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Yeni teşvik
paketinde
girişimciler de
yer almalı

Türkiye Genç İşadamları
Derneği’nin (TÜGİAD) yeni
başkanı Ali Yücelen,
girişimci sayısını artırmak
için kolları sıvadı. Yeni
projelerinde genç girişimci,
genç işsizler ve engellilere
öncelik verecek.
Girişimcilik eğitimini lise
çağına çektiklerine de
dikkat çeken Yücelen,
“Yeni teşvik paketinde
girişimciliğin de teşvik
edilmesini istiyoruz” diyor.
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AYŞEGÜL EMİR
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD),
Türkiye’nin en etkili iş dünyası sivil toplum kuruluşlarından biri. Ekonominin her sektöründen
21-45 yaşları arasındaki 760 genç girişimci ve
yönetici üyesi var. 450 bin kişilik bir istihdam gücünü ve 18 milyar dolarlık bir ihracat hacmini temsil ediyor. Kuruluşundan beri Türkiye’de girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi için var gücüyle çalışıyor. Bu, genç olduğu kadar güçlü olan
kurumun yeni başkanı ise Ali Yücelen. Mayıs ayındaki genel kurulda başkanlığa seçilen Yücelen, yeni
dönemde çok iddialı. Yeni projelerinde genç girişimci, genç işsizler ve engellilere öncelik verecek.
Ali Yücelen, “Dernek olarak özellikle lise çağından başlayarak gençleri yatkın oldukları sektörlere yönlendirip hem maddi hem manevi olarak

teşvik etmeyi hedefliyoruz” diyor. Girişimcileri fırsatları görerek, risk almaktan korkmayan kişiler
olarak tanımlayan Yücelen, girişimciliğin önündeki
engellerin kalkması, vergi açısından girişimcilere yardımcı olunması ve finansman sağlanması için
çalışılması gerektiğini vurguluyor. “Türkiye’de bugün girişimci sayısı 1.4 milyon. Bu nüfusa göre
çok düşük bir rakam” diyen Ali Yücelen ile girişimciliği, ekonomiyi ve kendi hikayesini konuştuk.
Kısa vadede hangi projelerinizi görüyor olacağız?
Yeni dönemdeki projelerde genç girişimci,
genç işsizler ve engellilere öncelik vereceğiz. Sosyal yaşamdan, ekonomik hayata kadar pek çok
önemli proje ortaya koyduk. Girişimcilik konusunda
ülkemizin en duyarlı STK’larından biriyiz. Yeni dönemde de aynı hassasiyeti göstereceğiz. Genç gi-
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ALİ YÜCELEN’İN
GİRİŞİMCİLİK HİKAYESİ
Sizin girişimcilik hikayenizi dinleyebilir miyiz?
1974 yılında Mersin’in Anamur ilçesinde doğdum. İlköğrenimimi Anamur’da, orta öğrenimimi Almanca eğitim veren Ankara Anadolu Lisesi’nde tamamladım. Sonra Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okudum. ABD’de George Washington Üniversitesi’nde finans alanında master yaptım. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora çalışmam tez aşamasında. Rekabet Kurumu gibi çeşitli devlet kurumlarında ve İş Bankası Teftiş Kurulu’nda
çalıştıktan sonra akaryakıt sektörü ile ticaret hayatıma başladım. Akaryakıt, kara ve deniz taşımacılığı distribütörlük ve dağıtım ve yol ve
altyapı müteahhitliği, araç filo kiralama sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerim var. 2006 yılından bu yana TÜGİAD’ın çeşitli kademelerinde görev aldım ve almaktayım. 8 yaşında Mina’nın, 7 yaşında Erenalp ve yedi aylık Alp Mustafa’nın babasıyım.
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rişimcilerin yetişmesi adına, üniversitelerde bu konuda dersler veriyoruz. Bu
eğitimin daha erkene, lise dönemine çekilmesi için çalışıyoruz. Lise çağında insanların fikirlerini geliştirmeleri, çocuklarımızın, kardeşlerimizin ileride iyi birer girişimci olarak yetişmelerini teşvik ediyoruz.
Nasıl eğitimler veriyorsunuz?
Çağımızın en önemli iki kavramı girişimcilik ve inovasyon. Türkiye’nin
yoğun bir genç nüfusu var. İşte ülkemizin sermayesi de bu. Türkiye’nin geleceğinin, iyi eğiteceğimiz gençler olduğuna inanıyoruz. TÜGİAD olarak özellikle lise çağından başlayarak gençlerimizin yatkın oldukları sektörlere, yatkın oldukları alanlara yönlendirip hem maddi hem manevi teşvik etmeyi hedefliyoruz.
Maddi manevi teşvikle gençleri destekleyerek, bunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, yankılarını ölçüp, yaygın hale getireceğiz. Bunun da birçok yolu
var. Gençlere girişimcilikle ilgili ders verirken aynı zamanda kanun koyucularının bununla ilgili bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Girişimciliğin önündeki engellerin kalkması, vergi açısından girişimciliğe yardımcı olunması, en
önemlisi de finansmanın sağlanması konusunda çalışmalarda bulunulması gerekiyor. Biz girişimcilerin tarafıyız.
‘Engelsiz Türkiye Projesi’sini de hayata geçireceksiniz...
Evet, “Engelsiz Türkiye Projesi” hayata geçecek. Bu konuda daha önce
birçok çalışma yapıldı. Biz bu çalışmaları standart haline getirmek istiyoruz. Proje kapsamında istihdam edilmek isteyen, çalışmayı arzu eden engellilere destek olacağız. Dünyaya, onların gözünden bakmaya ve onlar için bir standart
oluşturup iş aramaya çıktıklarında kendilerine rehberlik etmeye çalışacağız. Bunun için de bir kampanya organize edeceğiz. Engellilerin iş dünyasında daha
fazla yer alması amacıyla başlatılacak bu kampanya dahilinde öncelikle bir logo
hazırlayıp derneğe patent alacağız. Hazırladığımız logonun TÜGİAD üyelerine
ait işyerlerinde kullanılmasını sağlayıp, bu logoyu gören tüm engelli vatandaşlarımızın cesaretle o işyerine iş başvurusunda bulunmasına ön ayak olacağız. Engelsiz Türkiye Projesi’nin sürekliliği olacak.
Türkiye'nin genç girişimci ve işadamı profilini sizce nasıl?
Girişimcilerin profiline baktığımızda, diğer insanların bakıp da göremediği
fırsatları görerek bu fırsatları iş anlamında değerlendiren, risk almaktan korkmayan kişileri görüyoruz. Türkiye her ne kadar girişimcilik konusunda aşama
kaydetmişse de bunu yeterli görmüyoruz. Bugün Türkiye’nin girişimci sayısı 1.4
milyon. Bu sayı nüfusa göre çok düşük. Girişimci sayısının artması için hem devletin hem de başta STK’lar olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Bizim bu konuda hazırladığımız bir çalışma var.
Kısa süre önce Meksika’da gerçekleşen ve bizim de Türkiye’yi temsil ettiğimiz
G20 Girişimciler Zirvesi’nde bir araya geldiğimiz ülkelerle bir çalışma yapma
kararı aldık. Finansman erişimini herkes kendi ülkesinin kanunları çerçevesinde
sağlayacak. Ardından bizimle beraber birçok ülkenin girişimci STK’larının da
yer aldığı bir kurul kurulacak ve ‘Girişimcilik Yarışması’ düzenlenecek. Bu sayede girişimcilik sıkıntısına ilaç olmayı hedefliyoruz. Bizim gibi genç girişimcilerin böyle bir çaba içerisine girmesi Türkiye için ilk olacak.
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MESLEK MENSUPLARINI
İYİ TEMSİL EDİYOR
İSMMMO ve faaliyetleri konusunda görüşleriniz
neler?
Muhasebeci ve mali müşavirlerin iş dünyasındaki yeri ve öneminin ne denli büyük olduğunu konuşmaya dahi gerek yok. İstanbul
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası da, işte bu çok önemli ve çok büyük camiayı temsil ediyor. İşleri elbette kolay değil. Temsil ettikleri kesimin çeşitli problemleri var ve İSMMMO bu sorunların çözümü konusunda etkin çalışmalar yapıyor. Bu anlamda
önemli bir misyonu üstlenen İSMMMO’nun bundan sonra da meslek mensuplarını en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum.
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Kadın girişimci sayısında ne durumdayız?
Türkiye’de özellikle 1980’den sonra girişimcilik anlayışında ciddi
bir gelişme oldu. Yalnızca erkeklerin değil, kadınların da girişimciliğe ilgisi, bu konudaki çabası dikkat çekici. Örneğin, 1995-2009 tarihleri arasında kırsal kesimde çalışan kadın oranı düşerken, aynı tarih aralığında
şehirlerde çalışan kadın oranı arttı. Yükselme trendi, sonraki yıllarda da
devam etti. Bu tabloya baktığımızda kadınların ekonomiye daha fazla katıldığını, girişimciliğe yöneldiğini söylemek yanlış olmaz. TÜGİAD da tam
olarak bunu savunuyor. Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını, ekonomiye katkıda bulunmasını istiyor ve kadın girişimciliği destekliyoruz.
Türk iş hayatında genç işadamları ve girişimciler nasıl sorunlarla karşılaşıyor?
Ülkemizde bugün ekonomik büyüme istenilen düzeyde. Ama
maalesef girişimcilik aynı seviyede ilerlemiyor. Bunun, finansman sıkın-
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YENİ TTK, BEKLENTİLERE
YANIT VERİYOR
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu nasıl buldunuz?
Yeni Türk Ticaret Kanunu, yarım asırlık bir kanunun kökten değişmesi
aslında. Bu anlamda çok büyük önem taşıyor. Dünyadaki değişim ve gelişimlere ayak uydurabilmek için bu değişikliğe mutlak ihtiyaç vardı. Kanunun yeni
haliyle gerek iş yaşamına ve gerekse ekonomik büyümeye ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şirketlerin daha kurumsal, sürdürülebilir olması, rekabet
güçlerinin artması, şeffaflaşması ve denetlenebilmesi için yeni kanun köklü değişiklikler öngörüyor. Ticari hayatın kurallarını çağdaş biçimde tümüyle yenileyen
yeni TTK’da, bazı tartışmalı maddeler rahatsızlık yaratıyordu. Başta hapis cezaları ve şirket bilgilerinin tümüyle internet sitelerinde yayınlanması olmak üzere tartışma yaratan maddelerin çoğunda revizyona gidildi. Bu haliyle Yeni TTK’nın
iş dünyasının beklentilerine yanıt verdiğini düşünüyoruz.
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açıkla mücadelesini takdire değer buluyoruz.
Bakanlığın oluşturduğu İhracata Dönük Üretim
Stratejisi Kurulu, ara madde ve hammaddelerini sağlamada dışarıya bağlı sektörlerin, dışa
bağımlılığının azaltılması amacıyla çalışmalar
ve araştırmalar yaparken, yine bakanlığın
başkanlığında Nihai Ürün Stratejisi Üst Kurulu ile Markalaşma Stratejisi Üst Kurulu oluşturulmasını tavsiye ediyoruz. Nihai Ürün Stratejisi Üst Kurulu, ara ve hammaddesi Türkiye’de
üretilen, dışa bağımlılığı olmayan nihai ürünlerin yayılmasını destekleyebilir. Markalaşma
Stratejisi Üst Kurulu ise, Türk markalarının Türkiye’de ve dünyada gelişmesi adına rehberlik,
yönlendirme desteği verebilir, güçlü yanlarımızı
ortaya koyabilir. Cari açığı önlemek için dışa bağımlılığımızı azaltırken, Türk markalarını dünyada güçlendirmek zorundayız.
Türk işadamlarının ve şirketlerinin
dünyaya açılması konusunda görüşleriniz
neler?
TÜGİAD yurt dışı gezilerine, üyelerinin ihracat yapmasına, yabancılarla ortaklık kurmasına önem veren bir STK. Halen pek çok üyemiz

dış ticaretle uğraşıyor, yurt dışı bağlantılarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Türkiye hızla değişiyor ve gelişiyor. Bu değişim ve gelişime iş dünyası da ayak uyduruyor. Her gün yüzlerce işadamı yurtdışına çıkarak iş görüşmeleri, iş bağlantıları yapıyor, yeni ortaklıklar kuruyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Türk girişimciyle, Türk yatırımcıyla karşılaşırsınız. Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerde son dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerle birlikte yeni pazarlara açılan Türk işadamları, 2023
yılı için konulan 500 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru yürüyor.
Küresel ekonomik ortamda ülkede
dış ticareti artırmak için neler yapılmalı
sizce?
Avrupa’da yaşanan kriz ortamı o ülkelerle
gerçekleştirdiğimiz ticari ilişkilerimizi sekteye uğrattı. Ancak işadamları olarak bu krizden fazla yara almamak adına yeni pazarlar keşfetmeliyiz. Kuzey Afrika, Latin Amerika ya da Asya
ülkeleri gibi ülkelere yönümüzü çevirdiğimiz takdirde dış ticarete ve ülke ekonomisine olumlu yönde katkılar sağlayacağımıza inanıyorum.
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tısı, kanunlar ve bürokratik engeller olmak üzere üç nedeni var. Öncelikle bu sorunlara eğilmemiz, en aza indirmemiz gerekiyor. Girişimciliği özendirecek sistemler oluşturmak, kendi işini kurmak isteyenlerin önündeki engelleri kaldırmak zorundayız. Türkiye’de girişimciler destekleniyor. Fakat diğer yandan da türlü engellemelerle insanlar canlarından bezdiriliyor, pes
ettiriliyor. Biz yeni teşvik paketinde girişimciliğin de teşvik edilmesini arzu ediyoruz. Yani sadece yatırımcılara yönelik teşvik paketi değil, yeni
piyasaya girecek, fikri olan ve Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunacak girişimcilere de bu
teşvikin mutlaka sağlanması gerektiğine inanıyoruz.
Son ekonomik gelişmeleri değerlendirir misiniz? İşsizlik, cari açık gibi konularda çözüm önerileriniz nelerdir?
Türkiye’de ekonomik büyüme, işsizlik
oranında gerileme, ihracatta gözle görülür
bir artış söz konusu. Gerek büyümede ve gerekse ihracat artışında artık dünya ülkeleriyle yarışıyoruz. Ancak ülkemizin kanayan yarası hala cari açık. Ekonomi Bakanlığı’mızın cari
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Hayatınıza
hareket katın

Hareketsiz yaşam sürmek zorunda kalan herkesin
imdadına yetişen spor salonlarında yok yok... Bazılarında
fitness trendleri içinde pilatesi bile geride bırakan zumba
öne çıkıyor, kimi ziller eşliğinde oryantal fırtınasıyla
sarsılıyor. Daha
dingin hareket
isteyenler içinse
pilates ve
yoga gibi
seçenekler var.

KAPAK

FERİDE AY
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Malum, artık daha az hareket ederek yaşıyoruz. Bu durum pek çok
hastalığa davetiye çıkarırken vücudumuzun şeklini bozuyor. Yaşadığımız
kentlerin büyük doğa parklarına sahip olmaması da spor yapmayı iyice
zorlaştırıyor. Bu bardağın boş tarafı. Dolu tarafı ise eğlenerek kalori yakmak isteyenler için çok sayıda alternatif bulunması. Öyle ki artık her yaşa
uygun, kişinin adeta kendini bulacağı seçenekler var. Bu sporları yaparak hem sağlınızı koruyabilir hem de neşeyi yakalayabilirsiniz... Zumba,
pilates, aerobic, aikido, modern dans, latin dansları, oryantal, step, capoiera, aqua gym, indoor cycle, yoga bu seçeneklerden sadece birkaçı. Kalori yakıp formda kalırken mutlu olmak isteyenlerin yapacağı ilk iş, kendisine en uygun sporu seçmesi... Latin dans ritimleriyle sporu birleştiren
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bu etkinliklerin birçoğu yeni bir dünyanın kapılarını da aralıyor.
Yeni bir çevre edinmek, iş ile ev arasında sıkışan yaşamlarına neşe
katmak isteyenler için spor salonları önemli bir çıkış sağlıyor.

