve
yeni komşuları ortadan kaybolur.

miyordur. Yeni oyunu için daha bir satır bile yazamamıştır.
Shakespeare'in hayranlarından zengin ve güzel Viola duygusuz bir adam görünümündeki Lord Wessex ile evlenmek
üzeredir. Hayali oyuncu olmak olan Viola, Shakespeare ile
tanışınca ikisi yasak bir aşkın heyecanına kapılırlar.
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Dünyanın ‘yüzde 99’u ayaklandı

62. GÜN

Acı üstüne acı

Türkiye yaz aylarında başlayan terör
olaylarının yoğunlaşmasıyla zorlu bir süreç yaşıyor.
Ramazan ayında Çukurca’da askerlerin şehit
edilmesiyle tırmanan süreç, Ankara Kızılay’daki
terör saldırısıyla yeni bir boyut kazanırken yaklaşık
iki aydır hemen her gün farklı noktalardan şehit
haberi geliyor. Güneydoğu illerinde karakollara
saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Öğretmenlerin
PKK tarafından kaçırılması olayları da tüm
Türkiye’yi tedirgin ediyor. Bütün bu gelişmeler
siyaset gündeminin de tansiyonunu yükseltiyor.
Seçim öncesinde frene basıp, ağustos sonlarından
itibaren eylemlerini yoğunlaştıran PKK terörüne karşı işbirliği arayışı devam
ederken kentlerin de hedef alınması korkuyu büyütüyor.
Bu süreçte Bitlis’te 5 polisin ve ardından Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 26 askerin şehit edilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Karadan ve havadan sınır ötesi
operasyon başlarken savaş uçakları, PKK’nın Kuzey Irak’taki en büyük kamplarının
bulunduğu Kandil, Zap, Hınere, Hakurk, Metina bölgelerine bomba yağdırdı.
Türkiye şehitlerine ağlarken İSMMMO da yayınladığı açıklamada saldırıları kınadı. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, “Biz artık Vatanımızın ve Mehmetçiğin adını ölümle değil, yaşamla birlikte anmak istiyoruz. Savaş yerine barışı, kindarlık yerine kardeşliği yüceltmek istiyoruz” diye seslendi. Arıkan, sivil, asker, polis, çocuk, genç, ihtiyar demeden süren bu ölümlerin ve terörün son bulması için tüm kurum ve kuruluşları,
sivil toplum örgütleri ve aydınları sorumluluk almaya çağırdı.
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Bankalar ile politikacıları uluslararası ekonomik
krizin sorumlusu olarak gösteren ve krizin neden olduğu
toplumsal sorunları protesto eden ABD’li göstericilerin
Wall Street karşıtı hareketi, dünyanın dört bir yanına
sıçrıyor. Avrupa başta olmak üzere Asya, Latin Amerika, Afrika ve Okyanusya’ya sıçrayan gösteriler, son yılların en büyük küresel protesto eylemine dönüşüyor.
Dünyanın dört bir yanındaki başkentlerde sokaklara dökülen on binlerce insan, günlerdir ekonomik krizin sorumlusu olarak gösterdikleri politikacı ve bankaları protesto ediyor.
Birçok kentte şiddet olayları yaşanırken İtalya
ve İspanya’da protestocular polisle çatışıyor, bankaları yağmalıyor. Protestoların kalbi olan New York’ta binlerce kişi yürürken Roma’da olaylar büyüyor. Sosyal medyanın gücünü kullanarak dünyanın dört bir yanına yayıldığı düşünülen Wall Street protestoları, son bir ay içinde Yeni Zelanda’dan Kanada’ya kadar uzanan bir coğrafyayı etkisi altına aldı. Kendilerini Indignati (Öfkeliler) olarak tanımlayan protestocu grup, Roma’yı adeta alt-üst ederken Lizbon, Portekiz, Atina, Paris, Madrid gibi merkezler yanısıra Sidney, Tokyo, Tayvan’ın başkenti Taipei’de binlerce insan eylemlere akıyor.
Wall Street protestocuları, ekonomik krizin toplumun yüzde 1’i temsil eden zenginleri daha da zengin, yoksulları ise daha fakir kıldığını ifade etmek için,
“Bizler yüzde 99’uz” sloganını benimsiyor. Bu slogan
şimdi onlarca kentte protestocuların dilinde.
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Bu kez Van’da yıkıldık

