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Verginin
beşte birini
topluyor

Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi Başkanı Bülent
Sarıgül, Türkiye’de
toplanan verginin yüzde
20’sini kendilerine bağlı
840 mükellefin
ödediğini belirtiyor.
GÜLŞEN KANDEMİR
Bülent Sarıgül, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı... 1 Mart 2010’da göreve
getirilen Sarıgül, 19 yıldır kamu görevinde bulunuyor. BMVD (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi) Başkanlığı’na bağlı 840 mükellef bulunuyor. Ancak Türkiye’deki verginin yüzde
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20’sini bu başkanlık topluyor. Geçen yıl sonu
itibariyle yapılan net vergi tahsilatının 49 milyar 769 milyon 470 bin lirası büyük mükellefler tarafından ödendi.
2007 yılında 500 mükellefle yola çıkan
BMVD, bugün 840 mükellefe hizmet veriyor. Türk
ekonomisine önemli katkılar sunan mükelleflere hak ettiği değeri veren BMVD, mükellefi de

klasik anlamda bir mükellef olarak görmüyor.
Tüm çalışan personel, seçkin mükelleflerin işlemlerini hızlı ve düzgün bir şekilde yapmak için
kendilerini aracı olarak görüyor.
BMVD Başkanı Bülent Sarıgül, toplam kalite yönetimi eğitimlerine başladıklarını belirterek,
hizmette çıtayı daha da yükseltmek istediklerini söylüyor.
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En çok kurumlar vergisi ödeyen mükelleflerden olan İş
Bankası’nın Yönetim Kurulu
Başkanı Ersin Özince’ye teşekkür plaketi verirken…
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KAMUDA 19 YILI
GERİDE BIRAKTI
Bülent Sarıgül, Gaziantepli… 1968 doğumlu olan Sarıgül,
ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1992’de
mezun oldu.
Bülent Sarıgül aslında üniversite sınavında ilk olarak maden mühendisliğini kazanmış. Hatta Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde bir yıl okumuş ama o bölümü sevmemiş. Sarıgül, “Ankara’da okurken ‘Siyasal’ın varlığını öğrendim. Tekrar sınava girdim ve 1988’te Siyasal Bilgiler’e girdim”
diyor. Mezun olduktan sonra Hazine Müsteşarlığı sınavına giren
Sarıgül, ‘Hazine uzman yardımcısı’ olarak işe başladı. Hazine’de
kısa süre çalıştıktan sonra Maliye’nin sınavlarına girdi. Bu sınavları
kazanarak 20 Mayıs 1993’te ‘müfettiş yardımcısı’ olarak göreve başladı Sarıgül…1996’da maliye müfettişi olan Bülent Sarıgül, 2003 yılında da ‘maliye başmüfettişliği’ne yükseldi.
2002-2004 yılları arasında Amerika’da Boston Üniversitesi’nde ‘finansal ekonomi’ dalında master yaptı. Yurtdışından döndüğünde MASAK’ta 1.5 yıl ‘koordinatör’ olarak çalışan Sarıgül,
Haziran 2006’da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nda ‘grup müdürü’ olarak Mehmet Akif Ulusoy ile çalışmaya başladı. İVDB’inda çeşitli görevlerde bulunan Sarıgül, 1 Mart 2010’da Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı oldu.
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Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı neden kuruldu?
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın kuruluşu, Gelir İdaresi’nin
yeniden yapılanması sürecine dayanmaktadır. Yeniden yapılanma çerçevesinde
2005 yılında, Gelirler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı’ndan çıkarıldı; merkezde Gelir İdaresi Başkanlığı oluşturuldu. Buna bağlı olarak da 29 ilde ‘vergi dairesi başkanlıkları’ kuruldu. Bu 29 il, ekonomik bakımdan nispeten önemli saydığımız iller. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı da bu 29 ildeki
başkanlığa ilaveten 30’uncu başkanlık olarak 2007’de kuruldu. 52 ilde ise eski
sistemin devamı olarak defterdarlıklar vergi işlemlerini yürütüyor.
Ayrıca ‘büyük mükellefler’ olgusu birçok ülkede mevcut. Amerika’dan
İngiltere’ye Macaristan’dan Avustralya’ya kadar birçok ülkede var. Her ülke
kendi ihtiyaçlarına göre bir model yaratmış.
Kaç mükellefiniz var?
2007 yılının başında 500 mükellefle çalışmaya başladık. Bu mükellefler İstanbul’un en önde gelen vergi mükellefleriydi. 2009 yılında 360 mükellef
daha alındı; böylece 860 mükellefe ulaştık. Ancak şirket birleşmesi, tasfiye gibi
nedenlerle şu anda mükellef sayımız 840’a düştü.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükelleflerini nasıl seçiyor?
Mükelleflerimiz adı üstünde büyük mükelleflerden oluşuyor. Mükellef
seçimimiz; şirketlerin cirosu, sermayesi, çalışan sayısı ve ödediği vergiler dikkate alınarak yapılmış. Örneğin Ford, Arçelik, akaryakıt firmaları, havacılık
firmaları bize bağlıdır. Bizim mükelleflerimiz, biri (kanuni merkezini İstanbul
dışına taşıdı) hariç İstanbul merkezli. İstanbul dışından mükellefimiz yok.
Büyük mükellefler, ne gibi farklı hizmetler alıyor?
Ekonomiye ciddi katkı sağlayan mükellefler var. Bunların işleri sıradan
işler değil. Örneğin Türk Hava Yolları daha önce Bakırköy Vergi Dairesi’ne bağlı bir mükellefti. THY ekonomiye ciddi katkı sağlayan bir havayolu, dünya ile
rekabet ediyor. Türk Hava Yolları’ndaki işlerin aksaması ülkemizin prestijine,
ekonomisine zarar verebilir. Orada küçük bir mükellefle aynı sıraya girmesi
doğru değil. Bu anlamda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne ihtiyaç duyuldu.
Bu mükelleflerin iyi, kaliteli ve hızlı hizmet almaları önemli. Dolayısıyla bizim
onların işlerini kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir fonksiyonumuz var.
Mükellefler sizin değerinizi biliyorlar mı?
Zaman zaman biz de ‘mükelleflerin bizimle ilgili’ neler düşündüklerini bilmek istiyoruz. Geçenlerde büyük bankalarımızdan birinin yönetim kurulu
başkanıyla yemekteydik. Kendisi bana “Bu daireyi kurmakla çok iyi bir iş yaptınız” ifadesini kullandı. Ben de bundan çok mutlu oldum. Buna benzer örnek
çok. Genelde mükelleflerimizde BMVD ile ilgili iyi bir intiba var. Örneğin mükellefimiz bize bir evrak veriyor, ertesi gün personelimiz arayıp yardım edebiliyor. Geleneksel sistemde bir ay sonra memur sizi ararsa iyidir. Fiziksel mekanımızın standartları da yüksek. Ayrıca şimdi toplam kalite yönetimi eğitimi de uyguluyoruz. Biliyorsunuz, Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Kalite Yönetimi Programı’nı kamuda uygulayan ilk kamu kurumu. Biz de bu kapsam-
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EĞİTİM PROGRAMLARINI
TAKDİR EDİYORUM
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, İSMMMO'nun
mesleki yayınlarını ve meslek mensuplarına yönelik eğitim
programlarını takdirle karşılıyor. Oda ile ilgili şu
değerlendirmelerde bulunuyor: "İSMMMO yirmi bini aşkın üyesiyle önemli
bir meslek odası; aynı zamanda önemli bir STK'dır. Bu bakımdan
İSMMMO'nun çalışmaları önemli. Gerek mesleğe yönelik yayınları,
gerekse meslek mensuplarına yönelik eğitim programlarını takdir
ediyorum. Muhasebecilik mesleği her geçen gün daha da önemli hale
gelmekte; Gelir İdaresi ile olan paydaşlık ilişkisi daha da
artmaktadır. Diğer taraftan, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe
girmesiyle SMM'lerin iş yükü ve sorumlulukları, buna paralel olarak da
önemleri daha da artacaktır. Eğitim programlarının yanı sıra, mesleki
sorunların giderilmesinde de İSMMMO'ya önemli görevler düşmektedir.
Kendilerine başarılar diliyorum.''
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da eğitimler veriyoruz personelimize. Mükelleflerimizi klasik anlamda bir mükellef olarak görmüyoruz artık. Sonuçta kamunun alması
gereken vergileri mükelleflerimiz ödüyor. Biz de onların bu işlemlerini hızlı, düzgün bir şekilde yerine getirebilmeleri için bir aracıyız.
Bu hizmeti ne kadar hızlı
gerçekleştirirsek, o kadar
mutlu oluyoruz.
Kaç çalışanınız
var? 840 mükellef için
yeterli mi?
Toplam 220 personelimiz var. Bunun 180’u
mükelleflerimize doğrudan
hizmet veren uzman personel. Mükellef sayımız az
görülebilir ama iş yükü fazladır. Bir personele 10 dosya düşüyor. Başka vergi
dairelerinde bir personele
500 dosyanın düştüğünü biliyoruz. Tabii bizdeki dosyalar
nitelikli ve içi dolu dosyalar. Sayı olarak az görülebilir
ama iş yükü olarak az olduğu söylenemez. Elbette yoğun bir mevzuatımız var ama personelimiz uzman ve
nitelikli olduğu için bu yükü kaldırabiliyor.
Hizmetleriniz için fiziki altyapınız yeterli
mi?
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, Esentepe’de
kiralık bir binada faaliyet gösteriyor. Devletin binasının kiralık olmaması gerekiyor. Başka bir yerde projemiz devam ediyor. Vatan Caddesi’nde MARBİM Binası var. Orası bize ait bir bina… Şu anda orayı başka birimlere bağlı denetim elemanları kullanıyor ama
zamanı geldiğinde çıkacaklar. Biz de orayı yıktırıp yeniden yaptıracağız. Ancak bu civardan daha uygun bir
bina bulabilirsek, onu da değerlendirebiliriz.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı eliyle Türkiye’nin vergisinin ne kada-
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ÜÇ TAKIM TUTUYOR
Bülent Sarıgül, futbolu çok seviyor. Özellikle ortaokul-lise yıllarında mahalli takımlarda da oynamış. Ancak üniversiteden sonra devam edememiş. Son
dört yıla kadar amatör olarak arkadaşlarıyla halı saha maçları yapan Sarıgül, 2007’de sağ dizinden menisküs ameliyatı olunca maçlara ara vermek zorunda kalmış. Sarıgül, “Arkadaşlarla basket de oynuyorduk ama bırakmak
zorunda kaldım. Şimdi fırsat bulursam yürüyüş ve yüzme ile idare ediyorum”
diyor. Sarıgül’e hangi takımı tuttuğunu da soruyoruz. Bu konuda biraz ketum ama yine de kimseleri kırmayacak bir açıklama yapıyor: “Öncelikle Milli Takım’ı tutuyoruz. İkinci olarak Gaziantepspor’u tutuyorum. Bir de Fener’i
tutuyorum. Dolayısıyla üç takımı destekliyorum. Bugünlerde Fener bizi de üzüyor ama umarım yakın zamanda Türk futbolu düzlüğe çıkar.”

maye oluşmuştur ve ekonominin büyük kısmına hakim duruma gelmişlerdir. Gelişmekte olan bir ekonomi olan Türkiye de bu yolda ilerliyor. Peki hangi oran en iyidir? Genelde uygun görülen; ekonominin yüzde 80’ine az sayıda büyük firmanın, kalan yüzde 20’ye ise küçük işletmenin hakim olduğu bir model. Bence, Türkiye’de ileriki dönemlerde
bu yönde ilerlemeler olacak.
Türkiye’de yıllardır kapsamlı bir vergi reformundan bahsedilir. Sizce vergi reformu
gerekli mi?
Vergi konusunda sürekli bir çalışma var
ama Sayın Bakanımızın da bahsettiği gibi, basit, an-

laşılabilir bir vergi mevzuatı oluşturmamız lazım. Vergi reformu sürekli konuşuluyor ama bir türlü de olmuyor. İdare boyutuyla biraz reform yapıldı. Kurumlar
Vergisi Kanunu yeniden yazıldı. Gelir Vergisi ile Vergi Usul Kanunu çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz.
Bizler dinamik bir süreçte yaşıyoruz. 1980-1990 yılında yaptığınız bir kanun bugün yetersiz kalabilir.
Dünya sürekli değişiyor; Türkiye dinamik bir ülke.
Ben reformdan ziyade sürekli iyileştirmelerin olabileceğini düşünüyorum. Basit, anlaşılabilir bir vergi mevzuatının oluşturulması gerekiyor. Reform kelimesi iddialı bir kelime… Temel konularda değişiklik olursa buna ‘reform’ denilebilir.
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rı toplanıyor?
Türkiye’deki vergilerin yüzde
44’ü İstanbul’da toplanıyor. İstanbul’da vergi toplayan üç birim var. Bunlar; Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile İstanbul Defterdarlığı… Hatırlanacağı üzere 2005’ten önce sadece
defterdarlık ve onlara bağlı birimleri tarafından tahsil ediliyordu. 2011
sonu itibariyle İstanbul’da toplanan verginin net tahsilat (iadeler düşüldükten
sonra kalan tutar) rakamı; 253 milyar 765 milyon 370 bin TL… Bunun
49 milyar 769 milyon 470 bin lirası
büyük mükellefler tarafından ödendi. Bu yüzde 19.61’e tekabul ediliyor.
40 milyar 886 milyon 362 bin lirası
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından tahsil edilmiş. Onun oranı da
yüzde 16.11… Defterdarlığın tahsilatı ise 20 milyar 646 milyon 414 bin
lira, oranı ise yüzde 8.14… Zaten bunun üçünü topladığınızda yüzde 44 ediyor.
Bu durumda Türkiye’nin
en çok vergisini toplayan daire
başkanlığı burası…
Evet, Türkiye’deki toplanan
vergilerin yüzde 20’sini Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı topluyor. Bu da ortalama 850 mükelleften
tahsil ediliyor.
Az sayıda mükellefin bu
kadar çok vergi vermesi sağlıklı bir durum mu?
Gelişmiş ekonomilere baktığımızda, az sayıda mükellefin ekonominin büyük bölümüne hakim olduğunu gözlemliyorsunuz. Az gelişmiş
ekonomilerde ise çok sayıda küçük işletme görürsünüz. Bunun da temel nedeni sermaye birikiminin yetersiz olmasıdır. Gelişmiş ekonomilerde ser-

Bülent Sarıgül, Macaristan’daki
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ni incelemek üzere bu ülkeye bir ziyarette bulundu.
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Koç kullan
hayatını
değiştir
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Yaşam, kariyer, evlilik, aile,
yönetici, öğrenci, nefes…
Günümüzün trend
kavramlarından koçluğun
neredeyse kullanılmadığı alan
yok gibi. ‘Akıl hocalığı’ olarak
tanımlanan koçluk, kişinin
belirlediği hedefe ulaşmasını ya
da sorunlarını çözmesini
sağlıyor. Kurumsal ve bireysel
alanda kullanılıyor. Ama ‘koçluk
yapıyorum’ diyen herkesin ‘koç’
olmadığını da bilmek gerekiyor.
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GAYE DELEN
Kariyerinizde sıçrama yapmak istiyorsunuz, işsiz kaldınız, çok
önemli bir sınav öncesindesiniz,
ailevi sorun yaşıyorsunuz… Gerek iş hayatında gerekse, özel
hayatında ciddi değişim yapmak
isteyenlerin yeni adresi koçlar. Hayatında, kariyerinde, işyerinde, evinde ciddi bir değişim yapmak isteyenler koçların kapısını aşındırıyor. Yaşam, kariyer, evlilik, aile, yönetici, öğrenci, nefes… Günümüzün trend kavramlarından koçluğun kullanılmadığı alan neredeyse yok gibi.
Oyuncu, gelin, doğum koçu gibi tanımlamaları da sıkça duyar olduk.
Koçluğu kısaca ‘akıl hocalığı’ olarak tanımlamak mümkün. Kişinin kendini tanımasına ve keşfetmesine yardımcı oluyor. Mutlu yaşam
becerisini, içsel kaynaklara ulaşmayı, kişinin kendisiyle ilgili farkındalığını artıran bir kişisel gelişim süreci olarak görülüyor. Koçluğun amacı; kişinin kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ya da sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesi.

HERKES ‘KOÇ’ DEĞİL
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 Yaşamında kendini sorgulayan ve daha iyiyi isteyenler
 Kaynaklarının neler olduğunu bilmek isteyenler
 Liderlik yönünü geliştirmek isteyenler
 İlerlemeyi sevenler

 Odaklanma sorunu yaşayanlar

 İlişkilerinde hep aynı sorunla karşı karşıya kalanlar
 Kariyer planlamalarında arayış içinde olanlar

 Kariyer ve özel yaşamlarında vizyon oluşturmak isteyenler

 Başarı, mutluluk, huzur, para ve iç sesi dinleme kavramları
üzerinde duran ve düşünenler

 Potansiyelinin ne olduğunu bilmek isteyenler

 Hayatının en az bir boyutunda değişiklik ihtiyacı duyanlar
 Hayatıyla ilgili eyleme geçmek isteyenler
 Odaklanma sorunu yaşayanlar
 Kendini keşfetmeyi sevenler

 Hedeflerini büyütmek isteyenler

KAPAK

Her gelişen yeni kavramda olduğu
gibi koçlukta da dikkat edilmesi gerekenler
var. Son dönemde Türkiye’de çoğu insanın ‘koçum’ diye ortada dolaşması kafaları
karıştırıyor. Diğer bir konu da koçluğun
mentorlükle karıştırılması. Koçluk yapan
insanların mutlaka, yönetim, liderlik, danışmanlık ve psikolojik rehberlik konularında eğitim almaları gerekli görülüyor.
Koçluk yapan kişi bir kurum bünyesindeyse mentor olarak adlandırılıyor. Dışarıdan alınan bir hizmet şeklindeyse koçluk olarak görülüyor. Hem koç, hem de
mentor sorduğu sorularla kişinin hedefine
ulaşmasına yardımcı oluyor.
Dr. İnci Şen
Koçluk, Türkiye’de 2000’li yıllarda
kullanılmaya başlayan bir kavram ve yeni
gelişen bir meslek. Türkiye’de koçluk eğitimlerini tamamlamış profesyonel
koç olarak tanımlanabilecek 600 kişi olduğu tahmin ediliyor. Ama ‘koç-

KİMLER KOÇLA ÇALIŞIR?
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luk yapıyorum’ diyen herkesin ‘koç’ olmadığının
farkında olmak gerekiyor. Psikoterapist ve koç Dr.
İnci Şen, son yıllarda kurumların ve kişilerin sorun
çözme yeteneklerini geliştirmek için profesyonel
koçluğa ciddi talep gösterdiklerini söylüyor.
Koç eğitimini Türkiye’de alanların psikoloji, ekonomi ve organizasyon hakkında bilgili olmalarının önkoşul olması gerektiğini vurgulayan
Şen’e göre bu mesleklerden olup üzerine koçluk
eğitimi alanlar tercih edilmeli.

NEFES KOÇUMUZ BİLE VAR!

KAPAK

İnsanların yaşam kaynağı nefes de koçluğun kullanıldığı ilginç alanlardan biri.
Nevşah Fidan Karamehmet, bu alanda hizmet veren bir koç. Nefes koçluğunu, bir kişinin nefesini analiz edip sesindeki kısıtlayıcı alışkanlıkları aşarak yüzde yüz kapasiteyle nefes almasını sağlamak olarak anlatıyor. Bir kişi geldiğinde önce nefesini analiz ediyor. Sonra nefesindeki limitleyici alışkanlıkları aşabilmesi için kişiye özel
çalışmalar yaptıklarından söz ediyor. Karamehmet, şunları anlatıyor: “Nefes eğitimleri
son otuz yıldır dünyada yoğun şekilde uygulanıyor ama nefes yüzyıllardır bütün milletlerde, ırklarda, dinlerde şifa ve ruhsal bağlantı için kullanılıyor. Eğitimlere herkes
katılabiliyor. Bir sıkıntıyı atlatmak veya şifa bulmak ya da ilerlemek ve daha iyi bir
yaşam sürmek, potansiyelinin tamamını kullanmak için bu eğitim tercih ediliyor. Nefes kapasitemizin ne kadarını kullanırsak, zekamızın, bedenimizin, yeteneklerimizin de o kadarını kullanırız. İnsan yüzde yüz nefes aldığında öyle güçlü, öyle dinamik ve yetenekli hale geliyor ki yapamayacağı hiçbir şey kalmıyor. Nefesi açılan kişilerin kendi kendilerine hastalıkları bile iyileşebiliyor. İyi bir nefes aldıktan ve nefes açıldıktan sonra sağlık, başarı, mutluluk, tatmin ve dahası mümkün.”
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HER KOÇ AYNI DEĞİL

Koçluk temelde bireysel ve kurumsal olarak ikiye ayrılıyor. Bireysel koçluğa, özel yaşam,
anne baba, öğrenci, sanatçı ve sporcu koçluğu giriyor. Kurumsal alanda da kariyer, liderlik ve yönetici koçluğu bulunuyor. Kurumsal koçlukta, çalışanlar için günlük ve hafta sonu koçluk programları organize ediliyor. Son yıllarda yaşam koçluğu ünlüler sayesinde çok moda oldu. Yaşam koçluğu kavramı altında, stil danışmanlarının yaptığı işler bile var.
Ama insanlar artık koçluk seçimi ve ne istedikleri konusunda daha özenli ve dikkatli
olmaya başladılar. Koçluk hizmeti için
başvurmadan internetten araştırma yapıp ciddi bir eğitim alıp almayacaklarını inceliyorlar. Bazı kişiler
de psikiyatra ve psikologa gitmenin bir eksiklik olduğunu düşündüklerinden koça gitmenin daha
nötr olduğunu düşünüp koçları
tercih ediyorlar. Özel sorunları olandan tutun, uyum bozukluğu yaşayan
yeni evli ve yeni anne babalar, sanatçılar,
sporcular, liderler, yöneticiler koçluğu tercih
ediyor. Koç kullanan birçok politikacı, belediye
başkan adayı, sanatçı ve sporcu var.

GİZLİ YETENEĞİ ÇIKARIYOR

Psikoterapist ve koç Dr. İnci Şen, gelecekte
kurumsal koçluğa daha fazla ihtiyaç olacağını düşünüyor. Şen, koçların iş yaşamındaki katkı-
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KOÇLUK HİZMETİ
ALMA NEDENLERİ

 Kendine güven oluşturma
 İş yaşam dengesi
 Kariyer
 İş yönetimi
 İş performansı
 Kişilerarası ilişkiler
 İletişim becerileri
 Sağlıklı davranışlar geliştirme
 Takım etkililiği
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ÖZGÜVENİ ARTIRIR, SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLUR

Gürkan Sarıoğlu

Koçluğun bireylere ve kurumlara pek çok açıdan katkısı bulunduğunu dile getiren ICF Başkanı Gürkan Sarıoğlu, yararlarını
şöyle sıralıyor:
 İş performansını artırır, takım çalışmasına katkı sağlar
 Bireylerin hatalarından ders çıkarmasını ve sürekli öğlenmeyi sağlar.
 Gelişim fırsatı ortaya çıkarır
 İş-özel yaşam dengesine ulaştırır
 Kişilere kendi potansiyellerini keşfettirir
 Özgüveni artırır
 Stresi azaltır
 İlişkileri düzeltir
 Sorunların azalmasına ve çözülmesine yardımcı olur
 Etkili takım üyesi olabilmeyi öğretir
 Yaratıcılığı artırır
 Geleceği sağlıklı tasarlayabilme yetisi kazandırır
 Güçlü karar verebilmeyi sağlar
 Pozitif odaklı düşünme yetilerini geliştirir

KAPAK

larıyla ilgili de şunları söylüyor:
“Kurumsal kültürü geliştirip grubun
iletişimini ve iş memnuniyetinin ve üretkenliğinin
artmasını sağlar. Stresi azaltır, ilişkileri düzeltir, sorunların azalmasına ve çözülmesine yardımcı olur.
Yönetici ve yönetici adaylarının performansını arttırır.
İş yaşamında, bireysel çalışmalarda kazandırılmaya çalışılan
özgüvenin yanı sıra olayları sentezleme gücünün de verilmesi
gereklidir. Kurumsal iç ve dış yapılanma sürecinde hedeflerin belirlenmesi, çalışanların bu sürece uyum sağlamaları, kurumsal çalışanların performansını ve kalitesini arttır-
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mak gibi amaçları vardır.”
Peki koçluk hizmeti almanın
maliyeti ne? Kişisel koçluk ücretlerinin
saati 300-1.000 TL arasında değişiyor.
Kurumsal koçlukta gruba günlük programlar uygulanıyor. Katılan koç sayısına ve grubun büyüklüğüne göre ücretler 1.000 – 5.000 TL arasında. Koçluk süreci 6 ila 12 seanstan oluşuyor.
Bir seans en az 45 dakika sürüyor.

YENİ ALANLARI ÇIKACAK

KAPAK

SERTİFİKASYONU OLAN BİR
EĞİTİM

Koçluk, eğitimi ve sertifikasyonu
olan bir meslek. Türkiye’de profesyonel
koçluk eğitimi veren pek çok sertifika
programı var. Bunlardan bazıları Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF)
akredite ettiği okullar tarafından sunulurken bazıları da
özel müteşebbis kişi ve kurumlar tarafından veriliyor. ICF’in misyonu hem bu eğitimleri hem de koçları akredite edip mesleğin standartlarını belirlemek. Aynı zamanda etik ve uygulama kurallarını koyarak koçların bu kurallara uymasını sağlamak. Uymayanlara da yaptırım uygulamak. Uzmanlar, uluslararası geçerliliğe sahip bir eğitim için ICF’in akreditasyon verdiği programlara katılmanın önemine işaret ediyor. Profesyonel koç olmak için, amacı koç yetiştirmek olan ve müfredatı buna göre yapılmış uzmanlık programlarına gitmek önem taşıyor.
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Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye Başkanı Gürkan Sarıoğlu da, Türkiye’de en çok bireysel,
kariyer, yönetici, ilişki, takım ve öğrenci
koçluğuna rastlandığını dile getiriyor.
Bireysel olarak koçluk alanlar ise
kendilerini geliştirmek isteyenler, işlerinde ilk terfilerini almış ve bunun stresini yaşayanlar,
işlerinden memnun olmayanlar, kariyerlerinde bir dönüm
noktasına gelmiş olanlarla, hayatlarında bir şeylerin istediği gibi gitmediğine inananlardan oluşuyor. Sarıoğlu,
koçluk hizmetlerinin bireyler ve küçük işletmelerde henüz yeterince bilinmediğini belirterek, daha çok kurumsal ve uluslararası şirketlerde tanınıp kullanıldığına da
dikkat çekiyor. Sarıoğlu, “Şu anda emekleme safhasında olan koçluğun değeri giderek anlaşılmaya başlıyor. Dünyada bilgi teknolojilerinden sonra en hızlı gelişen ikinci
meslek olarak belirlenen koçluk Türkiye’de parlak bir geleceğe doğru yol alıyor. Telekom, ilaç, hızlı tüketim ve finans sektörler, koçluğa talepte başı çekiyor” diye konuşuyor.
Gürkan Sarıoğlu, gelecekteki öne çıkacak koçluk
alanlarıyla ilgili de şu öngörüde bulunuyor:
“İşyerinin başarısı uyumlu, birbirini dinleyen anlayan takımlarla, ekiplerle katlanıyor. Bu nedenle ‘takım
koçluğunun’ oldukça öne çıkacağını söyleyebiliriz. Özel
ilgi grupları adı altında koçluk yapan birçok uzmanlık dalını birleştiren koçluklar görülecektir. Duygusal zeka, pozitif yaşam, annelere babalara, artistlere, avukatlara koçluk, emeklilik koçluğu, lider olarak kadın koçluğu gibi alanlar ortaya çıkıyor.”
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ONLİNE KOÇLUK

Koçluk hizmetleri teknolojik gelişmelerden de nasibini alıyor. Yüz yüze koçluk yanında internet üzerinden
koçluk hizmeti verenlerin sayısı artıyor. İnternet üzerinden
anından mesajlaşma ya da sesle ve görüntülü iletişimi sağlayan teknolojiler koçluğu da internete taşıyor. Uzmanlara
göre, online koçluk çalışmasının yüz yüze yapılan çalışmalardan hiçbir farkı yok. Bireylere zaman ve mekandan
tasarruf ettiriyor. Türkiye’nin her yerinden iyi bir koça ulaşılmasını sağlıyor. Kişisel gelişim uzmanları, psikolog ve
pskiyatristler bile çalışmalarını online yapmaya başladı.