BAŞLAMAK İÇİN GEÇ DEĞİL

Uzmanlar, sporun her yaşta yapılabileceğini söylüyor. Araştırmalar da daha önce istediği halde spora zaman ayıramamış ve
artık yaşının ilerlediğini düşünenlerin spora başlamak için geç kalmadıklarını doğruluyor. Hafif egzersiz programlarına hayatlarının
geç döneminde başlayanlar bile büyük kazançlar sağlıyor. Nitekim,
Saint Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, 66 yaş ve üstü kadınlar arasında yapılan bir araştırma, çok az egzersiz yapan ya da
hiç yapmayan, fakat daha sonra günde yaklaşık 1.5 kilometre yürümeye başlayan kadınların, kanserden ve diğer sebeplerden ölüm
risklerinin neredeyse yarı yarıya azaldığını tespit etti. Kalp hastalığı
riski de üçte birden daha yüksek bir oranda azaldı. Daha önce çok
az ya da hiç spor yapmayan araştırma kapsamındaki kadınlar, risklerini aktif kadınlar kadar azalttılar. Söz konusu çalışmada bulunan uzmanlar, “İnsanlar bazen diyabet ve yüksek tansiyon gibi durumları kilo vererek ve egzersiz yaparak kontrol altına alıyor, böylece ilaçlara devam etmek zorunda kalmıyorlar” saptamasını dile
getiriyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta, egzersiz yapmaya başlamadan önce bir doktor kontrolünden geçilmesi. Doktor kontrolü, aynı zamanda egzersiz tipini seçmeye de faydalı olabiliyor. Örneğin, dizleri kötü durumda olan bir insan için, koşma
ya da yürüme yerine yüzmeyle birleştirilen aktiviteler seçilebiliyor.

YAVAŞ BAŞLAYIN, HIZLANIN
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EGZERSİZİN FAYDALARI
 Kan basıncını düzenler.
 Sağlıklı ve güçlü kemikler sağlar.
 Kas tonusunu korur.
 Kansere karşı koruyucudur.
 İştahı kontrol etmeye yardımcı olur.
 Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
 Kötü kolesterolü azaltır, iyi kolesterolü artırır.
 Daha güçlü bir konsantrasyon sağlar.
 Mutluluk verir.
 Tip 2 diyabet gelişimi için koruyucudur.
 Kilo kontrolüne yardım eder.

KAPAK

Doktor kontrolünden sonra neye karar verilirse verilsin, spora yavaş başlamak şart. Yorgunluk ve kas ağrılarından kaçınmanın anahtarı da yavaş başlamaktan geçiyor. Her gün 30-40 dakika egzersiz öneriliyor ancak başlangıçta genel hedefler yerine kişinin durumuna göre program belirlemek, hatta rahat seviyede bırakmak yeni başlayanlar için en iyi seçenek. Saint Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin uzmanları da özellikle yaşı ileri olanlar için,
başlangıçta aşırıya kaçıp iyileşme için iki hafta beklemektense kısa
süreli başlangıçlar öneriyor. Araştırmada dile getirilen önerilerden
not edilmesi faydalı olabilecek birkaç madde daha şöyle:
 Sık yapın: Başlangıçta günde birkaç kez, birkaç dakikalık aktiviteler yapmayı deneyin. Daha sonra yavaş yavaş her
seferinde süreyi artırın. Ama en az bir ay boyunca düzenli egzersiz yapana kadar daha hızlı gitmeyi düşünmeyin. Nefesinizi her
cümlenizde birkaç kelime ya da hece kullanabilecek kadar koru-

İSMMMO YAŞAM  15

yun. Bu uzun cümleler kurabilecek kadar hafif ya da zar zor konuşabilecek kadar yoğun olmamalı.
 Yalnız olmayın: Başkaları
ile egzersiz yaptığınızda daha zinde
olacağınıza dair hiçbir
kanıt olmamasına rağmen, partner sistemi ile bir
egzersiz programına bağlı
kalma olasılığınız daha
yüksek. Özellikle obezite,
diyabet ve artrit gibi durumlarda olanlar için faydalı
organize egzersiz programları,
yakındaki hastanelerde düşük
maliyetle veya ücretsiz olarak bir
profesyonel eşliğinde uygulanabilir.
Egzersiz terapistleri veya fizyologlar
ustalıkla, yaralanma veya yorgunluk riski olmadan dayanıklılık ve gücünüzü arttırmak için size uygun şekilde yol gösterebilir.
 Zevk aldığınız şeyi yapın: Çalışmalar genellikle en popüler ve en
kolay egzersiz şekli olan yürüyüşe odaklanmış
olmasına rağmen, devam ettirebilmek için
sevdiğiniz bir aktivite seçin. Bu, herhangi
bir dans ya da yüzme de olabilir.

KAPAK

GÜCÜN DENGESİ ÖNEMLİ
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Prof. Dr. Semih Gür, spora başlamak için hiçbir zaman geç olmadığını ve uygun egzersiz seçeneği tercih edilmesi koşuluyla her yaşta spor
yapılabileceğini belirtiyor. Prof.
Dr. Gür’e göre, 40 yaşına kadar
spor yapmamış bir kişi vücut yapısına ve sağlık durumuna
bağlı olarak spor tercihi yap-

malı. Belirli bir yaştan sonra spor yapmak isteyen kişilerin rekabet gerektiren sporlar yerine; yürüyüş, egzersiz,
trekking, yüzme, bisiklet gibi sporları tercih etmeleri gerekiyor.
Prof. Dr. Gür, belirli bir yaştan sonra yapılabilecek bu sporlar öncesinde kas gücünün dengesinin sağlanması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca gerilme, gevşeme
egzersizlerinin önem taşıdığına dikkat çekiyor. Gür, “Kişi
belirli bir yaştan sonra spora başlayacağı için öncelikle
kendini spora hazırlamalı ve düzenli spor yapmaya başlamalı” diyor.

FORMDA GÖRÜNÜN

Sporu sadece zayıflama hedefi doğrultusunda düşünmek ve planlamak uzmanlarca kabul görmüyor. Spor
tutkunlarının pek çok kazanımı oluyor. Bunların başında da günlük duruştaki farklılık ve form tutmak,en önemlisi de sağlıklı olmak. Conrad Otel ve Toskana Vadisi Dolce Vita Sağlık Kulübü’nde spor eğitmeni olan Vedat Kılıç, son yıllarda çok zayıf olmaktansa fit ve
formda olmanın hem
estetik hem de sağlık
açısından önem kazandığını belirtiyor. Sporun dönemsel ve geçici
olarak değil, sürekli yapılması gerektiğini anlatan Kılıç, günlük hayattaki duruşun görünüm açısından çok
önemli olduğunun altıKılıç
nı çiziyor. Kılıç, vücuda
göre önermelerde bulunduklarını belirterek genellikle şu unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor:
“Geniş kalçaları ve armut şeklinde bir vücudu olanların, üst kollarda, baldırlarda ve vücutta çok fazla yağ
birikimi bulunur. Bu vücut tipine sahip kişilerin uzman
bir eğitmen eşliğinde, yağ oranlarını düşürmeye yardımcı
olmak için kardiyo ağırlıklı çalışmalarını önerebiliriz.
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 Kas oranını artırmak içinse
kuvvet ve dayanıklılığı geliştirmeye destek olacak fitness ve grup fitness egzersizleri yapılabilir. Aynı zamanda kalçaya yönelik olarak squat (çömelme)
ve lunge egzersizleri yapmaları gerekir.
 İncecik kol ve bacakları, dar
omuz ve kalçaları olanlar, genellikle dar
göğüs ve karın kaslarına sahip olur.
Omuzlar ve kalçalar çoğunlukla yine dar
olur. Bu kişilerin vücutlarını atletik ve
“Kilolu olup düzenli olarak spor yapan hareketli kişiler mi daha sağlıklıdır? Yoksa zayıf olup
fit bir görünüme kavuşturmak için ilk
hareketsiz bir yaşam sürdürenler mi?” Bu soru pek çok insanın kafasını kurcalar. Kısa bir süre önce
olarak kas oranını artırmaları gerekir.
sonuçlanan bir araştırma tam da bu soruya yanıt verirken zayıf olduğu için spor yapmaya ihtiyacı
Bu vücut tipine sahip kişilerin endoolmadığını düşünenlerin yanıldığını ortaya koydu. South Carolina Üniversitesi’nden Xuemei Sui ve mesmorph vücut tipine sahip kişilerden daha
lektaşlarının yaptığı araştırmaya göre, kilolu ama formda bir insan, zayıf ya da normal kiloda olmakla
az kardiyo çalışmalarını önerebiliriz.
birlikte egzersiz yapmayan bir insana göre daha uzun ve sağlıklı yaşıyor. Söz konusu araştırmada
Çünkü çoğunlukla yağ oranları dü60 yaşın üzerinde (ortalama yaş 64.4; kadın oranı yüzde 19.4) 2.603 kişi incelendi. 10 yılı aşkın süşüktür. Kas oranını artırmak için kas
ren çalışma, fiziksel açıdan formda olmanın ve vücut yağlarının ölüm oranlarını nasıl etkilediğini orgruplarına yönelik ağırlık antrentaya koydu. Araştırmada koşu bandındaki egzersiz testi ile değerlendirilirken, şişmanlık vücut kütle
manları yapmalarında fayda var. Bunendeksi ile bel kalınlığının birlikte değerlendirilmesi ile ölçüldü. Araştırmanın sonuçlarını JAMA’da (The
ları yaparken en çok dikkat edilmesi geJournal Of The American Medical Association) yayınlayan bilim insanları şöyle diyor: “Obez, fakat formreken nokta sporun beslenmeyle birlikte
da olan insanlarda ölüm riski hareketsiz bir yaşam sürdüren normal ya da düşük kilolu insanlardan
düşünülmesi gerektiği. Gün içinde ne
daha düşük. Yaşlılarda ölüm riskini azaltmak da mümkün olabilir. Bunların içine kilolular da dahil.
kadar hareket eder, egzersiz yaparsak
Yapılacak tek şey düzenli spor yaparak - haftanın hemen hemen her gününü 30 dakikalık tempolu
ve ne kadar fazla kasa sahip olursak
bir yürüyüş yeterlidir - hareketsiz bir yaşam tarzının dışına çıkmak.Doğru beslenin ve egzersiz yapın.”
metabolizma hızı da o oranda artar. Dolayısıyla yağ yakımı da artar. Kas
ayırmalarını öneriyorum. Uzmanlar spor yaparken vücudun mutluluk hororanı fazla olan kişilerde diğer spor yapmayan kişilere göre metabolizma
monu salgıladığı konusunda yanılmıyorlar. Bu kesinlikle doğru. Neşehızı daha fazladır, yani daha çok enerji harcarlar. Sporla kilo alırsanız
leniyorum” diye devam ediyor.
kiloyu yağ olarak değil, kas kütlesi olarak alırsınız. Kas kütlesi olarak
Sağlam’ın zumbaya gittiği, özel spor merkezinin bir diğer müdavimi
kilo almak için en önemli besin protein. Bu şekilde kilo almak tek baİrem Kısabacak da emekli olunca, 48 yaşından sonra spora başlayanşına işe yaramaz; bunun için düzenli spor yapmak gerekiyor.”
lardan. Bir bankadan emekli olan Kısabacak, “Aqua gym sporu yapıyorum.
Yavaşça ve kısa süreli başladım. 1.5 yıldır devam ediyorum. Şimdi ekHAYATIM DEĞİŞTİ
lemlerimde ağrılar çok azaldı. Çok stresli bir insandım, su sporu bana
Hangi yaşta olursa olsun spor yapmak kişilerin yaşamına zenginlik
bu açıdan da çok iyi geldi” diyor.
katıyor. Latin danslarından biri olan ‘zumba’ya 35 yaşında başlayan Pe-

ZAYIFLARIN DA SPORA İHTİYACI VAR
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ZUMBA GÖZDE OLDU

Perihan Sağlam gibi pek çok insanın stres atarak kilo vermek için
tercih ettiği sporlardan biri olan zumba, latin müziği eşliğinde basit adımlar ve hareketler ile yapılıyor. 1990’larda dansçı ve kareograf Alberto
Beto Perez tarafından Kolombiya’da geliştirilen zumba derslerinde sis-

KAPAK

rihan Sağlam da bu deneyimi yaşayanlardan biri. İngilizce öğretmeni
olan Sağlam, bu deneyimi; “Hayatım değişti. Olağanüstü bir gelişme olur
da dansımı yapamazsam mutsuz oluyorum. Her seanstan sonra kendimi tazelenmiş hissediyorum, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda” diye
anlatıyor. Sağlam, birkaç kilo verdiğini ve vücudunun forma girdiğini anlatırken “Çevremdeki herkese, her fırsatta kendilerine böyle bir zaman
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kültürünü de daha
tematik hareketler ile dans ederken kalori yakmak mümkün. Bu sporla stres atılıyor ve vücudun formda kalması sağlanıyor.
Zumba egzersizleri hızlı ve yavaş ritmli müziklerle direnç çalışmalarından oluşuyor.
Bu müzikler de cumbia, salsa, merengue,
mambo, flamenko, ça-ça-ça, reggaeton, soca,
samba, oryantal dans, bhangra, hip hop, axé
music ve tango dans stillerinde kullanılan
müzikler. Farklı yaş ve kondisyon seviyelerine
göre yedi farklı tip zumba var. Bunlardan biri
olan ‘aqua zumba’ yüzme havuzunda yapılıyor.
Zumba son zamanlarda fitness trendleri
içerisinde olan pilatesi bile geride bırakarak ilk
sıraya yerleşmiş durumda. Latin müziğinin kıvrak figürleri ve bir andan insanı saran egzotik
ritmi ile fitness programları eğlenceli ve parti
havasında geçiyor. Uluslararası egzersiz stan-
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dartlarına uygunluğu Amerikan Spor Konseyi
ve Amerikan Aerobik ve Fitness Kuruluşu’nca
onaylanan zumba dansı, Türkiye’nin de içinde
olduğu 125 ülkede 110 bin civarındaki kursta
12 milyondan fazla kişinin tercihi olmuş durumda. Jennifer Lopez’in de zumba tutkunu isimler arasında yer alması, bu spora ilgiyi daha
da arttırıyor.

ORYANTAL FIRTINASI

“Dance for life” olarak adlandırılan diğer bir spor da Latin, techno, house gibi danslardaki bazı egzersizleri bir araya getiriyor. Bol
miktarda kalori yakılmasını sağlayan “dance
for life”, düzenli yapıldığı takdirde denge
kurma yeteneğini geliştiriyor ve vücudu formda tutuyor.
Spor salonlarında fırtına gibi esen sporlardan biri de oryantal. Kültürümüzde de

önemli bir yeri olan oryantal, özellikle karın
bölgesinde yağlanma sorunu yaşayan kadınların tercih ettiği bir dans türü olarak öne çıkıyor. Özellikle aerobik ve step gibi sporlardan
sıkılanların ilgi gösterdiği oryantal, karın ile kalça bölgesinin formda kalmasını sağlayan sporlardan biri. Kimi salonlarda Latin dansları ile
birleştiriliyor ve ünlü Latin şarkıcı Shakira’nın
oryantal tınılar içeren müzikleri eşliğinde yapılıyor. “Aero oryantal” olarak da anılan bu spor,
Shakira’nın sahne kıyafeti olan zilli kemerlerle
yapılabiliyor.
Aqua Gym de bel bölgesi veya eklemlerde
sorun yaşayanlar için özellikle öneriliyor.
Aqua gym, müzik eşliğinde yapılırken egzersiz boyunca suyun kaldırma kuvvetinden yararlanılarak, bu kuvvete direnç gösterilmesi sağlanıyor. Hemen her yaş ve kondisyon için uygun olarak değerlendiriliyor.