Bir deprem bölgesi olan ülkemizde bu kez
de Van’da 7,2 büyüklüğündeki depremle yıkıldık.
Depremde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Deprem sonrası görüntüler,
her fırsatta dile getirilen yapı denetim sistemi, imar
yasaları, kent ve yerel yönetimlerle ilgili mevzuattaki eksiklikleri, yanlışlıkları bir kez daha gözler önüne serdi. Bir doğa olayı olan deprem Tür-

kiye’de yine bir afete dönüşmüş oldu.
7,2’den sonra gelen artçı sarsıntılar Van ve
yakın illerde büyük şoklar yaşatırken yardımlardaki kaos dış basında geniş yankı buldu. Van depremine geniş yer ayıran yabancı medya, kurtarma çabaları ve mucize öykülerinin yanı sıra yardım operasyonlarındaki eksikliklere de vurgu yaptı. Deprem bölgesinin, sismik olarak aktif olmasına rağmen hazırlıklı olmadığı, yardım çabalarının yetersiz kaldığı, kaos yaşandığı
savunulurken, özellikle insanların, enkazın altında kalanları kurtarmak için elleriyle enkazı
kazması dikkat çekti. Yabancı medya, Türkiye’nin “dış yardım tekliflerini reddetmesi”ni
eleştirirken de “acımasızlık ve duygusuzluk” gibi ağır nitelemeler kullandı.
Bütün bu gelişmeler arasında bir diğer
tüyler ürpertici iddia da Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nden geldi. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şube Başkanı Tekin
Saraçoğlu, yapı denetimi olan 19 ilde tespit
edilen vasıfsız inşaat malzemelerinin denetim
olmayan illere gönderildiğini öne sürdü. Saraçoğlu’nun bu iddiası, önümüzdeki dönemde hem yapı denetiminin hem de bu uygulamanın olmadığı illerin uzun süre konuşulacağına işaret ediyor.

Kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet pek çok kesimi kaygılandırıyor. Hemen her gün, özellikle boşanmak
isteyen kadınların öldürüldüğü haberleriyle sarsılan Türkiye’de buna tepkiler büyürken alınan önlemler henüz sonuç
vermiş değil. “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”
öncülüğünde yapılan protestolarda, devletin şiddet gören kadını “gerçek” anlamda korumadığına vurgu yapılıyor.
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62. GÜN

Kadın cinayetlerini
durdurun!
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EN ÇOK SATANLAR

 Yazar: David Nicholls  Yayınevi: Pegasus Yayıncılık  Sayfa
sayısı: 536

'Bir Gün', trajik bir aşk öyküsü. Dexter ve Emma'nın yirmi yıl önce üniversitede
başlayan tek gecelik ilişkileri, yirmi yıl boyunca kesintilerle, arkadaş olarak
devam eder. Hayat ikisini de değişik yerlere ve insanlara savurur durur.
Arkadaşlık adını verdikleri ilişkileri aslında büyük bir aşktır. İkisinin de sevgilileri
olur zaman içinde. Dexter evlenir ve bir çocuk sahibi olur. Kısa bir süre sonra da
boşanır. Boşanmasının ardından Paris'de yaşamaya karar veren Emma'yı
ziyarete gider. 20 yıl sonra Emma'ya aşık olduğunu ve onsuz olamayacağını
artık iyice fark etmiştir. Ancak Emma'nın Fransız bir sevgilisi olduğunu
öğrendiğinde dünyası başına yıkılır...

Küçük Mucizeler Dükkanı

 Yazar: Debbie Macomber  Yayınevi: Martı Yayınları
 Sayfa sayısı: 480 Kitapları bütün dünyada 140 milyondan fazla

satan ve birçok dile çevrilen Amerikalı yazar Debbie Macomber’ın Küçük
Mucizeler Dükkanı kitabı aslında, büyük umutlar ve dostluğun
iyileştirici gücüne dair sımsıcak bir hikâye... Kitap, kanser hastalığını
yenen bir kadını ve açtığı tuhafiye dükkanındaki örgü kursuna gelen
kursiyerlerin hayatlarını, bu kursla beraber değişen kaderlerini
anlatıyor. Hayli akıcı bir dile sahip olan Küçük Mucizeler Dükkanı'nın
henüz Türkçe'de yayınlanmamış serisinde 9 devam kitabı daha var.

Ve Steve Jobs
Apple'ı Yarattı

KİTAP

 Yazar: Michael Moritz  Yayınevi: İş Bankası
Yayınları  Sayfa sayısı: 389

Michael Moritz’in uzun bir hazırlık sonunda kaleme aldığı
kitap, 6 Ekim'de yaşamını yitiren Steve Jobs'un ve Apple'ın
öyküsünü anlatıyor. Kitapta bugün dünyanın en sıra dışı
ve en büyük teknoloji firmalarından olan Apple
Computer’ın Steve Jobs’un baba evinin garajında başlayan, olağanüstü aktörler ve
çalkantılarla dolu hikayesine ayna tutuluyor. Kurucu Steve Jobs’un Apple’dan ayrılıp
NeXT’i kurması, sonra 1986 yılında Pixar’ı satın alması ve nihayet 1990’ların sonunda
yuvaya geri dönüşü ve sonrasında yaşananları teknoloji tutkunları merakla okuyacak.
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 S*ktir Et