Koçluk hizmeti alanlar ne diyor?

STRES AZALDI, YANLIŞ KARAR ALMA ORANIM DÜŞTÜ
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KAPAK

Ayşe Bakiler (30): Hizmet sektöründe büyük bir firmada çalışıyorum. Çalıştığım bölümde müdür oldum. 50 kişi bana bağlı çalışıyor. İlk müdürlük deneyimim. Firmanın bize sağladığı hakkı kullanarak koçluk hizmeti alıyorum. Birden altına girdiğim büyük sorumluluğun üstesinden koçumun yönlendirmesiyle geliyorum. Koçum çok deneyimli ve beni doğru şekilde yönlendiriyor. Daha önce insan yönetmediğim için önceden tam nasıl davranacağımı
kestiremiyordum. Şimdi daha rahat ve özgüvenli hareket ediyorum. Stres düzeyim azaldı, yanlış kararlar alma oranım düştü. Herkese tavsiye ederim.
Melih Gökmen (40): On yıldır evliyim. Güzel giden bir evliliğin
ardından eşimle sorunlar yaşamaya başladık. Yaş dönümünün de etkisiyle evlilik hayatı çekilmez hale geldi. Çocukların etkilenmemesi için bir yaşam ve evlilik koçuna danışmaya karar verdik. Koçumuz, doğru sorularla hayatımızda yanlış giden şeyleri bulmamızı sağladı. Başka alanlardaki sorunları evliliğimize yansıtmamayı öğrendik. İş-özel yaşam dengesini daha iyi kurar hale geldik. Stres
ve kavgalar sona erdi. Boşanma arifesinde nikah tazelemiş gibi olduk.
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YILI
SİZE SAĞLIKLI, HUZURLU BİR YAŞAMI VE
SONSUZ MUTLULUĞU GETİRSİN

Yıl boyunca, denklemde bilinmeyenleri yerine
koyup o denklemi gerçekleştirmeyi” yine
MALİ ÇÖZÜM’e bırakın!

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
Hepimizin hayatta bir takım hedefleri var… İş, sosyal ya da özel hayattaki hedeflerimizi gerçekleştirmek için büyük çabalar sarf
ediyoruz. Bu hedeflere giden yolda kimi zaman profesyonel desteğe ihtiyacımız oluyor. Günümüzün insanı artık ‘akıl hocası’ olarak
‘koç’ları tercih ediyor. Son yılların trend kavramlarından biri olan ‘koç’luğu İSMMMO Yaşam’ın kapağına taşıdık. ‘Koçum’ diyen herkese inanmamanız gerektiği uyarısını da aklınızda tutarak bu araştırmamızı okumanızı öneriyorum.
İSMMMO Yaşam’ın dosya konusunu, ‘hileli gıdalar’ın denetimine ayırdık. Bilindiği üzere bu yılın başında gıda denetiminde yeni
bir dönem başladı. Yeni yasayla birlikte gıda alanında nelerin değişeceğini okuyabileceğiniz dosyamızda, gıdalarda yapılan hilelerle ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
Dergimiz; meslek mensuplarımız ve toplumda etkin isimler arasında bir iletişim köprüsü olmaya devam ediyor. Zirvedekiler
sayfalarımızda Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül’ü konuk ediyoruz. Sarıgül, 840 büyük mükellefe hizmet veren BMVD’nin 2011 performansını bizimle paylaştı, hedeflerini anlattı.
Şair, yazar Sunay Akın’ı da sayfalarımızda ağırlıyoruz. Türkiye’nin ilk özel oyuncak müzesini kuran şair Akın, müzecilik faaliyetlerinin Türkiye’de değer görmediğinden yakınıyor. İstanbul sevdalısı bir şair olarak tanınan Sunay Akın ile hem müzecilik hem
de diğer yazın faaliyetlerini konuştuk. Keyifle okuyacağınızı umuyorum.
Medya dünyasından konuğumuz ise Akşam Gazetesi’nin Ekonomi Müdürü Mehmet Ali Ergün… Özel habercilikle sayfalarında fark yarattıklarını anlatan Ergün, hem Türkiye hem de dünya ekonomisinin yılın ikinci yarısından itibaren canlanacağını
düşünüyor. Gündemi yakından takip eden Ergün’ün perspektifine kulak vermekte yarar var.
Mali müşavir Bahanu Sarı ise, tiyatro tutkusunu İSMMMO Yaşam okurlarıyla paylaşıyor. Sarı, “Tiyatro benim keyfim. Mali
müşavirlik mesleğini sürdürürken de mutlu oluyorum. Şu anda ikisini beraber götürmek güzel” diyor.
Kariyer sayfalarımızda sosyal ağlardan iş bulma olanaklarıyla ilgili bilgilenebilirsiniz. Sağlık sayfalarımızda kekemelik
sorununu mercek altına aldık. Lezzet sayfalarımızda İstanbul’un en iyi sushi yapan mekanlarını tanıyacaksınız. Gezi sayfalarımızda İspanya’nın başkenti Madrid’e ve Marmara Bölgesi’nin sessiz şehirlerinden Kırklareli’ne uzanıyoruz. Modadan dekorasyona, kültür sanattan teknolojiye kadar dopdolu bir dergi ile yine karşınızdayız. Umarız beğenir ve keyifle okursunuz.
Sevgiyle kalın dostlar…

Yahya Arıkan

İSMMMO
Ocak-Şubat 2012
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GÜNDEMİN SESİ

‘Özel haberlerle
fark yaratıyoruz’

Akşam gazetesinin çiçeği
burnunda ekonomi
müdürü Mehmet Ali
Ergün, hem Türkiye hem
de dünya ekonomisiyle
ilgili iyimser. Ergün,
dünya ekonomisinde
2012 yılının ikinci
yarısından itibaren ciddi
bir bahar havası
eseceğini tahmin ediyor.
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SEHER KARATAŞ
Mehmet Ali Ergün, Akşam Gazetesi’nin Ekonomi Müdürü… Son bir yıldır bu görevi yürüten Ergün, üniversite yıllarında gazeteciliğe merak sarmış…
Meslekteki ilk limanı ‘dergicilik’ olmuş. Özellikle de
borsa dergilerinde ciddi bir deneyim edinmiş. Borsacı, Borsa Market, Borsamatik dergilerindeki gazetecilik serüvenini bir müddet internette sürdüren
Ergün, 2004 yılında Ilıcakların çıkardığı Tercüman
gazetesine dışarıdan yazılar yazmaya başlamış. 2008
yılında Yeni Şafak gazetesinin ekonomi servisinde
‘editör’ olarak çalışmaya başlayan Mehmet Ali Ergün, burada iki yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında eko-

nomi müdür yardımcısı olarak Akşam gazetesine geçmiş. Bir yıl sonra gazetenin ekonomi müdürlüğüne
terfi eden Ergün, kısa bir sürede gazetenin ekonomi sayfalarında fark yarattıklarını söylüyor. Özel haberlerle ekonomi haberciliğine yeni bir soluk getirdiklerini dile getiren Ergün ile gazetecilik hayatını,
gelecek planlarını ve Türkiye’nin ekonomik gündemini
konuştuk.
Gazetecilikle ilk ne zaman ve nasıl tanıştınız, neden gazetecilik mesleğini seçtiniz?
Babam öğretmen olduğu için okumaya önem
verirdi. Sanırım bunun da etkisi ile ben de ilkokuldan beri okumaya ve yazmaya hep ilgi duydum. İlkokul üçten itibaren düzenli kitap okudum. Hatta Ke-
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‘DAĞCILIK YAPIYORDUM
ŞİMDİ ZAMAN YOK’
Mehmet Ali Ergün de birçok gazeteci gibi çok yoğun tempoda çalışıyor. Bu nedenle eskiden keyif aldığı bazı hobilerini devam ettirememekten yakınıyor. Ergün, “Eskiden Nokta’da çalışırken dağcılık yapıyordum. Orman yürüyüşlerini çok seviyorum ama iki senedir yapamıyorum. Vakit bulabildiğim her an ona tekrar vakit ayırmayı düşünüyorum” diyor. Ergün’ün diğer bir hedefi de İstanbul’un saklı tarihini konu alan bir araştırma kitabı yazmak. Ergün, “Bu tempoda çalışırken
zor ama ileride, İstanbul’un Bizans’tan bu yana gizli kalmış tarihi ile
ilgili bir kitap çıkarmayı planlıyorum” diye bu fikrini açıklıyor.

GÜNDEMİN SESİ

mal Tahir’in romanı Devlet Ana’yı ilkokul dörtte okumuştum.
Bu ilgimin etkisiyle, üniversite üçüncü sınıftayken, arkadaşlarımın çıkardığı kültür-sanat ve politika dergisi Ada Kültür’de
çalışmaya başladım. Dergide çalışmaya başladıktan sonra üniversiteyi
bıraktım. Gazetecilikle o zaman tanıştım ve sevdim. Çalışma koşulları da bana çok cazip geldiği için gazetecilik yapmaya karar
verdim. Ada Kültür, bir grup arkadaşın para buldukça çıkardığı bir
dergiydi. 1992-1997 yılları arasında çıkan bu dergide ben de çok
severek 1995-97 yılları arasında çalıştım. Dergi kapandıktan sonra Nokta dergisine geçtim.
Ekonomi gazeteciliğine nasıl başladınız?
Ekonomi gazeteciliğine Nokta dergisinde ekonomi haberleri yaparak başladım. Borsa o dönem yeni yeni oluşmaya başlamıştı,
insanlar borsadan para kazanıyordu. Borsa dergiciliği diye bir kulvar oluşmuştu. Borsa dergilerinde çalışmadan önce ekonomi ve borsa haberleri hiç ilgimi çekmiyordu doğrusu… Gazetecilik gibi borsa ve finans haberlerini de çok sevdim. Çünkü bu alanda bir dinamizm vardı. O dönem zaten ekonomi gazeteciliğinde bu alanda uzman gazeteci de yoktu ki; hâlâ daha çok yok. Bana o dönem
yaptığımız borsa haberleri dedektiflik hikayeleri gibi gelirdi. Borsa senetlerini takip etmek, o hikayelerin peşine düşmek çok keyif veriyordu.
İnternet gazeteciliğine geçişiniz nasıl oldu?
2002 yılına kadar dergicilik yaptım, ta ki İntermedya Grubu tüm dergileriyle birlikte borsa dergilerini kapatana dek… Dergiler kapanınca acaba internet daha mı cazip diye düşünmeye başladık. O dönem ilk internet sitesi Habertürk daha yeni kuruluyordu.
Ben de ilk internet sitesi deneyimimi o zaman yaşadım. Yayın yönetmeni olarak Paramedya adındaki internet sitesinde çalışmaya
başladım. Burada 1.5 yıl çalıştıktan sonra, internet haber sitesi Dijimedya’ya geçtim. Burası da ekonomi tarafı da olan politik yayın çizgisinde bir internet sitesiydi. Yaklaşık bir yıl da orada çalıştım.
Ve son durağınız günlük gazete… Günlük gazeteye geçmeniz nasıl oldu?
2004 yılında Dijimedya’da çalışırken Ilıcaklar Tercüman gazetesini yeniden çıkarma kararı aldı. Onlar bana borsa finans haberlerini dışarıdan yapmamı teklif etti. Kabul ettim, bir yandan Dijimedya’da çalışırken bir yandan da Tercüman’a dışarıdan yazmaya
başladım. Tercüman çalıştığım ilk günlük gazeteydi. Gazetede çalışmak biraz daha kolay geldi. Çünkü sayfa sınırı vardı, internet
öyle değil. Tercüman bu açıdan benim için iyi bir deneyim oldu.
Günlük gazetede çalışmayı da sevdim çünkü derginin angaryası
yok gazetede. Tercüman o dönem bir de borsa dergisi çıkarmaya
karar verdi. Ben de yazı işleri müdürü olarak o dergide çalışma-
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ya başladım. Ama aynı anda hem internet sitesi hem gazete hem de haftalık dergide çalışmak oldukça yorucu geldi ve Dijimedya’yı bıraktım. Daha
sonra gazeteyi de bıraktım sadece dergide çalışmayı sürdürdüm.
O dönem borsaya ilgi yüksek miydi?
O dönem borsacı patronlar vardı, kendi şirket hisse senetlerini manipüle ediyorlardı. SPK, özellikle son 3-4 yıldır bu konuda çok ciddi adımlar atarak bunun önüne geçti. SPK’nın bu adımı, usulsüzlükler ve borsacı
patronların önüne tıkadı, bu dönemi bitirdi. Bu konuda muhteşem işler
yapıldığı bir gerçek.
Borsadaki değişimle birlikte borsa dergilerinin de devri
bitti galiba…
Evet, ben de zaten Tercüman’daki borsa dergisi kapanınca, bu işin
bitmek üzere olduğunu fark ettim. Ardından çalıştığım Star grubunun çıkardığı Borsacı adlı dergide üç dört ay sürünce, borsa dergiciliğine hapsolmamak gerektiğini düşündüm. O dönemde zaten borsa manipülasyon
operasyonları patlak vermişti. Gazeteciler gözaltına alındılar. O derginin
son dönemlerine doğru da zaten; borsa manipülasyonları ile ilgili soruşturulan
firmaların haberlerini yapmıştık. Soruşturulan üç şirketin de ciddi anlamda
bir manipülasyona alet edildiğini daha önceden yazmıştık.
Borsacı’dan sonra sekiz ay hiçbir şey yapmamaya karar verdim.
Gezdim, dolaştım, bir de askerlik gibi bir sorunum vardı. Sekiz ayın sonunda askerliği de aradan çıkarmaya karar verdim. Üniversiteyi bitirmediğim
için uzun dönem askerliğimi yaptım. 2008 yılında askerden döndüm.

‘İSMMMO’NUN
RAPORLARI
ÇOK BAŞARILI’
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Askerden döndükten sonra tekrar sektöre nerede adım
attınız?
Döndükten sonra İbrahim Kahveci, Yeni Şafak’ta ekonomi müdürü
olmuştu, onunla konuştum. Yeni Şafak’ta ekonomi servisinde editör olarak çalışmaya başladım. Yeni Şafak, benim o güne kadar çalıştığım en
demokratik en rahat yerlerden biriydi, o nedenle orada çok keyifle çalıştım diyebilirim. 2010 yılında oradan ayrılarak Akşam gazetesine ‘ekonomi müdür yardımcısı’ olarak geçtim. O zaman ekonomi müdürümüz
Levent Ertem’di. Ben oraya geçtikten bir sene sonra gazeteden ayrıldı.
O gidince ben ekonomi müdürü, Onur Demirhisar müdür yardımcısı oldu.
34 yaşında, çok genç bir yaşta ulusal bir gazetenin ekonomi müdürü oldunuz. Bu görevi kabul ederken tedirginlik yaşadınız mı?
Açıkçası hiçbir tedirginlik yaşamadım çünkü bu görevin üstesinden
geleceğimi biliyordum. Çünkü çalışma arkadaşlarım, ekibim çok iyi…
Ama bu görevle birlikte özel hayatım çok değişti. Ev hayatımız kalmadı çünkü çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Gün içinde gazetedeyiz. Ayrıca gazete ekonomi müdürlerinin mesai bittikten sonra akşam mesai trafiği çok fazladır. O toplantılar akşam en erken 22.00’de biter, aynı şeyi
her akşam yaşıyoruz neredeyse. Sabah 9.00-9.30 gibi burada oluyorum.
Önce neyi atlamışız, neyi atlatmışız ona bakıyorum. Tüm gazeteleri okumaya çalışıyorum. Sonra gündem toplantısı oluyor, gün böyle devam ediyor.
Ekonomi müdürü olduktan sonra gazetenin ekonomi
sayfalarında bir fark yarattığınızı düşünüyor musunuz?
Bizim gazetenin yayın politikası özel haberdir. Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Küçükkaya özel habere çok önem veriyor. Siz eğer ajansa bağlı kalmadan bir gazete yapabiliyorsanız iyi bir gazete yapıyorsunuz demektir ki; Akşam iyi bir gazete. Biz de bu politikayı aynen ekonomi servisinde uyguluyoruz. Her gün mutlaka diğer gazetelerde olmayan
birkaç tane özel haber yapmaya çalışıyoruz. Kimseyi rakamlara boğmadan
renkli, keyifli işler yapmaya çalışıyoruz. Haberleri grafiklerle anlatıyoruz. Ben geldikten sonra Akşam’ın ekonomi sayfaları baştan sona farklılaştı. Dışarıdan da olumlu tepkiler alıyoruz.

Akşam Gazetesi Ekonomi Müdürü Mehmet
Ali Ergün, İSMMMO’nun toplumsal araştırma ve raporlarından yararlandıklarını belirtiyor. Ergün, şu
değerlendirmelerde bulunuyor: “İSMMMO, yaptığı
bu çalışmalarla hem biz gazetecilere için çok iyi
haber bilgileri sunuyor hem de toplumu belli konularda aydınlatıyor. Çünkü yaptığı araştırmalar,
hazırladığı raporlar çok detaylı ve çok işe yarıyor.

Herkesin ilgisini çekebilecek konuları araştırıyorlar. Bir oda olarak, bu işe makro anlamda bakıyorlar, herkesin, sokaktaki Ayşe teyzenin de ilgisini çekecek, onu da ilgilendirecek konularla ilgili raporlar hazırlıyorlar. Ben o raporlardan ve araştırmalardan çok faydalanıyorum, haber yapıyoruz. Bu yüzden o raporları hazırlayan birimi oldukça başarılı buluyorum.”
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Sizce Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?
Şimdilik cari açık. Ama kesinlikle bunun üstesinden gelinebilir. Petrol ve enerji fiyatları yükseldiğinde cari açık patlıyor, düştüğünde de düşüyor, sorun olmaktan çıkıyor. Petrole, enerjiye endeksli cari açık varsa
bu bizim batacağımız, biteceğimiz anlamına gelmez. Bu sorun bizim açımızdan kalıcı bir sorun değil. Ekonomi yönetimi de bununla ciddi anlamda
uğraşıyor. Şimdi yeni bir teşvik paketi açıklayacak. İhracatı destekleme
yönünde kararlar aldılar, ithalatı kısma, ithal kalemlerin yurda girişini zorlaştıracak adımlar atıyorlar.
Avrupa ekonomisi dibe vurmuş durumda… Yeni bir kriz
dalgasından söz ediliyor.
Böyle bir dalga olsa da bunun Türkiye’ye büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Zaten yeni bir kriz dalgasına çok ihtimal vermiyorum. Avrupa’da alınan önlemler nedeniyle bu yılın ikinci yarısından itibaren ciddi bir bahar havası eseceğini düşünüyorum. Dünya ekonomisinde

GÜNDEMİN SESİ

yeniden toparlanma başlayacak. Çünkü Amerika’dan oldukça olumlu veriler geliyor. İşsizlik düşüyor, sanayi üretimi artıyor, perakende satışlar
artıyor. Krizin merkez üssü Amerika idi. Deprem dalgalar halinde boyut
değiştirerek, şekil değiştirerek gelişti. Avrupa’ya borç krizi olarak yansıdı ama merkez üssü şu an o fay hattını kapatıyor. Aynı şey yakın bir
süreçte Avrupa’da da olacak.
Ekonomi yönetiminin performansını nasıl buluyorsunuz?
Ben ekonomi yönetimini başarılı buluyorum. Çünkü ekonomi yönetiminde ciddi bir fikir birliği var. Sorunlara beraber odaklanıyorlar, cari
açıkta olduğu gibi. O fikir birliği, Türkiye’nin herhalde en büyük şansı…
Avrupa’da birlik olamamanın verdiği bir zayıflık var mesela. Bir de Türkiye’de uzmanlık konusunda çok ciddi projeler geliştiriliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndaki icracı bakanlıklar kendi aralarında sorumlu başbakan yardımcısına sorunlarını iletiyor. Popülist herhangi bir adım atılmıyor. Bu anlamda bu yönetimi daha profesyonel görüyorum.
Borsa uzmanı bir
gazeteci olarak yatırımcılara borsa ile ilgili tavsiyeleriniz nedir?
Borsa halen uzun vadede iyi bir yatırım aracı, insanı terbiye etme yeridir. Sabrettikten sonra borsada kaybetmezsiniz. Bugün küçük
bir çocuğunuz varsa, onun üniversite eğitimi için sağlam
firmaların hisselerini alırsanız,
çocuğunuzun üniversite eğitimini karşılayabilirsiniz. Yatırımcı bankalar, marka olmuş
köklü holdinglerin hisseleri
yani İMKB 30’a yatırım yapılabilir.
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Hilesiz beslen sağlıklı yaşa

Büyük kentlerde tamamen
doğal beslenmek artık çok
güç. Bu mümkün olamasa da
sağlığınızı korumanız için
hileli gıdalardan korunmanız
şart. Bu yılın başından
itibaren gıda güvenliği ve
denetiminde, yapılan yasal
düzenlemelerle yeni bir
dönem başladı. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı gıda
denetim işini sıkı tutmaya
çalışıyor ama yasanın tam
işlerlik kazanması zaman
alacak gibi…
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FERİDE AY

Denetim elemanları, çarşı pazara çıktığında, gazeteler, mutlaka sonraki gün manşet
başlıklarından birini garantiye almışlardır.
Son yıllarda tanık olduğumuz haberler insana
“bu kadar da olmaz” dedirten türden... Üstelik ortaya çıkan gıda hilelerinin, birkaç uyanık
esnafın “köylü kurnazı işleri” olmadığına,
çoğunlukla organize ve hatta sanayileşmiş sektörlerde yaşandığına tanık oluyoruz.
Hileler münferit olmayınca haberler de
ürkütücü: Zeytinyağında pamuk yağı, bebek mamasında kurşun, çamaşır suyuyla beyazlatılmış
bayat tavuklar, tereyağında patates ve margarin,
meyve ve sebzede ilaç kalıntısı, yoğurtta margarin, jelatin, süt tozunda melamin, kaşarda
sahte kazein, leblebi tozunda tuz, fıstık tozunda
bezelye ve boya, salam ve sucukta tavuk de-

risi, taşlık, tavuk bağırsağı, sütte katı yağlar,
son kullanma tarihi dolduğu halde yeniden imal
edilen sucuklar, kırmızı biberde kiremit tozu,
kara biberde demir tozu ve boya... Bu dehşet
verici liste böylece uzayıp gidiyor.

SEKTÖRDEN UYARILAR

İnci Baharat markasıyla tanınan Emin Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emin Demirci,
baharat alanında hilenin çok yaygın olduğunu belirtirken, “Piyasada bazı yerlerden, tane
halinde karabiber istiyorsunuz, karşıdaki ‘yok,
kalmadı, toz halinde verelim’ diyor. Bu durum
o kadar acı ki, siz yemeğinize tat katmak üzere, masum bir şey yapıyorsunuz, baharat atıyorsunuz ama bu sizi zehirliyor” diyor.
İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği
(İYSAD) Başkanı Sadık Çelik’in ise hazır yemek
sektöründeki hilelere gönderme yapan uyarı-

OCAK-ŞUBAT 2012

ları doğrusu korkutucu. Dışarıda
yemek yiyen 30 milyon insanın,
yediğinin içeriğini bilmediğini
söylüyor ve yetkilileri göreve
çağırıyor. Çelik, “gıda zabıtaları kurulmasını” öneriyor.

YASA TAMAM,
SIRA UYGULAMADA

Soframıza kadar uzanan
hileler bu kadar vahim olunca Bakanlık harekete geçti. Yasa hazırlandı, Haziran 2010’da yürürlüğe girdi. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı hedefi net
olarak ortaya koydu: Türkiye’yi
gıda konusunda AB standartlarına ulaştırmak, yediğimiz her
şeyin denetimden geçmesi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, bunu şöyle özetledi: “Yediğimiz
içtiğimiz her şeyin, her aşamasıyla ilgili çağdaş standartları
belirlemek ve zincirin her aşamasında denetlemek gerekiyor, biz bu mevzuatı bunun için yaptık.”

MÜTESELSİL SORUMLULUK
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Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine
Yurttagül, günümüzde doğal
besin tüketme şansının azaldığını ifade ederken katkı maddelerinin doğru ve izin verilen
miktarda kullanımının önemine
dikkat çekiyor.
200’ü aşkın katkı maddesi bulunduğunu belirten Prof.
Dr. Yurttagül, etiketlerde yer
alan E kodunun Avrupa Birliği ülkelerinde kullanımına izin verilen katkı maddesi anlamına
geldiğini ifade ediyor. Prof. Dr.
Yurttagül, hazır gıdaların denetim görevinin üretim aşamasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, satış aşamasında da Sağlık Bakanlığı’na
ait olduğunu anımsatarak, hazır gıdaların üretim aşamasında denetimi ve üreticinin bu konuda eğitiminin ve bilincinin katkı maddelerinin doğru kullanımı açısından daha iyi sonuç vereceğini kaydediyor.

DOSYA

Yasanın tam adı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu.” Yeni yürürlüğe giren yasa, hayatımızda
neler değiştirecek peki? Yeni dönemde, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile
toplu tüketim yerleri, ithal ettikleri, ürettikleri, işledikleri,
imal ettikleri, depoladıkları, dağıttıkları, sattıkları tüm
gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerde
gıda güvenliğinin sağlanmasından müteselsilen sorumlu. Oturtulmak istenen sistemin kısa adı HACCP. Açılımı Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (Hazard Analysis and Critical
Control Points).
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yaşar Keskin, HACCP
sistemini, “üretimden-tüketime, gıda güvenliğinde risk yönetim sistemi” olarak tanımlıyor. Bu sistemdeki uygulamaların,
denetim ayağının da sıkı tutulmasıyla büyük başarı sağlayacağını belirtiyor.
Tüketicinin; gıdalardan aldığı kimyasal, mikrobiyolojik
veya toksikolojik kaynaklı bulaşmaların neden olduğu
sağlık sorunlarıyla çok sık karşılaştığını belirten Keskin, yeni

ETİKETİ MUTLAKA OKUYUN
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GIDA TERÖRÜNE
DİKKAT EDİN!