MAYIS-HAZİRAN 2012

Son yıllarda büyük bir ilgi gören eski bir Asya
öğretisi olan ve 2 bin yılı aşkın süredir uygulanan
yoga egzersizleri, stres, depresyon, astım ve hipertansiyon etkilerinin azalmasını sağlıyor. Bununla
da kalmıyor, ruhu dinlendirirken farkındalığı arttırıyor. Duruş ve nefesi düzene sokan yoga daha
dingin bir spor arayışında olanların tercihi oluyor.
1980’lerin modası step adım egzersizlerinin de tutkunları var. Bu spor sayesinde eğlenirken hızla kilo
vermek ve sağlığı korumak mümkün oluyor. Egzersiz yaklaşık 50 dakika boyunca yapıldığında 600
- 700 kalori yakılıyor.

PİLATES TUTKUNLARI

MAYIS-HAZİRAN 2012

Prof. Dr. Semih Gür, çocuklarını spora göndermeyi planlayan ailelere şu ipuçlarını veriyor:
 Kişi hangi yaşta spora başlarsa başlasın mutlaka sağlık muayenesinden geçmeli. Bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı ile dahiliye uzmanı tarafından muayene edilen kişinin,
kas ve iskelet sisteminin, tercih edilen sporu yapmaya uygun
olup olmadığına karar verilmeli. Kişinin belirli bir sağlık problemi varsa doktor tarafından saptanıp, kendisine uygun sporu seçmesi önemli.
Prof. Dr. Gür
 Çocukluk dönemindeki sporlar oyuna yönelik olmalı.
Çocuklara ağırlığa dayalı sporlar asla yaptırılmamalı. Gelişim evresinde olduğu
için kuvvet antrenmanlarına
dayanıklı değildirler. Çocukluk
Aikido
döneminde kemikler henüz
gelişime açıktır, kalp kapasitesi farklıdır, karbonhidrat deposu yetişkinlere göre daha azdır.
 Bir birey 4 yaşından
itibaren spor yapmaya başlayabilir. Bu yaşlarda çocuklar bireysel çalışmalardan çok, grup
sporlarına yönlendirilebilir.
“4-9” yaş arası çocuklar temel
sporlar denilen yüzme, jimnastik, atletizm ve kayma sporlarını yapabilir. Bunlar
daha çok oyuna dayalı sporlardır.
 Çocuklar “9-11” yaşlarına geldiklerinde ise; voleybol, basketbol, futbol,
tenis, aletli jimnastik gibi teknik becerilerinin gelişebileceği spor dallarına yönlendirilebilir.
 Kişinin 14 yaşından önce boks, halter, ağır binicilik, güreş ve karateye
başlaması uygun değil. Çünkü kemik gelişimi henüz tamamlanmamıştır ve vücuda
ağırlık bir bindiren bu sporlar vücut için zararlı olabilir.
 Özellikle bu dönemde kişinin başlayacağı spora, fiziksel yapısının uygun olup olmadığı çok önemlidir. Gençlik dönemi genellikle takım çalışmasına yönelik sporlar için uygundur. Ancak seçilen spora bağlı olarak tek yönlü antrenmanların
yapılması doğru değildir.

KAPAK

Birkaç yıl önce oldukça büyük ilgi gören pilates sporu da tutkunlarının ısrarla sürdürdüğü bir
spor. Pilates, sanılanın aksine hızla kilo vermeye
yardımcı olmasa da sıkılaştırarak inceltiyor. Bu sporu yapanların uyguladıkları teknikler sayesinde iki
bedene kadar incelmeleri mümkün olabiliyor. Pilates, daha çok iskelet ve kas sistemini geliştirmeye
yönelik egzersizler bütünü olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, pilatesin doğru şekilde yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Omurgadaki duruş bozukluklarını düzelterek, kişide rahatlama etkisi yaratan
bu sporun, daha sağlıklı sonuç alınabilmesi ve sakatlanma riskini en aza indirebilmeleri için bir eğitmen desteğiyle yapılmasını öneriyor. Son yıllarda
çok yaygınlaşan, hatta belediyelerin spor salonlarına
kadar giren pilates sporunun stresi azalttığı da biliniyor. Pilates diğer birçok spor gibi vücutta, bir
çeşit mutluluk hormonu olan endorfinin salgılanmasını hızlandırıyor. Pilates prensiplerine göre,
beden bütünlüğünü sağlayarak, dengede bir duruşla egzersiz yapmak, genel konsantrasyonu oldukça arttırıyor. Artan konsantrasyon, zaman
içerisinde kişinin diğer yaşantısına da olumlu katkı sağlıyor.

14 YAŞINDAN ÖNCE AĞIRLIĞA
DAYALI SPOR YAPILMAMALI
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İSTANBUL
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TESMER
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
İSTANBUL ŞUBESİ

9 Teknik donanımlı
Sınıﬂar

9 Uygun ﬁyat
9 Seçkin eğitmenler
9 Doğru eğitim
sistemi

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yaz; sıcak ve rehavet demek ama yaza hazırlanırken birçoğumuzun biraz daha hareket etmeye başladığı bir gerçek. Oysa yazın kısa sürede kilo vermek için yapılan birkaç aktivite sağlıklı yaşam için yeterli değil. Sporu hayatımızın içine dahil etmemiz gerekiyor. Malum, günümüz insanı artık daha az hareket ediyor. Bu da birçok sağlık problemine davetiye çıkarıyor. Bu nedenle ‘sporun yaşı yok’ diyerek
kapak konumuzu eğlence ile sporu birleştiren aktivitelere ayırdık. Zumba, pilates, aerobic, aikido, modern dans, latin dansları, oryantal,
step, capoiera, aqua gym, indoor cycle gibi aktivitelerden en uygununu seçmek size kalmış. Bunları yapmak istemiyorsanız en azından günde yarım saat tempolu yürüyüşü hayatınıza sokmayı ihmal etmeyin lütfen…
Kültür, sanat, spor; bize insanlığımızı fark ettiren en önemli uğraşlar… Dosya konumuzda ‘resim’ sanatını mercek altına aldık. Son yıllarda önemli bir yatırım aracı haline gelmeye başlayan resim piyasasına uzun uzun baktık. Uzmanlar, çağdaş resmin neden yükseldiğini ve resme yatırım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini İSMMMO Yaşam okurlarıyla paylaştılar.
Dergimizin konukları yine alanlarında başarı göstermiş birbirinden değerli isimler… Tiyatro sanatının ustalarından olan oyuncu, yönetmen Can Gürzap ile 45 yılını verdiği Türk tiyatrosunu konuştuk. Tiyatronun içinde bulunduğu açmazları anlatan Gürzap,
özellikle tiyatroda salon bulamama sıkıntısına dikkat çekti. Zirvedekiler sayfalarımızda ise iş dünyasının önde gelen sivil toplum
örgütlerinden Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD) yeni başkanı Ali Yücelen’i konuk ediyoruz. Yücelen, yeni dönemde
TÜGİAD’ın genç girişimci, genç işsiz ve engellilere yönelik projelere odaklanacağını belirtiyor. Ekonomi dergiciliğinin önde gelen
isimlerinden Aydın Demirer’le yapılan bir söyleşiyi de İSMMMO Yaşam’da okuyabilirsiniz. Dergiciliğin değişen dinamiklerini anlatan Demirer ile 30 yıllık meslek hayatının dönüm noktalarını da konuştuk.
Meslek mensuplarımız arasındaki cevherleri de keşfetmeyi sürdürüyoruz. Müzikten resme, yazıdan şiire kadar sanatta üretimleri bulunan İSMMMO Üyesi Atakan Yusufoğlu’nun hikayesini de ilgiyle okuyacağınızı tahmin ediyorum.
Hem dünya hem Türkiye’nin güzelliklerini keşfedip sizlerle paylaşmak da artık dergimizin klasikleşen çalışmalarından.
Rus Çarı 1. Petro’nun kurduğu Saint Petersburg ile Atatürk’ün “Benim şehrim” dediği Yalova’yı birlikte gezmeye davet ediyoruz sizleri…
Kariyerden kültür sanata, sağlıktan sinemaya kadar birçok konuyla yine karşınızdayız… Umarız bu yaz günlerinde fikir dünyanızı biraz serinletebiliriz.
Sevgiyle kalın dostlar...

Yahya Arıkan

İSMMMO
Mayıs-Haziran 2012
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Ekonomi
dergiciliğinin
canlı tanığı
Para, Ekonomik Panorama, Power,
Platin, CNBC-e Business gibi dergilerde
yayın yönetmenliği yapan Aydın
Demirer, ekonomi dergiciliğinin tarihine
de tanıklık eden bir isim. Demirer’e
göre, yayıncılıkta artık internet ve
sosyal medya öne çıkıyor. Demirer,
“İnternetin reklam pastasından aldığı
pay ciddi oranda artıyor. Dünyada da
dergicilikte artık internet kültürüne
hitap edenler öne çıkıyor” diyor.
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SEHER KARATAŞ
Aydın Demirer, Türkiye’de ekonomi dergiciliğinin duayen isimlerinden…
En son genel yayın yönetmenliğini yaptığı CNBC-e Business dergisi dışında ses getiren birçok ekonomi dergisinde yöneticilik yaptı. Dergiciliğe 27 yaşında Ercan Arıklı’nın yanında başladı. Daha Para, Ekonomik Panorama, Power, Platin, Centilmen
gibi ekonomi dergilerinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.
30 yıldır gazetecilik mesleğinin
tozunu yutan Aydın Demirer’in gazeteci-

liğe başlama hikayesi de ilginç. Dışişleri Bakanlığı’nda memur olarak çalışırken, bu
işin kendine göre olmadığını düşünen
Demirer, dergiciliğe bir adım attı, bir
daha da kopamadı. Biz röportajımızı
yaptıktan kısa bir süre sonra Doğuş Grubu bünyesinde çıkarılan ve Demirer’in başında bulunduğu aylık ekonomi dergisi
CNBC-e dergisi kapandı ama Demirer
halen Sabah Gazetesi’nin haftalık eki
İş’te İnsan’da haftalık yazılarını sürdürüyor.
Türkiye’nin önde gelen ekonomi gazetecilerinden olan Demirer’in hayatının büyük bölümünü mesleği alıyor ama çizgi ro-
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ANADOL’UN
HİKAYESİNİ YAZDI
Otomobil markası Anadol’u anlatan bir kitabınız var.
Evet, bir kitabım var. 2008 yılında ‘Huzurlarınızda Spor
Anadol’ adıyla bir kitap çıkardık. 1972-76 yıllarında Anadol’un bir spor modelini çıkardılar, çok güzel bir arabaymış
hakikaten. Bu modelden 170 tane yapılmış ve sonra bir daha
üretilmemiş. Bir gün Hürriyet’te, Erdoğan Göl’ün öldüğünü
okudum. Ölüm haberinde Anadol’un spor arabasının onun
eseri olduğu yazıyordu, fikir ilk orda aklıma geldi ve bununla
ilgili bir haber yapalım dedim. Haber için genç arkadaşlarımızdan Özgür araştırma yapmaya başladı. Araştırdıkça çok
fazla belge, bilgi çıktı ortaya. Bunu bir haberle sınırlamanın
doğru olmadığını düşündük ve Özgür’le birlikte Anadol’un
bütün hikayesini anlatan bir kitap yapmaya karar verdik.
2.5 yıllık bir çalışmanın sonunda kitabı çıkardık.
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manla çok yakından ilgileniyor. Kendisi de karikatür çizmeyi seven Demirer ile gazetecilik hayatını, gazeteciliğin geldiği noktayı, Türkiye’nin ekonomik ve politik gündemini konuştuk…
Gazeteciliğe başlama hikayenizi sizden dinleyebilir miyiz?
27 yaşındayken bana uygun olmadığı için memurluktan istifa ettim. Ne iş yapacağım diye düşünürken, ablam, o dönem beni CHP milletvekili olan Bülent Tanla ile tanıştırdı. Gazetecilik yapmamı öneren Tanla, gazeteci Ercan Arıklı’yı tanıdığını onunla görüştürebileceğini söyledi. Önce “Yapamam bir düşüneyim” dedikten
sonra “Tamam Arıklı ile görüşeceğim” dedim. Görüşmeye gittiğim gün Arıklı beni çok
iyi karşıladı. Görüşmeden sonra “Düşüneceğim, 10 gün sonra sizi ararım” dedim.
10 gün sonra aradım. “Tamam” diyerek işe başlamak istediğimi söyledim. Bu sefer Arıklı, ilk görüşmemizden farklı bir tepki vererek aynen şunu söyledi: “Bana bak,
bir şey yapamazsan üç ay sonra seni kovarım.” On gün önce “Sen bizim için büyük bir değersin” diyen adam, 10 gün sonra böyle bir şey söyledi. Ne zaman ne yapacağı çok belli olmazdı. Fakat hakikaten bu işi çok iyi bilen bir insandı. Gazetecilik, dergicilik işlerini çok iyi bilen, personeli tarafından çok sevilen biriydi. Kendisini rahmetle anıyorum.
Peki, üç ay sonra ne oldu?
Üç ay sonra beni Nokta’nın Yayın Kurulu’na aldı. Orada çok mutlu bir yedi
yıl geçirdim. Sonra Ercan Arıklı, Gelişim Yayınları’nı ve orada çıkan dergilerin tamamını
Asil Nadir’e sattı ve Sabah’a gitti. Orada 1 Numara Yayıncılık’ı kurdu. Ben de Gelişim Yayınları’nın başka bir dergisi olan Ekonomik Panorama’da yayın yönetmenliği yapmaya başladım. Bir süre sonra Ercan Arıklı beni de Sabah’a çağırdı ama gitmedim. Üç yıl Ekonomik Panorama’yı çıkardıktan sonra Milliyet’ten çağırdılar. Oraya geçtim, sekiz ay çalıştım ama Uzanlarla ilgili bir haber nedeniyle işten atıldım.
Dergiden Hakan Güldağ ile birlikte İstanbul Üniversitesi İktisat Mezunları Cemiyeti’nin bir dergisini çıkardık. Bir yıl kadar orada çalıştım. Tahminen 1994 yıllarıydı,
yine Hakan’ın çıkardığı günlük bir ekonomi gazetesi vardı. Beni de oraya çağırdı.
Yaklaşık dokuz ay kadar güzel bir gazete yaptık. Yine ekonomik sorunlar nedeniyle
gazete kapatıldı.
Ercan Arıklı ile tekrar yolunuz kesişmedi mi peki?
Kesişti tabi, o günlük gazete de kapanınca bu sefer Ercan Arıklı’yı ben aradım. O da “Hemen gel yarın başla” dedi. Sanırım1995 yılında 1 Numara Yayıncılık’ta Para, Power ve bir de borsa dergisinin de aralarında olduğu üç ekonomi dergisinin grup başkanı oldum. Yaklaşık yedi yıl da orada çalıştım. O dönem Hakan Güldağ da Power’in başındaydı. Biz Hakan’la hep gittiğimiz yerlere birbirimizi de çağırdık, genelde birlikte çalıştık. Sonra Hakan’ı, Nezih Demirkent Dünya gazetesine
çağırdı.
Dünya gazetesine geçişiniz nasıl oldu?
O dönem Sabah’ın durumu kötüydü, maaşlar ödenmiyordu, iş bulan kaçıyordu.
14 kişi gitmişti biz hala dergi çıkarıyorduk. Dinç Bilgin batınca dergi grubunu Ciner
aldı. Ondan sonra her şey düzeldi, maaşlar ödendi. Fakat Ciner Holding’le ilgili yaptığımız bir haberde rakamlarda bir yanlışlık olmuştu. Buna çok kızan Turgay Ciner
yaklaşık bir yıl sonra beni işten attı. Sabah’tan çıkarıldıktan bir gün sonra Hakan
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İSMMMO’NUN
ÇALIŞMALARINI
TAKDİR EDİYORUM
İSMMMO’nun faaliyetleri hakkında düşünceleriniz neler?
Bu tarz kurumlara Türkiye’de her zaman ihtiyaç var. Bir ülke, merkezi sistemde yer almayan sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ile yükselir, bu
örgütler demokrasileri güçlendirir. Bir ülkenin
demokratik olup olmadığı o ülkedeki sivil toplum örgütlerinin durumu ve gücü ile ölçülür. Siyasi iktidarlar bu örgütlerle denetlenir. O nedenle iktidarlar bu
örgütleri düşünerek adım atmak durumunda kalırlar.
İSMMMO’nun da bu noktadaki rolü çok büyük, o nedenle çalışmalarını takdir ediyorum. Doğru konulara
değiniyorlar. Bir de yaptıkları raporlar, Türkiye gibi araştırmanın çok az yapıldığı ülkeler için çok çok önemli. Çok az sivil toplum örgütü bu tarz araştırmalar yapıyor, bunların başında da İSMMMO geliyor. Elimizde
zaten çok fazla veri yok, bu araştırmalarla elde edilen verilerle, Türkiye’nin nasıl bir ülke olduğunu, nasıl değişmekte olduğunu ve nasıl değişmesi gerektiğini görebiliyoruz.
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beni aradı, Dünya’ya çağırdı. Sanırım 2005
yılında Dünya’da çalışmaya başladım, bir
yıl Borsa eki ardından Dünya Almanak’ı
ve bölge eklerini yaptım. Sonra Centilmen
dergisini çıkardık. Dergi iki yıl çıktı ama
maalesef satmadı. Oradan ayrıldım, Platin’de çalışmaya başladım. Platin’i çıkarırken de CNBC-e Business dergisinden bir
teklif geldi. Altı ay Platin’de çalıştıktan sonra CNBC-e Business dergisine geçtim.
2008 yılının başından beri çıkardığımız
CNBC-e Business’in maalesef Haziran
ayında son sayısı çıkarıldı ve dergi yine
zarar ediyor gerekçesi ile kapatıldı.
Gazeteciliğe çok istemeyerek başladınız ama sonra fikriniz değişti mi?
Pişman değilim. Çünkü bir sürü insan tanıdım, yazı yazmak zevkli bir şey
sonuçta. Zaten çok okuyan biriydim,
edebiyatı seviyordum. Ama tabi bizim zamanımızda basın çok daha farklıydı.
Çok fazla patron vardı, tek mecraydı, internet yoktu. Bütün ilanlar gazetelere dergilere giriyordu, çok kar ediyorlardı, çok
iyi maaşlar veriliyordu. Her yerde sendika vardı, dört maaş bir ikramiye veriyorlardı. Şimdi gazeteler internetin arkasından geliyor ama dergiler çok daha
az reklam alıyor. Para dergisini çıkarırken,
Türkiye’de internet reklamlarının payı ile
ilgili bir araştırma yapmıştık, 100 bin dolar çıkmıştı. Şimdi milyon doları geçiyor.
İnanılmaz bir durum var, bütün reklamlar oraya akıyor, televizyonu bile geçti.
İnternetle birlikte sosyal medya da öne çıktı değil mi?
İnternetle birlikte tabletten her
şeyi okuyabiliyorsunuz. Gazetecilik şekil
değiştirdi. Eski tarz gazetecilik öldü. Sosyal medyanın çıkması hakikaten gazetecilikte çok fazla şey değiştirdi. Artık tweet atan herkes amatör gazeteci oldu. Ama
sosyal mecrada yeni genç isimler de iyi iş-