 Karatay Diyeti

 Mesnevi'den Hikayeler
 Bir Gün

 Küçük Mucizeler Dükkanı

 Ve Steve Jobs Apple'ı Yarattı
 İskender

 Meleklerle Yaşamak

 Abdullah Öcalan'ı Nasıl Sorguladım
 Saf ve Düşünceli Romancı

ŞİİR

İZMİR SAAT ÜÇ

Hemen hemen bomboş sokakta az ileride
iki dilenci, birisi tek bacaklı
ötekinin sırtında taşınıyor
durdular - geceyarısı far ışığında
donup kalan bir hayvan gibi sonra yürümeye devam ettiler
ve okul bahçesindeki çocuklar gibi çabucak
geçtiler caddeyi öğlen sıcağında
sayısız saatler tıkırdarken uzayda
Mavi parıldayarak kaydı geçti dubaların
önünden,
Kara süründü ve büzüldü, taştan dışarı bakarak,
beyaz bir fırtına olup esti gözlere
Nalların altında ezilince saat üç
ve karanlık ışık duvarını çalınca
uzandı şehir denizin kapısının ayaklarına
ve parıldayarak akbabanın keskin gözlerinde

TOMAS TRANSTRÖMER
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 Remzi Kitabevi (Ekim 2011)

Bir Gün

Başka Sorusu Olan

 Yazar: Ranga Yogeshwar  Yayınevi: Pegasus
Yayıncılık  Sayfa sayısı: 320 Bilim pek çok insanı

korkutur. Fakat bilim hayatın her yerindedir ve günlük
yaşamın içindeki bilim, sanıldığı kadar karmaşık da değildir.
Hint asıllı Alman Fizikçi Ranga Yogeshwar, bu kitabında bize
bu 'anlaşılır' bilimsel gerçekleri sunuyor. Çoğumuzun gereksiz
olduğuna inandığı ama cevabını bilmediği soruların yanıtlarını
öğrenince, çok şaşıracak ve bazı cevapları yaşamınızda
uygulayıp ne kadar işe yaradıklarını göreceksiniz. Örneğin;
bodrum katındaki nemlenme, bu kitabı okuduktan sonra sizin için sorun
olmaktan çıkabilir...

Kutsal Kızlar

 Yazar: Elizabeth Chadwick  Yayınevi: Artemis
Yayınları  Sayfa sayısı: 560 Roman, 13. yüzyıl

Fransa'sında geçiyor. Bridget, Maria Magdalena soyunun
gizemli yeteneklerini geliştirme sorumluluğuyla büyür. Ancak
tüm gücü elinde tutan Katolik Kilisesi, şifacılık becerilerini ve
doğaüstü yeteneklerini kullandığı için Bridget’i yok etmeye
kararlıdır. Artık onun için korku ve kasvet dolu günler
başlamıştır. Bridget’in soyunu sürdürme görevi, onu bir Katolik
olan Raoul de Montvallant’ın kollarına iter. Ancak katı Kilise
yönetimi, Raoul’u isyankar ilan edince, durdurulamayan Katolik lider
Simon de Montfort korkunç bir intikam almaya hazırlanır.

Her Gün 60 Saniye Felsefe

 Yazar: Andrew Pessin  Yayınevi: Omega
 Sayfa sayısı: 144 Her Gün 60 Saniye Felsefe, Eski
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KİTAPLAR

Uçan Sınıf
Yazar: Erich Kastner

Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa sayısı: 176

Erich Kastner, çocuklar için de, büyükler

için de yazan Almanya'nın ünlü yazar-

larından biri. Uçan Sınıf'ın kahramanla-

rı, yatılı bir okulun çocukları. Yılbaşına az

bir zaman kalmıştır. Çocuklar, Uçan Sınıf

adında bir oyun hazırlamaya karar verirler. Ne var ki çalışmaları yarım kalır.

Çünkü bir başka okulun öğrencileri, hem

oyunda rol alan oyunculardan birini,

hem de çocukların alıştırma kitaplarını kaçırmışlardır.

Resimli İlk
Hayvan Atlasım
Yazar: Deborah Chancellor

Yayınevi: Mandolin Yayınları
Sayfa sayısı: 48

En büyük kertenkele hangisidir? Geyik-

ler yüzebilir mi? Tüm bu soruların ve daha
fazlasının cevabını bulabilmek için dünyanın çevresindeki yolculuğunda sevim-

li penguene eşlik edin. Resimli İlk Hayvan

Atlasım'daki renkli haritalar ve etkileyi-

ci doğa manzaraları farklı canlıların yaşam alanlarını daha yakından tanımanızı
sağlayacak.