 KAYMAKLI YOĞURT: Kaymaklı yoğurt seviyorsanız dikkat! Çünkü
kaymak diye yediğiniz şey yoğurdun üzerine ısıtılarak dökülen ve sonrasında doğal
kaymak gibi gözüken margarin olabilir.
Makbul yoğurt ise içinden kaşıkla alındığında sarı suyu çıkan yoğurttur.
 UHT KUTU SÜT: UHT kutu
sütlerin tehlikeli olduğunu söyleyenler de
yok değil. Özellikle UHT’nin zararlı yanısıra
faydalı bakterileri de yok ettiği kabul gören iddialar arasında.
 BEYAZ PEYNİR: Aldığınız peynir kendine özgü kıvam, sertlik ve yumuşaklığını kaybettiyse peyniriniz de hileli olabilir. Ucuza satılan beyaz peynirin içine çok miktarda nişasta ve jelatin katılabiliyor.
Peynirde yüzde 40 olması gereken kuru madde miktarı düşürülüp su
oranı yükseltilerek içine jelatin ve nişasta eklenebiliyor.
 KAŞAR PEYNİRİ: 1 kilo kaşar peyniri yaklaşık 7 kilo sütten üretiliyor. 1 kilo sütün 1 lirayı aşkın olduğu düşünülürse kilosu 5
ya da 6 lira olan kaşar peynirlerinde insanı düşündüren bir sonuç çıkıyor.
 TEREYAĞI: Tereyağının içine margarin katılabiliyor. Açıkta yine ucuza satılan ürünlere dikkat edilmesi gerekiyor.
 BAL: Balın kalitesi rengine ve tadına bakılarak anlaşılamaz.
Bunun için belli laboratuar incelemeleri gerekir.
Ambalajlı ve denetimden geçmiş ürünlerin alınması öneriliyor.
 HAZIR KIYMA: Aslında hazır kıyma satışı artık yasak. Yine de rastlarsanız, içine
her türlü sakatat katılmış olabileceğinden almayın.
Tabii kıymanın çok hızlı bakteri üretebildiğini de
eklemekte yarar var.
 KIRMIZI ET: Ete kimyasal madde
enjekte edilerek ağırlığı ve rengi değiştirilebiliyor. Et daha parlak ve şiş görünüyorsa, üzerine
bastırınca normalden fazla su veriyorsa ya da pişirme esnasında çok küçüldüyse hileli et almış olabilirsiniz.
 BEYAZ ET: Etteki su enjeksiyon sistemi tavuklarda da kullanılarak ağırlıkları arttı-
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rılıyor. Bazıları daha da ileri giderek bayatlamış tavukları çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
 SALAM-SUCUK-SOSİS: Her pahalı ürün iyi olmayabileceği
gibi her ucuz ürün de kötü demek değildir. Ancak sucuk, salam ve sosis üretiminde maliyeti aşağı çekmek için hileler çok yaygın. Ambalajlı ürünleri tercih etmekte yarar var.
MEYVE-SEBZE: Meyve sebzelerin tazeliğini koruması ve raf
ömrünün uzaması için üzerlerine parafin sürülüyor. Bu madde ne yazık ki yıkamakla temizlenmiyor. Ürünleri soyarak yemek işe yarayabilir.
Hormon faktörünü de atlamamakta yarar var. Meyve ve sebzeyi alırken
şekli çok düzgün olan, parlak ve canlı gözükenler, doğal olmadıklarından
bizim için çok daha tehlikeli olabilir. Meyvelere daha koyu renkte ve parlak görünmesi için tekstil boyasında bekletiliyor. Rengine dikkat...
 BAHARAT: Kırmızı pul
biber alırken, içine tuz, tohum, kiremit tozu ve boya maddeleri karıştırılmış
olabileceğini unutmayın, o gözle değerlendirin.
Karabiber, fıstık gibi bazı ürünleri alırken toz halinde almak yerine
bütün olarak satın alıp evde kendiniz
toz haline getirin. Bu nedenle açık satılan değil paketli baharatları almayı
tercih edin.

dönemde oturtulmaya çalışılan sistemle ilgili
olarak şu bilgileri veriyor: “Gıda güvenliği; sağlıklı gıda üretimi amacıyla gıda hammaddesinin
sağlanması, üretimi, işlenmesi, saklanması, taşınması, dağıtılması ve tüketim sırasında gerekli kurallara uyulması olarak tanımlanabilir. Dünya Gıda Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü gibi otoritelerce güvenli gıda için en etkili sistem olarak
HACCP tavsiye ediliyor.”

ETKİN KONTROL

Yaşar Keskin, HACCP uygulamalarının avantajlarını sıralarken de “güvenli gıda üretiminde
sıfır hatayı oluşturmanın” başta geldiğini belirtiyor.
Keskin’e göre, HACCP aynı zamanda “tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir
otokontrol sistemi sağlamanın” yolu. Keskin,
bundan sonra tamamlanması gereken önlemleri ise şöyle sıralıyor:
“Kayıtlı olan işletmelerin kontrolünü yapan
gıda kontrol ve denetim mekanizmalarının isleyişi gözden geçirilmeli, var olan sorunlar çözülmeli,
etkin ve koordineli bir çalışma sağlanmalı. Bu sebeple denetimler, yetki çatışmasının yaşanmadığı ve sorumlulukların açık bir şekilde ortaya konduğu, devletin yetkilendirdiği tek bir kurum tarafından yapılmalı. Ayrıca bu yetkinin paylaşıldığı
özel sektör kurumlarına da görev verilerek denetimlerin etkinliği arttırılabilir.”

ÖZELLEŞTİRME KAYGISI
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DENETİMDEKİ BOŞLUK

Gıda üreten işyerlerinde, küçük işletmelerde
teknik eleman zorunluluğunun kaldırılması, bu süreçte halk sağlığının özel şirketlerin ticari kaygı
alanına terk edilmesi, konuyu yakında takip
eden meslek kuruluşlarının da tepkisini alıyor. Gıda
Mühendisleri Odası Başkanı Petek Ataman ve Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, kaygılarını şöyle aktarıyor:
“Türkiye’de kayıtlı yaklaşık 40 bin civarında
gıda işletmesi var. Diğer taraftan, gıda üreten - dağıtan - satan tüm noktalarla birlikte bu sayı 500
binin üzerine çıkıyor. Bakanlığın gıda denetçisi konumunda çalışan 5 bin civarındaki kamu görevlisi, tüm bu noktaların denetlenmesini yapamaz. 30 beygir gücü ve 10 çalışanın altındaki büyüklükteki işyerlerinin, teknik eleman zorunluluğundan muaf kılınması, işletmelerin boyutu dikkate alındığında, 40 bin gıda işletmesinin yaklaşık
yüzde 80’inin içeriden denetlenememesi demek.
Bu da büyük bir tehlike yaratıyor. Çünkü bu kapsama, örneğin günde bin kilogram dondurma üreten ya da günde 4 bin adet ekmek çıkaran işletmeler de giriyor.”

MERDİVENALTI
ÜRETİM
TEHLİKE
SAÇIYOR

Sağlıksız gıdanın başta
kanser ve obezite olmak üzere pek
çok hastalığın temelinde yattığı artık biliniyor. Yanlış gıdalarla beslenmenin taşıdığı risk bu kadar büyük iken gıda işyerlerine dönük denetim yetersiz kalıyor. Adeta gıda
terörü yaşandığını, yediklerimiz
arasında küflenmiş peynir, kimyasal ile karartılmış zeytin, aflatoksinli kuru gıdalar olduğunu belirten İstanbul Yemek Sanayicileri Derneği (İYSAD) Başkanı Sadık
Çelik dışarıda yenen yemekler
konusunda uyarıyor. Denetimlerin
yetersiz kaldığına değinen Çelik’in verdiği bilgilere gıda satan
500 bin kuruluş var. Dışarıda 30
milyon kişi yemek yiyor, ancak denetimler yetersiz olduğu için bu insanlar “ne yediğini” bilmiyor.
Sadık Çelik’in bu tehlikeye
karşı önerisi ise “gıda zabıtaları”
kurulması. Merdivenaltı üretimin
tehlikeli bir noktaya geldiğini ifade eden Çelik, konunun boyutlarını şöyle anlatıyor: “Türkiye’de
yaklaşık 500 bin kadar gıda üreten ve satan kuruluş var. Bakanlığın kadrosu ise 5-6 bin civarında ve yetersiz kalıyor. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarına da denetleme yetkisi verilmeli.”

DOSYA

HACCP sisteminin avantajları elbette kulağa hoş geliyor. Ancak konuyla ilgili farklı yaklaşımlar da var. Bunların başında gıda denetiminin
özelleştirilmesi kaygısı geliyor. Ege Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Tayfun Özkaya, 2010’da çıkarılan yasa
ile “pek çok alanda 30 beygir altında motor gücü
bulunan veya toplam 10 kişiden az personel çalıştıran iş yerlerinin sorumlu teknik eleman tutması zorunluluğunun” kaldırıldığını anımsatıyor. Özkaya bunun yerine, sorumlu eleman ücretinin kamu tarafından karşılanması gerektiğini savunuyor.
Ziraat mühendislerini temsil eden meslek

odalarının da ısrar ettiği bu çözüme göre, kamu
tarafından, yani vergilerden ücreti karşılanan mühendisler, işletmeleri içeriden denetleyerek daha
işin başında halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacak. Bu önerinin gerekçesi de şöyle: “Teknik eleman bu şekilde bağımsız olacak;
hem denetleme, hem de teknik önerilerde bulunma
şansına sahip olacak. Bu iş için kamuya düşen yük
100 milyon TL dolayında olur. Eski sistemde işletme
başına 500 TL düşüyordu, ancak birkaç işletme
bunu paylaşabiliyordu. Bu yıllık tarım desteğinin
altmışta biri. Böylece 20 bin dolayında ziraat ve
gıda mühendisi de işsiz kalmayacak.”
Prof. Dr. Tayfun Özkaya, HACCP sisteminin
oturtulması için, işletmelerin özel kuruluşlardan
sertifikalandırma yaptıklarını belirterek “Örnek
alındığı söylenen Avrupa Birliği’nde denetim, kamu
işidir. Özelleşen bir denetimin gerçek bir denetim
olamayacağı söylenebilir” uyarısını yapıyor.
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Hem mali müşavir
hem tiyatrocu

Bahanu Sarı, küçüklüğünden beri
meraklı olduğu tiyatroyu mali
müşavirlikle beraber yürütüyor.
Sarı, “Başka bir karaktere girip
onu yaşamak ve karşıdan alkış
almak müthiş bir şey” diyor.

RENKLİ YAŞAM

GAYE DELEN
Fransız aksanıyla Madam Olga, Zeliha’yı azarlarcasına konuşur:
- Sen oturmuyorsun, çöküyorsun.
- Devesin nesin? Sende hiç ‘grace’ yok.
- Kadın kısmısı otururken bacağını biraz açmak iktizadır.
- Çok değil ama. Hiç açmazsan görgüsüz derler...
Amatör bir oyuncu topluluğunun sahnelediği ünlü tiyatro oyunu
‘Keşanlı Ali Destanı’nda Madam Olga’yı canlandıran mali müşavir Bahanu Sarı, defalarca bu repliği tekrarlıyor. Davranışları ve el hareketleriyle o sahneyi yeniden yaşıyor adeta. Sarı, kendini tiyatro alanında
geliştiren meslek mensuplarından biri. Yıllardır yaptığı muhasebe
mesleğinin zor yanlarını tiyatroyla yumuşatmayı seçmiş. Küçüklüğünden beri meraklı olduğu tiyatroyu mali müşavirlikle beraber yürütüyor.
Önce hobi olarak başladığı bu sahne sanatını zamanla hayatının odağına yerleştirecek kadar ilerletmiş. Aldığı özel eğitimlerle bir yandan yeni
oyun hazırlığı yaparken diğer yandan kısa film festivali için çalışıyor.
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Bahanu Sarı, aslen Erzurumlu. İlk, orta ve liseyi orada okumuş.
Üniversiteyi ise Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde tamamlamış. İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ‘işletme’ eğitimi almış. Okulun son sınıfındayken mali müşavirliği bıraktıktan sonra öğretim görevlisi olarak
çalışan hocasının derste 3568 sayılı yasayı anlatmasıyla bu mesleği seçmeye karar vermiş. Öğrenciliği boyunca ve hemen mezun olduktan sonra da başka işler yanında muhasebecilik işinde de çalışmış.

2003’TE İSTANBUL’A GELDİ

Sarı, 2003 yılında İstanbul’a gelme kararı aldığını anlatıyor. İstanbul’a gelir gelmez de stajyerliğini başlatmış ve yarı zamanlı çalışmaya
başlamış. Bir süre denetçi ve bir holdingte muhasebeci olarak çalıştıktan sonra mali müşavirlik yolunda önemli bir adım atarak 2006’da ruhsatını almış.
Bir yıl sonra da kendi ofisini kurmuş. Bahanu Sarı, “Ofisimin kuruluşunu doğum tarihim olan 15 Mart’a denk getirdim. 2007’den beri
de bu ofiste çalışıyorum. Sabırla işime devam ettim. Mükellefler do-
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lup taşmasa da önemli sayıya ulaştı.
Hatta bir çalışan bile istihdam ediyorum” diyor.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

OCAK-ŞUBAT 2012

KISA FİLM DE ÇEKİYOR

Sarı, diksiyondan, daha iyi oyuncu olmaya kadar her konuda kendini
daha da yetiştirmek için var gücüyle çalışıyor. Bahanu Sarı’nın hedefinde sinema yani kısa film de var. Şu anda kısa
bir film çalışması da yapıyor. Genç Film
Festivali’ne bu filmle katılacaklar. Tiyatrocu mali müşavir, tiyatroya tamamen manevi açıdan bakıyor. Şu anda
hobisini gelir kazanacağı bir alan olarak görmese de müşavirlik yerine tiyatroyla geçimini sağlayabileceği bir geleceği de hayal ediyor:
“Tiyatro benim keyfim. Müşavirlikte de mutluyum. Şu anda ikisini
beraber götürmek güzel. Ama sevdiğim
iş olan tiyatroculuktan para kazanabilsem muhasebeciliği yapmazdım.
Ama Türkiye’de maalesef sanattan çok
para kazanılamıyor. Ama dünyaya yeniden gelsem kesinlikle sanata ağırlık
verirdim. Ama şu anda her ikisini de
yapmayı seviyorum.”

İSMMMO’DA DA
DENETİM KOMİTESİNDE
Bahanu Sarı, sanat yanında
sektörel meslekle ilgili faaliyetlerde de aktif bir meslek mensubu.
İSMMMO’nun Denetim Standartları Komitesi’nde görev yapıyor. Zaten, sıra dışı bir muhasebeci olarak
tekdüzeliği sevmiyor. Hem mesleki
hem de meslek dışında faaliyetlerde
bulunmaktan memnun. Sarı, “Çocuk ruhu kaybolmayan, içi içine sığmayan biriyim. Bunun hep devam
edeceğini biliyorum” diyor.

SEMAVER TİYATROSU
KUMPANYASI’NI BEĞENİYOR

Bahanu Sarı, tiyatroda her
rolün altından kalkabileceği iddiasında. Şu sıralar favorisi ise erkek rolleri: “Farklı hayatları yaşamak, karşı cinsin gözünden
hayata bakmak çok ilginç bir deneyim. Farklı rollerde farklı yaşamları canlandırıyorum” diye anlatırken rolündeki replikleri gayri ihtiyari tekrarlıyor. Tiyatronun kendisine kattığı esneklik
ve rahatlıktan memnun. Tiyatroda kendini geliştirmek adına
örnek aldığı ve devamlı takip ettiği ustalar da var. Profesyonel
tiyatrolardan Semaver Tiyatrosu Kumpanyası’nı çok beğendiğini söylüyor. Yılların fenomen oyunu ‘Lüküs Hayat’ı sevdiği
oyunların başında sayıyor. Tiyatro oyuncusu olarak da Zihni Göktay’ı çok beğendiğinden söz ediyor. Nilgün Belgün’ün enerjisine ve canlandırdığı tiplemelere hayran.

RENKLİ YAŞAM

O, zorlu bir süreçten sonra ofisini
oturtunca hobisi olan tiyatroya ağırlık
vermiş. Tiyatroya başlama tarihi 2008
yılını buluyor. İlk olarak Bahçelievler Kültür Sanat Merkezi’nde tiyatro kursuna
gitmiş. Bir süre sonra ise Zeytinburnu
Kültür ve Sanat Merkezi’ne devam etmiş. Dört yıldır aralıksız tiyatro kurs ve
gösteri çalışmalarını sürdürüyor. Sarı,
tiyatroyla ilgili düşüncelerini şöyle anlatıyor: “Bir şeyler paylaşmak, başka
bir karaktere girip onu yaşamak ve karşıdan alkış almak müthiş bir şey. Başka meslekten olan insanların bir arada bulunması, mesleklerinin dışında ortak dili başka alanda oluşturmaları, farklı duyguları paylaşmaları paha biçilemez.”
Sarı, kendini muhasebecilik ve
mali müşavirliğin zorluklarını tiyatroyla atan bir meslek mensubu olarak
tanımlıyor. Kurumlar Vergisi, tebliğler,
sirkülerlerle rutin bir şekilde devam eden
zor görünümlü bir mesleği tiyatroyla yumuşattığını belirtiyor. Bahanu Sarı,
“Kalıplaşmış bir muhasebeci tipi var.
Ama ben tiyatroyla onun dışına çıkıyorum. Muhasebeciler hep otoriter,
ciddi bir görüntü çizer. Ama iletişim yönleri de kuvvetli olmak zorunda. Ben öyle
bir kalıpta olamayan bir insanım.
Bunu da tiyatroyla bağdaştırdığımı
düşünüyorum. İşin kalıplarını tiyatroyla yumuşatıyorum. Yani bende olanı tiyatro açığa çıkardı” diye konuşuyor.
Tiyatral hünerlerini ilk sergilediği
oyun ‘Sevgili Doktor’ olmuş. Zeytinburnu
Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen bu oyunda İvan’ın karısı rolünü can-

landırmış. ‘Mürebbiye’ oyununda ise
evin hanımefendisi rolünü oynamış. Geçen yıl oynayan ‘Keşanlı Ali Destanı’nda
ise Madam Olga’yı canlandırmış. Bu
oyunların hepsi Zeytinburnu Kültür ve
Sanat Merkezi’nde sahnelenmiş. Tiyatrocu mali müşavir Sarı, iki ay sonra da Zeytinburnu Kültür ve Sanat
Merkezi’nde sahneye konulacak ‘Murteza’ adlı yeni oyunun çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor. Bir yandan yoğun
iş trafiğini yürütürken diğer yandan özel
dersler dahil tiyatro eğitimlerini sürdürüyor. Hatta tiyatro çalışmalarını
daha da ileriye götürme çabaları içinde. Dokuz arkadaşıyla beraber bir
grup kurmak istediğinden bahsediyor.
Eğitmen Ercan Koçak’tan özel dersler
aldıklarını anlatıyor.
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Dünyada müze kuran
ilk şair: Sunay Akın
Türkiye’nin ilk özel oyuncak müzesini
kuran şair, ‘okur-yazar’ Sunay Akın,
müzecilik faaliyetlerinin Türkiye’den
çok Avrupa’da değer gördüğünü
düşünüyor. Avrupa Oyuncak ve Çocuk
Müzeleri Birliği’ni kurma görevini
üstlenen Akın, edebiyat çalışmalarını,
TV programlarını ve tek kişilik
oyununu da sürdürüyor.
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SEHER KARATAŞ

Türkiye onu ilk önce İstanbul sevdalısı
bir şair olarak tanıdı. Şiir kitaplarının ardından, özgün bir üslupla kaleme aldığı çok
sayıda hikaye kitabı yayınlanan Sunay Akın,
yaptığı işi ‘okur-yazar’ olarak tanımlıyor.
Okur-yazar olmanın getirdiği bilgi birikimini, kitaplarının dışında TV programları,
tek kişilik gösteriler, üniversiteler ve firmaların toplantılarında toplumla paylaşan
Akın, bu çalışmalarından elde ettiği gelir-

le, 2005 yılında Türkiye’nin ilk özel oyuncak müzesini açtı.
İstanbul Oyuncak Müzesi’nin Avrupa’nın en iyi oyuncak müzesi seçilmesi nedeniyle 21 Mart’ta İtalya’nın Bologna
kentine ödülünü almaya giden Akın, dünyada bu başarıyı yakaladıkları halde, Türkiye’de anlaşılmadığını düşünüyor. Akın, vakıf müzelerinin vergi ödemediğini belirtirken
ancak özel müze olmaları nedeniyle kendilerinin vergi ödediğinden yakınıyor.
Son yıllarda daha çok müzecilik faa-
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EN BÜYÜK DÜŞÜ, İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ
Sunay Akın, İstanbul Oyuncak Müzesi’ni 23 Nisan 2005 yılında, 20 yılda dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan antikacılardan ve açık arttırmalardan edindiği 4 binden fazla oyuncakla kurdu. Sergilenen oyuncakları, kitaplarından, tek kişilik sahne oyunlarından ve televizyon programlarından edindiği teliflerle satın aldı. Akın, ailesine ait Göztepe’deki beş katlı tarihi konağı bu düşün gerçeğe dönüşmesi için kullandı. Müzenin her odasının sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan tarafından bir tiyatro sahnesi görünümünde tasarlandı. İstanbul Oyuncak
Müzesi, sponsorların desteğiyle ayakta duruyor. Müzenin sponsorları; Türkiye İş Bankası, Faber Castell, Isuzu, Şölen Çikolata, Aviva Sigorta, Anel Grup, Jotun Boya...

cuk Müzeleri Birliği kurmaya karar verdi. Birliğin kurucu ülkeleri, Portekiz, Belçika, Romanya
ve Türkiye olacak. AB, projenin başına bizi koyduğu için bu yıl bir de bu projeyi hayata geçireceğim. Sonuçta bir ateş yaktık; bu ateşi büyütüp
güçlendirmek istiyoruz. Artık Türkiye’de bu ateşin büyümesini kimse durduramaz.
Türkiye’de anlaşılmadığınızı düşünüyorsunuz, neden?
Anlaşılmıyorum diyorum çünkü ben müze
kurduğum ilk günden beri, bin bir türlü zorlukla karşılaştım ve bunların bir kısmını hala çözemiyorum. Örneğin vergi ödüyoruz. Bir müze vergi öder mi? Buranın adı, Sunay Akın Müzecilik Hizmetleri Ltd. Şti. Kâr etmek amacıyla kurulmayan
şirketler statüsü var ama vergi ödüyoruz. Size dört

isim sayacağım. Koç, Sabancı, Eczacıbaşı ve Sunay Akın. Bunların hepsinin müzesi var, üçü vakıf müzesi kurmuş, Sunay Akın’ınki özel müze.
Sunay Akın da vakıf kursun diyorlar ama Sunay
Akın’ın bir holdingi yok… Yani benim vakfedip
vergiden düşeceğim param yok. Onun için vergi ödüyorum.
Peki neden oyuncak müzesi?
Hayallerin, düşlerin de bir tarihi var. İnsan önce hayal eder, sonra gerçekleştirir. Oyuncak bu söylediklerimin tanığıdır. Mesela insanoğlu
1920’li yıllarda aya gitmeden önce hayal kurdu ve oyuncağını yaptı, sonra aya gitti. Biz 1920’li
yıllarda oyuncak diye çocuklarımıza kaynana zırıltısı topaç veriyorduk. Şimdi bak yerimizde dönüp duruyoruz, hiçbir yere gidemiyoruz. Bir ül-
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liyetlerine odaklansa da 2010 yılında ‘Çorap Kaçığı’ adıyla son şiir kitabını çıkaran şair Sunay Akın,
eskisi kadar çok şiir kitabının çıkmamasının nedenini; “Benim öyle çalakalem yazılan süslemeci
bir şiir anlayışım yok. Benim şiirim damıtılarak
çıkıyor, bakma böyle çok konuştuğuma, şiirde suskunluğa yakın dururum” diye açıklıyor. Şair, okuryazar Sunay Akın’la dünden çok, bugün ve geleceğe dair planlar üzerine söyleştik.
Biz sizi şair, yazar, edebiyatçı, TV
programcısı, öğretim görevlisi ve oyuncu
olarak tanıyoruz. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Vasıfsız, elinden bir iş gelmeyen, bir sanatı
olmayan okumamış insanlar için okur-yazar tanımı kullanılır. Bana ‘kendini tanıt’ dediklerinde,
okur-yazar olduğumu söylüyorum. Ben bu yaşa
kadar sadece okudum ve yazdım.
İnsanın sevdiği işi yapması ve bundan para da kazanması çok güzel değil mi?
Hayır, ben bundan para kazanmıyorum.
Daha çok paramı buna yatırıyorum. Gösterilerimden, kitaplarımdan aldığım telif haklarım var.
Ama ben bu paranın bir kuruşuna dokunmadan,
üstüne ailemden bana kalanları koyarak, okumak ve yazmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela siz bana dünyada
müze kuran bir şair-yazar gösterebilir misiniz?
Türkiye benim bu yaptığımın önemini fark etmiyor
ama dünya fark ediyor.
Dünya sizin müzecilik faaliyetlerinizin
nasıl farkına vardı?
Ailemden kalan Göztepe’deki köşkte kurduğum İstanbul Oyuncak Müzesi Avrupa’nın en
iyi oyuncak müzesi seçildi. Avrupa Müze Akademileri’nin verdiği bu ödülü almak için Mart’ın
21’nde İtalya’nın Bologna kentine gittim. Geçen
yıl da Avrupa Müze Birliği’nin ödül törenine davet edildik. 174 müze arasından finale kalan 24
müzeden biriydik. Yaklaşık 40 yıldır yapılan bu
ödülün tarihinde finale davet edilen tek oyuncak
müzesi bizim müze oldu. Ödül almasak da bu bizim için çok önemli. Avrupa Birliği Kültür Komisyonu, 2012 yılında Avrupa Oyuncak ve Ço-
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İSTANBUL’A
ARKADAŞ
OLDU
1962 yılında
Trabzon’da hayata gözlerini açan Sunay Akın,
ilk çocukluk yıllarında
çay tabaklarının içinde
gördüğü Kız Kulesi’ne 10
yaşında kavuştu. Ailesi,
daha iyi eğitim imkânları olduğu için İstanbul’a
yerleşince Sunay Akın İstanbul’la arkadaş olup
onu dinledi. Ardından
da çalışmalarıyla bu şehrin büyüsünü bize anlattı. Lise öğrenimini İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde tamamlayan
Akın İstanbul Üniversitesi
Coğrafya Bölümü’nden
mezun oldu.
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kenin sokağı o ülkenin çocuklarının oyunlarına benzer.
Oyuncağın tarihi, bilimin, uygarlığın tarihidir. Oyuncak
müzesini gezen bir insan aslında bilimin, mimarinin, insan ilişkilerinin, ülkelerin tarihini görüyor. Ayrıca oyuncak üretildiği dönemin bir modeli ve tanığıdır. Yaklaşık
20 yıl önce Nürnberg’de ilk kez gördüğüm oyuncak müzesinden çok etkilendim. Oyuncak müzesi kurma fikri o
zaman gelişti.
Siz başka müzelerinin de kuruluşuna da öncülük ediyorsunuz değil mi?
23 Nisan 2011 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi için bir oyuncak müzesi kurdum, daha doğrusu o
müzeye küratörlük yaptım. Burası kadar büyük değil ama
çok güzel bir müze oldu. 23 Nisan 2012’de de Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi için bir oyuncak müzesi kuruyoruz.
Bunun yanı sıra bir de Barış Manço Müzesi kurdum.
Türkiye’deki müzelerin durumu ve müzecilik kültürünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Müzeler toplumların hafızasıdır, belleğidir. Müzeleri olmayan toplum alzheimer olmuş bir insan gibidir. Türkiye’nin bütün sorunu bilgi toplumu olamamasıdır. Bunun
için müzelere ihtiyacımız var, ben bunun mücadelesini veriyorum. Türkiye’de müzecilik çok zayıf; onun için desteklenmeli. Aslında son yıllarda müzecilik konusunda çok
büyük yenilikler de oldu. Hakkını vermek lazım, hem devlet müzeleri kendini toparlama sürecine girdi ve çok doğ-