ler yapıyor. Mecra sayısının artması mutlaka iyi bir şey ve ben bu mecraların gençlerin önünü açtığını da düşünüyorum. Eskiden bir yerde maaşlı çalışabiliyordunuz
şimdi kafanızda ilginç bir şey varsa kendiniz pek çok şey yapabilirsiniz.
En son yayın yönetmenliğini
yaptığınız CNBC-e Business dergisinden bahsedelim, nasıl bir dergi
yaptınız orada?
Dergi beş yıl yayınlandı, ben yaklaşık 3.5 yıl başındaydım. İki yıl önce dergiyi yeniledik. Farklı bir şey yapalım diye
başladık işe. Türkiye’deki dergilere benzemesin dedik, yabancı dergileri örnek alsak mı, almasak mı diye bir beyin fırtınası
yaptık. Ortaya internet okuyucusunun da
keyif alacağı, internet kültürüne hitap eden
bir dergi çıkardık. Daha kısa haberler, tek
sayfa haberlere çok yer verdik. Amerikan
dergileri de bu şekilde yapılıyor artık. Amerika’daki yeni dergicilik anlayışını biz de
biraz ekonomiye uyarladık. Daha farklı,
daha eğlenceli, daha kolay okunur, daha
fazla grafikli ve büyük fotoğraflı bir
dergi yapmaya çalıştık.
Türkiye ekonomisinin son durumunu değerlendirir misiniz?
Ekonomide en büyük sorunumuz,
krizden etkilenen AB’nin çok borçlanması
nedeniyle Avrupa’ya olan ihracatımızın
düşmesi. Bizim esas iş yaptığımız bölge,
bugün çok büyük bir krizde. Bu krizin aşılması da çok uzun sürecek gibi görünüyor.
Yunanistan Euro’dan çıkabilir; çıkacak mı
çıkmayacak mı belli değil. Çıkınca ne olacak, büyük bir develüasyon olacak, belki moratoryum ilan edecekler, ‘iflas ettik’
diyecekler. Avrupa daha da kötüye gidebilir çünkü İspanya’nın, İtalya’nın, İrlanda’nın çok fazla borcu var.
İhracattaki sorun dışında Türkiye’nin ekonomisi gerçekten iyiye
mi gidiyor?
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TENTEN VE RED KİT
HAYRANI
İş dışında ilgilendiğiniz hobileriniz
var mı?
Edebiyatı çok seviyorum ve her fırsatta
okuyorum. Ben asıl vakit buldukça resim çizmeyi çok severim. Bir
yerde biriyle otururken,
konuşurken bir yandan da çiziyorum farkında olmadan. Karikatür tarzında çizimler yapıyorum. Bu biraz da çizgi roman merakımdan geliyor. Kendimi bildim bileli mizah dergilerini takip ediyorum. Eski tarz çizgi romanları çok seviyorum ve mesela Tenten’in bütün koleksiyonu bende var. Tahminimce dünyada bulunan toplam 23
tane Tenten ciltleri ile Red Kit’in koleksiyonuna sahibim. Red Kit’i de çok severim
bütün diyaloglarını ezbere bilirim. Ciddi bir
Red Kit ihtisasım var.
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Evet, iyiye gidiyor, ekonomi büyüyor. Artık yavaş yavaş küçülebilir ya da büyüme hızı azalabilir ama
şimdiye kadar ekonomimiz iyi büyüdü. İşsizlik oranlarımız Avrupa’nın en düşüğünde. En az işsizlik sorunu olan ülkeyiz. Şu an yüzde 9.5 galiba. İspanya’da
yüzde 25 mesela. Bence şu an ekonomimizde ciddi
bir problemimiz yok.
Son dönemdeki kürtaj gibi söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kürtaj, sezaryen gibi söylemler Türkiye’nin hiç
işine yaramayacak şeyler. Bazı şeylerin artık Türkiye’ye
yerleştiğini düşünüyorduk. Atatürk’ün devrimleriyle kafalara yerleşen bazı şeyler var, bunlar şimdi yeniden tartışılıyor. Cumhuriyet döneminde tartışılmayacağını,
bunların birer kazanım olduğunu düşündüğümüz şeylerin şimdi tartışılmasına hayretle bakıyorum. Kürtaj konusu 1950-1960’larda aşılmış bir konu. Bizim 1946’dan
bu yana gelen bir demokratik geçmişimiz var.
Diğer sorunlarla ilgili görüşünüz nedir?
Bence AKP, Kürt sorununu çözmeyi istiyor. Çünkü Kürt sorununu çözmüş bir Türkiye’nin dünyada çok
güçlü algılanacağını düşünüyorum. Türkiye bir yerlere
geldi ama hala Güneydoğu’da savaşan bir ülke imajına sahip. Bu ortadan kalktığında bölgeye gelecek yatırımın haddi hesabı olmayacak. Yabancı yatırımcılar da
gelecek mutlaka.
Karikatürü çok sevdiğinizi biliyoruz.
Ülkemizde karikatüre eskisi kadar ilgi yok sanırım?
Avrupa’da çizgi roman hala çok yaygın, Amerika’da da öyle ama biz çok çabuk bıraktık. Çizgi romanla
yetişen bir nesil vardı, bizim nesil öyleydi ve bu heves
çok çabuk söndü. Örneğin, bizde Bad Men’ler çıktı ama
çok satmadı. Bazıları çok güzeldi gerçekten. Birkaç yayınevi bu işi yapmaya çalıştı ama filmleri kadar ilgi görmedi. Şimdi de hala sadece çizgi roman satan dükkanlar
var Galatasaray’da, Kadıköy’de. Ben Türkiye’deki çizerlerin çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. İlk aklıma gelen isimlerden Memo Tembel Çizer’i çizen Ersin
Karabulut çok başarılı bir karikatürist. Onun dışında 2030 tane çok iyi karikatüristimiz var. Galip Tekin bunlardan
biri. Türkiye’de karikatürcüler çok çok başarılı, dünyadakilerden aşağı kalmıyoruz yani. Bu adamlar Amerika’da olsaydı hepsi zengin olurdu şimdi.
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DOSYA

Çağdaş resme yatırım yapın
Son 10 yılda Türk
resminin yıldızı
yeniden parladı.
Müzayedeleri takip
edenler artarken,
zenginleşen yeni
orta-üst kesim için
resim prestijli bir
yatırım aracı oldu.
Bir zamanlar
ağırlıklı klasik
dönem resimleri el
değiştirirken, artık
olgun çağdaş ve
çağdaş ressamlar
ilgi görüyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Belinde sıkı bir kemerle bağlanmış kırmızı uzun
bir giysi giyen sakallı bir adam, mavi çinilerle kaplı
eşyasız ve bakımsız bir odada, izleyiciye arkası yarı
dönük biçimde dikiliyor. Başına, etrafına gelişi güzel
bir yemeni sarılmış arakiye takmış. Adamın ayaklarının dibinde, yerdeki yaprakları yemekte olan kaplumbağalar var. Bursa'daki Yeşil Cami'nin üst katındaki odanın duvarlarındaki sıvalar ve çiniler yer yer
dökülmüş. Tablonun tek ışık kaynağı adamın önündeki alçak pencere… Ellerini arkasında kavuşturmuş
olan adam bir ney tutuyor. Sırtında bir nakkare (bir
tür müzik aleti) asılı ve buna bağlı bir mızrap boynundan aşağıya sarkıyor. Bir tabloyu aslında en iyi kelimeler değil, çizgiler anlatır herhalde. Yine de biz resim tarihimizin önemli yapıtlarından birinin detayları
anlatmaya çalıştık. Bu tablonun ismini bilmek de size
kalıyor.
Resim sanatıyla çok fazla ilgilenmeyenlerin bile
‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ dediğini duyar gibiyiz. Or-

yantalist ressam Osman Hamdi Bey’in 1906 ve 1907
yıllarında çizdiği bu tablonun en önemli özelliğinin ne
olduğunu biliyor musunuz? Osman Hamdi Bey’in iki
versiyonunu çizdiği bu tablo, Türk resim tarihinin en
çok değer kazanan, en pahalı tablosu. Aralık 2004’te
TMSF tarafından 1.95 milyon lira muhammen bedelle
açık arttırmaya çıkarılan tabloyu, İnan ve Suna Kıraç’ın
kurduğu Pera Müzesi, Türk resim sanatında bir esere verilen en yüksek fiyat olan 5 milyon lira (yaklaşık 3.5 milyon dolar) karşılığında satın aldı. Halen Pera
Müzesi’nde sergilenen Kaplumbağa Terbiyecisi’nin piyasa değerinin 20 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor. Tablonun 1907 yılında yapılan ikinci versiyonunun ise halen Belma Simavi’nin koleksiyonunda
olduğunu belirtelim.

5 BİN KİŞİ TAKİPTE

Kaplumbağa Terbiyecisi, Türk resim tarihinde
bir simge ama son yıllarda birçok Türk ressamın tablosu, borsadan, dolardan daha çok getiri sağlıyor. Örneğin iki yıl önce 1.500 liraya satılan Abidin Elderoğlu
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resmini, sanatseverler bugün 300-400
bin lira vererek alabiliyor. Elbette bu bir
istisna ama toplumumuzda sanata yatırım
yapan insan sayısı hızla artıyor. Eskiden
müzayedeleri takip eden resme yatırım yapan sayısı 100 kişiye ancak ulaşırken şimdilerde 5 bin kişinin sanat eserlerinin peşinde koştuğu belirtiliyor. Elbette dünyanın en zengin ülkeleri kadar derinleşmiş
bir sanat piyasasından bahsetmek zor ama
Türkiye’de hem resme yatırım yapanların
sayısı artarken, resim de artık alternatif
bir yatım aracı haline geldi.

PRESTİJLİ YATIRIM
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100 MİLYON LİRALIK PAZAR

Uzmanlara göre, Türkiye'de sanat
piyasası son 10 yılda 10 kat büyüdü. Dr.
Nusret Polat da Türkiye’de 100 milyon liranın döndüğü bir resim piyasası olduğunu söylüyor. Polat
Çok özel eserler hariç, 30
bin TL'nin üzerinde değer
biçilen yaklaşık 20 bin
Türk resmi bulunuyor. Türkiye’de resim piyasasının
nabzını müzayedeciler tutuyor. Halen ülkemizde
40 müzayede evi var. Bunların yılda 5 ila
10 müzayede yapan en büyükleri, Antik
A.Ş., Beyaz Müzayede, Portakal Kültür ve
Sanatevi, Artium ve Alif Art olarak biliniyor. Müzayedeciler sanatın borsa gibi bir
yatırım aracı olarak algılanmasından
memnun değiller. Nihayetinde sanattan kazanmak için sanattan anlamanın ve sanatçıların gelişimini takip etmenin gerektiğine inanıyorlar. Doğru sanatçıyı bulan sanatsever ya da yatırımcı 5-10 sene
önce bin -2 bin dolara satın aldığı tabloyu bugün 100-150 bin dolardan elden çıkartabiliyor. Ancak her ressamda aynı getiri sağlanamıyor.

KAYBETTİRENLER DE VAR

Yarım asırdır antikacılık yapan ve
12 yıl önce de müzayedeciliğe giren Artı
Mezat’ın ortağı Jale Tamtekin, sanatta kazanmak için sabırlı olunmasını öneriyor.
“Bugün aldım, yarın iki katına satarım gibi
bir durum yok” diyen Tamtekin, sanata yatırımın zaman ve emek işi olduğuna inanıyor. Türk ressamlarından kazandıranlar
olduğu gibi kaybettirenler olduğuna da değinen Tamtekin, “Bundan 5 yıl önce bir Hikmet Onat tablosu, 200 bin lira ederken,

ÖNERİLER

•
Hiç resimden anlamıyorsanız, bol bol sergi
ve galeri gezerek işe başlayın
•
Resimle ilgili çok araştırma yapın, makaleler
okuyun.
•
Sadece göz zevkinize hitap ediyor diye resim almak doğru değil.
•
Müzayedeye girmeden önce bir bütçe yapın.
Bu bütçenin dışına da çıkmayın.
•
Yurtdışındaki müzayedeleri de online olarak takip etmeye çalışın.
•
Sanatçılarla konuşun, hayatlarını, tarzlarını
yakından takip edin.
•
Zengin resim koleksiyonları olan bankaların sergilerini kaçırmayın. Bol bol müze gezin.
•
Sanat eserlerinin uzun vadeli ve riskli yatırımlar olduğunu unutmayın.
•
Bir eser aldığınızda en az 10 yıl beklemeyi göze alın.