KİTAP

Yunanlılar gibi “bilgiyi seven” ama bilgi edinmeye ya da mevcut
bilgileri üzerinde düşünmeye ayıracak vakit bulmakta güçlük
çekenlere iyi bir çözüm sunuyor. Her biri bir solukta
okunabilecek 60 bölümden oluşan bu kitapta Andrew Pessin size
nasıl felsefe yapacağınızı gösteriyor.“Metroda giderken kaç tane
felsefe sorunu çözebilirsiniz?” diye soran yazar kitabında yaşam,
evren ve başka birçok şey hakkında daha derinlemesine
düşünmek için kusursuz bir başlangıç yapmayı vaat ediyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Cepten ‘ücretsiz’ konuş

Akıllı telefonlar üzerinden ücretsiz ya da düşük ücretli iletişim sağlayan uygulamaların
sayısı her geçen gün artıyor. Bu uygulamalarla ücretsiz konuşabilirsiniz.

AYŞEGÜL EMİR

TEKNO-YAŞAM

Teknoloji geliştikçe iletişimin yeni şekilleri de kendini gösteriyor. İnternet üzerinden haberleşme artık yaygın olarak herkes tarafından kullanılıyor. Anında mesajlaşma gibi servisler yanında internet üzerinden ses taşıyan (VoIP-Voice over IP) teknolojisiyle iletişim de yaygınlaşıyor. Cep telefonundan ya da bir bilgisayar üzerinden internet yoluyla bedava konuşma yapmak da son dönemin
gözde trendleri arasında. Özellikle yüksek faturalardan bıkanlar için
alternatifler arasında yerini alıyor. Akıllı telefonlar üzerinden ücretsiz
ya da düşük ücretli iletişim sağlayan uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor. iOS, Android gibi farklı cep telefonu işletim sistemlerinde kullanılabilen uygulamalarla ücretsiz konuşmayı başlatmak
çok kolay. Uygulamayı indirip, rehberi eklemek ya da kullanıcı adı
almak yeterli oluyor. Bu servisleri kullanan yakınlarınızla kablosuz
internetin olduğu ortamlarda ya da internet paketinizi aşmadan ücretsiz konuşabilirsiniz. Kullanıcıların kablosuz internet ağına bağlı değillerse konuşmalarının ücretlendirebileceğini de unutmaması
gerekiyor. İSMMMO Yaşam’ın bu sayısında cepten ücretsiz konuşmayı
sağlayan servisleri araştırdık.
 Tango: iOS ve Android platformları için sunulan Tango uygulaması, internet üzerinden görüntülü ve yazılı görüşme yapmayı sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan hizmet telefon tabanlı olarak çalışıyor. Kamerasını istediğiniz anda açabileceğiniz uygulama video kalitesiyle dikkat çekiyor.
 Viber: Apple’ın cihazlarında kullanılan bu ücretsiz iletişim servisi, diğer markalarla da kullanılmaya başlandı. App Store’dan indirilen
bu uygulamayla rehberinizdeki Viber kullanıcılarıyla yurtiçi veya yurtdışında bedava konuşabiliyorsunuz. İnternet bağlantısı dışında ücret ödemeden
sesli ve yazılı iletişim imkanı tanıyor.
 Blip.me: Bir BasKonuş servisi. Modern telsiz olarak adlandırılıyor. Takım halinde çalışan ve sahada elemanı olan şirketler için ideal olarak görülüyor. iOS ve Android platformu için geliştirildi. Yazılı mesajlaşmayı sesli iletişimle birleştiriyor. Servis, rehberinizdeki kişileri tarayarak
Blip.me kullananları anında listeliyor.
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Skype: Dünyanın herhangi bir yeriyle telefon görüşmesi
yapmanızı sağlayan ücretsiz bir yazılım. Skype çok fazla telefon faturası ödemekten bıkanlara göre... Bilgisayarınıza ya da cep telefonunuza yükleyeceğiniz yazılımla kullanmaya başlayabilirsiniz. Dünyanın her yerinde Skype hesabı olanlarla ücretsiz, sabit hat ve cep
telefonlarıyla çok düşük fiyatlarla konuşabilirsiniz. Skype, metinsel,
sözlü ve görüntülü görüşme olanağı sunuyor.
eBuddy: Mesajlaşma servisini cep telefonuna yükleyenler diğer eBuddy kullanıcılarıyla bedava konuşup, yazışabiliyor. eBuddy;
MSN, Yahoo, AIM, Google ve Facebook gibi mesajlaşma servislerine bağlanabiliyor. Java, Android, iOS platformları için ücretsiz sunulan uygulamayla sohbet hesaplarını mobil şekilde kullanmak kolay. Uygulamayı cihazınıza kurup kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz
yeterli.
Fring: Skype’nin önemli rakiplerinden biri. İyi bir mobil iletişim uygulaması. Fring kullanıcıları arasında ücretsiz olarak metinsel,
sesli ve görüntülü görüşme yapmak mümkün. Sadece cep telefonuna indirilerek kullanıcı hesabı oluşturulması gerekiyor. Fring rehberine diğer kaynaklardaki arkadaşları da eklemek mümkün.
MSN, Twitter, Google Talk, Yahoo gibi servilerin eklentileri var. Bu servisler arasında uyumlu olanlarla sesli görüşme yapma imkanı da sunuyor.
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Kötü fotoğraf çektirmiyor