ru işler yapmaya başladı; hem de özel müzeler çoğaldı.
Bizim müzeciliğimizi tartışma gibi bir lüksümüz de yok.
Toplumun müzeye bakışını değiştirmek gerekiyor, Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na bu konuda çok büyük sorumluluklar düşüyor. Özellikle Maliye Bakanlığı özel
müzeciliğe destek olmalı. Çünkü dünyada para kazanan
müze yok.
En son ‘Bir Çift Ayakkabı’ adlı kitabınız çıktı. Kitaplarınızda genellikle ayakkabı gibi simgesel bir konu etrafında dönen hikayeler oluyor. Neden?
Bu Sunay Akın tarzı, üslubu. Zaten kitaplarımın özgünlüğü de buradan geliyor. Edebiyatta, sanatta yeni bir
şey yapmak lazım. O yüzden var olanı tekrar etmek benim işim değil, ben fotokopi makinesi değilim, özgün iş
yapmayı seviyorum. Her kitabımda, pergelin çivisi bir konunun üstünde duruyor, çember giderek değişiyor, onun
etrafında dolanıyor. Nasıl ki bir orkestrada pek çok çalgı
varsa ben de bir kitapta pek çok farklı duyarlılığı yan yana
getiriyorum.
Siz aslında bir şair olarak tanındınız ama şimdi daha çok kitaplarınız, gösterileriniz, programlarınızla göz önündesiniz. Eskisi kadar şiir yazmıyor
musunuz?
Düz yazı yazılırken onun kitap olacağını bilirsiniz.
Ama şiir yazarken onun kitabının çıkacağını bilmezsiniz.
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Kendi filminizi çekmeyi düşünüyor musunuz?
Düşünüyorum ama onu yapacak
ekonomik gücüm yok. Emeğimi, gelirimin
tamamını, müzeciliği Türkiye’de geliştirmeye veriyorum. Zaten benim ana hedefim, Türkiye’de müzeciliği, oyuncak müzelerini, çocuk müzelerini geliştirmek, yaygınlaştırmak.
Siz sanki kendi yarattığınız
bir masal dünyasında çok mutlu bir
hayat sürüyorsunuz. Masallara
gerçekten inanıyor musunuz?
Çok güzel tanımladınız, inanın.
Bunu duyduğuma sevindim. Evet öyle çünkü ben hayatta hiçbir zaman bir meslek
sahibi olmadım. Hayata bir iş bulayım diye
bakmadım. Bu halim ailemi zamanında
çok kaygılandırdı. Ama oldu başardım çünkü ben insanlara çok inandım. Tabii ki ben
masallara da inanıyorum. Masallar olmasaydı, uçan halılar, uzay gemileri
olur muydu? İnsanlar aya gidebilir miydi?
Hikayelerinizin ana ekseni
tarih üzerine kurulu. Tarih sizin için
neden bu kadar önemli?
Tarih, coğrafya, sosyoloji, arkeoloji gibi disiplinleri kullanmadan sanat yapamazsınız. Edebiyat yapmak bütün bu
disiplinlere egemen olmak demek. Ben
okur-yazarım, okunacak her şeye ilgi duyuyorum. Ama tarih özellikle ilgimi çekiyor çünkü bana göre tarih geçmiş değildir, yarındır. Beni ilgilendiren düşlerin,
hayallerin, aydınlanmanın tarihi... O
yüzden insan merkezli tarih yazarak, geleceğe ışık yakıyorum.
Peki özel hayatınıza nasıl
vakit ayırıyorsunuz?
Nasıl oluyor bilmiyorum inanın. Üstelik ben çok evcil bir insanım. Tüm bu koşturmaca içinde çocuğuma ve eşime de vakit ayırmaya çalışıyorum.

‘HİSSE SENETLERİ DEĞİL,
HİSSİ SENETLER ÖNEMLİ’
Sunay Akın, kağıt gemilerden emekli bir kaptan olarak yazmaya başladığı şiirlerini 1989’da ‘Makiler’ adıyla yayınladı. Bu ilk eserinin arkasına ‘Antik Acılar’, ‘Kaza Süsü’
ve ‘62 Tavşanı’ adlı şiir kitaplarını sıraladı. Düzyazıda da ancak bir şairin yazabileceği konulara el attı. İstanbul’un Nazım Planı, Kız Kulesi’ndeki Kızılderili, Ay Çöreği ve Deniz Yıldızı, Önce Çocuklar ve Kadınlar, İstanbul’da Bir Zürafa, Onlar Hep Oradaydı, Kırdığımız Oyuncaklar, Kule Canbazı, Tuncay Terzihanesi, Ay Hırsızı ve Çorap Kaçığı ve ‘Bir Çift Ayakkabı’ kitapları da Akın’ın imzasını taşıyor. Birçok radyo ve
televizyon programı yapan Akın, Marmara Güzel Sanatlar
Fakültesi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde de dersler verdi. Tek kişilik oyunuyla da yurt içi ve yurt dışında birçok gösteri gerçekleştiren Sunay Akın, “Bir milletin gerçek değerleri hisse senetleri değil, hissi senetleridir” sözüyle yolculuğuna devam ediyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

Şiir zamanla kendini gösterir, şiirin hızıyla
düz yazının hızı aynı değildir. En son geçen yıl Çorap Kaçığı adıyla şiir kitabım çıktı. Benim öyle çalakalem yazılan süslemeci bir şiir anlayışım yok. Benim şiirim
damıtılarak çıkıyor, bakma böyle çok konuştuğuma şiirde suskunluğa yakın dururum.
Toplumun şiire ilgisi eskiye
göre azalıyor mu, şiir kitaplarının
azalması bu yüzden mi?
Evet, eskiden şiir gündemdeydi
şimdi artık şiir tercih edilmiyor. Bu benden kaynaklanmıyor ama. Gidin kitabevlerine, şiir kitabı bulamazsınız. Edebiyatın mutfağı dergilerdir, şiir dergileri
bile kalmadı.
Bir yandan da TV programlarınız devam ediyor. Radyo programı düşünüyor musunuz?
Sky Türk’te Hayat Deyince ve Yaşamdan Dakikalar adlı programları yapıyorum. Maalesef çok sevdiğim ve istediğim halde zamansızlıktan radyo
programı yapamıyorum. Zamansızlıktan
üniversitede hocalık da yapamıyorum artık, onu da bıraktım. Bir de devlet tiyatrolarında tek kişilik bir oyunum var. Devlet tiyatrosu oyunculuğu onuruna sahip
değilim ama Devlet Tiyatrosu’nun dışarıdan sahnesini verip programına aldığı
tek oyun benim oyunum. Hapishanelere gidip mahkumlara gösteriler de yapıyorum. Bir de tabii müzeyi ayakta tutmam
gerekiyor. Bu kadar çok şeyi aynı anda
yapınca bazı şeylere zaman kalmıyor.
Oyunculuğunuzu ‘meddahlık
yapmak’ olarak tanımlıyorsunuz.
Neden?
Çünkü ben sözlü edebiyat yapıyorum. Kendi metinlerimi, kendi sanatımı, kendi edebiyatımı, yazılarımı,
eserlerimi, oyunlarımı sahneye taşıyorum.
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İşler ‘sosyal ağ’a takılıyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de artık kariyer fırsatları sosyal ağda aranıyor. İş
aramada önemli bir mecra haline gelen Linkedin, Facebook, Twitter gibi ağlar
işsizlerin yeni umudu oldu. Ancak sosyal medyada iş ararken kişisel bilgi
güvenliğini de ihmal etmemek gerekiyor.
GAYE DELEN

Gazete ya da insan kaynakları sitesindeki iş ilanına
bakılır. Özenle hazırlanan CV (özgeçmiş) belirtilen e-posta
adresine ya da faksa gönderilir… Sonra da umutsuz ve belirsiz bekleyiş süreci başlar. Bu tarzda geleneksel iş arama
süreçleri hala devam ederken, günümüzde alternatif olarak
sosyal ağlar devreye giriyor. İş yapış şekillerini ve sosyalleşmeyi kökünden değiştiren bu teknolojik yenilikler, iş arayanların
yeni umudu oluyor. İş hayatına yönelik sosyal ağ Linkedin başta olmak üzere, Xing, Facebook, Twitter, Google+, Friendfeed,
Pinterest iş arayanların yeni gözdesi. İstihdam olanaklarına artık internet ve sosyal medya üzerinden erişim daha kolay. Geleneksel iş arama yöntemleriyle yarışır hale gelen sosyal ağlar pek çok insanın hayalindeki işi bulmasını sağlıyor.
Linkedin’de CV oluşturarak ya da gruplara katılarak iş bulmak revaçta. Şirketlerin Facebook
ya da Twitter sayfalarındaki ilanları takip etmek de sonuç verebiliyor. Gönderileri ve yorumlarıyla
kendilerini unutturmayan işsizler ya da farklı alternatif peşindekiler, fırsatlardan da ilk haberdar olanlar arasında yer alıyor. Sosyal ağlar, şirketlerin üst düzey yöneticileriyle de gönderi ve yorumlar vasıtasıyla kolayca ilişki kurulmasını sağlıyor. Doğru zamanda doğru insanla iletişime geçilmesine aracılık ediyorlar.

KARİYER

ABD’DE YÜZDE 89 KULLANIM
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Profesyonel iş ağı Linkedin’in dünyada 150 milyon,
Türkiye’de 1 milyon kullanıcısı var. Facebook’un dünyada
kullanıcı sayısı 700 milyonu geçerken, Türkiye’de kullanıcı sayısı 31 milyonu aştı. Twitter ise dünyada 250 milyon, Türkiye’de ise 6 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Türkiye’de bu konuda
bir istatistik olmasa da dünyada sosyal medyadan işe alım istatistikleri hızlı ilerleyişi gösteriyor.
İstatistiklere göre, ABD’li şirketlerin yüzde 89’u işe alım için sosyal medyayı kullanıyor. Şirketlerin yüzde 80’i Linkedin’i potansiyel adayları bulmak için tercih ediyor. 2011’de yaklaşık 14 milyon kişi
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mevcut işini sosyal medya üzerinden bulmuş. JobInvite’ın istatistiklerine göre işe alımda şirketlerin
ilk başvurduğu ağlar Linkedin ve Twitter. Bu iki ağı
Facebook ve diğerleri takip ediyor. Linkedin’de 2 milyondan fazla şirketin profili yer alıyor. Bunların yüzde 75’i Fortune 100 listesindeki Apple, eBay, Cisco,
Amazon gibi firmalar.

TÜRKİYE’DE DE YAYGIN
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ONLİNE ETKİNLİĞİNİ ARTIR
KENDİ REKLAMINI YAP

ABD’de sosyal medya sitesi Mashable.com sitesinde yayınlanan sosyal medyada başarılı iş arama metodları şöyle:
 Sosyalleşme çizginizi yükseltin: Bütün yaptığınız özgeçmişinizi işyerlerine göndermekse pek fazla şansınız olmaz. Sizi hatırlayan ve sizin hakkınızda bilgi verebilecek eski iş arkadaşlarınıza ulaşmalısınız. Sosyal ağlar üzerinden bir tıkla bunu
yapabilirsiniz. İş arayanlar ilgilendikleri şirketlerde çalışan kişiler hakkında bilgi edinebilirken, firmalar ise soğuk telefon aramaları yerine işlerinin tanıtımlarla büyümesini sağlayabiliyor.
 Linkedin’den verimli yararlanın: Linkedin, bağlantılarınız aracılığıyla işe alma konusunda doğru yöneticilere erişmenizi sağlar. Kendi profilinizi kaydettikten
sonra bütün e-posta adreslerinizi profilinize kaydedin. Bir firma ve pozisyona göre arama
yapın, arama sonuçlarını semtlerine veya şehirlerine göre filtreleyin. İşe alma yöneticisine sizi yakın bağlantılarınızdan kimin ulaştırabileceğine bakın.
 İş arama uygulamalarını kullanın: Akıllı telefonlar da artık iş aramada kullanılıyor. iPhone veya Anroid işletim sistemli telefonlara yönelik iş arama uygulamaları arttı. ABD’de iş arayanların yüzde 20’sinin kendi akıllı telefonlarını kullanarak iş
aradıkları ortaya çıktı. Eğer bir iPhone’nunuz varsa ‘Layar’ uygulamasını yükleyebilirsiniz.
Böylece bulunduğunuz çevrede yer alan bütün şirketleri görüyorsunuz ve bu şirketlerin hangi pozisyonlarda eleman aradığının bilgisine ulaşabiliyorsunuz.
 Online etkinliğinizi artırın: Kişinin online olarak etkinliği de önem kazandı. İki aday kağıt üstünde aynı özelliklere sahiplerse farklılaştırıcı etken olarak online
etkinliğe bakılıyor. Online etkinlik kişinin sosyal medyada kaç tane bağlantısı olduğu ve
kaç kişinin onun içeriğini paylaştığıyla ilgili. Online etkinlik işverenleri çekiyor. Bu da işverenlerin kendi hedef kitlesi tarafından tanınan kişileri işe almak istemelerinden kaynaklanıyor.
 Kâğıt yerine multimedya tercih edin: Artık daha çok insan kendilerini tanıtmak için yaratıcı yollar geliştiriyor. Facebook sayfasında yayınlanan video, bir
blog sayfasında yazılan ‘beni işe al’ ve SlideShare.net’e bulunan sunumlar bunun örnekleri. Kendi web sitenizi açın. Yaratıcı videolarınızı Youtube.com’a yükleyin.
 Kendi reklamınızı yapın: Çalışmak istediğiniz firmaların ve özel kişilerin dikkatini çekebilmenin başka bir yolu da kendi reklamınızı yapmak. Facebook sosyal
medya reklamları, Google AdWords, blog reklamları, LinkedIn Ads sosyal medya uygulamaları içerisinde kendinizi en iyi şekilde tanıtabileceğiniz uygulamalar.

KARİYER

Tolga
Bilgin

Sosyal ağlar iş aramada şirketlerin de işini
kolaylaştırıyor. Eleman ilanını ücretsiz vermek ya
da ilan yoluyla ulaşamayacağı kitleye ulaşabilmek
şirketlerin insan kaynakları uzmanlarını mutlu
ediyor. Geleneksel medya dışına çıkarak sosyal medyada kendilerine bir ağ ve referans kaynağı oluşturuyorlar. İnsan kaynakları uzmanları, sosyal
medyanın daha yaratıcı eleman bulmada işe yaradığı
konusunda hemfikir. Aktif iş arayışında olmayan donanımlı adaylara ulaşabiliyorlar.
İnsan kaynakları danışmanlık şirketi Oxygen
Consultancy’nin Genel Müdürü Tolga Bilgin, Türkiye’de şirketlerin hiç ilan vermeden aday arayışı içinde olabildiklerini söylüyor. Bilgin, Linkedin üzerinden yapılan başvurularda 30 kat artış olduğuna da
işaret ederek, “İş arayanlar sosyal
ağlardaki şirket sayfalarında ya da
gruplarda kendi pozisyonlarına
uygun çalışanlardan ağ oluşturabilir. Çeşitli gruplara katılarak
yeni tartışma başlıkları yaratıp
kendi varlıklarının farkına varabilsinler” diyor. Sosyal medya iş
aramayı kolaylaştırırken diğer
yandan kişisel bilgi güvenliğini
ise tehlikeye atıyor. Bilgin, bu konuda şu önerilerde bulunuyor:
“Sosyal ağlarda başvurular birtakım riskleri de içeriyor.
Adayların kendilerini ifade ederken çok dikkatli olması gerekiyor. Mümkün olduğunca özel hayatın
gizliliğine dikkat edilmeli. Dikkat edilmezse işveren
tarafında olumsuz bir etki bırakılabilir. Daha iş görüşmesine gitmeden adayların şansı azalır.”
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Eğitim hayatları süresince annebabalarından çok öğretmenleriyle
vakit geçiren öğrencilerin sosyal
bireyler olmasında ve kişiliklerinin
gelişmesinde öğretmenler önemli rol
oynuyor. Araştırmalar öğrencinin
başarısında öğretmenin etkisinin
yüzde 30 olduğunu gösteriyor.

Öğretmenim canım benim
EĞİTİM

CAN KIZILDAĞ

Bilgi çağında artık anne ve baba adayları henüz çocukları doğmadan eğitim konusunda planlar yapmaya başlıyor. Çocuk dünyaya geldiğinde ilk olarak eğitim ailede başlıyor. Daha sonra okul öncesi ve örgün eğitimle devam ediyor. Çocukların hayatına işte tam bu noktada
önemli bir kavram giriyor: Öğretmen.
Öğrenciler eğitim hayatları süresince anne ve babalarından çok
öğretmenleriyle birlikte bulunuyor. Çocukların bilgi ve birikime sahip
olmasının yanı sıra, sosyal bireyler haline gelmesinde ve kişiliklerinin
gelişmesinde öğretmenler önemli rol oynuyor. Araştırmalar, öğrenci ba-

36  İSMMMO YAŞAM

şarısının yüzde 50’sinin genetik mirasa, yüzde 30’unun ise öğretmen
niteliğine bağlı olduğunu gösteriyor.

ÖĞRENMEYİ SEVDİRMEK…

Öğretmenlerin toplumun manevi mimarları olduğunu belirten eğitimci Zeynel Yılmaz, bilgi çağında çocukların planlı programlı bir şekilde
yetişmesinin ancak öğretmenler aracılığıyla gerçekleştirilebileceğini söylüyor. Öğretme-öğrenme sürecinin verimli bir şekilde yürümesi için öğrenci-öğretmen arasında özel bir bağ kurulması gerektiğini anlatan Yılmaz, çocuğun sınıftaki davranışlarını dikkatle gözlemleyen öğretmenin,
öğrenci için hangi eğitimin uygun olacağı hakkında doğru kararlar ve-
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rebildiğini kaydediyor.
Çocukluk ya da ergenlik döneminde öğrencilerin birbirinden farklı kişilik özellikleri
sergilediğini ve bu yaş döneminden kaynaklı bazı
sorunlarını da beraberinde okula taşıdıklarına dikkat çeken Zeynel Yılmaz "Öğretmenlik, sabır, hoşgörü, sevgi, fedakarlık işidir. Eğitimde teknolojinin daha fazla kullanılmaya başlanmasıyla birlikte öğretmenlerin artık geleneksel bakış açısı
yerine değişimi okuyan, sürekli gelişen, empati
kuran, etkili iletişimi olan, problem çözen, liderlik
becerilerine sahip olmaları gerekiyor" diyor.

İŞBİRLİĞİ ŞART

Yılmaz’a göre öğrenme pek çok öğrenciye sıkıcı ve zor gelen bir aktivite… Bu nedenle öğrenmeyi kolaylaştırmaya çalışmak çok önemli…
Bu görev de öğretmene düşüyor. Öğretmenin en
önemli görevlerinden birinin de "öğrenciye öğrenmeyi sevdirmek" olduğunu söyleyen Yılmaz,
öğrencinin başarısı için aile ve öğretmenin de işbirliği yapması gerektiğini vurguluyor.

ŞİKAYET HATTI
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ÖĞRETMENİN TUTUMU DEĞİŞTİ,
BAŞARI GELDİ

Harvard Üniversitesi araştırmacılarından sosyal psikolog Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson, öğretmenlerin tutumunun ilkokul öğrencilerinin başarısı üzerindeki etkisini
belirlemek için ilginç bir deney gerçekleştirmiş. Psikologlar bir grup okul çocuğuna, zekâ
seviyelerini ölçtüğü söylenen uydurma bir test vermiş. Ardından, testin sonuçlarına göre
dört öğrenciyi seçerek öğretmenlerine “Bunların okul başarısında çok büyük bir ilerleme
olacak” demişler. Aslında bu çocuklar sınıf listesinden rastgele seçilmişler. Ancak öğretmenlerin bu çocuklar hakkında olumlu beklenti içerisine girmesiyle gerçekten de çocukların
ders başarıları artmış. Araştırmacılara göre; öğretmenlerin neyi, ne şekilde ve ne zaman
söylediği, yüz ifadesi, beden dili, belki dokunuşu bile öğrencilere onlardan yüksek performans beklediğini hissettirdi. Çocuklar da öğretmenlerinin kendileri hakkındaki başarılı olma beklentilerini sezmiş ve daha çok derslerine sarılmışlardı. Çünkü öğrenciler kendilerinden başarı bekleyen öğretmenlerine mahcup olmak istemiyordu.

EĞİTİM

Öğretmenlerin çocuk ve gençlere en iyi şekilde eğitim verebilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı
farklı çalışmalar yürütüyor. Öğretmenler ve okul
yöneticileri için yeterlilik ve performans sistemini
uygulamaya koymaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, en son öğrencilerin danışabileceği ve sorunlarını iletebileceği bir telefon hattı kurdu. Kamuoyunda öğretmeni şikayet hattı olarak algılanan "Alo 147"ye eğitim sendikaları ise karşı çıkıyor.
Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı M. Hanefi Bostan, "Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenle öğrenciyi ve veliyi kaynaştıracak projeler yerine, ayrışmayı, kavgayı, öğretmen-öğrenci, öğretmen-veli husumetini artıracak faaliyetler içerisine girmeyi mi yeğliyor? Böyle bir uygulamayla
öğretmen pespaye hale mi getirilmek isteniyor?
Böyle bir anlayışla eğitimi sağlıklı sürdürmek, eğitimde kaliteyi artırmak mümkün mü?" diyerek
hattın iptal edilmesini istiyor.
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SAĞLIK

Ke-ke-ke-lemekten korkma

Toplumda her 100
kişiden birinde
kekemelik görülüyor.
Kekemelikte genetik
mirasın payı olsa da
daha çok psikolojik
nedenlere bağlanıyor.
Konuşmadaki
akıcılığını yitiren
yetişkinler ve
çocuklar için çare; ya
konuşma
terapistlerine ya da
‘kekemelik
merkezleri’ne
gitmek…
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ILGIN ŞENYÜZ

İletişim kurabilme becerisi en yüksek varlık
şüphesiz insan… Özellikle konuşma insanın en
önemli üstünlüğü… Ancak bu yetide oluşan sıkıntılar
insanların hayatını altüst edebiliyor. Bu sıkıntılardan en bilineni ise kekemelik. Konuşmadaki akıcılık bozukluğuna ‘kekemelik’ deniyor. Kimi zaman
ses, hece ve kelimelerin tekrarlanması, uzatmalar
ve anormal duraklar, ‘kekemelik’in en önemli belirtileri...
Peki kekemelik neden oluyor? Bazı uzmanlara göre kekemeliğin yüzde 60’ı genetik yani
aileden geçiyor. Gelişme bozukluğu olan çocuklarda
da kekemelik riski artıyor. Ancak son yıllarda akıcı konuşmayı engelleyen sorunun fiziksel değil daha
çok psikolojik olduğu kabul ediliyor. Aslında tüm bu
farklı nedenler bile kekemeliğin tam nedeninin bulunamadığını gösteriyor. Toplumdaki her 100 kişiden birinin konuşmasında akıcılık sorunu yaşanıyor. Üstelik
erkeklerde kadınlara göre kekemelik görülme oranının dört kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

İsrafil Hancı/
Kekemelodi
Ortağı

TERAPİLER YAPILIYOR
Evet kekemeliğin psikolojik bir sorun olduğunu
kabul edilince tedavi de bu alanda aranıyor. Kekemelik tedavi yöntemleri; psikiyatri uzmanı doktorların ve
daha sonrasında konuşma terapisti psikologların ince-
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leme alanına giriyor. Kekemelik tedavisinde; bilişsel terapiler, davranışçı terapiler, duygusal boşalım teknikleri, nefesterapileri, hipnoz, psikodinamik terapiler ve kombine terapiler kullanılıyor. Kekemelik terapileri genellikle
20 ila 30 gün süreyle uygulanıyor. Kekemeliğin bir ilaç
tedavisi ya da ameliyatı olmadığını da belirtelim. Dil ve
konuşma terapistleri, SKYBD (Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği) çatısı altında toplanıyor.

‘KORKULARDAN KAYNAKLANIYOR’
Son yıllarda ‘kekemelikle mücadele’ eden konuşma merkezleri de gittikçe yaygınlaşıyor. Bu alanın
öncülerinden olan İsrafil Hancı, 1994’te İstanbul Bakırköy’de kekemelik konusunda eğitim ve danışmanlık vermek için bir merkez kurdu. Halen ‘Kekemelodi’
markasıyla çalışmalarını yürüten Hancı, Türkiye’de 15
Kekemelodi konuşma merkezi bulunduğunu anlatıyor.
Bugüne kadar 5 bin kişiye eğitim verdiklerini de vurguluyor.
İsrafil Hancı’ya göre, kekemelik, psikolojik sebeplerle konuşmadaki doğal ritmin bozulması… Bu sorun daha çok 2 ila 7 yaş arasındaki korkulardan kaynaklanıyor. Hancı, “Biz
bunu basit bir problem olarak görüyor ve verdiğimiz eğitimle, bilinçdışını etkilemeye çalışıyoruz. Şartlanmışlıkları ve ön yargıları ortadan
kaldırıyoruz” diyor.

ÇOCUKLUKTA TEDAVİ
DAHA KOLAY

15 GÜNLÜK EĞİTİM

OCAK-ŞUBAT 2012

 Çocukların üzerinde aşırı derecede baskı kurma, çocuğa şiddet uygulama, çocuktan
yüksek bir beklenti içerisine girilmesi kekemeliği tetikleyen durumlardan bazıları…
 Çocukluk çağında saptanan kekemelik sorunların çözülmesi daha kolay… Uzmanlara göre, öncelikle kekemeliği çocukluk döneminde saptamak daha önemli…
 Çocuğun kronik bir kekemeliğe gittiğini gözlemlemek için anne babanın bilinçli olması gerekiyor. Özellikle 6 aydan fazla süren kekemeliklerde hemen bir uzmana başvurulmalı.
 Eğer çocuk, konuşmaktan kaçar hale gelmiş, sosyal ortamlardan uzak duruyorsa,
konuşmak yerine eliyle bir şeyi gösteriyorsa, bir konuşma terapistine gitmek gerekiyor.
 Kekemelik sorunu yaşayan çocuklara karşı ebeveynlerin sabırlı olması da şart.
“Neden böyle konuşuyorsun, düzgün konuş” gibi yargılamalardan uzak durulmalı. Çocuk
ne kadar çok takılırsa takılsın onu konuşması için cesaretlendirmek gerekiyor.