DOSYA

Peki neden klasiğinden çağdaşına
Türk resmi ilgi görüyor?. Aslına bakılırsa
zenginleşen toplumlar resme yatırım yapıyor. Son yıllarda Rus, Arap ve diğer petro- dolar milyarderi ülkelerin zenginleri
uluslararası sanat müzayedelerinde istekli
birer alıcı olarak görmek mümkün. Türkiye’de sanat piyasasını en iyi takip eden
yayınlardan olan Artist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Nusret Polat, son 20 yılda Türkiye’de yaşanan sermaye birikimiyle
yeni bir üst-orta sınıf oluştuğunu belirtiyor. Bu sınıfın ‘prestijli’ boş zaman faaliyetlerine yatırım yaptıklarını vurgulayan
Polat, bunun da sanat alanı olduğuna dikkat çekiyor. Polat, değerlendirmelerini şöyle sürdürüyor: “Yeni üst-orta sınıf zenginler
için sanat, en çok prestij getiren yatırım
alanı. Birikimlerinizi sanata yönlendirdiğinizde, hem ekonomik bir yatırım yaparsınız hem de "kültürel sermaye" elde
edersiniz. Bir sanat koleksiyonunuz varsa kültürlü bir burjuva olursunuz ve Türkiye özelinde "arabesk burjuva" olma etiketinden kurtulursunuz. Yani sanata yapılan yatırımın ekonomik olduğu kadar ciddi bir psikolojik boyutu da var. Her yerde
bu böyle ama Türkiye gibi üçüncü dünya
ülkeleri listesinden hızla uzaklaşan top-

lumlarda bu çok daha yoğun yaşanan bir
süreç..."
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EN ÇOK RESMİ SATILAN OLGUN
ÇAĞDAŞ SANATÇILAR (2010)

Ressam

Eserlerin
Eser
değeri ($)
sayısı
Burhan Doğançay
6.514.882
95
Erol Akyavaş
5.341.781
35
Ömer Uluç
4.908.074
79
Adnan Çoker
2.054.449
30
Mehmet Güleryüz
1.673.522
38
Devrim Erbil
1.647.183
81
Komet
1.614.075
77
Ergin İnan
1.512.029
84
Neşe Erdok
1.468.158
29
Orhan Peker
1.376.217
20
Olgun Çağdaş: 1925-1950 arasında
doğan sanatçıların eserleri

bugün 100 bin lira ediyor. Resim her zaman kazandırır diye bir durum yok. Biz bu işi yıllardır
yapıyoruz. Sanata yatırım yapanlar için bu işin
yarısı ahbaplık, yarısı da alışveriştir. Biz müşterilerimize satış değil danışmanlık yapıyoruz”
diyor. Jale Tamtekin, 5 yıl önce orta kesimin de
resme ilgi gösterdiğini ancak şimdi ev ve araba borçları nedeniyle bu ilginin azaldığını vurguluyor.

DOSYA

ÇAĞDAŞ RESİME İLGİ

Türkiye’de sanat piyasasını uzun yıllar klasik döneme (1895 yılına kadar doğmuş ressamların eserleri) ait tablolar sürükledi. Ancak
son 10 yılda modern (1895-1925 döneme ait
eserler) ve olgun çağdaş (1925-1950) ve çağdaş (1950’den günümüze) ait eserlere de ilgi
arttı. Birçok müzayede evi artık hem klasik hem
çağdaş dönem eserlerini satıyor. Özellikle
2006 yılında kurulan Beyaz Müzayede, yalnızca
çağdaş ve modern sanat müzayedesi yaparak
çağdaş sanata ilginin yolunu açtı. Çağdaş resmin yükselişi, resime yatırım yapanların profilinin değişmesiyle de yakından ilintili… Müzayedeleri takip edenlerin eskiye göre daha gen-
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EN ÇOK RESMİ SATILAN
ÇAĞDAŞ SANATÇILAR (2010)
Ressam

Eserlerin
Eser
değeri ($)
sayısı
Kemal Önsoy
1.360.905
64
Haluk Akakçe
1.268.513
36
Ahmet Güneştekin
914.605
27
Ahmet Oran
702.756
27
Bedri Baykam
675.420
40
Mehmet Gün
641.295
50
Bubi
409.379
26
Ekrem Yalçındağ
386.640
14
Ertuğrul Ateş
380.485
38
Ebru Uygun
368.701
29
Çağdaş: 1950’den sonra doğan
sanatçıların eserleri

çleşmesi çağdaş sanata ilginin bir nedeni… Jale
Tamtekin, “Müzayedelerde genelde çağdaş resimler tercih ediliyor. Ferruh Başağa gibi çağdaş ressamların resimleri çok el değiştiriyor. Müzayedelerde resme yatırım yapanlar müşterilerimiz daha çok 40-50 yaşındaki insanlar. Eski
müşteri kitlemiz artık yok” diye konuşuyor.

OLGUN ÇAĞDAŞLAR DEĞERLİ

Türkiye’de resim piyasasıyla ilgili araştırma yapan ender yayınlardan olan Artist Actuel ve Artist Modern dergilerinin yaptığı son araştırma, Türkiye’de resim satışlarının 100 milyon
doları aştığını ortaya koyuyor. 2010’da Antik A.Ş
24 milyon 920 bin dolar, Beyaz Müzayede ise
23 milyon 730 bin dolar satış gerçekleştirirken,
en büyük ilgiyi olgun çağdaş da denilen klasik
çağdaş eserler gördü. Bu kategoride Burhan Doğançay’ın 95 eseri 6 milyon 515 bin dolar bedelle el değiştirirken, onu 35 eseri 5 milyon 432
bin dolarla el değiştiren ressam Erol Akyavaş,
79 eseri 4 milyon 908 bin dolara alıcı bulan
Ömer Uluç izledi. Zaten Türkiye’nin eserleri en
yüksek fiyatla satılan yaşayan ressamları da olgun çağdaş dönemi ressamları arasından çıkı-

yor. Bu dönemin en önemli temsilcisi ressam Burhan Doğançay’ın tabloları 100 bin dolar-1
milyon dolar, Ferruh Başağa’nın eserleri 50 bin
ila 250 bin TL arasında satılıyor. Adnan Çoker
ile Ömer Uluç’un eserleri 140 bin dolara kadar
alıcı bulurken, Mehmet Güleryüz’ün eserleri ise
50 bin dolar ila 140 bin dolar arasında değerle satın alınabiliyor. Hatta Burhan Doğançay’ın Mavi Senfoni isimli tablosunu Kasım
2009’da Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 2.2 milyon dolara almıştı.

DÜNYA ÇAPINDA ÇAĞDAŞLAR

Günümüzde resim piyasasını sürükleyenlerden biri de çağdaş ressamlar. Artist Actuel
ve Artist Modern dergilerinin yaptığı 2010 yılında
en çok resmi satılan ilk çağdaş ressam 64 eserine 1 milyon 361 bin dolar verilen Kemal Önsoy olurken, onu 36 eser, 1 milyon 268 bin dolarla Haluk Akakçe takip etti. En çok eseri satılan üçüncü çağdaş ressam ise 27 eserine 915
bin dolar değer biçilen Ahmet Güneştekin… Dünya çapında yapılan bir araştırma da çağdaş sanatçılarımızın dünya resim piyasasındaki yerini
ortaya koyuyor. Dünyanın en pahalı 500 çağ-
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daş ressam sıralamasına Türkiye'den geçen yıl dokuz ressam girdi. Artprice'ın dünya çapında 3 bin 600 müzayede evinden topladığı verilerle oluşturduğu 'Dünyanın en pahalı 500 çağdaş sanatçısı' listesine 2009- 2010 yıllarında Türkiye'den 16 sanatçı girmeyi başarırken, bu rakam 2010-2011 yıllarında dokuza indi. 20092010 yıllarında listede yer alan Mehmet Gün, Ekrem Yalçındağ,
Balkan Naci İslimyeli, Ebru Uygun, Mehmet Uygun, İrfan Önürmen ve Gülay Semercioğlu, 2010-2011 sıralamasında listede yer
alamadı. Ancak yerleri biraz gerilere gitse de listede Bedri Baykam, Bubi, Mustafa Ata, Kemal Önsoy, Zekai Ormancı, Ahmet Oran, Haluk Akakçe yer aldı. Listede gerek sıralama, gerek hasılat bakımından
en büyük atağı ise Ahmet Güneştekin’in yaptığını belirtelim. 2009-2010 yılı sıralamasında
287'nci olan ressam, geçen yıl 27 sıra yükselerek 160'ncı sıraya çıktı. Dikkat çeken bir diğer
Türk ressam ise yine 27 sıra birden yükselerek
420'nci olan Canan Tolon.
Güneştekin

TEŞVİK ŞART
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Ahmet Güneştekin, Türkiye'de en yüksek fiyata satılan çağdaş
resmin de sahibi. Resmi, Çağ Tufanı adını taşıyor. Güneştekin'in 2010
yılında Contemporary İstanbul'da satılan 'Çağ Tufanı' isimli yapıtı, o
dönem 1.5 milyon dolara yani yaklaşık 2.3 milyon liraya satılarak
rekor kırmıştı. Güneştekin, sıra dışı ressam portresiyle de ilgi görüyor. Batman doğumlu alaylı bir ressam. 2003 yılında ilk kişisel sergisi 2003'te Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. Ondan önce ise Ayvazovski gibi Osmanlı Sarayı'ndaki oryantalist ressamların röprodüksiyonlarını ve zengin ailelerin portrelerini resmederek para kazanıyordu. İlk sergisinden sonra farklı bir tarzda resim yaptığı görülünce sanat tarihçileri ve koleksiyonerler adeta peşine düştü.

PİYASA ARAŞTIRMASI YAPIN

Türkiye’nin önde gelen müzayede şirketlerinden olan Alif Art,
Tezer 2003 yılında Keskiner, Tezer ve Chalabi aileleri tarafından kuruldu. Alif Art, yılda ortalama 5 müzayede yapıyor. 6 Mayıs’ta yaptığı bu yılın son müzayedesinde adeta üç farklı müzayede gerçekleştirdi. Bunlardan biri de 40 yaşın altındaki genç çağdaş ressamlara ait eserlerin satışa sunulduğu müzayedeydi. Maçka Mezat’ın eski kurucularından olan ama şimdi Alif Art’ın ortakları arasında bulunan Bingül Tezer, son yıllarda resmin her türüne ilgi olduğunu söylüyor. Yaptıkları müzayedelerde satışa sunulan eserlerin
yüzde 50’sinin resimden oluştuğunu vurguluyor Tezer. Son yıllarda halı, mobilya gibi antika obje satışlarında düşüş olduğunu söyleyen Tezer, resime yatırım yapacaklara şu önerilerde bulunuyor:
“Klasik Türk resminin değişmez bir takipçisi var. Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı gibi belli sanatçıların seçkin eserleri her zaman ciddi
fiyatlarla satılıyor. Son yıllarda çağdaş resmin de yükselen bir trendi var. Resme yatırım yapacaklar çok seçici olmalı. Dekoratif amaçlı satılan resimler var.
Sanatçıları tanınmış olmakla birlikte gerçek resim standartlarına uymuyorlar.
Bu resimleri alırken bir danışmanla hareket etmek iyi olur. Bir piyasa araştırması yapmak gerekir. Resmin son 10 yılda yükselenlerini takip etmekte ve çok
eser görmekte yarar var. Çok sergi görmek, müzayedelerdeki satışları takip etmek şart. Artık internet siteleri hangi müzayede hangi resimlerinin satıldığını
detaylı olarak veriyor. Bu işe yeni başlayacaklar bunları iyi takip etmeli.”

DOSYA

İster klasik, ister çağdaş eserleri beğenip resim almanın
yolu müzayedeleri takip etmek. Her müzayedede çok uzun sürmemesi için 300-350 eser açık artırmaya çıkıyor. Genelde yüzde
10-15 komisyonla çalışıyor müzayede evleri… Müzayedeevleri , açık artırma gününden önce
eserlerin tanıtıldığı kataloglar bastırıp ve bunu önemli müze ve koleksiyonerlere ulaştırıyorlar. Bireysel sanatseverlere de bu kataloglar ulaştırılıyor. Müzayedelerde alınan eserlere sanatseverlerin yüzde 18 KDV ödemek
zorunda olduğunu belirtelim.
Öte yandan kurumsal yatırımcılar sanat eserlerine yaptıkları yatırımlar ile ilgili herhangi bir vergi indirimi alamıyor. Bu eserler şirketin demirbaşları olarak muhasebe defterine kayıt ediliyor. Müze kurmak isteyenler de vakıf engeliyle karşılaşıyor. Bir işadamının müze kurmak istemesi durumunda sergileyeceği tüm sanat eserlerini kurduğu vakfa bağışlamak zorunda kalıyor. Kişisel malı, vakfın malı oluyor.
Bütün bunların Türkiye’deki sanata yatırımın önündeki en büyük engeller olduğu belirtiliyor.

En pahalı çağdaş resmi o yaptı
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On parmağında
on sanat var
Mali müşavir Atakan Yusufoğlu’nun
müzik, resim, şiir ve yazı alanlarında
çalışmaları var. Yusufoğlu, gitar ve
bağlama çalıyor, beste yapıyor.
Çocukluğundan beri karakalem resim
çiziyor. Bundan sonraki isteği ise
bestelediği şiirlerinin albümünü
çıkartmak.

RENKLİ YAŞAM

GAYE DELEN
Müzik, resim, şiir ve yazı… Çoğu insanın bu sanatlardan birine
ya da birkaçına ilgisi ve yeteneği vardır. Hepsiyle uğraşan ya da hepsinde yeteneği olan kişi sayısı ise çok azdır. Mali müşavir Atakan Yusufoğlu
da bu nadir kişilerden biri. Bu sanatların hepsine ilgi duyan ve hepsinde üretim yapan bir meslek mensubu Yusufoğlu. Gitar ve bağlama çalıyor, beste yapıyor. Çocukluğundan beri karakalem resim çiziyor, şiir
yazıyor. Son olarak da öykü denemesi oldu. Çok yönlü bir mali müşavir olan Yusufoğlu’nun bundan sonraki hedefi; şiirlerinin bestesini geniş kitlelere ulaştırmak.
Onun şu anda en çok yoğunlaştığı alan ise şiir. Üniversite yıllarından beri şiir yazıyor. Şiir kitabı çıkarmasa da şiirleri pek çok şiir ve
edebiyat dergisinde yayınlanmış durumda. İnternet sitelerinde ve blogunda da bir kısmını arşivliyor.
Yusufoğlu, 1975 yılında Bingöl’de dünyaya gelmiş. Liseyi bu şe-
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hirde okuyan sanatçı mali müşavir, üniversite eğitimi için İstanbul’a gelmiş. İstanbul Üniversitesi’nde iktisat okumuş. Mesleğe adım atmasının
ise tesadüf olduğunu, okulun ardından bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığını anlatıyor. Staj amacıyla girdiği serbest muhasebe bürolarında
uzun yıllar çalışmış. Tam on iki yıldır mesleğin içinde. Mali müşavirlik
belgesini aldıktan sonra ise 2008’de kendi ofisini açmış. Şu anda İstanbul
Ümraniye’de kendi ofisinde çalışıyor.
Sanatın her alanında üretimi bulunan mali müşavirin, şiir yazmaya
başlaması İstanbul’a adım atmasıyla olmuş. Atakan Yusufoğlu, şiir yazmak için özel ilham beklemiyor. Televizyon izlerken ya da muhasebe defteri doldururken bile şiir yazabiliyor. En büyük ilham kaynağı da İstanbul.
Çocukluğunun Bingöl’de yaylada geçmesinin de üzerinde önemli etkisi olmuş. Yusufoğlu, “Belleğimde yayladan, çadırlardan ve doğadan kalan imgeleri şiirlerimde sık sık kullanıyorum. Mezra, yayla gibi bir yerde göçebevari bir yaşamım oldu, üniversiteye kadar. Bu yaşam beni sanatımda hep etkiledi” diye anlatıyor. Çocukluğunun geçtiği mezra ve yay-
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MİZAHİ ÖYKÜLER YAZIYOR

Öykü denemesi de olan Atakan Yusufoğlu’nun öyküdeki tarzı ise mizah. Şiirlerinde daha çok lirizm ve hüzün olduğunu ancak öykülerinde mizahi unsurlara yer verdiğini aktarıyor. Usta yazar Aziz Nesin’den çok etkilenmiş. Şiir ve öykülerinin yayınlandığı
dergileri ise Şairçıkmazı, Yaba, Berfin Bahar, Güney şeklinde sıralıyor. İlk öyküsünün
de yayınlandığını söylerken sevinci gözlerinden okunuyor. Bundan sonraki isteği ise bestelediği şiirlerinin albümünü çıkartmak ve geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak. Sanatta
dışa vurumun mutlaka olması gerektiği düşüncesinde. Yusufoğlu, insanın ürettiğinin
kendine kalmasının çok anlamı olmadığını da söylüyor.
lalar onun ufkunu geniş tutmasını sağlamış. Şiirlerinde de hep bunların izleri var. Şiir
yazarken kendi içindeki yalnızlığın, aşk ve duygu yoğunluğunun üzerinde etkili olduğundan
söz ediyor Atakan Yusufoğlu. “Şiir bir iç tepkidir” diyor. O, mükemmeliyetçi bir şair aynı
zamanda. Bazen bir kelime için aylarca düşünebildiğini söylüyor. Bazı şiirlerini 6 ay
ya da bir yılda yazıyor. Örneğin, en sevdiği şiiri olan ‘Yağmur’u 1.5 yılda yazmış. Ama
bir haftada da yazdığı şiirler var. O, şiirlerini kitaplaştırmaktan da yana değil. Sanatta
iyi olanın her zaman ilgi çekeceği düşüncesinde. Bunu da ‘Bir çanak bal varsa, arısı
Bağdat’tan gelir’ sözüyle destekliyor. Yusufoğlu’nun beğendiği ve ilham aldığı usta şairler de var. Bunları, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dıranas, Ahmet Telli, Yahya Kemal Beyatlı şeklinde sıralıyor.
Yusufoğlu, kendine ait dört şiirini bestelemiş. Ayrıca beğendiği şairler olan Ahmet Telli, Hasan Hüseyin ve İrfan Yıldız’ın şiirlerini de besteleyerek müzik yeteneğini
de sergilemeyi ihmal etmiyor. Müzik, geçmişi ise aile çevresine dayanıyor. Bağlama
ve gitar çalan akrabaları ve kuzenleri arasında yetişmesi bu yöndeki gelişimine önemli katkı yapmış.