Casio, Exilim serisinin yeni üyesi Z3000’i Türkiye’de satışa sundu. Casio Z3000, büyük dokunmatik ekranı, 16.1 megapiksel çözünürlüğü ve yeni çekim teknolojileriyle dikkat çekiyor. Casio Z3000, 22.6 milimetrelik ince kompakt gövdeye sahip. Arka yüzünde
3.2 inç büyüklüğünde geniş LCD dokunmatik ekranı var. Tuş karmaşasını dokunmatik ekranıyla ortadan kaldırıyor. Tam şarjla 560 kare fotoğraf çekebiliyor. Ürün, aşırı kontrastlı
ya da ışığın yetersiz olduğu ortamlarda dahi ‘Premium Auto’ çekim moduyla tüm ayarları otomatik olarak gerçekleştirip gerçek hayata yakın renk değerlerinde fotoğraf sunuyor.

Üç boyutlu cep telefonu

Üç boyutlu cep telefonu LG Optimus 3D, Türkiye’de satışa sunuldu. Vodafone,
LG Optimus 3D’yi Türkiye’de bir ilk olarak internetiyle satışa çıktı. LG Optimus 3D,
3D stereoscopic ekranı ve 3D arayüzü sayesinde kullanıcıları gözlüksüz 3D keyfi
ile buluşturuyor. Android işletim sistemiyle çalışıyor. 5 Megapiksel dual kamera
özelliği sayesinde yüksek kalitede üç boyutlu fotoğraf ve video çekme
avantajı sunuyor. 3D TV/Monitor (720p) sayesinde HDMI bağlantısı
sağlayan telefondaki YouTube 3D uygulaması sayesinde kullanıcılar
diledikleri gibi 3D içerik yükleyip paylaşabiliyorlar.

Kapalıyken de şarj ediyor
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Ultra ince notebook

Tablet bilgisayarların inceliği ve notebookların gücünü bir araya getirmeye çalışan ultrabooklar bilgisayar
dünyasının yeni gözdeleri. Toshiba yeni ultrabook modelleriyle bu kategoriye katkıda bulunuyor. Ultra taşınabilir özellikli 33.8 santimetre (13.3 inç) notebooklarını Türkiye’de satışa sundu. Z830 serisi notebooklar yalnızca
1.12 kilogram ağırlığında. Toshiba’nın ürün portföyünde ultrabook cihazları olarak
adlandırılan the Portege Z830 ve Satellite Z830 modelleri yer alıyor. İki ürün de
yüzde 20 daha hafif ve yüzde 40 daha ince. Yeni cihazlar taşınabilirliği, sağlamlığı ve gereken tüm temel özellikleri gerçek bir şıklık içinde sunuyorlar. İkinci nesil Intel Core işlemcileri ve ultra hızlı DDR3 hafıza destekli Z830 serisi hem
iş hem de eğlence için gereken performansı sağlıyor ve uzun pil ömrüne sahip.

TEKNO-YAŞAM

Yeni Asus U ve N serisi dizüstü bilgisayarları kapalıyken
de USB Charger+ fonksiyonu sayesinde USB ile şarj olabilen
tüm cihazları şarj edebiliyor. Çabuk biten pil ve her yerde bulunamayan şarj aletleri sorununa USB bağlantılı şarj aletleri hızlı ve kolay çözümler sunuyor. Asus’un yenilenen N ve
U serisi dizüstü bilgisayarlarında yer alan USB Charger+ fonksiyonu USB’den şarj olabilen cihazlar için bir yenilik sunuyor.
Oldukça kullanışlı ve zaman kazandıran bir özellik olan USB Charger+ fonksiyonu sayesinde
bilgisayarınız kapalıyken bile USB
bağlantılı cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca, sahip olduğu
USB 3.0 girişleri ile de USB 2.0’a kıyasla 10 kata kadar daha hızlı veri transfer hızı sağlıyor.
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KOMİK RESİMLER



KARNE

Karne günüydü. Küçük çocuk okuldan

döndü. Annesi, “Karnen nerede?” diye sor-

du.

Çocuk gülerek, “Arkadaşıma ödünç

verdim. Babasını korkutacak” dedi.

KAVUK
YUVARLANDI

Nasrettin Hoca’nın kızı müthiş
bir gürültü duyup uyanır.

- Baba, bu ses nedir?

MİZAH

- Hiç kızım, hiç! Kavuk merdivenden yuvarlandı.

- Aa, baba bir kavuktan bu
kadar ses çıkar mı?