SAĞLIK

Kekemelodi’nin eğitimleri 15 gün sürüyor. Bu süre içinde haftanın 6 günü, günde 5 saat
eğitim alınıyor. Okuma egzersizleri, özgüveni motivasyonunu artırıcı eğitimler, dil, dudak ve çene egzersizleri eğitiminin içeriğinin bir bölümünü oluşturuyor. 15 günde sınıf eğitimleri bitiyor ama Kekemelodi
eğitimden sonraki üç ayda da öğrencilerini yakından takip ediyor. İsrafil Hancı, “Öğrencilerimize günde en az
1 saatlerini ayırarak yapabilecekleri egzersizler veriyoruz. Yine bu süre içinde haftada bir gün eğitimlerimize katılmalarını ya da gelemezlerse bile bizimle telefonda konuşup bilgi vermelerini istiyoruz” diye konuşuyor. Piyasada 800 liraya bile kekemelik eğitimi veren merkezler var ama Kekemelodi’de bu eğitimin bedeli bin 600 lirayı buluyor.
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Koç kullan
hayatını değiştir

K A P A K

Yaşam, kariyer, evlilik, aile,
yönetici, öğrenci, nefes…
Günümüzün trend
kavramlarından koçluğun
neredeyse kullanılmadığı alan
yok gibi. ‘Akıl hocalığı’ olarak
tanımlanan koçluk, kişinin
belirlediği hedefe ulaşmasını ya
da sorunlarını çözmesini
sağlıyor. Kurumsal ve bireysel
alanda kullanılıyor. Ama ‘koçluk
yapıyorum’ diyen herkesin ‘koç’
olmadığını da bilmek gerekiyor.

İÇİNDEKİLER

14

Z İ R V E D E K İ L E R

Verginin beşte birini topluyor

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı Bülent Sarıgül, Türkiye’de
toplanan verginin yüzde 20’sini kendilerine bağlı 840 mükellefin
ödediğini belirtiyor.

D O S Y A

10

Hilesiz beslen sağlıklı yaşa

Bu yılın başından itibaren gıda güvenliği ve denetiminde, yapılan yasal düzenlemelerle yeni bir
dönem başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda denetim işini sıkı tutmaya çalışıyor
ama yasanın tam işlerlik kazanması zaman alacak gibi…

24

GÜNDEMİN SESİ

Y A Ş A M

Hem mali müşavir
hem tiyatrocu

Bahanu Sarı, tiyatroyu mali müşavirlikle beraber
yürütüyor. Sarı, “Başka bir karaktere girip onu
yaşamak ve karşıdan alkış almak
müthiş bir şey” diyor.
28

‘Özel haberlerle fark yaratıyoruz’
Akşam gazetesinin çiçeği burnunda
ekonomi müdürü Mehmet Ali Ergün,
hem Türkiye hem de dünya
ekonomisiyle ilgili iyimser.

R E N K L İ

20

YAŞAMIN PORTRESİ

Müze kuran ilk şair: Sunay Akın

Türkiye’nin ilk özel oyuncak müzesini kuran şair,
‘okur-yazar’ Sunay Akın, müzecilik faaliyetlerinin
Avrupa’da değer gördüğünü düşünüyor. Akın
Avrupa Oyuncak ve Çocuk Müzeleri
Birliği’ni kurma görevini üstlendi.
30

KARİYER

6 2 .

G Ü N

İSMMMO HABER

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de artık kariyer
fırsatları sosyal ağda aranıyor. Linkedin, Facebook,
Twitter gibi ağlar işsizlerin yeni umudu oldu. Sosyal
medyada kişisel bilgi güvenliğini de
ihmal etmemek gerekiyor.
34
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Evcil köpekler de saldırır
ILGIN ŞENYÜZ

Son zamanlarda ‘pitbull dehşeti’
başlıklı o kadar çok haber okudum ki, geçenlerde sahibiyle birlikte yanımdan bir
pitbull geçerken adeta ürperdim. Bir
keresinde de bir sokak köpeği tarafından
kovalanmışlığım var. Üstelik de kendi mahallemde… Köpekten, bir komşumuzun
beni arabasına almasıyla kurtuldum. Eminim ki, birçok insanın benim gibi böyle
nahoş köpek hikayesi vardır. Ancak
şunu söylemeliyim ki, yalnızca sokak köpekleri saldırmaz. Ailenizin ferdi olan bir
köpeğin bile saldırısına uğrayabilirsiniz.
Böylesi bir zor durumda kalmamak için,
köpeğin dilinden anlamak gerekiyor.

DOSTL ARIMIZ

SALDIRGANLIK HABERCİSİ

Bir köpek kimi zaman, yabancı bir
köpeği veya insanı düşman olarak algılayabilir. Böylesi bir durumda köpek bütün dikkatini tehdit olarak gördüğü canlı üzerinde toplar. Düşman algılayan köpeğin, ense ve boyun bölgesindeki kıllar
dikleşebilir. Ayrıca gerginleşen eklemler
köpeğin saldırıya geçeceğini haber verir.
Köpeğin tehditkar bakışına, dışarı çıkan
dişler, hafif eğik kulaklar da eklenince;
saldırı iyice yaklaşmış demektir.
Bir köpeğin size saldıracağını düşünüyorsanız önce yapmamamız gereken
şeyleri anlatalım: Kaçmak, koşmak gibi
eylemleri aklınıza getirmeyin. Bağırmak, taş atmak, sopayla kovalamak da
iyi bir alternatif değil. Köpeğin gözlerine gözlerinizi dikip ona meydan okumanızın da bir faydası yok. Eğer köpekten
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korkuyorsanız, en iyisi onunla hiç ilgilenmeyin. Yanından geçerken, yokmuş,
onu görmemiş gibi davranmak en iyisi…
Normal temponuzla oradan uzaklaşırsanız, büyük ihtimalle sorundan kurtulmuş olursunuz. Şunu aklınızdan çıkarmamamızda fayda var; korkmuş köpekler üzerlerine gelen canlılara saldırırlar.

SOSYALLEŞME DÖNEMİ

Elbette saldırganlık sadece sokak
köpeklerine mahsus değil. Yapılan araştırmalara göre, ısırma vakalarının büyük
bölümü sahipli köpeklerden kaynaklanıyor. Uzmanlara göre, evcil köpeklerin
saldırganlıklarının altında birkaç neden
yatar. Köpeğin kalıtsal durumu; psikolojisindeki olumsuzluklar ve deneyimsizliği saldırganlığını artırabilir. Kalıtsal
ya da psikolojik sorunlara karşı sizin yapabileceğiniz çok bir şey yok ama onu veterinere götürmenizde fayda var. Eğer köpeğiniz deneyimsizliğinden saldırganlaşıyorsa ona yardım edebilirsiniz. Genellikle köpeklerde gençken bu tür sorunlar yaşanabilir. Dostumuz, yavruluk
döneminden itibaren diğer köpeklerle etkileşime girmek isteyebilir. Örneğin
parkta yaptığınız yürüyüşler esnasında
diğer köpeklerle sosyalleşmesine izin verebilirsiniz.
Yalnız yetişen köpekler, diğer bir
köpekle karşılaştıkları zaman sinirli ve
heyecanlı davranışlar gösterirler. Genellikle köpeği zaptetmek için kim onu
tutuyorsa, ısırılması da kaçınılmaz olur.
Bu da genellikle köpeğin kendi sahibidir.

Genel kanı, sokak köpeklerinin
saldırgan olduğu yönünde ama
evcil köpekler de
saldırganlaşabilir. En çok da
tasmalarını tutan sahiplerini
ısırırlar. Böylesi kötü deneyimler
yaşamamak için onun dilinden
anlamanız gerekiyor.
OCAK-ŞUBAT 2012

DİLİNİ ÖĞRENİN
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DOSTL ARIMIZ

Evcil köpeğiniz saldırgan davranışlar gösteriyorsa basit bir terbiye planı uygulayabilirsiniz. Uzmanlar, saldırganlık görülmeye başladığı anda tasma kayışının “bırak onu” komutu ile birlikte hızla
çekilmesini tavsiye ediliyor. Zamanlama çok önemli çünkü saldırganlık hali başladıktan sonra düzeltmeye çalışmak hayvanı daha da fazla tahrik edebilir.
Eğer köpeğiniz başka bir köpeğe doğru gidip bakmaya
başlarsa onu derhal uyarmalısınız. Başka bir köpekle
karşılaştığında sardırganlaşmayan köpeğinizi ödüllendirmek ve onu övmek de iyi bir eğitim olabilir.

 MESAİ ÖNEMLİ: Köpeğiniz parkta ya da sokakta tanımadığı bir köpek
ya da insan gördüğünde bazı vücut hareketleri ile ona "sana karşı bir tehdit değilim"
mesajı verebilir. Bu mesajı anlamak için köpeğin dilini öğrenmeniz gerekiyor.
 YERİ KOKLAMAK: Bu durum, ürkek bir köpeğin kendisini ürküten insan ya da hayvanı sakinleştirmek istediğini gösterir.
 SABİT BİR YÖNE BAKMA: Köpeğiniz kafayı çevirip bir yöne sabit bakıyorsa tehlikeli olabilir. Örneğin bir çocuk onu kucaklamak üzere geliyorsa, onu saldırgan olarak algılayabilir.
 KENDİ BURNUNU YALAMASI: Bu hareketi, yabancıları sakinleştirmek, onlara kendisinin bir tehlike olmadığını göstermek için yapar.
 YÜZ YALAMA: Köpeğinizin sizin ya da başka bir köpeğin yüzünü yalaması, tipik bir selamlama hareketidir. Karşı tarafı sakinleştirmek için de kullanılabilir.
 KÖPEĞİN ESNEMESİ: Bu genel bir stres işaretidir.
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Balık, pirinç ve bir de sos
Taze balık, wasabi, soya
sosu, pirinç, yosun yaprağı
ve zencefilin büyülü
dokunuşundan oluşan
sushi (suşi), Japon
mutfağının dünyada
popülaritesi artan yiyeceği.
Uzakdoğu’nun bu mucize
yiyeceği İstanbul’da on yılda
bir hayli yol kat etti. İşte
İstanbul için sushi rehberi.

LEZZET

AYŞEGÜL EMİR
Ahşap bir tablanın üzerinde küp ve rulo şeklinde inci misali dizilmişler… Pirinç, balık, yosun ve sebzeleri inceleyerek yemek için sabırsızlanıyorum. Çok kullanmasını beceremesem de yandaki çubuklara
uzanıyorum. İlk ruloyu beceriksizce çubuklara takarken, ritüeli yerine getirip yandaki sosa batırarak tek lokmada ağzıma atıyorum… İlk sushi (suşi)
yeme deneyimim böyle gerçekleşiyor.
Sushi, Japon mutfağının dünyada popülaritesi artan yiyeceği. Türkiye’de de hızla yayılıyor. Sushi, pirinç sirkesi ile karıştırılan pirinç, çiğ
balık ve çeşitli sebzelerle yapılıyor. Çiğ balık, deniz mahsulleri, sebze,
yosun yaprağı, haşlanmış pirinç kullanılarak hazırlanıyor. Sushi’nin en
bilinen türleri; maki ve nigiri. Maki sushi, pirinç sirkesi ile karıştırılan pirinç, tercihe bağlı olan malzeme ve dışına sarılan nori adlı yosunla yapılır. Nigiri sushi ise makiden daha büyük. Pirinç sirkesi ile karıştırılan
pirincin üzerine ana malzeme yatırılarak yapılıyor ve genellikle nori kullanılmıyor.
Sushi’nin yanında servis edilen olmazsa olmaz üç öğesi var. Bunlar taze zencefil, wasabi ve soya sosu. Sushi yanda zencefil turşusu, hamur halindeki wasabi ve minik bir kap içinde soya sosu ile servis edilir.
Wasabinin soya sosunda eritilmesi ile elde edilen sosa batırılarak yeniyor. Maki sushilerin çubuk yardımıyla, nigirilerin ise elle yenilmesi tav-
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siye ediliyor. Bir sushi tipinden başka bir sushi tipine geçilirken arada zencefil turşusu yenerek ağız tazeleniyor ve tatların birbirine karışması engelleniyor.
Uzakdoğu’nun bu mucize yiyeceği İstanbul’da on yılda bir hayli yol kat etti. Sushisever sayısına paralel olarak restoran sayısı da arttı. Fiyatlar hala yurtdışına
kıyasla yüksek olsa da sushi artık lüks ve ulaşılmaz bir yiyecek olarak görülmüyor.
İSMMMO Yaşam okurları için İstanbul’daki
en iyi sushi restoranlarını araştırdık.
SUNSET: Ulus sırtlarında doğayla müthiş İstanbul manzarasını
birleştiren Sunset Gril&Bar, sushi denilince ilk alka gelen mekanlardan.
Japon restoranı olmamasına karşın
sushileri, en iyi Japon restoranlarıyla
yarışacak cinsten. 1999’dan beri
Sushi Barı’yla Uzakdoğu’dan gelen
uzman şefleriyle geniş seçenek sunuyor. Sushi Barı’nda 100’e yakın seçenek var. Nigirileri 7-13 TL, sashimi’leri 15-21 TL aralığında. Sushi Bar öğlen ye-

KASIM - ARALIK 2010

KASIM - ARALIK 2010

SUSHİ ÇEŞİTLERİ

 Kani Maki:Yengeç, pirinç
 Tamago Maki:Yumurta, pirinç
 Avokado Maki:Avokado, pirinç
 Tamago:Yumurta,
pirinç
 Unagi: Yılan balığı
 Saba: Uskumru, pirinç
 Shake Maki: Somon balığı, pirinç
 Uramaki: Somon
balığı, tuna, pirinç
 Ebiten Maki: Kızarmış karides, pirinç
 Maguro Temaki: Tuna, pirinç ve nori
 Ebi: Karides, pirinç
 Shake: Somon balığı, pirinç
 Maguro: Tuna, pirinç
 Kappamaki: Salatalık, pirinç
 Tekka Maki: Tuna, pirinç
 Ikura: Somon balığı yumurtası
 Kaliforniya Roll: Avokado, yengeç, balık yumurtası, salatalık, pirinç
 Sesame Roll: Avokado, karides, susam,
pirinç
 Gari: Zencefil
 Shake Temaki: Somon balığı ve nori
 Kani Avocado Temaki: Yengeç, yumurta, avokado ve nori
 Nigiri: Pirinç sirkeli pilav, çiğ balık

LEZZET

meği için pazartesi-cumartesi günleri arasında 12:00-15:00 saatlerinde, akşam
yemeği içinse 19:00’dan gece yarısına kadar açık. Tel: (0212) 287 03 57
MİYAKO: Japon geleneksel lezzetlerinin tadılabileceği en iyi mekanlardan biri. Zengin sushi lezzetleri, nigiri ve kurutulmuş yosuna sarılmış
klasik maki çeşitleriyle öne çıkıyor. Sushi barda nigiri sushi ve kurutulmuş yosuna sarılmış maki çeşitleri konukların önünde hazırlanıyor. Restoran bölümünde, özel Japon yemekleri sukiyaki ve shabu shabu, masalar üzerinde bulunan özel ocaklarda pişiriliyor. Gözlerinizin önünde hazırlanan tüm yemekler, kimono giyen servis elemanları tarafından sunuluyor. Akşam yemeklerine biraz daha Asya havası katmak için tipik bir Japon bahçesine ve Tatamis
özel odasına sahip. Servis saatleri pazartesi hariç 19:00-23:00 arasında. Tel:
(0212) 326 11 00
MORİ: İstanbul’da açılmış ilk sushi restoranı. 2001 yılında Bebek’te kuruldu. Sushileri çok
lezzetli, şefleri Japonya’dan gelen aşçılar. Sushi’leri 8 TL’den başlıyor. 720 TL’ye 141 parça sushi ve
sekiz içecekten oluşan dört-sekiz kişilik set mönüleri de var. En çok satan sushileri California roll’ler.
Sushiler sipariş üzerine sushi barda anında yapılıyor ve malzemeler her gün tazeleriyle yenileniyor.
Mori'de sushilerin lezzetinin yanı sıra sunumuna da büyük özen gösteriliyor. Japon mutfağının estetiği, Mori’nin şık tasarımıyla harmanlanıyor. Tel: (0212) 257 71 83
SUSHICO: Türkiye’de sushiyi yaygınlaştıran mekanlardan biri. İstanbul’da onun üzerinde,
şubesi var. 1997’den beri hizmet veriyor. Restoran zinciri Japon, Çin ve Thai mutfağından yemekler sunuyor. Geniş bir mönüye sahip olan SushiCo’nun spesiyalleri olarak özel sushi roller Hitomi
Roll, Dragon Roll, Philadelphia Roll ve Rainbow Roll bulunuyor. Kişi başı ortalama 40 TL’ye Uzakdoğu mutfağının lezzetleri tadılabiliyor. Fast food tarzındaki restoran Türkiye’de hızla yayılıyor. Çok
geniş bir alanda paket servisi yapan SushiCo, catering servisi de veriyor. Tel: (0212) 444 78 74
HAI! SUSHI: Japonya’daki klasik restoranlardaki ‘dönen masa’ sistemini Türkiye’de
uyguluyor. Restoranın ortasında devamlı dönen bir bant var. Bunun etrafında oturanlar,
şeflerin hazırlayıp masaya koyduğu sushileri seçerek afiyetle yiyor. Masada 52
çeşit sushi dönüyor. Divan Otel bünyesindeki restoranın Kalamış’ta şubesi
var. Zengin Nigiri sushi ve Maki sushi seçeneklerinin yanı sıra, çorbalar, tavuk teriyaki, yeşil çay dondurması gibi farklı lezzetlerden oluşan zengin alakart mönüsü bulunuyor. Öğle servisi 12.00-15.00 arasında yapılıyor. Akşam servisi ise cuma ve cumartesileri 18.3023.30, diğer günler 18.30-23.00 arasında. Tel: (0216) 541 03
54
SUSHI & NOODLE HOUSE: Teşvikiye’de sade,
mütevazı fakat lezzeti ile iddialı bir mekan. Mekanda sashimi
tabağı, hand rool, maki, nigiri, uramaki, gunkan, udon noodle gibi Japon spesiyalitelerini bulmak mümkün. Aşçıları deneyimli, fiyatları ise uygun. Ev ve işyerlerine servis de yapıyorlar. Pazar hariç her gün 12:00-22:30 saatleri arsında açık.
Teşvikiye Sushi & Noodle House'ta 15 Parça Sushi'den oluşan
Japon Menü 38 TL gibi fiyatlara sunuluyor. Çin mönüsü de sunuyor. Japon ve Çin mutfağının leziz örneklerini fahiş fiyatlara kaçmadan tattırıyor. Tel: (0212) 234 40 18
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Bir
tutkudur
çanta

MODA

CAN KIZILDAĞ

Bu sezon çantada "her
renk" moda. Kıyafetinize
uyum sağladığını
düşündüğünüz her renk
çantayı bu sezon rahatlıkla
kolunuza takabilirsiniz...
Hatta annelerinizin eski
çantalarını da sandıktan
çıkarabilirsiniz.
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Çanta, kadınlar için olmazsa olmaz bir aksesuar… Kadın için çanta adeta kendinden bir parça gibidir, tutkudur. Zorunlu bir ihtiyaç olmasının yanı
sıra doğru model tercihi yapıldığında kadınların şıklığına şıklık katar... Bu dönemin kadın çanta modellerini sizler için araştırdık.
“Bu sezon hangi renk çantalar moda” diye düşünmeyin. Elbette bazı renkler daha fazla ön planda olmasına karşın koleksiyonlarda hemen her renk
var. Giysinize ve ayakkabınıza uyum sağladığını düşündüğünüz her renk çantayı bu sezon rahatlıkla kolunuza takabilirsiniz. Çanta renklerinde yine siyah
ve kahverengi öne çıkmaya devam ediyor. Ancak yeşil renk çantalar da koleksiyonlarda fazlaca yer alıyor. Küresel ısınma tehdidinde olan dünyamızda çevreci markaların kampanyalarından tutun da ürünlerine kadar birçok mecrada ana tema olarak yeşil
bulunuyor. Ayrıca bu sezon annelerimizin dolaplarından çıkardıkları çiçek desenli elbiselere çantaları da ekliyoruz.

FARKLILIĞI YAKALAYIN

Farklı mı olmak istiyorsunuz işte size bir tavsiye... Düz siyah renkli bir elbise ve kolunuzda leopar deseni bir çanta kombinasyonu bütün gözlerin
sizin üzerinizde olmasını sağlayacaktır... Koleksiyonlarda krokodil çantalar da yer alıyor. Hemen her
dönem öne çıkan krokodil çantalardan en az bir adet
gardırobunuzda bulunmasını tavsiye ediyoruz. Bu dö-
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zarif ve sofistike tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanım için tasarlanan casual modeller son derece rahat bir kullanım
vaad ediyor. Modellerde işlevsellik ve şıklık minimal çizgilerle birleşiyor.
 Christian Dior koleksiyonunda gece kullanımına uygun birbirinden şık çantalar, günlük kullanım için tasarlanmış koldan askılı çanta modelleri ve
spor görünümlü ufak çantalar bulunuyor.
 Derimod'da minicik küplü
taşlar, çantanın rengine göre boncuk çeşitleri ve extra olarak fiyonk gibi bağcıklar
ön plana çıkıyor. Özel bir yemeğe çıkan
kadınlar koleksiyondaki sarı zincirli taşlı olan çantaları tercih ederse bütün gözler üzerinde olacaktır.
 Collezione'da maviler,
yeşiller, morlar ve baştan çıkaran kırmızıların hakim olduğu ilgi çekici tasarımlar yer alıyor.
 Louis Vuitton'un kadınsı
ve çekici yeni koleksiyonunda malzemeler yumuşak ve şık, renkler ölçülü kullanılmış. Kapitoneler ve şeffaf çantalar ön
planda...
 Accessorize'nin çantaları
çiçekli desenleri ve pastel renkleriyle insanın içini ısıtıyor.
 Aker Çanta, kadının kişiliğini yansıtan, giyimini tamamlayan ve
yanına almak istediği birçok eşyasını iç kullanımın kolaylığı ile taşımasını sağlayan
tasarımlar sunuyor.

MODA

nem portföy çantalar da ön planda. Kimisi
için itici gelse de püsküllü çanta modelleri
de raflarda dikkat çekiyor.
İşte firmaların bu sezon dikkat
çeken çanta tasarımları:
 Hotiç'te portföy çantadan
kol çantasına, messenger çantadan cüzdana kadar pek çok yeni modelde siyah
ve kahverengi tonları öne çıkıyor. Aldo koleksiyonu "renk" diye bağırıyor. Koleksiyonda canlı fuşya, turuncu ve mavilerden neon renklere, pastel süetlerden
canlı çiçek desenlerine kadar her modelde çanta var.
 Zara koleksiyonunda bir iş kadınının en gerekli aksesuarlarından olan
cepli ve deri çantalar, hafta sonu tatillerini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen
bayanlar için denim ve etnik bir havası
olan hafta sonu çantaları, uzun soluklu tatillerde ve seyahatlerde kullanılabilecek
büyük ve geniş çantalar öne çıkıyor.
 Desa'da çantalar detaylarla
zenginleştirilmiş parçalardan oluşuyor. Yeni
dikiş teknikleriyle farklılık arayanları
cezbedecek koleksiyonda, çeşitli boy ve şekil alternatiflerinin yanı sıra patine edilmiş kilit detayları da göze çarpıyor.
 Guess'in yeni sezon bayan
çanta tasarımları kıyafetleri kombinleme
detaylarına uygun. Koleksiyonda mavi, leopar desenli, gül kurusu ve siyah renkli modeller yer alıyor.
 Calvin Klein'da çantalar
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Küçük evinizi

Eğer küçük bir eve sığmaya çalışıyorsanız, bazı akıllı adımlarla kendinize
ferah ve işlevsel bir mekan yaratabilirsiniz. Siz de son zamanlarda en çok
tercih edilen evler arasında yer alan stüdyo dairede yaşıyorsanız bu
yazıdaki dekorasyon önerilerine ihtiyacınız olacak.
FERİDE AY

EVİM EVİM

Stüdyo daireler, elbette herkese göre değil ama önemli bir kesimin gözdesi oldu. Son zamanların trendi haline gelen bu evler, kendi dairesinde az zaman geçirirken sitenin
havuz, spor salonu, okuma odaları, bahçe, restoran
ve cafe gibi ortak kullanım alanlarından yararlanmak isteyenlerin ilk tercihi. Bu kesim,
çoğunlukla sosyal yaşamı ön planda tutan çalışan kesim. Hal böyle olunca da şirketler de,
yeni projelerinde küçük metrekareli dairelere
daha çok yer vermeye başladılar.
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AKILLI DEKORASYON

Siz de bu dairelerden birine taşınmayı planlıyor, sığamamaktan endişe ediyor
ya da çocuğunuz için bu
seçeneği düşünüyorsanız bize kulak vermenizi öneririz. Çünkü stüd-

yo daireler doğru şekilde dekore edildiğinde son derece fonksiyonel hale gelebiliyor.
Bazı akıllı adımlarla küçük olan dairenizi olduğundan daha ferah ve geniş gösterebilirsiniz. Tabii, işe, fazla
eşyalarınızdan kurtulmaya başlamanız koşuluyla... Elbette
yeni daireniz için tercih edeceğiniz eşyaların da büyük önemi olacak. Örneğin mobilyadaki tercih, yaşamsal önem kazanacak. Mekandan maksimum faydalanabilmek için az
mobilya ile çok fonksiyon sağlamak birinci önceliğiniz olmalı... İşte size küçük dairenizde ‘hayatınıza yer açacak’
10 pratik fikir:

GEREKSİZ EŞYALAR OUT

 Evinizi dekore ederken duvarından mobilyasına,
halısından perdesine kadar açık renkler tercih edin. Böylelikle mekanın olduğundan daha geniş ve ferah görünmesini
sağlamış olursunuz.
 Gereksiz eşyalarınızdan kurtulun. Gerçekten işinize yarayacak kullanışlı ve göze hoş gelen eşyaları kullanmanız sizin yararınıza olacaktır. Çünkü ne kadar eşya dağınıklığı olursa, mekanınız o kadar küçük görünecektir.
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 Dar mekanlarda mobilyalar ayrı
bir önem kazanır. Mekandan maksimum faydalanabilmek için az mobilya ile çok fonksiyon sağlamak önemlidir. Çok fonksiyonlu
mobilyalar kullanarak aynı odayı hem yatak
odası hem de oturma odası olarak kullanmanız mümkün olacaktır.
 Yatağınız yaşam alanınızı daraltmayacak şekilde olmalı. Gereksiz büyüklükte yatak kullanmaktan kaçının. Kullandığınız örtülerin
çok renkli ve desenli olmamasına özen gösterin.
 Mümkünse gereksiz duvarları ortadan
kaldırın ve her köşeyi değerlendirin. Mesela mutfak küçükse duvarları yıkılıp salona dahil edilebilir. Tüm nişlerden, boşluklardan faydalanarak onları dolap ya da rafa dönüştürebilirsiniz.

BAZALI YATAK ŞART
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Küçük dairelerin en büyük
sorunlarından biri yeterli derecede
ışık almıyor olmaları. Bu yüzden
aydınlatma gereci seçerken
alçaktan tasarlanmış değil de
daha yüksekten tasarlanmış olan
ahizeleri kullanmanız yararlı olur.
Lokal aydınlatmalar da
mekanınıza farklılık kazandırır.
Evinize alacağınız elektronik
eşyalardan da maksimum fayda
sağlamanız önemlidir. Örneğin
mutfaklarda büyük fırın ve
ocaklardan ziyade ankastre mini
fırın, mikrodalga fırın ve set üstü
ikili ocak kullanılmalıdır. Banyolar
da minimum ölçüde olacağından
çamaşır makinesi mutfak
tezgahının altına konulabilir.