KARAKALEM RESİM YAPIYOR
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bir yaz daha geçti böyle sensiz
hanım eli ve gül kokuları arasında
bir yaz daha söğüt gölgeleri altında
ah! bulunmaz mı yağmur suyuna yaz
kayalıklara yekinip duran ay ışığı
evler avlusuz, çöller vahasız şimdi

hangi yanılgının sığdıramadığım cefasıdır
ki aşk dipnotunu mahzene çevirir bende
ömrüm demiştim oysa, inanarak baharlara
sense çekip gittin kumdan bir hülyayla
üç yaş altı çocuk! daha ne diyeyim sana
ayırt edemezsin portakalla mandalinayı

ne de güzeldin oysa gecekondular arasında
sohbetler yüzüne açılırdı, pencereler gökyüzüne
ama bir ben bilirdim adresini, bir de çocuklar
ve akşam, dilsiz karanlığıyla çökünce dağlara
bütün yüzünle güler, süt taşırdın yaylalardan
bir peçeteye dokunur gibi ıslak, dokunurdum sana
kar düşende köyde, suya inende geyiklerleydik
dağ yamacı efkarımızla bulutlanan doruklar
çoğaltırdı buğusunu gözlük camlarımızın
ve hep ayıp bir çocuğu oynardı hayat
ne zaman bulsak hep bir ateş başında
zorlardı bizi kendimize biçtiğimiz uzak
İstanbul, o bildiğin deniz kıyısı şehir değil
dört duvar, dört köşe, ortalarda bir cadde
ve ben rüzgarda kafi, mavide asi bildiğin
ateşi harlayan o demirci değilim
kahramanı olmaktan korktuğum
bir masal anlatıcısıyım artık
gözler mahmur, avurtlar ırmak yatağı…
bir görsen yüzyıl geçmiş dersin aradan

bir bilsen geceler karanlıktan da öte bir şey
karınca yürüse, ya da yaprak düşse duyarım
hep bir uçurum öncesi, bir liman tedirginliği
kanatıp sabahları dolduruyor
günlerin bohçasına acıyı
kış güneşine dönüyorken dost gülüşleri
bir bilsen ne çok arıyor buralar seni

pamuk yumağıysa diyorum gökyüzünde bulutlar
yıldız kayarken dileğim kayması mıdır yeniden (!)
ışıkları hiç yanmayan evler gibi duruyor karşımda
demir, beton yığını sanki anılar, üşüyorum
gül kurusu, saman rengi bir hüzünle dönüyorum kendime
ah! unutuyor birileri kaktüs çiçeğinin de solabildiğini
güz geldi diyorlar
duyuyor musun beni
dalda ayva ağır
elde nar kahır…

RENKLİ YAŞAM

Atakan Yusufoğlu’nun diğer bir hobisi ise resim. Çocukluğundan beri karakalem resim çalışmaları var. Gitar ve bağlamayı 15 yıldır çalıyor. Şiir yazmaya da 15 yıl
önce başlamış. Öyküye başlaması ise son döneme denk geliyor. Yusufoğlu, “Şu anda
ağırlığımı şiire veriyorum. Zamanım olsa da hepsiyle ilgilenebilsem” diyor. O, sadece işiyle yetinmeyen rakamlara sanatı da eklemiş bir mali müşavir. Odasını, kendi çizdiği ve çerçeveleterek duvara astığı karakalem çalışmaları süslüyor. Daha çok karakalem çalıştığını söylüyor, Yusufoğlu ve ekliyor: “Suluboya da çalışmak isterim ama
vakit yok. Birkaç çalışmam oldu ama daha çok karakalem ve portre yapıyorum. İnsan
yüzünü çizmeyi seviyorum. Çünkü yüz insanın ruhunu anlatıyor.”
Sanatın her alanında üretimi bulunsa da Atakan Yufuoğlu, hayatı bir bütün olarak ele alıyor. Sanata çok vakit ayırsa da sanatın hayatının odağında bulunmadığını,
bir yandan da geçimini sağlaması gerektiğinin bilincinde olduğunu anlatıyor. İşini de
severek yapıyor. Mali müşavirlik alanındaki bütün gelişmeleri takip ediyor. Atakan Yusufoğlu, “Herkesin iş dışında farklı bir hobisi olması gerekir. Başka şeylerle uğraşarak insanların kendilerini geliştirmesi şart” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Yağmur
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Tiyatrocular
oynayacak
salon
bulamıyor

Duayen tiyatrocu Can Gürzap, bugüne kadar
50 oyunda hem yönetmenlik, hem oyunculuk
yaptı. Tam 45 yılını verdiği tiyatronun en
büyük sorunlarını; izleyici kaybı ve
sanatçıların oyunlarını oynayacağı sahne
bulamaması olarak görüyor. Gürzap,
“Salonlar kapatılırsa tiyatro biter” diyor.
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SEHER KARATAŞ
Devlet tiyatrolarına kırk beş yılını verdi. Oyunculuk dışında, yönetmen,
yönetici, çevirmenlik ve eğitmenlik gibi farklı işleri de bir arada yürütüyor. Aileden tiyatrocu olan Can Gürzap’dan bahsediyoruz. 1944 doğumlu olan Gürzap, ilk tiyatro eğitimini kendisi gibi tiyatrocu olan babası Reşit Gürzap’tan almış. Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyat-
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ŞEHİR TİYATROSUNUN
PERDE ARKASINI YAZDI

Geçen ay tiyatro ile ilgili bir kitabınız çıktı…
Benim ilk kitabım ‘Konuşan İnsan’ adıyla çıkmıştı. Yayınevi daha
sonraki baskılarda kitabın adını ‘Diksiyon ve Söz Söyleme’ diye değiştirdi. Haziran ayında çıkan ‘Perde Arkasından Devlet Tiyatrolarının Gerçeği’ adlı kitabım ise ikinci kitabımdır. Adından da anlayacağınız gibi kitapta, devlet tiyatrosunun gerçeğini ayrıntı şekilde belgelerle anlatıyorum. Ayrıntıya girmeyeceğim ama Şehir Tiyatroları ile ilgili tartışmalara benzer sorunlar Devlet Tiyatroları’nda
da yaşanıyor, kitapta onlara da değiniyorum. Şehir Tiyatroları ile ilgili tartışmanın kaynağı çok yanlış, edebi kurul yanlış. 1927 yılında şehir tiyatrolarında edebi kurul vardı, Muhsin
Ertuğrul başrejisör olarak atandığında ilk iş olarak edebi kurulu kaldırdı.
Tiyatro eğitimi alan gençlerin yurtdışında eğitime ilgisi nedir?
Bugün, benim dönemimdeki gibi burs
verilmiyor. Biz o dönem 5-6 kişi burslu olarak yurtdışında tiyatro eğitim aldık. Ama burslu burssuz
yurtdışında tiyatro eğitimi alan çok genç yok şu
anda. Buradaki tiyatro eğitimi yetersiz, ancak eğitimle sınırlı kalmamanız lazım. Mutlaka kendi kendinizi yetiştireceksiniz. Konservatuar eğitimi sırasında 4 sene tiyatro ile yatıp tiyatro ile kalkmak zorundasınız. Ondan sonra isterseniz yurt-

dışında ve yurtiçinde yapılan çalıştaylara katılırsınız. Yani tiyatro ile yatıp tiyatro ile kalkmadan
tiyatrocu olunmuyor.
Alaylı oyuncuların eğitimlilere göre
şansı az mı bu durumda?
Önemli olan alaylı ya da eğitimli olmak değil. Bana göre iyi ve kötü oyuncu vardır. Alaylılar o eğitimi bizzat pratik yaparak alıyorlar. Ağabeylerinin, ustalarının yanında oynayarak kendilerini geliştiriyorlar. Sizler de biliyorsunuz ki Türkiye’de Cüneyt Türel gibi alaylı çok iyi oyuncu-
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rosu kurucu müdürü oldu. Halen kurucusu olduğu
Dialog Sunuculuk ve Dil Okulu’nda görev yapıyor. Sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.
Can Gürzap, geçen ay ‘Perde Arkasından
Devlet Tiyatrosu Gerçeği’ isimli ikinci kitabını çıkardı. Bu kitabında devlet tiyatrosu sorununa farklı bir bakış getiriyor. Gerçekleri, belgelere, tanıklıklara dayanarak tüm açıklığıyla ele alıp ilginç önerilerde bulunuyor. Deneyimli bir tiyatrocu gözüyle, İBB Şehir Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu’nun özelleştirilme girişimlerini de değerlendiriyor. Gürzap ile tiyatroyu, oyunculuğu,
dizileri ve oyunculuk okulu Dialog’u konuştuk.
Babanız tiyatrocu olmasaydı yine tiyatroyu seçer miydiniz?
Tiyatroyu seçer miydim bilmiyorum ama
ona benzer bir meslek seçerdim. Çünkü ben oturup masa başı iş yapamam, bir şey yaratmak
isterim. Bir daha dünyaya gelsem yine aynı işi
yapardım ama tiyatrocu olmasaydım sinemacı olmak isterdim. Babamın etkisi oldu tabi ama
ben illa tiyatrocu olayım diye düşünmüyordum.
Liseye kadar ufak tefek roller aldım, müsamerelerde oynadım. Babam şehir tiyatrolarında önemli bir aktördü, yönetim kurulundaydı.
İsteseydi beni şehir tiyatrolarının kadrosuna alabilirdi ama tiyatro eğitimi almamı önerdi. İyi ki
de öyle yapmış çünkü doğru olan buydu. Ben de
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan burslu Londra’da da
tiyatro eğitimi aldım. Zaten burada öğrenciyken
dördüncü yıldan itibaren devlet tiyatrolarında başrol oynamaya başlamıştım. Yaklaşık 1.5 yıl Londra’da okuduktan sonra geri döndüm, hem hocalık hem de oyunculuk yapmaya başladım.
Türkiye’deki tiyatro eğitimini nasıl
buluyorsunuz?
Şu anda Türkiye’deki tiyatro eğitiminin iyi
olduğunu söyleyemem. Sistem çok eski, bu sistemin elden geçirilmesi gerekiyor. Uzun yıllar bölüm başkanlığı, hocalık yapanların yerlerini
gençlere bırakması lazım. Gençlerin daha çok yenilik, daha derinlikli bir eğitim getireceklerine inanıyorum. Bizim yurtdışından getirdiğimiz eğitim
sistemi halen devam ediyor.