- Çıkar kızım, çıkar. Altında
ben olursam çıkar.
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KARIM BENİ DUYMUYOR

Adam doktora gider:
-Doktor bey, galiba karımda işitme kaybı başladı. Ne yapabiliriz?
-Eve gittiğiniz zaman, karınızın arkasında, biraz uzakta durun. Normal bir sesle ona
soru sorun. Eğer sizi duymazsa biraz daha yaklaşın ve sorunuzu tekrarlayın. Hangi mesafede duyduğunu tespit edelim, ona göre tedavi uygularız.
Adam eve döner. Mutfağın kapısında durur ve normal bir sesle:
-Hanım, akşam ne yiyoruz?
Kadın cevap vermez. Adam yaklaşır tekrar tekrar sorar:
-Hanım, akşam ne yiyoruz?
Kadın yine cevap vermez. Adam iyice yaklaşıp tekrarlar:
-Hanım, akşam ne yiyoruz?
Karısı cevap verir:
- 3 seferdir köfte diyorum ya!...

KİMİNLE EVLİ

Hakim, mahkemede Temel'e sormuş:
- Kiminle evlisin?
- Bizum kariylan! Hakim sinirlenmiş:
- E, herhalde, sen hiç erkekle evlenen duydun mu?
- Duydum tabi, nasil duymadum!
- Kimmiş?
- Bizum kari.
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4-Bir çuval cevizim var sayarım tükenmez
5-El eker, dil biçer

6-Konuş deyince konuşur, sus deyince susar
7-Sarıdır sarkar, düşeceğim diye korkar

8-Yazın sıvasını yapar, kışın kapısını kapar
9-Sende var bende var, bir kuru dalda var

5-Yazı

4-Yıldız

3-Tavşan

2-Gündüz-gece
1-Kitap

Cevaplar

KOPYA

Bir gün okulda matematik öğretmeni yazılı yapıyormuş, kağıtları toplamış.

Ertesi gün Ahmet’e; “Sen Ali’den kopya çektin. Sıfır aldın” demiş.

Bunu duyan Ahmet’in babası öğretmene
sormuş;

“Hocam siz benim oğlumun kopya çektiğini nereden biliyorsunuz?”

Öğretmen de; “Ali altıncı soruya ‘Bilmi-

MİZAH
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Genç deve annesine sormuş:
- Anne niye bizim ayaklarımız bu kadar büyük?
Anne cevap vermiş:
- Çölde kuma batmamak için.
Genç deve tekrar sormuş:
- Peki kirpiklerimiz niye bu kadar gür?
Anne tekrar cevap vermiş:
- Çölde kum fırtınalarında kum kaçmasın diye.
Merakı yatışmamış olan genç deve bir soru daha sormuş:
- Bizim niye hörgüçlerimiz var?
Anne deve sabırla yanıtlamış:
- Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu hörgüçlerimizde depolarız.
Sonunda dayanamayan genç deve sormuş:
- Peki bizim bu hayvanat bahçesinde ne işimiz var?

3-Arşın ayaklı, burma bıyıklı

6-Radyo

MERAKLI DEVE

Padişahın biri, “Bana yalan söyleyebilene bir küp dolusu
altın vereceğim” demiş. Yalancılar, hemen saraya koşuşturup başlamışlar yalana: “Bir kuş, aslanı kapıp yuvasına götürdü.
Padişah; “Bunun neresi yalan? Kuş kartaldır, arslan da kuzu
kadar minik bir yavru. Kaptı mı götürür tabii!”
“Komşu ülkede bir eşeği kral yaptılar.” Padişah; “Ülkenin
kralı, pencereden bakınırken tacını düşürmüş. Taç da pencerenin altındaki eşeğin başına geçmiş. Taç kimin kafasındaysa, kral odur tabii.”
“Padişahım, ben gökyüzüne bir ok attım. Altı ay sonra geri
döndü!” “Senin ok bir ağacın üstüne düşmüştür. Ağaç,
sonbaharda yapraklarını dökünce, takılacak yer bulamayıp yere inmiştir.”
Böylece padişah, her yalana gerçek bir bahane bulmuş ve
kimse padişaha bu yalandır dedirtememiş. Ama bir gün
bir Kayserili gelmiş; “Padişahım, sen benim babamdan
borç olarak bir küp dolusu altın almıştın. Şimdi geri almaya geldim. Yalandır dersen ödülümü ver. Yalan değil dersen borcunu öde.”

2-Attım siyah yumağı, tuttum beyaz yumağı

7-Ayva

 İsveçli, şarabına sinek düşünce aynı kadehte yeni
şarap getirilmesini ister.
 İngiliz, yeni kadehte yeni şarap getirilmesini ister
 Finlandiyalı, sineği kadehten alır ve şarabı içer.
 Rus, şarabı sinekle içer.
 Çinli, sineği yer fakat şarabı içmez.
 İsrailli, sineği yakalar ve Çinliye satar.
 Yunanlı, şarabın üçte ikisini içer ve yeni şarap ister.
 Norveçli, sineği yakalar ve yem olarak kullanmak
üzere balığa çıkar.
 İrlandalı, sineği ezerek şaraba karıştırır ve İngiliz’e
ikram eder.
 İskoç, farkında olmadan şarabı sinekle içer, sinek
boğazına takılınca “Allah kahretsin şimdi içtiğimi
kusacağım!” der.
 Amerikalı, lokantaya tazminat davası açar ve 65
milyon dolar tazminat talep eder.
 Türkleri masada temsil etmekte olan Temel ise
yandaki eczaneden bir sinek ilacı almaya gider.