EVİM EVİM

 Depolama alanlarınızı artırın. Puf ya
da kanepe seçerken depolama alanları olanları tercih edin. Bazalı yatak kullanmak, yorgan,
battaniye gibi sezonluk kullanılan eşyaları ortadan kaldırmak açısından önemli.
 Banyoda lavabo altlarındaki boş alanları, dolap haline getirerek değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bu dairelerin tuvaletleri hem makyaj
odası hem de tuvalet olarak dekore edilirse daha
çok işlev sağlar.
 Zeminde tek bir malzemeyle daha geniş bir görünüm sağlanabilir. Banyo ve mutfak
gibi bölümlerde kullanılan seramikleri daha
küçük ebatlı parçalarla döşemek daha ferah
gösterir.

AYDINLATMA
YÜKSEKTE
OLMALI
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GEZİ-DÜNYA

Kırmızının şehri: Madrid

Madrid her daim,
rengarenk, canlı ve
hareketli. Tam bir renk
cümbüşü içindeki şehirde
baskın renk kırmızı.
Madrid, yürüyerek gezmeye
uygun bir şehir. Gizemli ve
dar sokakları hep bir
meydana çıkıyor. Bu şehir,
ziyaretçilerine zengin tarih
mirası ve sanat eserleriyle
bir görsel şölen vaat ediyor.
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AYŞEGÜL EMİR
Zengin tarihi miras, canlı bir kültür ve her
yerde sanat… Madrid’in ziyaretçilerini cezbedecek unsurlarından sadece birkaçı. Bunlara, eğlence,
alışveriş ve enfes İspanyol mutfağını kattığınızda
bu şehirden mutlu dönmemeniz imkansız. Sıcak
İspanya’nın başkenti, insan kalabalığı, kültürü ve
eğlence anlayışıyla bir anda kendine çekiveriyor
sizi. Hepsi bir meydana açılan sokaklarının cazibesine ve gizemine kapılıyorum. Şehir tam bir renk
cümbüşü içinde. En baskını ise tabii ki kırmızı. Binlerce yıllık tarihi bulunan şehirde Mağriplilerin ve
Romalıların da esintilerini mimaride hissetmek
mümkün. İlk durağım Madridlilerin buluşma

noktası oluyor. Puerta del Sol meydanında, insan
kalabalığına karışıyorum. Meydandaki heykeller
karşılıyor beni. Şehrin simgesi olan ayı ve kocayemiş ağacı heykeli meydanı süslüyor. Sokak çalgıcılarının arka fonda yankılanan müziği keyfimi yerine getiriyor. Saat kulesinin altındaki kaldırımlarda, o noktadan ülkenin her yerine olan
mesafelerin gösterildiği metal plaketi inceliyorum.
Meydanın ortasında 0 kilometreyi (orijin)
gösteren tabelaya ayak basıp fotoğraf çeken turistleri görünce ben de aynısını yapıyorum. Turist
ritüelini bozmayarak hemen yandaki şehrin en
ünlü pastanesi La Mallorquina’ya yollanıyorum.
Kruvasan eşliğinde kahvemi yudumluyorum. Zaten Madrid’de pastaneler çok yaygın.
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Don Kişot ve seyisi

DON KİŞOT HEYKELİ

Madrid’in yürüyerek gezmeye uygun bir şehir olması yediğim güzel İspanyol yemeklerini eritmek için fırsat veriyor. Hedefim Plaza Espana yani İspanyol Meydanı’na ulaşmak. Her meydanı süsleyen heykeller burada da var. En sevdiğim kitaplardan birinin kahramanlarının heykellerini görmek gülümsememe neden
oluyor. Ünlü İspanyol klasiği Mançalı şövalye Don Kişot
ve şaşkın seyisi Sanço Panza karşımda duruyor. Kitabın
yazarı Cervantes’in heykeli de ihmal edilmemiş. Üçüyle bir arada fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştiriyorum. Don Kişot’taki hikayeleri hatırlayarak bir kez daha
neşeleniyorum. Heykellerin yanındaki kaidelerde bir süre
oturarak anın tadını sonuna kadar çıkarıyorum. Don Kişot bugün yaşasa nasıl olurdu diye fantastik hayaller kurmadan edemiyorum. Yine yola düşüyorum. Şehrin simgelerinden biri olan Fuente de Cibeles’i yani tarihi çeşmeyi de görmek lazım. Yine bir meydan ve yine güzel
bir heykel. Tanrıça Kibele’ye adanmış. Calle de Alcala ve
Paseo de Recoletos kesişiminde yer alıyor. Kral üçüncü
Carlos tarafından yaptırılmış.

Castilla Plaza

EN YÜKSEK BAŞKENT
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Puertesol

GEZİ-DÜNYA

Madrid’deki bir sonraki durağımı belirlemeye çalışırken yanımdaki kitaptan da şehrin tarihini okumayı
ihmal etmiyorum. İber Yarımadası'nın orta kesiminde Madrid, 3 milyonluk nüfusuyla Avrupa’nın en kalabalık beşinci şehri. Coğrafi olarak yüksek konumu nedeniyle Avrupa’nın en yüksek başkentlerinden biri sayılıyor. Ani sıcaklık değişimlerinin görüldüğü şehirde sıcaklık yazın
38 dereceyi buluyor. Turizm şehrinin ekonomisi ağırlıklı
idari hizmetler, bankacılık ve sigortacılığa dayanıyor. Bölgenin ulaşım ağının da merkezinde yer alıyor. Gezi kitabımda şehrin kuruluş hikayesi ise şöyle anlatılıyor: “Şehir, Manzanares Irmağı'na bakan kayalık bir çıkıntı üzerinde kurulu Alhazar'ın çevresinde gelişti. 1561'de Kral
Hıristiyan II. Felipe İspanya'nın merkezinde olduğu için
şehri başkent yapmayı uygun buldu. 1759-1788 arasındaki III. Carlos döneminde geniş cadde ve meydanların
açılmasıyla planlı bir gelişme başladı. İspanya İç Savaşı
(1936-1939) sırasında ağır bombardımanlara maruz kalan Madrid büyük bir yıkıma uğradı. 1960'lardaki değişimlerde tarihi mirasa ağır darbeler indirilmekle beraber
sonraki yıllarda tarihi yapıları koruma tedbirleri alındı.”
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Mesut Özil, Real
Madrid’de oynuyor.

FUTBOL ŞEHRİNDE SİESTA

 Madrid dahil olmak üzere İspanyolların çoğu öğlen uykusuna yani siestaya yatıyor. Aslında Madrid ve Barcelona gibi büyükşehirlerde siesta çok yaygın değil. Ama öğlen saatinde gidip
bir yeri açık bulamadıysanız siesta arası verdiğini bilmeniz gerekiyor.
 Madrid, futbolla da isim yapmış bir şehir. Real Madrid ve Atletico Madrid olmak üzere iki
futbol takımı var. Türk futbolcular da bu takımlarda oynuyor. Real Madrid yıllardır Katalan takımı
Barcelona ile sıkı bir rekabet yapıyor.
 Flamenko, en bilinen İspanyol dansı. Zor şartlarda çalıştırılan çingenelerin acı ve mutsuzluğunu
göstermek için başlamış. Daha sonra bütün ülkeye yayılmış.
 Boğa güreşleri bazı şehirlerde yasaklansa da Madrid’de devam ediyor. 15. yüzyılda ulusal bir spor haline gelen boğa güreşleri hala İspanyol halkı ve bütün dünyadan ilgi görüyor.

GÖRSEL ŞÖLEN

GEZİ-DÜNYA

Eski ve yeni Madrid’i birbirine bağlayan muhteşem yapıların süslediği Calle Mayor’dan devam edip, hızlıca Plaza Mayor’a geçiyorum. Mayor Meydanı, binalarla çevrili açıkhava gösteri salonu gibi. Bir günde meydanlara ve meydanların sunduğu güzel atmosfere doyuyorum. Kısa bir ara vererek güzel kafelerden birine ilişiveriyorum.
Meşhur İspanyol mezesi tapas var hedefimde. Ekmek üzerine küçük paylaşmalık mezelerin tadı, güzel İspanyol birasıyla çıkıyor.
Madrid’e gelinir de ünlü Kraliyet Sarayı görülmeden gidilmez diye düşünerek,
rotamı bu kez o tarafa çeviriyorum. El Palacio Real olarak da biliniyor. İspanya tarihinin aynası adeta. Kitaplar, el yazmaları, tarihi mobilyalar, objeler hepsi hayranlık uyandırıcı nitelikte. Kraliyet bahçeleri yeşilliğe doymamı sağlıyor. Binlerce metrekarelik alanda kendimi küçülmüş hissediyorum. Saraya
ait Campo del Moro yani Arap Bahçesi’nde 150 yıllık ve 70’den fazla ağaç
türü olduğunu öğreniyorum. Sarayın
kuzeydeki iki kapısı ise halka kapa-
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Arda Turan bu yıl Atletico
Madrid’e transfer oldu.

PAELLA VE
DENİZ ÜRÜNLERİ

İspanya mutfağı Akdeniz’den esintiler taşıyor. Pek çok açıdan Türk mutfağına benziyor. İspanyol yemeklerinden en meşhuru paella; safranlı pilav veya deniz mahsülleri, tavuk, sebze ve etle
yapılıyor.
Tortilla ise genellikle patates ve yumurta ile yapılan bir omlet. Tapas ise sıcak ve soğuk mezelere verilen ad. Her adım başı tapas restoranlarına rastlamak mümkün. İspanya deniz ürünü sevenler
için adeta bir cennet. Karidesten, midyeye, ıstakoza kadar aklınıza gelen her tür deniz ürününün bulunduğu deniz mahsulü tabağını her
yerde bulabilirsiniz. Restoran ve kafelerin sıklığından İspanyolların yemeğe çok düşkün olduğu da anlaşılıyor. İki kez kahvaltı eden İspanyollar,

BİNLERCE RESİM…

Madrid’deki ikinci günümü sanata ayırmayı seçiyorum. Madrid
müzesi bol bir şehir. Prado Ulusal Müzesi, Boğa Güreşi Müzesi, Askeri
Müze ve daha nicesi… Tabii ki ilk olarak Museo del Prado Müzesi’ni gezmek istiyorum. İspanyol Kraliyet koleksiyonuna dayalı dünyanın en güzel Avrupa sanat koleksiyonları bu müzede. Binlerce resim, heykel, çizim, baskı arasında kendimi kaybediyorum. İspanyol ve Hollandalı ressamların yapıtlarını büyük hazla inceliyorum. Ressam Francisco Goya’nın
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birbirinden güzel çizimleri
hayranlık uyandırıcı. Üç
dört saatimi ayırıyorum
ama tamamını dolaşmak sanırım bir gün alır. “Mutlaka
görmeden gelme” diye uyarısı aldığım ünlü ressam
Picasso’nun eserlerinin sergilendiği Reina Sofia Müzesi
ikinci durağım oluyor. Kübizm akımının ünlü temsilcisinin tabloları karşısında
düşüncelere dalıyorum. En
ünlü eseri Guernica’yı görebilmek için bir hayli bekliyorum. İspanya İç Savaşı
sırasında 28 bombardıman
uçağının Guernica şehrini bombalamasını anlatıyor.
Ezber bozan çizimlerin anlamlarının derinliklerinde kayboluyorum. Farklı boyuttaki şekiller, renkler ve boyalara dalıp gidiyorum. Bir
resim ve tablo şöleninin ardından dışarıya adım atarken kendimi sanaldan
gerçek hayata geçmiş gibi hissediyorum. Güneşin ısıtan ışınlarının günü
terk ettiğinin farkına o an varıyorum.
Madrid’deki son gecem... Akşam biraz eğlence hayatını da yaşayıp
ertesi gün için valiz hazırlama derdine düşüyorum. Madrid’den götüreceğim
en güzel şey ise güzel anılar oluyor.

GEZİ-DÜNYA

lı. Bu kapıların ardından
masalları andıran uzun bir
bahçe ve yol varmış. Tavuskuşu, sülün, kumru gibi
kuşların da ev sahibi. Güneşi bahçede batırırken
yorgunluğun üzerime iyice
çöktüğünü hissediyorum.
Sarayın önünden devam
edince hemen solda Almudena Katedrali’ni de hızlıca inceliyorum. Neogotik
tarzdaki ihtişamlı kilise,
şehrin kurucusuna adanmış. Otele geri dönmek
için ise taksiyi tercih ediyorum.

akşam yemeğini ise 23:00 gibi geç bir saatte yiyorlar.
İçkilerinden ise meyveli şarap kokteyli sansgria, ünlü kırmızı şarabı Rioja ve İspanyol şampanyası cava denemeden dönülmemeli. Bizim
muhallebiye benzeyen Flan ise en ünlü tatlısı.
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Kırklareli ‘eşit paylaşım’ olmasa
da Türkiye’nin en zengin
dördüncü ili… Ancak ilin asıl
zenginliği tarihi, kültürel ve doğal
güzelliklerinden geliyor. İğneada,
langoz (subasar) ormanları,
denizi, çok fazla bilinmeyen antik
kentleri ve damak çatlatan
lezzetleriyle bu güzel şehir
keşfedilmeyi bekliyor.

Kırklareli’ni keşif zamanı
ILGIN ŞENYÜZ

Çoğu insan için Kırklareli, İstanbul-Edirne yolculuğunda sınırlarından
geçilen bir ildir. Nihayetinde D-100 karayolunun 80 kilometrelik bölümü bu ilimizden geçiyor. Ancak biz İstanbul’dan yola çıkarken, Kırklareli’ni transit geçiş için kullanmayı düşünmüyoruz. Bu ili keşfetmek niyetindeyiz. Baharın yüzünü gösterdiği güzel günlerden birinde sabah erken saatlerde yola çıkıyoruz. Yaklaşık 1.5 saatlik bir yolculuktan sonra
Kırklareli’ndeyiz. Çoğu insanın adını Kırıkkale ile karıştırdığı bu il, Marmara Bölgesi’nin ‘sessiz’ illerinden biri…

GEZİ-TÜRKİYE

MÜZE GEZİSİ

Kenti gezmeye şehrin merkezinden başlıyoruz. Şehir merkezi düzenli, geniş yollarıyla ferah bir görüntüsü var. Önce şehir müzesini geziyoruz. Müzenin binası 1894’te yapılmış. Aslında 1962 yılına kadar bu müze
binasını belediye kullanmış. Müze, Kırklareli’nin tarihinin ne kadar köklü olduğuyla ilgili izler taşıyor. Şehrin tarihine geçmeden önce müzede
gördüğüm bazı parçaları anlatayım. Müzenin bahçesinde iki lahit ve mezartaşı bizi karşılıyor. Alt kattaki küçük odaya girdiğimizde, Kırklareli ve
civarında yakalanarak doldurulan hayvanlarla karşılaşıyoruz. Üst kata çıkınca ise binlerce yıl öncesine gidiyoruz adeta. Dev bir deniz kabuklusu,
fosil kalıntıları, bir mamutun dişi… Bunlar müzenin etnografik bölümünde
görülebilir. Müzede küçük vazolar, silah parçaları ve birçok arkeolojik eser
de bulunuyor. Müzede şehir yaşamına ait eşyalar da var. Bu eserleri bağışlayanların isimleri tek tek eserlerin üzerinde yazılmış.
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Müze gezimiz yaklaşık bir saat sürüyor. Karnımızın acıkmaya başladığını hissediyoruz. Kırklareli’de Kırklareli köftesi yememek olmaz. Zaten bu meşhur köfteyi yiyebilecek en iyi yere de yakınız. Müzenin hemen karşısında ‘Birtat’ köftecisine giriyoruz. Burası sadece köfte servisi yapıyor. Köftenin yanında soğan da servis ediliyor. Oldukça hesaplı olan
bu mekan, gezginlerin Kırklareli’ndeki duraklarından biri… ‘Bu şehirde daha gezilecek çok yer’ diye düşünerek yemek faslını fazla uzatmıyoruz.

İLK OSMANLI CAMİİ

Birtat’tan çıkıp kendimizi caddelere atıyoruz. Köşede küçük bir camii dikkatimizi çekiyor. Oldukça eski bir yapıya benziyor. Kesme taştan
yapılan camiinin adının Kapan Camii olduğunu öğreniyoruz. 1640 yılında
yapılan caminin tek minareli ve kubbesiz olduğunu belirtelim. Bu camiyi
dıştan görmekle yetinip, Cumhuriyet Meydanı’na 2-3 dakikalık bir yürüyüşten sonra ulaşıyoruz. Burada, Hızır Bey Külliyesi’nin bazı bölümlerini görüyoruz. Külliyeyi, akıncı Hızır Bey, 1383’te yaptırmış. Bu şehrin ‘Ulu Camii’si; Hızır Bey Camii… Camiinin özelliği Kabe ölçülerinde inşa
edilmiş olması. Doğu Trakya’daki ilk Osmanlı camii olması da başka bir
özelliği. Yakın zamanda restorasyon geçiren camiinin iç duvarlarındaki
zarif kalem işleri dikkatimizi çekiyor.

AVRUPA’YA GEÇİŞ

Hızır Bey Camii’nden çıkıp ‘Bedesten’e yürüyerek ulaşıyoruz. Külliye içinde yer alan Hızır Bey Hamamı’nın bitişiğindeki bedesten de 1383
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Vize ilçesi

GEÇMİŞİ ÇOK ESKİ

Tarih içinde bu kadar yolculuk yapmışken, Kırklareli’nin geçmişi
ile ilgili bilgi vermekte de yarar var. Buranın ilk yerleşimcilerinden olan
“Traklar” Roma dönemi ortalarına kadar il ve çevresinde bağımsızlıklarını sürdürmüş. M.Ö.750 yıllarında Avrupa’dan, Anadolu’ya geçen Trak
kabilelerinden Frigler, Anadolu’da büyük bir devlet kurmuşlar. M.Ö.3’ncü
yüzyılda ise, bu kez, Galatlar bölgede hüküm sürmüş. Bölgenin bir geçiş yeri olması, Roma ve Bizans dönemlerinde birçok ulus tarafından istila edilmesine neden olmuş. Osmanlılar, 1363 yılında burayı ele geçir-
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miş. Osmanlı hükümranlığı I. Dünya Savaşı yıllarına kadar sürmüş. Savaş sırasında Bulgar ve Yunanlılar, buraları işgal etmiş. 10 Kasım
1922’de de tekrar Türk hakimiyetine geçmiş Kırklareli ve çevresi… Kırklareli, 1924 yılında il olmuş.

İSMİNİN SIRRI

İlin adının nereden geldiğini merak edenler için de birkaç bilgi verelim. Şehrin geçmişte; Herakliya, Vrisium, Verisse, Bozili, Nerisse, Saranta
Ecclesies, Kırkkimse, Kırkkimesne isimleriyle anılmış. Ancak; Kırklareli isminin nasıl bulunduğu hakkında net bir bilgi yok. Ancak, özellikle Osmanlılar
zamanında, yöreden sürekli olarak “Kırkkilise” olarak söz edilmiş. Ancak, 20 Aralık 1924 tarihinde, TBMM tarafından kabul edilen bir kanun
ile şehrin “Kırkkilise” olan ismi, “Kırklareli” olarak değiştirilmiş.

FETİH TOPLARI

Kırklareli’nin merkezindeki gezimizi saat 16.00 gibi sonlandırıp,
yönünüzü Kırklareli’nin sayfiye yeri Demirköy’e çeviriyoruz. Bir saatlik
bir yolculuktan sonra ilçeye varıyoruz. Burası, Yıldız Dağları’nın bağrında yemyeşil bir yöre. Esasen ormancılıkla geçinen yörede, yazın üç ay turizmden de ekmek yiyor. Demirköy’ün adı burada bulunan demir cevheri
rezervlerinden geliyor. Ancak demir tenörlerinin düşük olması nedeniyle buradaki demir yatakları işletilmiyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet zamanından kalan burada bir demir dökümhanesi bulunuyor. Demirköy Belediyesi’nin girişinde gördüğümüz gülleler de burada zaten dökülmüş.
Fatih Demir Dökümhanesi, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta. Fatih
Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinde kullandığı topları burada döktürmüş.

GEZİ-TÜRKİYE

yılında yapılmış. T şeklindeki yapının uzunluğu 15 metre… Burası oldukça
küçük bir bedesten; topu topu 12 dükkan bulunuyor. Doğrusu burada alacak birşey bulamıyoruz. Öylece ayrılıyoruz.
Arabamıza atlayıp, ‘antik kentin’ yolunu tutuyoruz. Evet, rotamızda
Aşağıpınar Antik Kenti var. İl merkezine 3 kilometre uzaklıktaki bu antik kent, şehrin güney tarafına düşüyor. Buranın önemine gelince… Anadolu’da yerleşik uygarlıklar, Neolitik dönemde, buraya kadar gelmişler…
Daha sonra da buradan Avrupa’ya geçmişler. Diğer bir deyişle, Anadolu’daki tarım ve hayvancılığa dayalı köy yaşamı, buradan Avrupa’ya aktarılmış. Aşağıpınar Antik Kenti’nde M.Ö. 6.500 yıllarında başlayan yerleşim, M.Ö. 4.100 yıllara kadar sürmüş. Bu da burada 2.400 yıl yerleşimin devam ettiği anlamına geliyor. Halen kazıların sürdüğü antik kentten bugüne kadar kilden yapılmış sapan tanelerinden, öğütme taşlarına
çanak-çömleklerden kemikten yapılmış mühüre kadar birçok obje bulunmuş.
Aşağıpınar Antik Kenti’nin batısında Kanlıgeçit Antik Kenti de bulunuyor.
Meraklıları onu da ziyaret edebilir.
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İğneada

İĞNEADA’NIN ÜNÜ

Demirköy’ün tatil beldesi İğneada… Zaten İğneada’nın ünü Demirköy’ü aşmış durumda. Sayfiye yeri olan İğneada’da otel sıkıntısı yok.
Hatta kısa bir süre önce 5 yıldızlı İğneada Resort Otel de yapıldı. Burada 10 kilometrelik kumsal var. Biz gittiğimizde nisan ayı olduğu için kumsallar boş ama kafa dinlemek ve yürüyüş yapmak için ideal bir bölge.
Üstelik de İstanbul’a yakın olması nedeniyle hafta sonu kaçamakları için
değerlendirilmesi gereken bir alternatif olarak öne çıkıyor. İğneada’da
deniz olur da balık olmaz mı? Akşam yemeğinde balığı tercih ediyoruz.

GEZİ-TÜRKİYE

LANGOZ ORMANLARI

İğneada’da yeni güne uyanırken, yöreyi asıl bugün keşfedeceğimiz için heyecanlıyım. Bir önceki gün orman manzarasını izleyerek geldiğimiz bu yörede, ormanlara asıl bugün dalacağız. Burada, dünya üzerinde pek örneği bulunmayan, langoz ormanları var. İğneada langoz ormanı, Avrupa’nın en büyük su basar ormanı. Yani, ormanın zemini su
ile kaplı. Bu 2 bin 500 metrekarelik langoz ormanlık alanında, 550 bitki, 45 tür canlı, 25 tür sürüngen, 55 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı,
25 tür deniz balığı ve 220 tür kuş barınıyor. Buralarda, orman içinde muhteşem güzel yürüyüşler yapabilirsiniz. Ancak bu yürüyüşleri bizim gibi
ilkbaharda gelirseniz yapamazsınız. Neden mi? Istranca (Yıldız) Dağları’ndan Karadeniz’e doğru akan derelerin beslendiği Erikli, Mert ve Saka
göllerinin önlerinde bulunan kumul nedeniyle ilkbaharda taşıyor. Taşan
su ormanı basıyor. Bu nedenle longoz ormanları
kış ve ilkbahar aylarında
tamamen suyla kaplı oluyor. Kış ve ilkbaharda ormanda keyifli yürüyüşler
yapamazsınız ama sonbahar ve yazın buraların
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keyfini çıkarmak için ideal zamanlar. Zaten dünyada sadece beş tane olan
bu ormanlardan Avrupa’da sadece iki tane bulunuyor. Biri Polonya’da
diğer İğneada’da. Burası, Türkiye’nin ikinci büyük mağarası… Mağara
içinde, birbirine bağlı iki kat, üç mağara var. Mağaranın toplam uzunluğu 2 bin 750 metre. İçinde sürekli akan bir yeraltı nehri var. Bu nehir
üzerinde yer yer göletler oluşmuş ve bunların derinlikleri 2 metreye kadar ulaşıyor.

DUPNİSA
MAĞARASI

Mağaraya
girdiğimizde gördüğümüz sarkıt ve
dikitler bizi hayran
bırakıyor. Mağara,
ikinci jeolojik zamanda yani günümüzden yaklaşık
180 milyon yıl önce
oluşmaya başlamış. Halen de oluşumunu sürdürüyor. Sarkıt ve likitlerin
ucuna gelen her bir damla zaman içinde donuyor ve bu muhteşem ilahi sanat eseri ortaya çıkıyor. Trakya’nın turizme açık tek mağarasının da
burası olduğunu belirtelim. Çok değil, 9 yıl önce resmen turizme kazandırılmış. Ancak gezilebilen bölümün mağaranın ancak beşte biri olduğunu ve mağaranın 60 bine yakın
yarasaya ev sahipliği yaptığını belirtmekte de fayda var.
Mağaradan sonra gezi planımızda İğneada’nın en özel köyüne gitmek var. Bu köye ulaşmak için Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan Rez-
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Beğendik Köyü

SEKTÖREL TEŞVİK
BEKLİYORUZ
ve Deresi’nin izini bulmamız gerekiyor. Köy, hemen derenin kıyısına kurulmuş. Adı; Beğendik
Köyü… Söylenenlere göre, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Bulgaristan
sınırındaki bu köyü, “örnek köy” olarak yaptırmış. Köye, karaağaç, gürgen ve meşelikler
arasından, Karadeniz'in ferah kokusunu duya duya ilerliyoruz. Köyün yolu oldukça düzgün
ama bir o kadar da tenha… Beğendik’i yüksek bir noktadan gördüğümüzde bir başka köye
de gözümüz ilişiyor. Bulgaristan'a ait Rezova Köyü de bizi selamlıyor. Beğendik’in kendine
özel kumsalı var. O kadar bakir ve güzel görünüyor ki… Köye girdiğimizde modern görünümüyle dikkat çekiyor. Köyde köylülerden ‘ada balı’ alıyoruz. Dönüşte piknik malzemelerimizi çıkarıp Karadeniz manzarasını içimize çeke çeke piknik yapıyoruz. Genellikle İğneada’ya
gelenler buraya uğramıyormuş; en azından köylüler bundan yakınıyor. Oysa bu güzelliği
keşfetmek için İğneada’dan sonra 16 kilometre daha yol yapmanız yeterli…
Tam Türkiye-Bulgaristan sınırına gelmişken öyle ülkemizi bırakıp gitmek yok. Yarın
pazartesi ve iş var. İstanbul’a dönerken iki güne ne kadar çok güzellik sığdırdığımızı düşünüyorum. Ve gerçekten bu güzellikleri yaşayabildiğimiz için kendimizi şanslı sayıyorum.