İSMMMO YAŞAM  31

DÜNYADA BİTMEZ

YAŞAM’IN PORTRESİ

Peki, Türkiye’de ve dünyada tiyatro nereye
gidiyor, bitiyor mu?
Tiyatro dünyada bitmez çünkü orada tiyatro, genel
eğitimin devamlılığını sağlayan bir kurumdur. Eğitim biterse
tiyatro da biter. Sanat ve spor eğitimi insanı insan yapan
özelliklerden birini kazandırır. Ama bizde o eğitim yerine
çocuklar en güzel çağlarını bir yarış içinde geçiyor. Bu çok
yanlış, dünyada böyle bir şey yok. O çocuklar bir yandan
eğitim alırken, bir yandan da sanatla ve sporla uğraşırsa
çok daha sağlıklı olurlar. Toplum olarak bunun farkına varmazsak, sanata ve tiyatroya yatırım yapmazsak tabi ki bizde tiyatro biter. Eskiden futbola bu kadar ilgi var mıydı? Çamurun içinde top oynardı insanlar. Saha yoktu, alt yapı yoktu. Ama zamanla futbola yatırım yapıldı, şimdi futbol en popüler spor oldu. Aynı şekilde tiyatro oynanacak sahneniz,
eğitim verecek okulunuz olmazsa tiyatro da biter. Şu anda
oyun oynamak için tiyatro sahnesi bulamıyor gençler, büyükler. Devletin tiyatro sahnesi yapması gerekiyor, ama bizde devlet tiyatroları kapatmaya çalışıyor.
lar var. Ama ben bir temel tiyatro eğitiminin alınmasından yanayım ancak
bunun illa konservatuarda alınması gerekmiyor. Ancak bugün çoğu oyuncu konservatuar eğitimi alıyor. Yetenek ve çalışma bu işte başarı için olmazsa
olmazlardan. Tiyatro ile yatmak tiyatro ile kalkmak derken çalışmayı kastediyorum. Çalışma başarının büyük bir kısmını oluşturuyor.
Tiyatronun en büyük sorunu nedir sizce?
Bugün tiyatronun en büyük iki sorunundan biri, salon eksikliği,
diğeri de yeni oyun olmaması. Devlet tiyatroyu destekleyeceğine, salonları kapatıyor. Salon olmadığı için tiyatroya ilgi az. Bugün dünyada da yeni oyun yazan yok. Çünkü gençler diziler için, TV için senaryo
yazıyor. Çünkü tiyatrodan para kazanamıyor, diziler tiyatroya göre çok
iyi paralar veriyor yazarlara.
Bugüne kadar 50’ye yakın oyunda hem yönetmenlik hem
oyunculuk yaptınız.
İnsanın yönettiği oyunda oynaması zor. Ama yıllar geçtikçe bir oyunda oynarken dışarıdan sahneyi de görüyorsunuz. İkisinin de kendisine göre
zevkleri var ama tabi tiyatro oyunculuğunun keyfi başka bir şey.
Tiyatro, dizi ve sinema filmi… Hangisinde oynamayı tercih edersiniz?
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Bir oyuncu bu alanların hepsinde oynar, ben de hepsinde oynadım. Tabi tiyatro oyunculuğu daha ağır basıyor, doğrusu da o. İyi bir film,
dizi, iyi bir tiyatro oyunu, bir oyun rejisi, bunların hepsi bir aktörü, tiyatro sanatçısını tatmin eden şeyler. Ben şanslı bir aktörüm, çok genç yaşlardan itibaren her alanda hep büyük rollerde oynadım.
Son yıllarda dizilerde eğitimli oyuncuların değil mankenlerin başrol oynamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Onların başında gelen Kıvanç Tatlıtuğ çok çalışkan, disiplinli, sürekli
kendini geliştiren biri. Çok dizi seyretmiyorum ama gördüğüm kadarıyla
son dizisinde son derece başarılı. Onun gibi birkaç kardeşimiz daha var. İşte
onlar alaylı oyuncular, okullu değiller, sette yetişiyorlar. O da bir yöntem.
TV dizilerinin bu kadar yaygınlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Diziler, Türkiye’nin köklü bir gerçeği. Her gün bir kanalda 5-6 tane
dizi oynuyor. Ve bu iş bayağı ciddi bir endüstri haline geldi. Üstelik çok
kısa sürede uzun metrajlı film uzunluğunda bölümler çekiliyor. Bana sorarsanız bu kadar uzun olması yanlış. Hem çalışanlar yıpranıyor, yoruluyor hem de araya sürekli reklam alındığı için konunun bütünlüğü ze-
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‘KIZLARIM OYUNCU OLMADI’
İki kızınız olduğunu biliyoruz. Onlar da oyunculuk yapıyor mu?
Elif ve Ayşe adında iki kızım var. Elif 34, Ayşe 36 yaşında ve ikisi de oyunculuk yapmıyor. Elif, Bilgi Üniversitesi’nde reklamcılık ve halkla ilişkiler okudu,
iyi bir eğitim aldı ve buraya geldi, Dilaog’un yöneticisi oldu. Büyük kızım Ayşe
ise Mimar Sinan’da sinema okudu. Daha sonra New York’a gitti orada yedi sene
çalıştı. Geçen sene döndü. Onun dönüşüyle birlikte Dialog’un ikinci şubesini açtık Kalamış’ta. Kızlarımın oyuncu olmasını istedim ama çok fazla karışmadım.
Mesela Ayşe çok küçük yaşlarda TRT’de sunuculuk yapıyordu. Bir gençlik programı sunuyordu ve çok beğeniliyordu. Sonra başka programlar da sundu, reklam filmlerinde oynadı. O zaman kendisine bir iki dizi teklifi de geldi ama istemedi oyunculuğu. İsteseydi iyi bir yerlerde olurdu.
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iyi pazarlama yapabilmeleri, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için ders
aldırıyor. Bu derslerde çok değişik yöntemler uyguluyoruz. Genellikle şirketler sorunlarını anlatıp, çözüme yönelik talepte bulunuyorlar. Biz de hemen bir eğitim senaryosu yazıp, uyguluyoruz.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Devlet eliyle tiyatro olmaz” diyor.
Olur mu öyle şey, Avrupa’da, Amerika’da bütün tiyatrolar devletten,
belediyeden çok büyük yardımlar alıyor. Türkiye AB’ye girmek istiyorsa, ödenekli tiyatroların daha da fazlalaşması lazım. Avrupa’da, Amerika’da devlet sadece kendi tiyatrocularına değil, orada gidip oyun oynayan yabancılara da yardımda bulunuyor. Amerika’da yardım almayan tiyatro yoktur.
Ama çok büyük profesyonel, isim yapmış tiyatrolar var, çok uzun dönem
mesela 45 yıl ‘Fare Kapanı’ gibi oyunlar oyarlar ve para kazanırlar o işten. O yüzden bir tek o tiyatroların yardıma ihtiyacı yok ama onların da
yine sponsorları var. Onlar sanata yatırım yapıyor, biz oynayacak salon bulamıyoruz. Hükümet devlet tiyatrosunu, şehir tiyatrosunu kapatır mı bilmiyorum
ama bir heyet kurup başına getirirseniz kapatmaktan beter edersiniz.
Bu anlattıklarınız Şehir Tiyatroları ile ilgili tartışmaların nedeni de değil mi?
O konuda bir şey söylemeyeyim şimdi çünkü bununla ilgili de bir kitap yazmayı planlıyorum. Bazı şeyleri ayrıntılı anlatmam gerekiyor o nedenle şimdi bu konuya değinmeyelim.
Tiyatro izleyicisi sayısında da bir azalma oldu sanırım?
Maalesef izleyici sayısı azaldı, bu konuda bir şey yapamadık yeteri kadar yaygınlaştıramadık tiyatroyu. Çünkü özel tiyatrolar çok zor şartlar altında çalışıyor, salonu yok. Salon olmayınca nerede oynayacaklar. Bir
kere bir oyun çıkardığınızda onu haftanın her günü oynamanız gerekiyor.
Salon olmayınca oynayamıyorsunuz, izleyici ile bağ kuramıyor, ilgiyi kaybediyorsunuz. Bu sorun izleyici sayısını azaltıyor.
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deleniyor. Ama o kadar kısa zamanda yapılan işin bu kadar başarılı ve
kaliteli olması da bir mucize.
En son Kurtlar Vadisi’nde oynadınız ve epeydir de yeni bir
dizide yoksunuz. Neden?
Kurtlar Vadisi’nde beş sene oynadım. Çok beğendiğim bir diziydi, tabi
son zamanlarda rol değerini kaybetmeye başlamıştı çünkü rolün söyleyeceği söz bitmişti. Dizide en uzun yaşayan karakteri oynadım aslında. Dizi
zaten 3-4 ay önce bitti. Başka teklifler var, biriyle el sıkıştık ama ben imza
atmadan oldu demem.
Dialog’u kurdunuz. Gelişimi hakkında bilgi verir misiniz?
Kurulduğunda Dialog’da sadece spikerlik, sunuculuk yani diksiyon
dersleri veriliyordu. Yavaş yavaş büyüdük ve sonra şirketlere kısa süreli eğitimler vermeye başladık. Fakat özellikle Anayasa kitabı atıldığında çıkan
krizde çöktük. Çünkü benim fazla bir mal varlığım yoktu, burayı yaşatmak
için annemin bir dairesi vardı onu sattık. Tekrar ayağa kaldırdık ama genellikle hep cepten yedik. Sonra artık buranın gençleşmesi, yönetiminin değişmesi gerektiğini düşündüm. Baktım küçük kızım Elif bu konularda başarılı, başka şirketlerde bu alanda çalışıyor. Geldi işin başına geçti, burayı
toparladı, yeniledi, hoca kadrosunu genişletti.
Diksiyon, sunuculuk ve oyunculuk eğitimi alan isimler arasında kimler var?
Şu an TV’de seyrettiğiniz iyi spikerlerin neredeyse hepsi buradan mezun. İlk aklıma gelen isimler arasında; Jülide Ateş, Defne Samyeli, Sonay
Dikkaya, Defne Sarısoy, Burcu Esmersoy, Ekin Olcayto, Pınar Esen, Ceyda
Düvenci, Şebnem Dönmez, Elif Ilgaz, Suna Vidinli, Esin Maraşlıoğlu, Ebru
Şallı, Lale Mansur, Çağla Kubat, Ebru Gürsoy, Didem Uzel, Hande Kazanova, Cansu Dere, Şevval Sam, Helin Avşar var.
Şirketler ne tür dersler alıyor sizden?
Şirketler elemanlarına; daha doğu iletişim kurmaları, konuşmaları,
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Mutluluk mu para mı?

KARİYER

MUTLULUK

Çalışanların
vakitlerinin önemli bir
kısmını geçirdiği
işyerlerindeki
mutluluğu,
sanılandan önemli.
Araştırmalar
insanların paradan
çok işyerinde
mutluluğa ve huzura
önem verdiğini
gösteriyor. Çalışanları
için mutlu ortam
yaratmayan şirketlere
bu durum ise verim ve
para kaybı olarak geri
dönüyor.
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PARA

MUTLULUK

AYŞEGÜL EMİR
Yüzü devamlı gülüyor, işine dört elle sarılıyor,
iş başarısı devamlı artıyor, bütün hedeflerini tutturuyor, çevresine olumlu elektrik yayıyor. Kısacası mutlu bir çalışan olarak çevresini de mutlu ediyor. Çalışanların vakitlerinin önemli bir kısmını geçirdiği işyerlerindeki mutluluğu, sanılandan fazla önem taşıyor. Ama gerçekte durum çok da bunu yansıtmıyor. Çoğu
insan kendilerine uymayan, motive edilmedikleri, kişisel çatışmaların yer aldığı işyerlerinde para kazanmak ve geçim kaygısıyla mutsuz bir şekilde çalışmak
zorunda kalıyor. Artan rekabet ortamında daha da ağırlaşan çalışma şartları, çalışanları her gün biraz daha
mutsuz hale getiriyor. Ama araştırmalar insanların paradan çok işyerinde mutluluk ve huzura önem verdiğini gösteriyor.
Yeni nesil şirketler ve yöneticiler çalışan mutluluğunu önemserken, motivasyon düşüşünü engellemek
için alternatif yaklaşımlara yöneliyorlar. Uzmanlara göre,
çalışan mutluluğunda yöneticinin rolü her şeyden çok
önem taşıyor.

MUTLU

PARA

Yetenekvekariyer.com İnsan Kaynakları Müdürü Cengiz
Çatalkaya, çalışanların şirketlerden en büyük beklentilerinin
mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı olduğunu söylüyor. Çatalkaya, “Artık çalışanlar isteyerek ve severek çalışmak, şirketlerine bağlanmak istiyorlar.
Günümüz çalışma yaşamının yoğun olması, zayıflayan akrabalık ilişkileri, yerini
klan tarzı şirketlere bırakmaya başladı. Artık işimiz hayatımız oldu. Eskiden yaşamak için çalışan insan, şimdi çalışmak için yaşıyor. Aksi halde ortaya başarısız çalışma ortamı ve mutsuzluk çıkıyor” diye konuşuyor. Çatalkaya’ya göre, Türkiye’de yaşamak için çalışmak zorunda olup mutsuz olan önemli bir çalışan kesim var.
Bunun da pek çok nedeni olduğunu vurguluyor: “İlki,
sevdiği işi yapamamak. Yetenekler, işlere uygun olmayınca vasatlık, ortalama performans ortaya çıkıyor.
Ve mutsuzluk oluşuyor. İkincisi ise yöneticilerin tavrı…
Mutsuz yöneticiler de çalışanlarda ciddi huzursuzluk
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UK
MUTLUL

PARA

ULUK

oluşturuyor. Mutlu çalışanların olduğu işyerinde ise, işini seven çalışanlar, ortak akıl, yönetici takdiri ve başarı var. Özellikle yeni kuşaklar böyle çalışma
ortamlarında daha mutlu ve daha üretken oluyorlar. Yöneticiler, çalışanlarını takdir etmeyi ve ödüllendirmeyi bilmeli. Herkes değerli olduğunu ve önemli olduğunu hissetmek ister. Bunu çalışanlara göstermek gerekiyor.”
Yapılan araştırmalarda işten ayrılan çalışanların yüzde 80’inin yöneticileri yüzünden ayrıldığı belirlenmiş. Çetinkaya, “Yönetici demek huzur demek.
Para tek başına huzur getirmiyor. Hayatımız artık işimiz olduğu için işyerinden huzur ve mutluluk beklemek gerekiyor” diyor. Çetinkaya, işyerinde mutluluğun formülünü de “Yeteneklerinin çalıştığı işe uygun olması, çalışanın yaptığı işi sevmesi ve işinde başarılı olması, üstleri ve arkadaşları tarafından takdir edilmesi ve önemsenmesi” şeklinde özetliyor.

MUTSUZLUK BULAŞICIDIR

Peki, çalışanlarını mutlu etmeyen şirketleri nasıl bir süreç bekliyor? Bu
tarz şirketleri ilk bekleyen sorun verimsizlik. Özellikle hizmet sektöründe çalışan firmaların gelirleri çalışanlarının mutluluğuyla doğrudan orantılı. Çetinkaya,
“Mutsuz ve sık değişen çalışanlar, müşteriyi de mutsuz ediyor. Mutsuzluk bulaşıcıdır. Yine unutulmamalı ki mutluluk da bulaşıcıdır. Mutluluk verimle doğru orantılıdır. İşyerinde mutluluk yoksa o şirketin para kazanması beklenemez.”

HUZUR YOKSA….
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Yurtdışında ileri görüşlü şirketler, mutluluğu o kadar
önemsiyor ki bu alana bakan bir pozisyon bile oluşturulmuş.
Bu pozisyonun adı Chief Happiness Officer (CHO) yani Çalışanların Mutluluğundan Sorumlu Başkan Yardımcısı. İşte
Mutluluk Projesi de (Happy At Work), uluslararası şirketlerin
çalışanlarının beklentilerini karşılamaya yönelik başvurdukları alternatif yaklaşımlardan biri. Merkezi Danimarka’da bulunan bu projenin yaratıcısı ise kurumun CHO’su da olan Alexander Kjerulf. Bu görevin mucidi olan Kjerulf, çalışanları mutlu edecek uygulamaları şöyle sıralıyor:
 Adil bir maaş
 Haksız işten çıkarmalar olmaması
 Makul çalışma saatleri
 Haksız ceza verilmemesi
 Pozitif olmak
 Öğrenmek ve sürekli ilerlemek
 Açıklık ve kaynak paylaşımı
 Karar alma süreçlerine dahil olmak
 Kendini ve diğer çalışanları önemsemek
 Neşeli ve canlı bir ortam
 Ofis partileri
 İşe anlam katacak her şey

KARİYER

Türk çalışanların paraya mı, huzura mı önem verdiğine gelince... Çetinkaya’ya göre, kısa vadede önce paraya, uzun vadede huzura önem veriyorlar.
Yani huzur yoksa, bir yere kadar paraya önem veriliyor ve şirket terk ediliyor.
Yine huzurlu ortamı daha yüksek maaş teklifi gelse bile bırakmayan çalışanlar
da var. Huzursuz ve mutsuz çalışanlarda da ilk görülen şey performans düşüklüğü.
Daha sonra dikkat eksikliğinden ve odaklanamamaktan kaynaklanan hatalar kendini gösteriyor. Buna bağlı olarak başarısızlık ortaya çıkıyor. Bu da müşteriye ve işlere yansıyor. Çetinkaya, “İşyerinde huzursuzluk varsa o işyeri eninde sonunda ciro düşüşü yaşayacak ve şirketin kendisi ve patronu da huzursuz
olacaktır” diye bu konudaki görüşünü özetliyor.

İŞE ANLAM KATILMALI
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EĞİTİM

Yaş küçük sorun büyük

Okula başlama yaşı 5.5’a
çekildi. Ancak bu yıl aynı
zihinsel ve fiziksel
gelişimi göstermeyen
çocuklar birlikte eğitim
görecek. Velilerin kafası
karışık. Uzmanlar,
düzenlemeye sıcak
bakmıyor.
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CAN KIZILDAĞ

olanlarla aynı sınıfta eğitim görecek.

Eğitimde 4+4+4 yasasıyla birlikte çocukların 5.5 yaşında ilkokula başlama zorunluluğu doğdu. Düzenleme, tartışmaları da beraberinde getirdi.
Pek çok uzman ve aile 5.5 yaşında okula başlamanın erken olduğu kanısında.
5.5 yaşında okula başlama şartı özellikle bu
eğitim döneminde bazı sorunlara yol açacak gibi
görünüyor. Çünkü 30 Eylül’de 66 ayını yani 5.5 yaşını doldurmuş çocuklar, geçtiğimiz yıl anasınıfında
olan ve bu yıl 1. sınıfa 6.5-7 yaşında başlayacak

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Osman Abalı, 5.5 ile 6.5 yaş arasındaki çocuklarda önemli fiziksel farklılıkların olduğuna dikkat çekiyor. Bir aylık yaş farkının dahi
çocukta farklılıklar oluşturduğunu belirten Abalı,
bunun en büyük nedeni olarak bu yaş grubundaki
çocuklarda gelişme sürecinin çok hızlı olmasını gösteriyor. Doç. Dr. Abalı, 5.5 yaşındaki çocukların her-

BİR AY BİLE ETKİLİYOR
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hangi bir şeye dikkatini tam veremezken, 6 yaşındakilerin çok ilgili olabildiğini belirtiyor.
Gelecek eğitim döneminde fiziksel olarak zayıf çocukların ezileceğini ve baskı altına alınacağını
aktaran Abalı’ya göre daha büyük çocuklar, hâkimiyet kurmak isteyecek.
5.5 yaşındakiler ise ders başarısı
açısından da kendilerini gösteremediği takdirde bu yeni eğitim öğretim
sisteminde sıkıntılar yaşayacak. Okul
fobisi, yaşıtlarından uzaklaşma, derslere karşı ilgisizlik, anksiyete bozuklukları ve depresif süreçler meydana gelebilecek.