PADİŞAH VE KAYSERİLİ

lından

8-Kırlangıç

ULUSLARARASI
DAVRANIŞLAR

1-Açtım okudum dalından, yedim doydum ba-

9-İsim

 İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ

yorum’ diye cevap vermiş. Ahmet de altıncı sorusuna ‘Ali bilmiyorsa ben de bil-

miyorum’ yazmış.”
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10 ücretli 1 şirkete
bedel

İSMMMO HABER

Türkiye’nin alanında en büyük mesleki örgütlenmesi olan İSMMMO Türkiye’nin vergi profilini araştırdı. İSMMMO ‘Türkiye Vergi Profili’ raporunu eylül ayının son günlerinde yayınladı. Rapora göre, göre sayıları
5 milyona yaklaşan asgari ücretliler, Türkiye’nin en büyük 90 dev firması
kadar vergi öderken, 6 milyon 750 bin civarındaki tüm ücretlilerin ödediği vergi ise Türkiye’deki 652 bin şirketin ödediği vergiyi geçti.
Raporla ilgili değerlendirmede bulunan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan Türkiye’nin daha adil ve gelir adaletini sağlayacak bir vergi sistemini tartışması gerektiğini belirtti. Arıkan rapora göre toplam servet, gelir
ve sermaye karlarından elde edilen verginin yüzde 43’ünün ücretlilerin
cebinden çıktığını anımsatarak, “Türkiye daha adil ve gelir adaletini sağlayacak bir vergi sistemini tartışmak durumundadır. Vergi tabanının genişletilmesi, düşük gelir gruplarına vergi muafiyeti sağlanması, dolaylı vergilerin bütçe payının geriletilmesi vergi politikasının temel karakterini oluşturmalıdır. Mevcut yapı ne yazık ki, eşitsizlikleri derinleştirici bir rol oynamaya devam etmektedir” diye konuştu.

ŞİRKETLERİN VERGİ PERFORMANSI DÜŞÜK
İSMMMO, Türkiye Vergi Profili araştırmasını, Gelir İdaresi Başkanlığı istatistikleri, OECD vergi tabanı verileri ve genel bütçe vergi gelirleri
tahsilatı verilerinden yararlanarak hazırladı.
İSMMMO’nun “Türkiye Vergi Profili” raporuna göre 2010 yılının tamamında 4 milyon 738 bin asgari ücretli ortalama 1.063 TL vergi ödeyerek, kamunun kasasına 5 milyar 38 milyon TL kaynak aktardı. Böylelikle asgari ücretli aralarında Ford, Mercedes-Benz Türk, Oyak Renault, Arçelik, Yapı Kredi, Vakıflar Bankası, HSBC, Aygaz, Petrol Ofisi gibi dev şirketlerin bulunduğu, Türkiye’de 2010 yılında en fazla kurumlar vergisi veren 100 firmanın 90’nın toplamı kadar vergi ödedi. 22 milyar 649 mil-
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KİM NE KADAR VERGİ ÖDEDİ?
Grubu
Asgari ücretli
Diğer ücretliler
Dev firmalar
Tüm şirketler

Vergi ödeyenlerin
sayısı
4 milyon 738 bin
2 milyon 12 bin
100 büyük firma
652 bin şirket

Ödenen vergi (2010-TL)
5 milyar 38 milyon TL
22 milyar 649 milyon TL
12 milyar 350 milyon TL
22 milyar 855 milyon TL

yon TL vergi ödeyen diğer ücretliler ise, asgari ücretlilerle beraber, toplamda 12 milyar TL vergi ödeyen 100 firmanın iki katından fazla vergi
ödedi. Ücretlilerin toplam ödediği vergi ise tüm şirketlerin ödediği vergi
miktarına ulaştı. Buna göre yaklaşık 6 milyon 750 bin ücretli, 652 bin şirketten daha fazla vergi ödedi. Toplam servet, gelir ve sermaye karlarından elde edilen verginin yüzde 43’ü ücretlilerin cebinden çıktı.

ÜCRETLİDEN ÇOK VERGİ ALIYORUZ
Oysa OECD ülkelerinde 9 ülke asgari ücrete vergi uygulamıyor; 6
ülkedeki asgari ücretten alınan vergi oranı ise yüzde 10’un altında. Türkiye yüzde15’lik vergi oranıyla asgari ücretliden en fazla vergi alan ülkeler arasında bulunuyor.
Öte yandan, İSMMMO raporuna göre Özel Tüketim Vergisi ise devletin adeta kazanç kapısı oldu. Bu yolla devlet, tüm vergi gelirlerinin 4’te
1’ini karşılayacak devasa bir kaynağa sahip durumda. 2010 yılında toplanan ÖTV, 56 milyar liraya ulaştı. Bunun faturası ise petrol ve doğalgaz
ürünlerine, kolalı gazoz, alkol ve tütün mamullerine, motorlu taşıt araçlarına, dayanıklı tüketim ve diğer mallara yapılan zamlarla kendini gösteriyor.