MİDENİZ BAYRAM EDECEK
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 Kırklareli’nin ayazı ile beyazı meşhur…
Buradaki ayaz, soğuk’u, beyaz ise süt, beyaz peynir ve koyun yoğurdu gibi yiyecekleri temsil ediyor.
 Kırklareli’ne yolunuz düşerse mutlaka
Kırklareli köftesi yemelisiniz. Yöreye özgü bıldırcın
kağıt kebabının da tadına bakmalısınız.
 Bir şeyler içmek isterseniz de, Hardaliye içmenizi öneriyoruz. Hardaliye, alkolsüz bir içecek… Hammaddesi, yaş üzüm. Eskiden hardaliye
yapımında, sadece son üzüm kullanılırken, günümüzde farklı üzümler kullanılıyor. Hardaliyenin kolestrolü azaltıcı, bağışık sistemi ve sindirim
sistemini güçlendirici etkileri olduğu belirtiliyor.
 Kırklareli’den peynir de satın alabilirsiniz. Kaşar peyniri, burada çok lezzetli yapılıyor.
 Yörede, bağcılığın gelişmişliğine bağlı olarak içki üretimi yoğun olarak yapılıyor.
 İğneada’ya giderken geçeceğiniz Demirköy ilçesinde mevsimine denk gelirseniz
(Nisan-Mayıs) dağ çileği de denilen yediveren çileği bulabilirsiniz.
 İğneada içinde bulabilirseniz “ada balı” almanızı da öneririz.

Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası’na 94’ü bağımlı, 187’si
bağımsız olmak üzere 281 meslek mensubu üye… Oda üyelerinin 67’si kadınlardan oluşuyor. Odanın başkanlığını
2000 yılından bu yana yani 6 dönemdir
Burhan Üstünkol yürütüyor. Meslek hayatında 30 yılını geride bırakan Üstünkol,
Kırklareli’ndeki meslek içi iletişimin üst seviyelerde olduğunu övünerek anlatıyor. Her
ayın ilk haftası bir ilçede toplandıklarını
belirten Üstünkol, “Önce isteyenler halı saha
maçı yapar. Sonrasında da toplu yemek yeriz. Ortalama 60 meslek mensubunun katıldığı yemeklere, vergi dairesi müdüründen defterdara kadar
bizim paydaşlarımız da iştirak eder” diyor. Kendisinin ildeki meslek mensuplarının tamamının bürolarına gittiğini belirten Üstünkol, bunun meslek
içi dayanışmayı ve haksız rekabet sorununu da bir
ölçüde engellediğini söylüyor. Daha çok mikro işletmelere hizmet verdiklerini belirten Başkan
Burhan Üstünkol, son 1.5 yıldır tahsilat sorununun
had safhaya çıktığını vurguluyor. Üstünkol, ilin ekonomik düzeyiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor: “İlimiz, Kocaeli, Karabük, Yalova’nın ardından Türkiye’nin kişi başına gayri safi milli hasılası en büyük dördüncü ili. Kişi başına düşen gelir, 26 bin 828 dolar. Ancak ilin gelirinin yüzde
62’sini sanayinin yoğunlaştığı Lüleburgaz’da alıyor. Diğer ilçelerimizle arasında korkunç uçurum
var. Gelişmiş bir il gözüktüğümüz için teşviklerden
de yararlanamıyoruz. Teşvikler bölgesel değil
sektörel olarak verilmeli. Kırklareli’nin zaten
daha fazla sanayiyi kaldıracağını düşünmüyorum.
İlimizde bundan sonra büyük ölçekli tarım ve hayvancılık yatırımları, turizm ve üniversite gibi eğitime yönelik yatırımlar teşvik edilmeli. Özellikle
Demirköy, İğneada tarafları doğa turizmi açısından yüksek potansiyel taşıyor.”
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KÜLTÜR-SANAT

Rembrandt ve
çağdaşları İstanbul’da

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) kuruluşunun
10’uncu yılını Rembrandt sergisiyle
kutluyor. “Karanlıkla Işığın Buluştuğu Yerde… Rembrandt ve Çağdaşları - Hollanda Sanatının Altın Çağı” adını taşıyan sergi şubat ayında açıldı.
Sergi, 10 Haziran 2012’ye kadar
Emirgan’daki SSM’de ziyaret edilebilir.
Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı vesilesiyle hazırlanan sergi, dünyanın önde gelen özel bir koleksiyonuna ait eserleri,
Türkiye’de ilk kez izleyicilerle buluşturuyor. Türk ve Hollanda hükümetlerinin diplomatik sponsorluğunu üstlendiği sergi, Türkiye’de faaliyet gösteren önemli Hollandalı şirketlerin de
desteğiyle gerçekleşiyor. Sergi, Rembrandt’ın yanı sıra, Hollanda resminin önde gelen isimlerinin bulunduğu 59 sanatçıya ait 73 tablo, 19 desen ve 18 obje olmak üzere toplam 110
eserden oluşuyor. Sergide ayrıca,
yüzyıllar boyunca karanlık bir figür
olarak kalan, eserleri uzun süre başka sanatçılara atfedilen ve yalnızca 35

56  İSMMMO YAŞAM

eseri bilinmesine rağmen, dönemin en
büyük isimleri arasında gösterilen Johannes Vermeer’in “Aşk Mektubu”
adlı eseri de yer alıyor. Frans Hals, Jan
Steen ve Jacob van Ruisdael gibi pek
çok büyük ismin eserlerini de ağırlayacak sergi, dünya resim tarihinin
en heyecan verici dönemlerinden biri
olan Hollanda Sanatının Altın Çağı’nı tüm ihtişamıyla gözler önüne seriyor.
Sergiyle ilgili bilgi veren SSM
Müdürü Dr. Nazan Ölçer, “Sergiyle,
Hollanda resim sanatının Avrupa resim sanatına getirdiği yeniliği, ışığı kullanmadaki ustalığı gözler önüne sererken, dönemin atmosferi ve sanata yansımasını geniş bir çerçevede ele
alıyoruz. 17. yüzyılda denizaşırı ticaretin getirdiği refahla, bilim ve sanat
dallarında Avrupa’nın en gelişmiş
ülkelerinden biri haline gelen Hollanda
toplumuna, kent ve kırsal kesimdeki
yaşama, usta ressamların gözünden
bakıyoruz. Denizaşırı ticaretin ve ilişkilerin, sanatçıları nasıl beslediğini, sanattaki izlerini takip ediyoruz” dedi.

İstanbul Müzik
Festivali
40. yılını
kutluyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) ilk festivali olan
İstanbul Müzik Festivali, 2012’de 40. yılını kutluyor. Bugüne
kadar üç bine yakın gösteriyle, Türkiye'den ve yurt dışından
40 bini aşkın sanatçıyı ağırlayan festivalin 40’ıncısı 31 Mayıs-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek. Festival,
750’nin üzerinde yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’da ağırlayarak klasik müzikseverlere yine dopdolu bir Haziran ayı
yaşatacak. Hélène Grimaud’dan Anne-Sophie Mutter’e, Miloš’tan Gidon Kremer’e, Viyana-Berlin Oda Orkestrası’ndan
Varşova Filarmoni Korosu’na, klasik müziğin birçok yıldızını
İstanbul’da ağırlayacak festival, Avrupa’nın önde gelen koreograflarından Heinz Spoerli’nin veda turnesi kapsamında
Zürih Balesi’nin iki özel gösterisine de ev sahipliği yapacak.
Festivalde konserlerin yanı sıra, söyleşiler, eğitim çalışmaları
ve anlatılar da düzenlenecek.
Her konseriyle ayakta alkışlanan dâhi piyanist Fazıl
Say ve çağdaş müzik dünyasının önde gelen isimlerinden
Gürcü besteci Giya Kancheli’nin İstanbul Müzik Festivali tarafından sipariş edilmiş yeni eserlerinin dünya prömiyerleri de
festival kapsamında gerçekleştirilecek.
İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki teması “Umut ve
Kahramanlar” olacak. İki dünya prömiyerine, üç Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapacak olan 40. İstanbul Müzik Festivali’nde bu yıl, senfoni ve oda orkestraları, vokal konserler,
oda müziği, resitaller olmak üzere toplam 23 konser yer alıyor. Festival konserleri, Festivale 40 yıldır ev sahipliği yapan
Aya İrini Müzesi’nin yanı sıra Haliç Kongre Merkezi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Hollanda Başkonsolosluğu Bahçesi, Süreyya Operası, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası ve İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi 8 farklı mekanda gerçekleştirilecek.

OCAK-ŞUBAT 2012

İş Sanat’ta
özel bir konser

İş Sanat, mayıs ayında Britanya’nın ünlü senfonik topluluklarından BBC Filarmoni’yi ağırlıyor. 1934 yılında kurulan, bugün İngiltere’nin en köklü ve seçkin orkestralarından olan BBC Filarmoni’nin performansı 14 Mayıs’ta saat 20.00’da başlayacak.
Orkestra yoluna, İspanya’nın en saygın şeflerinden kabul edilen
şef Juanjo Mena ile yoluna devam ediyor. Bugüne kadar topluluğu aralarında BBC Radyo 3’de canlı yayınlanan performanslarının da bulunduğu pek çok kez yönetme fırsatı bulan Mena, İspanya Ulusal Orkestrası, RTVE Senfoni Orkestrası, Madrid Devlet
Orkestra ve Korosu gibi ülkesindeki başlıca orkestralarla da düzenli olarak çalışıyor. Konserin solisti büyüleyici yorumuyla günümüzün en iyi çellistlerinden biri olarak kabul edilen Sol Gabetta.
Bilet fiyatları 20 ila 120 lira arasında değişiyor.

Böyle ilgi İstanbul’a yeni festival
görülmedi
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Metronomy de
geliyor

bümleriyle adlarından sıkça söz ettiren Metronomy
ve Kuzey İrlandalı topluluk Two Door Cinema Club
oldu.
İki grup da festivalin dördüncü günü, 28
Haziran'da İstanbullu müzikseverlerin karşısına
çıkacak. Festivalin diğer konukları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Metronomy ve Two
Door Cinema Club konserlerinin biletleri ise 16
Mart'ta satışa sunuldu.

KÜLTÜR-SANAT

Ünlü şarkıcı Madonna, yeni
dünya turnesi "Madonna World Tour"
kapsamında 7 Haziran'da İstanbul
Türk Telekom Arena'da bir konser verecek. Ancak bu konserin biletleri satışa çıktıktan dört gün sonra tükendi.
Madonna'nın konser biletleri 100 ile
990 lira arasında değişti. Konser için
50 bin bilet satıldı. Madonna'yı izlemek için kesenin ağzını sonuna kadar
açan ünlüler oldu. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk; Madonna için TT
Arena'da üçer loca kapattı. Dinçer ve
Şahenk, localar için tam 39 bin
200'er lira ödedi.

İstanbul yeni bir müzik festivaline kavuşuyor. Pozitif'in organizasyonuyla, haziran ayının son haftasında, 25-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 'Pozitif Günler' adlı festival,
son yıllarda bağımsız müzik dünyasında dikkat
çeken isimlerini İstanbul'da ağırlayacak. Festivalin
ilk açıklanan konukları, prestijli dergilerce hazırlanan '2011'in en iyi albümleri' listelerinde kendine yer bulmayı başaran, English Riviera adlı al-
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Ayaz

 Yarım kalan aşkları ve intikam duygusunun boyutlarını

sorgulayan "Ayaz" bir gerilim-dram ve aksiyon üçlemesi. Filmin
konusu şöyle: Kobra Şahin lakaplı Komiser Şahin (Cemal Hünal)
ile cinayet büro amiri Emir (Cihan Toraman), Marmaris’te son 3
aydır işlenen seri cinayetleri çözmek için bir araya gelir. Kız
kardeşini uyuşturucu yüzünden kaybeden Komiser Şahin bu

Tür: Dram/Gerilim/Aksiyon
Yönetmen: Hakan Kurşun
Senaryo: Orhan Kaya
Oyuncular: Cemal Hünal, Çiğdem Aysu, Cihan Toraman, Tamer Levent, Arda Kural, Gökhan Tepe

davayı çözmeye kararlıdır. Marmaris’te 2 yıldır görevine devam
eden Şahin cinayet sebebine yoğunlaşırken ölenlerin hep bölgenin
uyuşturucu baronları ve satıcıları olduğunu görür. Filmde, sevdiği
kız Ayaz’ı 10 yıl önce kaybeden Deniz (Gökhan Tepe) sevgilisinin
cesedini bulamayan ve sahilde adını kumlara yazıp onu bekleyen
bir mecnun rolünde karşımıza çıkıyor.

Titanların Öfkesi

SİNEMA -DVD

 "Titanların Öfkesi" 2 yıl önce gösteri-
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Orijinal adı: Wrath of the Titans
Tür: Aksiyon/Fantastik/ 2D-3D
Yönetmen: Jonathan Liebesman
Senaryo: Dan Mazeau / David Leslie
Johnson
Oyuncular: Sam Worthington, Ralph
Fiennes, Liam Neeson

me giren "Titanların Savaşı"nın devam
filmi... Sam Worthington, Ralph Fiennes ve Liam Neeson; Jonathan Liebesman’nın yönettiği filmde bir kez daha
savaşan tanrılar olarak karşımızdalar.
Korkunç Kraken’in kahramanca üstesinden geldikten on yıl sonra Zeus’un
(Neeson), yarı tanrı oğlu Perseus
(Worthington), on yaşındaki oğlu Helius
ile birlikte, bir kasaba balıkçısı olarak,
daha sakin bir hayat yaşamak istemektedir. Bu arada, tanrılar ve Titanlar arasında üstünlük mücadelesi başlar. Hades ve Zeus’ın tanrı oğlu Ares sözlerinden dönüp, Zeus’u yakalamak için Kronos’la anlaşma yapınca, Perseus daha
fazla kayıtsız kalamaz. Zeus’un kalan
güçleri de çekilince Titanlar daha da
güçlenir ve dünya cehenneme döner...
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Büyük Mucize

Orijinal adı: Big Miracle
Tür: Dram
Yönetmen: Ken Kwapis, Senarist: Jack Amiel/ Michael Begler,
Oyuncular: Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Dermont Mulroney, Tim Blake Nelson

 Büyük Mucize filminin konusu gerçek bir hikayeye dayanıyor... Ameri-

ka'da uzun ve çok sıcak geçen bir yaz mevsimi sonrası Alaska eyaletine
bağlı Barrow kentinde sıra dışı bir olay meydana gelir. Avlanan bir Eskimo buzul kütleleri arasında kalan ve hayatta kalmaya çalışan 3 gri balinaya rastlar. Yerel haberlerde balinaların hikayesi yer alınca önce çevreciler sonra bilim adamları, Eskimo avcıları hatta petrol şirketleri olayla ilgilenmeye başlar. Medyanın ilgisi balinaların çaresizliğini ulusal haber kanallarına kadar taşır ve beklenmedik bir biçimde dünyanın dört bir yanından devlet kurumları ve insanlar balinaları buz kütleleri arasından kurtarıp okyanusa ulaştırmak için seferber olurlar...

DVD SEPETİ
 Kumsal

 Çilekli Pasta

Amerikalı genç Richard'ın (Leonardo Di
Caprio) macera arayışı ile Tayland'a gelmesine neden olan bu yapmacık dünyada gerçek bir şey bulma ve ona bağlanma arzusudur. Farklı bir şeyin ara-
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 Ben, Kendim ve Sevgilim

Charlie (Jim Carrey) Rhode
Island'da bir eyalet polisidir. Biraz
çatlak bir karakterdir. Öte yandan
kibar ağırbaşlı ve kimse ona bulaşmadıktan sonra kimseye sorun
çıkarmayan biridir. Fakat bir süre
sonra manyak olan öbür yanı üstün gelir. Bu sırada Charlie'ye bir
kaçak olduğu öne sürülen Irene'yi
yakalayıp tekrar New York'a getirmesi söylenir. Irene kaçış öyküsünün arka planında rüşvet
alan polisler vardır...

SİNEMA -DVD

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı filmin başrollerinde
Yasemin Kozanoğlu ve Uğur Polat
oynuyor. Onur ufak bir pastaneyi
işletmektedir. Pastaneciliğe tutku ile
bağlıdır. Her gün bir çilekli pasta
yapmaktadır ama satmaz. O pastayı
ilk aşık olacağı kişiye saklamaktadır. Bir gün pastaneye çekim amacı için ünlü Burcu Burkan gelir. Bu
tanışma iki farklı yaşama sahip insanların yakınlaşmasına fırsat verir. Lakin Burcu'nun bir sırrı vardır.

yışı içindedir. Bangkok'da ucuz bir otelde Etienne (Gaillaume Canet) ve Francoise (Virginie Ledoyen) isimlerinde
bir Fransız çiftle karşılaşır. Aynı zamanda Daffy adında,
yılların ve ilaçların etkisi ile çökmüş yaşlı bir gezginle tanışır. Daffy Richard'a turistler tarafından işgal edilmemiş, gizli bir cennetten, bir adadan söz eder.
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Çocuklara kıymayın efendiler!
8 yıllık kesintisiz eğitimi, ‘4+4+4’ olarak tanımlanan kesintili eğitim modeliyle değiştirme hazırlığı, Türkiye’de büyük bir tartışmaya neden oluyor. Üniversiteler ile sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumda geniş bir kesimin tepkisini çeken bu hazırlık, “çocuk gelinler ve
çocuk işçileri” arttıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor. Bu kaygılara belirsizlikler de eşlik ediyor. Yanıt bulamayan sorular arasında “derslik açığının nasıl giderileceği, ikinci 4 yılda verilecek seçmeli derslerin ne olacağı” gibi noktalar var. Ancak en önemli soru, mesleki yönlendirme 10.
yılda olacaksa neden kademeli sisteme geçildiği sorusu.
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki gerilim de bu tartışmada hafızalara kazındı. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı gibi isimlerin yüksek sesle eleştiri getirmesi üzerine Başbakan Erdoğan, “Kusura bakma TÜSİAD, sen alanınla
ilgilen” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine yazılı bir açıklama yapan

TÜSİAD, “görüş bildirmenin demokratik bir tutum olduğunu ve eğitim
gibi yaşamsal bir konuda karar alınırken toplumun bütün kesimlerinin
tartışarak yol almasının” gerektiğinin altını çizdi. TÜSİAD, 4+4+4’ün “Türkiye’de geri gidişe yol açacağını, eğitime katılımı son yıllarda arttırılan
kız çocuklarının eğitimden çok erken yaşta koparılabileceğini” kaydetti.
4+4+4 modeli, toplumun geniş bir kesiminde yankı uyandırıyor.
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, çocuk işçiliğini teşvik ettiği ve kız çocuklarının eğitimi önünde engel oluşturduğunu vurguladı.
Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi de, mesleki eğitime yönlendirme
yaşının erkene alınmasının, öğrencilerin temel becerilerdeki başarıları ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından arzu edilen sonuçları vermeyeceğini bildirdi.
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce hazırlanan raporda ise
“alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar aleyhine onarılması güç
eşitsizlikler oluşturacağı” belirtildi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağırılması ve beraberinde gelişen süreç, Türkiye’de uzun bir süre gündeme damgasını vururken şimdilik çözülmüş gibi görünen krizin gelecek dönemlere etkisi soru
işaretleri yaratıyor.
Kamuoyunda “MİT krizi” olarak anılan olaylar zincirinde, “Hükümet
ile Gülen Cemaati arasındaki gerilimin tırmandığını” yazan köşe yazarları
tartışmada yeni ufuklar açmaya çalıştılar. Örneğin, gazeteci Ahmet Hakan, olayı yorumlarken “Bu zamana kadar hep ‘Yaşasın ileri demokrasi’ sloganları atanlara, bu gelişme karşısında da aynı sloganı atmak yakışır” diye yazdı. Hakan, özel yetkili mahkemelerin yetkileri ve faaliyetlerine
işaret ettiği yazısı da şu anımsatmalarda bulundu: “Türkan Saylan’ın evi

basıldı, ‘İleri demokrasi’ dendi. Generaller yargılandı, ‘Kimse yargıya hesap vermekten kaçınamaz’ dendi. Gazeteciler hapse atıldı, ‘Ne yani?
Gazeteci oldukları için içeri atılmayacaklar mı?’ dendi. KCK operasyonunun
kapsamı alabildiğine genişletildi, ‘PKK bitme noktasına getirilmiş oldu’
dendi. Seçilmiş milletvekilleri serbest bırakılmadı, ‘Yargıya saygı gösterelim’
dendi. Üniversite hocalarına operasyon yapıldı, ‘Profesörler de suç işler’
dendi... Futbol dünyasına dalış yapıldı, ‘Kirli alanlar temizlenecek” dendi... Memleketin ne kadar alengirli konusu varsa, hepsi “Özel yetkili mahkemeler” ile “Özel yetkili polisler”in eliyle düzenlendi. Ve bu düzenlemeler karşısında bir kesim hep “Yaşasın ileri demokrasi” sloganını haykırdı. Ve şimdi de sıra.. “Yedirmem” denilen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a
geldi... Bu zamana kadar hep “Yaşasın ileri demokrasi” sloganları atanlara, bu gelişme karşısında da aynı sloganı atmak yakışır...”
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MİT krizi Ankara’yı sarstı
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EYLÜL-EKİM 2011

Bu kez vicdanlar yanıyor
Sivas’ta 35 aydının yanarak hayatını
kaybettiği katliamda, bulunup mahkemeye
getirilemedikleri için dosyaları ana davadan
ayrılan ve ayrı yargılanan 6 firari de ceza almadan kurtuldu. Mahkeme heyeti, savcının
talebine uydu ve 6 sanık zamanaşımından
yararlandı. Karar, dava sürerken firar eden
12 ana dava sanığının da kurtulmasının yolunu açıyor. Yani kaçanlar kurtulmuş olacak.
2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde
babası şair Metin Altıok’u kaybeden Zeynep
Altıok, 19 yılın sonunda sanıkların mahkemeye dahi çıkarılamadan serbest kalmasına isyan ediyor. Hakkında yakalama
kararı çıkarılanların bilinçli bir şekilde bulunmadığını, evlendiklerini, askere gittiklerini

söyleyen Altıok, “Benim davanın başından
beri umudum yoktu. Yargılananlar gerçek
faailler değil... Onlara masum da demiyorum, böyle bir durumda sessiz, seyirci kalmak bile suçtur” diyor. Soruşturma iyi yapılmadığı için olayın perde arkasındaki isimlerin yargılanmadığını belirten Altıok şöyle konuşuyor: “Hangi örgütler tarafından
planlandığı çok net aslında. Birçok kişiden
hesap sorulmadı. O gün meydana çıkıp ‘Gazanız mübarek olsun’ diyen belediye başkanından hesap sorulmadı. 8 saat boyunca devlet bu katliamı izledi. O zamanın yetkililerine hesap sorulmadı. Eli kanlı katillerin
tutuksuz yargılanmalarına ve kaçmalarına
izin verildi.”

‘Bu dava
‘İstanbul GYO’ geliyor böyle
bitmez’

OCAK-ŞUBAT 2012

62. GÜN

Halk Ekmek, İGDAŞ gibi iştirakleri ile Türkiye’nin büyük holdingleriyle yarışacak
ekonomik büyüklüğü yöneten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kısa bir süre önce İstanbul
sokaklarını adeta işletmeye açarak otoparkları devraldı. Çiçek satış noktalarını da ihaleye
açan Belediye, Beltur ile de İstanbul’da neredeyse bütün iskelelerde, meydanlarda büfe
ve cafeleri işletiyor. Belediye şimdi de tuvaletleri işleteceğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’da belediyeye ait tuvaletleri tek elden işleteceklerini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm gayrimenkullerini tek çatı altında toplayacakları bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) çalışmalarının olduğunu belirten Topbaş, bunu da halka açacaklarını söyledi. Topbaş, ayrıca “Daha önce 1.16 milyar liraya satılan, ancak ihalesi daha sonra iptal edilen İETT arazisi için yeni bir ihaleye çıkacağız. İETT arazisi satışında yargı süreci bizim lehimize sonuçlandı. İBB’nin bu yıl için yatırım bütçesi 7.5 milyar, konsolide bütçe ise 19.5 milyar lira.
Son 8 yılda 46 milyar lira yatırım yaptık. Bunun 22 milyar lirası ulaşımla ilgili” dedi.

Gazeteci Hrant Dink davasında 5 yıl sonra
“Örgüt yok, yalnızca adi cinayet var” kararıyla Türkiye’de skandallar tarihine yeni bir halka eklendi. Dink davasında Yasin Hayal “adam öldürmeye
azmettirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suikasttan beraat eden Erhan Tuncel, McDonald’s’a bomba atılmasından dolayı 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınan Tuncel tahliye oldu.
Karar, pek çok kesimde tepkiyle karşılanırken
‘Hrant’ın Arkadaşları’ tarafından yürüyüşle protesto
edildi. Dink’in öldürülmesinin 5. yılında Taksim’den Agos’un önüne yapılan yürüyüşte Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin, “Bizimle
alay ettiler. Bu kadarını da beklemiyorduk. Dalganın
en büyüğünü en sona saklamışlar. Hiçbir örgüt yokmuş. Devletin siyasi cinayetler geleneği sürmektedir”
diye isyan etti.
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EN ÇOK SATANLAR

Sızıntı

 Sızıntı

Barış Terkoğlu’nun 1 yıldır tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nde kaleme aldığı
“Sızıntı/Wikileaks’te Ünlü Türkler” yakın tarihe ışık tutuyor. Dünyayı sarsan Wikileaks
belgelerinin Türkiye hakkındaki kısımlarını özetleyen Sızıntı oldukça tartışmalı bilgileri
gün yüzüne çıkartıyor. Pehlivan ve Terkoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara
Büyükelçiliği’nden yollanan mesajları sistematik bir biçimde irdelemiş ve böylece çok önemli
bilgileri dikkatlere sunmuş. Yayımlanmasıyla birlikte oldukça ses getiren “Sızıntı/Wikileaks’te Ünlü
Türkler” birçok kitap dağıtım şirketinin çok satanlar listesinde en üst sırada yer alıyor.

Kayda Geçsin

 Yazar: Ece Temelkuran  Yayınevi: Everest Yayınları
 Sayfa sayısı: 319 ''Umut pek güven duyduğum bir sözcük değil,

ben inadı tercih ederim. Umudum yok olsa bile inadım var'' diyen
gazeteci-yazar Ece Temelkuran, Habertürk gazetesi ile ilişkisi kesildikten
sonra gazete yazılarını ‘‘Kayda Geçsin’’ isimli kitapta biraraya getirdi.
Tarihe not düşmek amacı ile yazılan bu deneme türü kitap yazmanın
çok zor hale geldiği Türkiye’deki son döneme dair bilgiler sunuyor. Ece
Temelkuran, “kayıtları çok titiz tutulması gereken” zamanlardan bildiriyor bu kitapta.
Son iki yıllık tarihine o titizlikle bakıyor...

Kış Günlüğü

KİTAP

 Yazar: Paul Auster  Yayınevi: Can Yayınları
 Sayfa sayısı: 200

Dünyaca ünlü ABD'li yazar Paul Auster, Kış Günlüğü'nde kendi
anılarını roman tadında sunuyor. Auster, yaşadıklarını, yaşamak
isteyip de yaşayamadıklarını, gerçekleri ve düşlediklerini
anlatıyor. Son dönemde, Türkiye'ye ilişkin açıklarıyla gündemde
uzun süre yer edinen Auster, bu kitabı neden yazdığını kendi
cümleleriyle şöyle açıklıyor:
“Ne de olsa zaman azalıyor. Belki de şimdilik hikâyelerini bir
yana bırakıp hayatının anımsadığın ilk gününden bugüne kadar bu bedenin içinde
yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu incelemeye çalışsan iyi olur.”
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 Kış Günlüğü

 Aslında Giden Erkek Yoktur
 Can Boğazdan Çıkar

 Mesnevi'den Hikayeler
 Gizli Anların Yolcusu
 Dukan Diyeti

 Ne Şike Bitti Ne Sevda
 Yazgıcılar

ŞİİR

GÜZELLEME

Bak bunlar ellerin senin, bunlar ayakların
Bunlar o kadar güzel ki artık o kadar olur
Bunlar da saçların işte akşamdan çözülü
Bak bu sensin çocuğum enine boyuna
Bu da yatak olduğuna göre altımızdaki
Sabahlara kadar koynumda yatmışsın
Bak bende yalan yok vallahi billahi
Sen o kadar güzelsin ki artık o kadar olur
İşe bak sen gözlerin de burda
Gözlerinin ucu da burda yaşamaya alışık
İyi ki burda yoksa ben ne yapardım
Bak çocuğum kolların işte çıplak işte
Bak gizlisi saklısı kalmadı günümüzün
Gözlerin sabahın sekizinde bana açık
Ne günah işlediysek yarı yarıya
Sen asıl bunlara bak bunlar dudakların
Bunların konuşması olur öpülmesi olur
Seni usulca öpmüştüm ilk öptüğümde
Vapurdaydık vapur kıyıya gidiyordu
Üç kulaç öteden İstanbul gidiyordu
Uzanmış seni usulca öpmüştüm
Hemen yanımızdan balıklar gidiyordu

CEMAL SÜREYA
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 Remzi Kitabevi (Şubat 2012)

 Yazar: Barış Pehlivan/Barış Terkoğlu  Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınevi
 Sayfa sayısı: 415 Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü

 Kayda Geçsin

Can Boğazdan Çıkar

 Yazar: Mehmet Ali Bulut  Yayınevi: Hayat
Yayınları  Sayfa sayısı: 304 Kişilerin mizaçlarına

uygun beslenmemesi, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Yapılan
bilimsel çalışmalar, farklı motorlarda farklı yakıtlar
kullanıldığı gibi; insanların da birbirinden farklı mizaç ve
yapılara sahip olduğu, alınan gıdayı hazmettirecek enzimin her
bünyede aynı olmadığını ortaya koyuyor. Tıp her insanın
kendine özgü sindirim sistemi ve enzimleri olduğu bilgisinden
hareketle, kişiye özel beslenme programları öneriyor. "Can Boğazdan Çıkar" kişinin kendi
bünyesine göre bilinçli beslenmesinin yol ve yöntemlerini göstererek sağlıklı yaşamanın
anahtarını sunuyor.

90'lar Kitabı

 Hazırlayan: Kadir Aydemir  Yayınevi: Yitik
Ülke  Sayfa sayısı: 396 Ne roman, ne ansiklopedi!

Yaklaşık 400 sayfadan oluşan bir kitap… Sayfaları
çevirdikçe farklı duygular arasında gidip geliyorsunuz.
Güzel ve acı olaylar, şaşkınlıklar, hatıralar… 1990'lı yıllarda
neler yaşandıysa, bu kitapta o var… Yitik Ülke Yayınları’nın
“80'lerde Çocuk Olmak” kitabının devamı niteliğindeki
“90'lar Kitabı” için 111 yazar biraraya gelmiş. Kadir
Aydemir’in hazırladığı kitap o yılları yeniden yaşatıyor.
Sanatta, siyasette, teknolojide nasıl bir dönüşüm yaşandığını görüyorsunuz. "90'lar
Kitabı" yılın henüz ilk 2 ayında 4. baskısına ulaşma başarısını gösterdi.

Duyguların Rengi

 Yazar: Kathryn Stockett  Yayınevi: Pegasus
 Sayfa sayısı: 576 Duyguların Rengi, acıların, acıları
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KİTAPLAR

Çocuklarla Felsefe
Yazar: Nuran Direk
Yayınevi: Pan Yayıncılık
Sayfa sayısı: 169

Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi Başkanı Nuran Direk, hazırladığı kitapta, çocukları düşünmeye ve felsefe yapmaya çağırıyor. “Akıl ve Düşünme”,
“Gerekçeli Düşünme ve Akıl Yürütme”,
“Eleştirel Düşünme”, “Bilgi ve İnanç”,
“Felsefe ve Filozoflar”, “Doğruluk ve Gerçeklik”, “İnsanın Değerleri”, “İnsan İlişkileri”, “Özgürlük”, “Ölçülülük”, “Özseverlik-İnsanseverlik”, “Tokgözlülük”, “İyilik ve Kötülük”, “Sorumluluk”, “Dostluk”,
“Güzel ve Çirkin” başlıklı bölümlerden oluşan kitapta, metinler ve “görsel okuma”lar üzerine sorular yer alıyor.

Lal!- Ablam Bana
Emir Yağdırıyor
Yazar: Yasemin Tanbi
Yayınevi: Derin Kitap
Sayfa sayısı: 48

Lâl'in maceraları, çocuklara hayatta karşılaşabilecekleri sıkıntılarla nasıl başa çıkabileceklerine dair tavsiyeler verirken mizahı elden bırakmıyor. Lâl'in ablası Melisa,
on üçüncü yaş günü için bir parti veriyor. Lâl
de en iyi arkadaşları Can ve Ela'yı, ablasına
sormadan bu partiye çağırıyor. Ancak Melisa küçük kardeşini partisinde istemeyince her
şey berbat oluyor. Parti günü gelip çattığında, günü kurtaran yine Lâl oluyor. Melisa'yı
rezil etmek şöyle dursun, onun ve arkadaşlarının saygısını bile kazanıyor.

KİTAP

alaya almanın, değişimin ve umudun evrensel hikayesi... 1962
yılının Mississippi'sinde siyah kadınlara, beyaz çocukların
bakımında güvenilirken gümüşleri parlatma konusunda
güvenilmiyor! Skeeter, Aibleen ve Minny… Kimse arkadaş
olacaklarına inanmazdı. Her biri başka bir gerçeğin peşindeydi.
Ve bir araya geldiklerinde anlatılacak sıra dışı bir hikâyeleri
oldu. Farklı renkteki ellerin birleştiği bu roman "Renkler farklı
olsa da duygular hep aynıdır" mesajı veriyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Yeni televizyon teknolojisi Smart TV’yle (Akıllı TV), televizyonlar akıllanırken, internet
ve eğlence dünyası da oturma odasına giriyor. Smart TV’ler, müzik sitelerinden sosyal
medyaya, alışveriş ve fırsat sitelerinden video paylaşım kanallarına kadar internet
üzerinden ulaşılabilen birçok farklı içeriğe televizyondan erişim sağlıyor.

Televizyonlar da akıllandı!

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR

Akıllanan ve internete bağlanabilen cihazlar arasına televizyonlar
da katıldı. Teknolojiyle beraber tüplü televizyonlar tamamen düz ekranlı (LCD) hale gelirken, oturma odaları Smart TV’lerle (Akıllı TV) internete de bağlanarak eğlence merkezi haline geliyorlar. Son dönemde piyasaya çıkan yeni nesil modellerin çoğunda internet bağlantısı ve çeşitli uygulamalar da yer almaya başladı. Akıllı TV’lerde normal televizyon yayınlarını izlemenin yanında internet ağı üzerinden sosyal medyada ve web
sitelerinde gezinmek ve e-postaları kontrol etmek mümkün. TV izleme konforunda internette gezinmek akıllı televizyonlarla olanaklı hale geliyor.
Smart TV’ler, müzik sitelerinden sosyal medyaya, alışveriş ve fırsat sitelerinden video paylaşım kanallarına, bankaların internet şubelerinden bahis sitelerine kadar internet üzerinden ulaşılabilen birçok farklı içeriğe televizyondan erişim sağlıyorlar. Smart TV sahipleri normal yayın akışı sırasında kaçırdıkları televizyon programlarını da diledikleri zaman izleme imkânına sahip oluyorlar. Akıllı TV’ler, klavye ve mouse’a ihtiyaç duymadan tek bir tuşla binlerce filmi, normal yayın akışı sırasında
kaçırılan diziyi, milyonlarca farklı videoyu ulaşılır kılıyor. Sundukları geniş müzik arşiviyle televizyonu bir müzik istasyonuna dönüştürüyor. Kullanıcıların en güncel haberleri, hava ve para durumlarını takip etmesini
ve online bankacılık işlemlerini yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca birçok farklı indirim ve kampanya fırsatı da Smart TV kullanıcılarının ellerinin altında
oluyor.
Dünyada yeni piyasaya çıkan televizyonların artık büyük çoğunluğu
Smart TV özelliğine sahip. 2013 yılında yeni çıkan televizyonların yüzde
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100’ünün bu özellikte olacağı belirtiliyor. Geçen yıl dünyada satılan televizyonların yaklaşık yüzde 20’sinde Smart TV özelliği bulunuyordu. 2015’de
bu oranın yüzde 70 olması bekleniyor. Bu tarihte Smart TV satışının 140
milyonu geçmesi bekleniyor. Sektör uzmanları, “Geleneksel eğlence araçlarımızdan televizyonun saltanatını internete kaptırmamak adına yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Bu yenilenme hareketinde internetle daha sıkı
bir dostluk kurması, internetin sağladığı özgürlüğü vaat etmesi gerekiyor.
Nasıl TV kanalları internet ortamını kullanıyorsa, web siteleri de televizyonu büyük ekrana kavuşma şansı olarak görüyor” yorumunu yapıyor.

REKABET ARTTI

Vestel’in pazara sunduğu Smart TV, Türkçe içeriğiyle öne çıkıyor.
Kullanışlı arayüzüyle yerli kullanıcıya zengin yerel içerik sunuyor. Beko
da iki modelle Smart TV segmentinde rekabet ediyor. Biri 40 inç, diğeri
46 inç ekran boyutunda Beko B46 Leg, 6B Led Smart TV ve B46 Leg 6B
3D Led Smart TV’ler eğlenceyi kumandanın ucuna kadar getiriyor. Samsung, Smart TV’lerdeki uygulama mağazasıyla ilgi çekiyor. Samsung verilerine göre geçen yıl 50 binden fazla Smart TV kullanıcı televizyonlarını internete bağladı. Dünyada Samsung uygulamalarının indirilme sayısı ise 10 milyonu buldu. En çok dijital video servisleri indirilirken, ilgiyi
video, müzik, sosyal ağ hizmetleri ve bilgi hizmeti uygulamaları görüyor.
LG Smart TV’ler ise, bin 200’den fazla uygulama ve yeni sihirli kumanda ile kullanıcı deneyimini artırıyor. Yeni Smart Cinema 3D TV serisi, kapsamlı bir ev eğlencesi paketi sunuyor.

Vodafone’dan tablet

Vodafone Türkiye, kendi markalı tablet bilgisayarını Türkiye’de pazara sundu. Vodafone
Smart Tab 10’da önceliği gençlere veren operatör, 26 yaş altındakilere günde sadece 1 TL
ödeyerek, 3G’li Vodafone Smart Tab 10’a sahip olma imkanı sunuyor. Vodafone Smart Tab
10, Mart ayından itibaren diğer Vodafone abonelerine ise ayda 49 TL fiyatla sunulacak. Operatör, 17 Şubat tarihi itibariyle 100 MB internet paketi olan tableti gençlere günde 1 TL, ayda
30 TL’den satışa sundu. Tabletin teknik özellikleri ise şöyle: “Android Honeycomb 3.2 işletim sistemi, 10 inç dokunmatik ekranı var. 3G ve Wi-Fi özelliği, 5 MP arka ve 2 MP ön kamera, 1 GB RAM, 16 GB dâhili hafızası bulunuyor.”

Cebe sığan kablosuz mouse

Logitech kablosuz mini mouse’u M187’yi
çıkardı. Cep boyutunda tasarımı bulunan mouse,
cep ya da el çantasında taşınabiliyor. Küçük alıcı USB portuna kolayca yerleşiyor ve hiçbir yazılıma
gerek kalmadan anında mouse işlevi görüyor. Kablolara veda ettirerek, bağlantıda gecikme ya da
kopma yaşamadan çalışmayı sağlıyor. Üç yıl donanım garantisi var. M187, Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 işletim sistemi gerektiriyor. Mac OS’lar ve Linux’larda da çalışıyor.

Çocukluk kahramanları döndü
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Sony’nin 2 ve 4 GB’lık kapasite seçenekleri ile
sunduğu, yeni ve renkli MP3 çaları Walkman B170 serisi, küçük ve hafif oluşu ile her yere kolaylıkla taşınabiliyor. Bas güçlendirme özelliği ile çarpıcı ritimler,
üç dakikalık hızlı şarj ile 90 dakikalık dinleme süresi sunuyor.
Kemer veya kıyafetlere takmak için klips aksesuvarı ile birlikte satılan Walkman B170, sürükle ve
bırak özelliği ile şarkı transferini kolay hale getiriyor.
Sahip olduğu dahili USB sayesinde kablosuz olarak,
kişisel bilgisayarlara, hi-fi veya otomobil teyplerine bağlanabiliyor.

Dokunmatik
ekranlı

Asus, Windows tabanlı, 27 inç arkadan aydınlatmalı LED, 10 parmak dokunmatik ekrana
ve 1920x1080 ekran çözünürlüğüne sahip hepsi
birarada bilgisayarını satışa sundu. Asus’un
ET2700 model bilgisayarı,
hem dikey hem yatay 178 derece görüş açısıyla görseller sunuyor. Bilgisayar, kullanıcıları heyecanlandıran
10 parmak dokunmatik ekranı ile oyun oynama alışkanlıklarına da farklı bir yaklaşım kazandırıyor. Oyunun ve multimedyanın keyfine dokunma imkanı veriyor.
Cihazın yan ve arka panelinde olmak üzere iki
adet USB 3.0, üç adet USB 2.0 portu, Blu-ray okuyucusu,
HDMI girişi ve SD kart okuyucusu yer alıyor.

TEKNO-YAŞAM

Kahramanları ön yüzey kapaklarında bulunduran Pentax RS1500, değişebilir ön yüzey kapaklarında Superman, Batman, Joker, Catwoman,
Wonderwoman gibi karakterleri sunuyor. Değişebilir
kapaklara isteyen kendi tasarımını da yapabiliyor. Optio RS1500, 10 farklı ön yüzeyle birlikte satılıyor. Ayrıca cihazla birlikte verilen beş adet boş hazır kesimli kâğıt folyo sayesinde kendi yüzeyinizi dilediğiniz gibi yaratabiliyorsunuz. Optio RS1500, Pentax’ın dijital fotoğraf makinesi serisini tamamlıyor. Hafif alüminyum tasarımı şık ve sade bir görünüm veriyor. 14 milyon piksel sensörü doğal renkleri verirken, 4x geniş açılı zoom (35mm’de 28112mm’ye eşdeğer) gerçekçi kareler yakalanmasını sağlıyor.

Müziğin basını
hissettiriyor
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KOMİK RESİMLER

ADININ BAŞ HARFİ
Yaşlıca bir dede bir çocuğa sormuş:
- Senin adın ne?

Çocuk tam söyleyeceği sırada dede:

Dur ben tahmin edeyim, sen sadece baş harfini söyle.

- Çocuk, “Tamam baş harfi ‘Y’” demiş.

Yaşlı adam başlamış saymaya:
- Yusuf, Yakup, Yunus...

- Hayır.

Artık dede iyice sinirlenmiş başlamış tüm isimleri
saymaya.

- Yasemin, Yeliz, Yeşim, Yaren, Yağmur. Çocuk dayanamamış:

- Yamazan, benim adım Yamazan.

SAĞANAK

Sokrates ve eşi bir türlü iyi geçinemezlermiş. Bir

MİZAH

gün eşi Sokrates'e verip veriştirmiş, ağzına ge-

leni söylemiş. Bakmış kocası hiçbir tepki göstermiyor.

Bir kova suyu alıp başından aşağı boşaltmış. Sokrates; “Bu kadar gök gürültüsünden sonra bir
sağanak zaten bekliyordum” demiş.
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RESİM ÇİZİYORUM

Leyla, ağacın altına oturmuş resim yapıyordu. Babası kızın elindeki bomboş kağıdı görünce sordu:

- Leyla, ne resmi yapıyorsun bakayım?
- Çimenlikte bir keçi resmi.
- Çimenler nerede?
- Keçi hepsini yedi.
-Ya keçi?

- Yiyecek bir şey kalmayınca
o da gitti.

UZUN
EVLİLİĞİN
SIRRI

Rize’de ‘uzun evliliğin sırrı’

konulu seminerde konuşan 50 yıllık evli Temel
şöyle der:

- Eşime hep iyi davrandım, onu hep memnun ettim, en önemlisi 25’inci

yıldönümümüzde onu Amerika’ya götürdüm.
- Peki 50. yıldönümünde ne yapacaksın?
- Gidip geri getireceğim.
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Temel: – Sol sinyal takıldı da...

 Bakkalda 10 kuruş eksiğim çıktı, cebimdeki sakızı uzattım, afal-

DELİL YETERSİZLİĞİ

Temel banka soymak suçundan yargılanıyormuş,

le!

ladı. Gün intikam günüdür bakkal amca!

 Cep telefonu yokken ne yapıyorduk? 78 yıl önce soyadın da
yoktu!

son celsede

 Lazanya sanki ülke ismi olacakmış da son anda yemek ismi

karar vermiş. Temel

 Bilgisayar önce masaüstüne, sonra dizüstüne daha sonra ce-

me:

 Ateşin icadından önce ölüp cehenneme giden mağara adamı,

di bu paralar penim oldu değil mu?

 Rimel sürerken açılan ağzın gizemini henüz kimse çözemedi.

hakim delil yetersizliğinden Temel’in tahliyesine
bunu duyunca çok sevinmiş ve bağırarak haki- Uy cözünü sevdiğumun haçim beyi, yani şim-

YENİ ELEMAN

Adamın biri yeni işe başlamıştır.

Bakar ki masasında pek bir şey yok, hemen depoyu arar:

- Kardeşim burası nasıl bir işyeri, masamın üze-

ri bomboş. İşinizi doğru dürüst yapmaz mı-

sınız? Derhal kırtasiye malzemesi getirin, bu

sefer göz yumacağım ama bir daha olmasın.

Telefonun diğer ucundaki:

- Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?

- Genel müdür.

-Ya siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?

- Hayır. Bilmiyorum.

“Oh, çok şükür” der ve telefonu kapatır.
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bimize girdi. Başka girecek yeri kalmadı artık.
hala şaşkınlık içerisinde!

SİNEK

Kadın eve geldiğinde
kocasını mutfakta
sinek öldürürken
görür ve sorar:

- Ne yapıyorsun?

- Sinek yakalıyorum.

- Öldürebildin mi bari?

- Evet, 3 erkek ve 2 tane dişi yakaladım!
Şaşkınlık içerisinde kadın tekrar sorar:

- Dişi sinekle, erkek sineği nasıl ayırt edebildin?

- 3 tanesi bira şişesinin üstünde, 2 tanesi de telefonun üstündeydi.

ÇEKİM KANUNU

Öğretmen anlatır:
- Çocuklar biliyor musunuz? Dünya üzerinde
yer çekimi kanunu sayesinde duruyoruz.
Saf öğrenci soruyu yapıştırır:
- Peki öğretmenim, bu kanun kabul edilmeden önce nasıl duruyorduk?

ÇOCUK VE DEDESİ

Küçük çocuk dedesinin kucağında otururken
birden:
- Dedeciğim! Gözlerini bir yumsana, der.
- Neden yavrucuğum?
- Annem geçenlerde “Deden gözlerini bir
yumsa çok zengin olacağız” diyordu da!

MİZAH

- Kimsiniz?

olmuş gibi.

Cevaplar

 Birisi sizi üzüyorsa, mutlu ettiği başka birisi vardır, kesinlik-

fında dönüp duruyorsunuz?

1-Temmuz

- Bir yeri mi arıyorsunuz? Niye meydanın etra-

2-Araba satılır

boluyor. Süper!

3-İyi oynayan kazansın

zükler çıkıyor, karım salondan çıkıp arabaya binip gözden kay-

4-Anatomi

Temel’i durdurup sordu:

 Düğün videomuzu tersten oynattıkça sevinçten uçuyorum. Yü-

5-Karakola düştüm

polis de merak etti ve

langıç!

6-Bilmem her yıl değişiyor

Aynı trafikçinin önünden beşinci defa geçerken,

7-Top

ruyordu.

du, ben de onu Sultangazi'ye yolladım. Fransa, bu daha baş-

8-Diğerleri aptal olduğu için

Temel arabası ile Taksim Meydanı’nda dönüp du-

 Az Önce Fransız bir turist Sultanahmet'e nasıl gideceğini sor-

9-Cilalı Taş Devri

SOL SİNYAL

KOMİK SÖZLER

1-Tem otoyoluna muz düşerse ne olur?
2-Allah ‘yürü ya kulum’ deyince ne yapılır?
3-Çok iyi göbek atan kazana ne denir?
4-Tomi’nin annesi kimdir?
5-Karınca bir zencinin koluna düşünce ne demiş?
6-Yaşınız kaç?
7-Hiçbir zaman ters çeviremeyeceğiniz şey nedir?
8-Tilkiler neden akıllı hayvanlardır?
9-Dünyanın en parlak devri hangisidir?
10-Gemiler neden karaya oturur?
10-Koltuğa sığmadıkları için

 İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

KOMİK
BİLMECELER

İSMMMO YAŞAM  65

1

1

K A R E

2

3

4

5

B U L M A C A
6

7

8

9

10 11 12

SUDOKU

Z O R

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

K O L A Y

14
15

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

Z O R

K O L A Y

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

HAZIRLAYAN: İLKER MUMCUOĞLU
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İSMMMO HABER

Muhasebe dünyasının acı kaybı
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İSMMMO ve Oda kurullarında stratejik görevlerdeki eğitici kimliğiyle öne çıkan değerli
meslek mensubumuz, İlhan Güven’i kaybettik. Muhasebe camiasının saygın ve üretken
ismi Güven için, 26 Ocak 2012, Perşembe günü saat 11.00’de İSMMMO’nun
Kurtuluş’taki binasında tören düzenlendi. Törende konuşan İSMMMO Başkanı Yahya
Arıkan, can dostu bir ismi kaybettiklerini belirterek, “Vizyoner, üretken, meslekte
herkesin saygı duyduğu bir isimdi” dedi. Güven’in cenazesi ise aynı gün Şişli Camii’nde
kılınan öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hayatının en
verimli döneminde kaybettiğimiz İlhan Güven, 20 Nisan 1955, Sarıkamış doğumluydu.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Güven, bir süre
özel sektörde ‘muhasebe müdürlüğü’ yaptıktan sonra 1985 yılından itibaren ‘serbest
muhasebeci mali müşavir’ olarak çalışmaya başlamıştı. 2004 -2006 döneminde
İSMMMO Denetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010 döneminde Mesleki Gelişmeleri İzleme
Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Güven, İSMMMO enflasyon muhasebesi
program çalışmasına büyük emek vermişti. Evli ve iki çocuk babası olan Güven,
İSMMMO-TESMER eğitmenliği de sürdürmekteydi. 26 Ocak 2012 tarihinde, hayatının
en verimli döneminde sonsuzluğa uğurladığımız İlhan Güven’e Tanrıdan rahmet,
kederli ailesine sabır diliyoruz. Muhasebe camiasının başı sağolsun.
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Başkan Arıkan’dan liderlere TTK çağrısı
1 Mart Muhasebe Günü, tüm
Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye’nin alanındaki en büyük
meslek örgütü olan İSMMMO da 1 Mart
Muhasebe Günü kutlamalarına Taksim
Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak başladı. Ardından da İSMMMO Başkanı
Yahya Arıkan basın açıklaması yaptı.
Arıkan, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
ertelenmesini isteyenleri eleştirerek liderlere çağrıda bulundu: “Başta Sayın Başbakan
olmak üzere, tüm liderler tarihi uzlaşı sağladıkları
bu yasada kararlı duruşlarını sürdürmeli.”

1 Mart Muhasebe Günü
23 yıldır Türkiye’de kutlanıyor.
Başkan Arıkan, 1 Mart’ın, aileleri ve yakın çalışanlarıyla birlikte sayıları 500 bini bulan
onurlu meslektaşları için önemli bir gün olduğuna dikkat çekerek, “Bugün haksızca eleştirilen ve ertelenmeye çalışılan
TTK’ya sahip çıkmak meslek
camiamızın da görevlerinden biri” diye konuştu. Ekonominin merkezinde yer alan ve yüksek
vasıflara sahip bir meslek grubunun kendi iş-

kollarındaki sorunlarla boğuşurken, Türkiye’nin
önünü açacak yeni TTK’da taraf olduğunu da vurgulayan Arıkan şöyle konuştu:
“50 yılı aşkın bir süredir uygulanan ve bugün için yetersizliği tüm kesimlerce tartışmasız
kabul edilen bir kanunun yerine getirilen yeni
Türk Ticaret Kanunu, rekabet, şeffaflık, şirketlerde demokrasi, AB’ye uyum ve uluslararası toplumun bir parçası olmaya katkı sağlayacaktır.
TBMM’de büyük bir uzlaşıyla kabul edilen bu yasaya başta Sayın Başbakan olmak üzere tüm liderler sahip çıkmalı, erteleme ya da yasanın özünün bozulmasına izin verilmemelidir.”

Organ bağışıyla hem cana
hem ekonomiye katkı sağlayın
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Türkiye’de toplam 20 bin 169 kişi organ nakli için beklerken 2011 yılında
organ bağışı sayısı ise sadece 320. 2010
yılında ise 450'si kadavradan olmak
üzere toplam yapılan organ nakli sayısı
da yalnızca 3 bin 133.
“Organ Nakli ve Türkiye Gerçeği” raporuna ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Muhasebeci ve Mali
Müşavir Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, organ nakli bekleyen kişilerin ölümle-yaşam arasında bıçak sırtı bir dengede bulunmalarının büyük üzüntü kaynağı olduğunu belirterek,
Türkiye’nin yıllık sağlık bütçesinin de bundan ciddi yara aldığını anımsatıyor. Arıkan, sosyal sorumluluk gereği İSMMMO’nun, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak amacıyla sağlıklı beslenme kampanyası yürüten Türkiye Böbrek Vakfı gibi kuruluşlara destek verdiğini belirtiyor.

İSMMMO HABER

Türkiye’de halen 20 bini aşkın
kişi böbrek, karaciğer, kalp, pankreas
ve akciğer için nakil bekliyor. 70 bin kronik böbrek hastasından 40 bini ise yaşamını diyaliz makinesine bağlı sürdürüyor. Bir diyaliz hastasının yıllık tedavi
masrafı 30 bin doları buluyor. 70 bin diyaliz hastasının yıllık harcama maliyeti 2 milyar doları geçiyor. Kişinin iş hayatının etkilenecek olması, makine
parkı ithalatı, beslenme maliyeti gibi başlıklar ve diğer organ nakli bekleyen hastalar da bu hesaba katılınca rakam 3 milyar doları buluyor.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO)
“Organ Nakli ve Türkiye Gerçeği” Raporu, Türkiye’nin organ nakli ile ilgili acı gerçeğini ve uğradığı büyük ekonomik kaybı gözler önüne serdi.
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre
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İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI
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