EYLÜL-EKİM 2011

Başkan Arıkan’dan tarihi uyarı
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumu ve 4. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 6-9 Ekim
tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
Sempozyumun açılış konuşmasını İSMMMO
Başkanı Yahya Arıkan yaptı. Başkan Arıkan,
açılış konuşmasında Türk şirketlerine tarihi bir uyarıda bulundu. Türkiye’de 700 bin
limited, 100 bine yakın da anonim şirket
bulunduğunu belirten Arıkan, “Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Ocak 2013’te yürürlüğe girecek. TTK yalnızca mesleğimiz açısından değil, Türkiye'nin
geleceği açısından da yaşamsal önem taşımaktadır. TTK devreye girdiği zaman kuşkusuz bu şirketlerin önemli bir bölümü elenecektir ancak, Türkiye'de tüm muhasebe sistemi yeniden yapılanacaktır. Biliyorsunuz TTK'nın işletmelere, defterlerini tutarken, bireysel ve konsolide finansal
tablolarını düzenlerken, Türkiye muhasebe standartlarına
uyma zorunluluğunu getirmiştir. Tek düzen uygulama tebliğinden sonra bu uygulamayla muhasebe mesleği yeniden formatlanacaktır" dedi.

malarını istemediğini vurguladı. Arıkan, "Yıllardır yaşamını defter tutmayla geçiren bizlerle ilgili el altından bir oyun oynanıyor. Denetim işini öğrenmemiz istenmiyor. Buradan uyarıyorum,
tablo iç açıcı değildir, uyanık olmalıyız. Bu anlamda TÜRMOB'un
yayınlayacağı yeni Bağımsız Denetim Merkezi Tebliği hayati önem
taşımaktadır" şeklinde konuştu.

YOL HARİTASI HAZIRLADIK

EYLÜL-EKİM 2011
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Nail Sanlı da sempozyumda bir konuşma yaptı. Sanlı, yeni TTK'nın çok
Başkan
Yahya
Arıkan
önemli değişikliklerin zeminini oluşturacağını, gerek muhase‘DENETİM ASLİ İŞİMİZ OLACAK’
be uygulamaları ve muhasebe standartları, gerekse denetim ve
Yeni dönemde muhasebe mesleğinin de dönüşüm
denetim standartları alanında devrim niteliğinde düzenlemeler getirdiğini dile
geçireceğini vurgulayan Başkan Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni TTK ile
getirdi. TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Yeni
şirketlerin denetim işlemleri global standartlara uyumlu hale gelecek. Bu stanTTK'da kurumsal yönetim anlayışı sadece borsa şirketleri için öngörülen kudartları bilmesi gereken, denetim boyutuyla uygulaması gereken kişiler de
rallar bütünü olmaktan çıkmakta ve tüm işletmelere uygulanması gereken,
meslektaşlarımız olacaktır. Tüm meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde büyük
yatırımcıya güven verme, sürdürülebilir gelişme unsuru olarak görülmektebir eğitim seferberliğinin startını vermiş bulunmaktayız. Eğitimin mesleki vitdir. Yeni TTK, tüm sermaye şirketlerine uygulanan kurumsal yönetime, iç ve
rininde 'denetim', vizyonunda ise 'kurumsallaşma' bulunmaktadır. Bizim eğibağımsız denetime ilişkin temel hükümler getirmiştir. Bu yeni sürece mesletime ne kadar önem verdiğimiz bir sır değil. Son 5 yılda çeşitli konularda düğimizi ve meslektaşlarımızı en iyi şekilde hazırlayabilmek için bir yol harizenlenen eğitim seminerlerimize yaklaşık 35 bin meslek mensubu ve stajyer
tası hazırladık. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TÜRMOB onurkatıldı. Yine 20 yılı aşkın bir sürede bütün eğitimlerimize katılan meslektaş
sal başkanları Masum Türker ve Mustafa Özyürek'in selamlama konuşmasayımız ise 200 bini aştı. Ama bu sefer herkesin katılmasını özellikle istedilarının ardından 'Kurumsallaşma ve Denetim' ana başlığında Prof. Dr. Ünal
ğimiz eğitimler, çok daha önemli olacak."
Tekinalp katılımcılara bilgiler verdi. İstanbul SMMM Odası Başkanı Yahya ArıSektörlerinde 100 liralık bir gelirin yüzde 90-95'ini denetim ve dakan, konuşmasının sonunda Tekinalp'e teşekkür plaketi verdi.
nışmanlıktan elde ettiğini belirten Arıkan, bazı çevrelerin 'denetim' işini yap-
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