ERKEN YAŞ
ÖNEMLİ AMA...

Merve
Deniz
Özkurt

9-10 YAŞINDA İKİNCİ KADEME

Sendikalar da 5.5 yaş düzenlemesine mesafeli. Eğitim-Sen Genel
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DÜNYADA DURUM NE?

200 ülkenin 30’unda çocuklar 5 yaşında (60-72 ay); 130 ülkede 6 yaşında (72-84 ay); 40 ülkede de 7 yaşında (84 ay sonrası) eğitime başlıyor. İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde
zorunlu temel eğitim 5 yaşında başlarken, ilköğretim 1 ve 2. sınıfta çocuklar, okuma yazma öğrenmiyor,
okul öncesi eğitime yakın bir eğitimden geçiriliyor. Almanya, ABD, İtalya, İsviçre gibi ülkelerde ise çocuklar 6 yaşında eğitime başlıyor. İskandinav ülkelerinde de “çocuğun psikolojik, sosyal ve zihinsel gelişimini tamamlaması” amacıyla temel eğitime başlama yaşı 7 olarak uygulanıyor.

Başkanı Ünsal Yıldız, okula başlama yaşının düşürülmesi için "çocuklarımıza ve eğitim sistemine yapılacak
en büyük kötülük" nitelemesini yapıyor. Yıldız, yeni düzenlemeyle birlikte eğitimin kamusal özelliğinin ortadan kalkacağını, çocukların çok erken yaşta meslek edinmeye zorlanacağını ve kız çocuklarının okullaşma oranının ciddi biçimde düşeceğini savunuyor. Ünsal Yıldız şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Erken yaşta eğitime başlanması çocukların eğitimlerini tamamlayamadan, daha soyut ve üst düzey eğitim gerektiren
ikinci kademeye 9 ya da 10 yaşında gitmeleri anlamına geliyor. Bu durumun çocuklar üzerinde yaratacağı
olası olumsuz etkileri görmezden gelmek mümkün değil. Çocuk gelişimi ile ilgili bilimsel veriler, çocukların somut işlem dönemini 6-11 yaş olarak ortaya koyuyor” diyor.

EĞİTİM

Anaokulu öğretmeni Merve Deniz
Özkurt da 5.5 yaşındaki çocukların
erken yaşta ilkokula gönderilmelerinin, çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bırakacağını düşünüyor. Özkurt,
"Bu yaştaki çocukların, bilişsel, duygusal- sosyal ve fiziksel bakımdan henüz yeterli düzeyde olmaması, onların
okuldan soğumalarına neden olabilir. Çocuğun eğitime erken yıllarda başlamasının önemli olduğunu biliyoruz.
Bununla birlikte bu eğitimin çocuğun
hazır olmasıyla birlikte uygun zamanda ve uygun mekanlarda yapılmasını göz ardı etmemeliyiz" diyor.
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SAĞLIK

Aşırı terleme sorunuyla
başa çıkmak mümkün.
El ve yüzlerdeki
terlemelerde cerrahi
müdahale bile
uygulanıyor. Koltuk altı
terlemeleri için ise son
yıllarda botoks
yaptıranların sayısı
artıyor.
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Aşırı terlemeye
botoksla tedavi
ILGIN ŞENYÜZ

Yaz demek sıcak demek… Sıcaklarda ise insanların en büyük sorunlarından biri terlemek… Aslında terlemek normal bir vücut fonksiyonu ama ‘aşırı terleme’ bazılarının hayatını cehenneme çeviriyor. Bırakın fiziksel sorunları ruhsal sorunlara bile yol açıyor. Terleme aslında doğal bir olay. Normalde bir insan terleyerek günde 500 cc civarında sıvı kaybedebiliyor. Bunun üstündeki ise aşırı terleme
yani bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor. Terin salgılanması sinir sistemimizdeki sempatetik denilen kısmın çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Toplumun yüzde 1’inde bu
sistemin aşırı düzeyde çalıştığı tahmin ediliyor. Ancak artık aşırı terleme birçok bi-
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limsel yöntemle tedavi ediliyor. Bu tedavi yöntemlerine geçmeden önce aşırı terlemenin nedenlerini göz atmakta yarar var.

TERLEMENİN NEDENLERİ
Aslında aşırı terlemenin nedeni tam olarak bilinmiyor. Bir kısmı doğuştan kaynaklandığı gibi stressin aşırı terlemeye neden olduğu biliniyor. Troid bezinin aşırı çalışması, böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan bazı sorunlar, şişmanlık, menopoz, ağır psikiyatrik
rahatsızlıklar ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılan hormonlar aşırı terlemeye
yol açabiliyor. Zaten terleme tedavisine başlamadan önce nedeninin saptanması gerekiyor. Bu nedenle sağlık kurumlarında önce hastanın aldığı ilaçlar gözden geçirilirken, menopozda olup olmadığı araştırılıyor. Endokrinoloji uzmanı tarafından troid ya da böbrek
üstü bezlerinden sorunun kaynaklanıp kaynaklanmadığı da saptanmaya çalışılıyor. Bu
araştırmalar sonucunda hiçbir sorun saptanmazsa doğuştan sempatetik sinir sisteminin
aşırı çalıştığı kabul ediliyor.

ÖNCE GENEL TEDAVİ
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CERRAHİ TEDAVİSİ DE VAR
Aşırı terlemede doktorlar uygun görürse
cerrahi tedavi de öneriyorlar. Cerrahi tedavi
daha çok ellerdeki ve yüzdeki aşırı terleme
için öneriliyor. Endoskopik transtorasik sempatektomi olarak adlandırılan teknikle koltuk
altından bir delik açılıp akciğer bölgesindeki
yüz ve ellere giden sinirlerin başlangıç bölgesi
kesiliyor. Ayaklardaki terleme için bel bölgesindeki sinirlerin kesilmesi uygun görülüyor. Sadece koltuk altı terlemelerinde koltuk
altı ter bezlerinin alınması ile iyi sonuçlar elde
ediliyor.

KOLTUK
ALTLARINA
YAPILIYOR
Koltuk altı terlemelerinin tedavisinde son yıllarda en geçerli yöntemlerden biri botoks. Sinir iletisini bloke eden bu yöntem, koltuk altı ter bezlerinin çalışmasını sağlayan kolinerjik sinir iletisini lokal
olarak durduruyor. Bu tedavinin nasıl uygulandığına
gelince… Öncelikle koltuk altındaki aşırı terleme bölgesi iyot-nişasta boyama yöntemi ile tespit ediliyor.
Belirlenen alanda deri altındaki 10-15 noktaya 100150 botoks enjeksiyonu yapılıyor. Ağrısız olan bu işlem maksimum 10 dakika sürüyor. İşlemden sonra
kişi hemen normal yaşamına dönüyor. Yöntem bir yıl
boyunca kişinin terleme sorunundan kurtulmasını sağlıyor. Botoks’un cerrahi yöntemden farklarına gelince… Cerrahi yöntem uygulanan hastaların yüzde
84’ünde vücudunun başka bir yerinde aşırı terleme
başladığı belirtiliyor. Cerrahi yöntemde anestezi alınması, kalıcı iz kalınması gibi riskler de bulunuyor. Bu
nedenle günümüzde koltuk altı terlemesinde ‘riski daha
az’ olduğu belirtilen botoks yöntemi kullanılıyor.

SAĞLIK

Aşırı terleme sorunuyla başa çıkmak için cerrahi tedavi yöntemlerine geçmeden önce genel tedavi yaklaşımları uygulanıyor. Rahatsız olan kişiye hafif kıyafetler giymesi öneriliyor. Terleyen
bölgeye talk pudrası ve aleminyum
klorid içeren solüsyonlar sürmesi salık
veriliyor. Bunların sonuç verip vermediği
kontrol ediliyor. Hatta bazı hastalarda sempatetik sinir sisteminin çalışmasını azaltmak için ilaçlar da kullanılıyor. Eğer hastanın strese bağlı aşırı terlediği tespit
edilirse de psikoterapi öneriliyor. Bu genel tedavilerden başarılı sonuç alınmazsa
başka yöntemler deneniyor. Asışı terlemede
kullanılan tedavi yöntemlerden biri, iyontoforez. Bu yöntemde küçük su banyosu içinde el ve ayaklara hafif elektrik akımı veri-

liyor. Bu sık sık tekrarlanıyor. Bu yöntem hafif ve orta derecede terleyen hastalarda iyi sonuç veriyor. Terleme daha çok ellerde, koltuk
altında, ayak altlarında yüzde ve gövdede oluşuyor. Botulinum toksini ile uygulanan tedavi daha çok koltuk altı terlemesinde kullanılıyor. Botulinum toksini aslında doğal bir zehir. Tıpta sulandırılarak kullanılan bu toksin,
ter bezlerini çalıştıran sinirleri felç ederek etki
gösteriyor. Terlemeyi üç-dört kat azalttığı saptanan bu tedavi 6 ile 12 ay arasında aralıklarla tekrarlanıyor.
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K A P A K

Hayatınıza hareket katın

İÇİNDEKİLER

Hareketsiz yaşam sürmek zorunda kalan herkesin imdadına
yetişen spor salonlarında yok yok... Bazılarında fitness trendleri
içinde pilatesi bile geride bırakan zumba öne çıkıyor, kimi ziller
eşliğinde oryantal fırtınasıyla sarsılıyor. Daha dingin hareket
isteyenler içinse pilates ve yoga gibi seçenekler var.

14

Z İ R V E D E K İ L E R

Yeni teşvik paketinde girişimciler de yer almalı

Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin yeni başkanı Ali Yücelen, girişimci
sayısını artırmak için kolları sıvadı. Yeni projelerinde genç girişimci, genç
işsizler ve engellilere öncelik verecek. Yücelen, “Yeni teşvik paketinde
girişimciliğin de teşvik edilmesini istiyoruz” diyor.

D O S Y A

Çağdaş resme yatırım yapın

10

Son 10 yılda Türk resminin yıldızı yeniden parladı. Müzayedeleri takip edenler
artarken, zenginleşen yeni orta-üst kesim için resim prestijli bir yatırım aracı oldu. Bir
zamanlar ağırlıklı klasik dönem resimleri el değiştirirken, artık olgun
24
çağdaş ve çağdaş ressamların eserleri ilgi görüyor.

GÜNDEMİN SESİ

Ekonomi dergiciliğinin canlı tanığı

Para, Ekonomik Panorama, Power, Platin, CNBC-e
Business gibi dergilerde yayın yönetmenliği yapan
Aydın Demirer, ekonomi dergiciliğinin
20
tarihine de tanıklık etti.

YAŞAMIN PORTRESİ
Tiyatrocular
oynayacak
salon bulamıyor

Duayen tiyatrocu Can Gürzap, bugüne kadar 50
oyunda hem yönetmenlik, hem oyunculuk
yaptı. Tiyatronun en büyük sorunlarını; izleyici
kaybı ve sanatçıların sahne
bulamaması olarak görüyor.
30

KARİYER

R E N K L İ

Y A Ş A M

On parmağında on sanat

Mali müşavir Atakan Yusufoğlu’nun müzik, resim,
şiir ve yazı alanlarında çalışmaları var. Yusufoğlu,
gitar ve bağlama çalıyor, beste yapıyor.
Çocukluğundan beri karakalem resim çiziyor.
Atakan’ın hedefi bestelediği
28
şiirlerinin albümünü çıkartmak.
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İSMMMO HABER

Çalışanların vakitlerinin önemli bir kısmını
geçirdiği işyerlerindeki mutluluğu, sanılandan
önemli. Araştırmalar insanların paradan çok
işyerinde mutluluğa ve huzura önem
verdiğini gösteriyor.
34
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Onlara da
yaz bakımı gerekli
Evcil dostlarımızın yazın tıraş ve banyosuna özen
gösterilmesi gerekiyor. İki ayda bir banyo
yaptırmak yeterli… Ancak her gün tüylerini
fırçalamak onlar açısından daha
sağlıklı… Köpeklerin tüy yapısına
göre tıraş edilmesi de önemli.

DOSTL ARIMIZ

ILGIN ŞENYÜZ
Dostlarımızın doğal giysisi tüyleri. Özellikle kışın onları soğuktan koruyan bu tüyler, yazın bazı cinslere yük olabiliyor. Bu nedenle tüylerin temizliği ve tıraşı yazın daha çok önem kazanıyor. Genellikle tıraş için dostlarımızı veterinerlere götürüyoruz ama son zamanlarda kedi-köpek kuaförleri de yayılmaya başladı.
Öncelikle belirtmeliyiz ki, her köpeğin tıraş yapılması mümkün değil çünkü her köpeğin farklı bir tüy yapısı var. Örneğin doberman cinsi köpekler tıraş olmaz. Ancak Kafkas, Alman kurdu, husky, golden retriever,
labrador, cocker, terrier gibi birçok cins tıraş oluyor. Dostlarımız genel olarak iki şekilde tıraş ediliyor. Ya makine kullanılıyor ya da makasla tüyle-
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ri kesiliyor. Ancak schnauzer, airdale, wirehaired pointing griffon, wire fox
terrier, welsh terrier, kery blue terrier gibi köpek cinslerinin tıraşında makas veya makine kullanılmıyor. Tüyleri elle koparılarak tıraş ediliyor.

TÜY YAPISINA GÖRE TIRAŞ
Önemli olan köpeğe uygun, doğal tüy yapısını bozmayacak şekilde tıraş etmek. Bazılarında makas vurulması tüylerin sertleşmesine veya
beyazlamasına yol açıyor. Sert tüylü köpeklerde makas veya makineden
sonra tüyleri yumuşuyor. Küçük ve uzun tüylü köpekler daha zor tıraş ve
banyo ediliyor. Bu köpeklerin tüyü uzun olduğu için tıraş sırasında canları yanabiliyor. Bu nedenle bu küçük dostlarımız zorluk çıkarıyor. Büyük köpeklerin tıraş edilmesi ve banyosu daha kolay olduğunu belirtelim.
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Genellikle yaz aylarında tıraş daha sık yapılıyor. Ancak yağmur çamurdan dolayı kirlenen, keçelenen tüyler nedeniyle kışın düzeltme tıraşları da tercih ediliyor.

AZ BANYO FAYDALI
Tıraş kadar köpeklerin yıkanması da onların bakımlarının
önemli bir parçası. Uzmanlar köpeklerin sık yıkanmasını önermiyor. Hatta az yıkanmalarının daha sağlıklı olduğunu belirtiyorlar.
Aslında sokağa çıkarılan dostlarımız çabuk kirleniyor. Sahipleri de
günlük koşuşturma içinde her gün onların tüylerini fırçalamaya zaman ayıramıyor. Sık sık fırçalanmayan tüyler keçeleşiyor. Böyle olunca tek yol köpeğe banyo yaptırmak oluyor. Genellikle dostlarımızı sahipleri en az ayda bir banyo yaptırıyor. Oysa sık banyo dostlarımızın doğasına aykırı. Onların derilerindeki koruyucu yağ tabakasına zarar veriyor. Ayrıca fırçalanmadığı için keçeleşen tüyler de banyoyu genelde güçleştiriyor.
Köpeği iyi yıkamak yetmiyor. Tüyleri nemli bırakmak da dostlarımıza karar veriyor. Nemli tüyler, köpeğin kokmasına neden olabilir. Köpeklerin kulak, tırnak, ayak aralarının temizlik sırasında
özenle elden geçirilmesi şart. Örneğin ayaklarına dikenler girebilir ve ciddi sorunlara yol açabilir. Banyoda kullanılan şampuanın
da kalitesi önemli. Şampuan kaliteli olsa bile kullanırken köpeklere direkt sürülmesini veterinerler tavsiye etmiyor. Şampuanı sulandırarak kullanmak daha faydalı…

BAZI KEDİLER İÇİN BANYO ŞART

MAYIS-HAZİRAN 2012

Dostlarımızın kuaför
fiyatları (TL)
Cins
Kaniş
Cocker
Saint Bernard
Chowchow
Golden retriewer
Av köpeği
Rotwailer
Samoyed
Colie
Kedi

Tıraş
45-85
45-60
100
75-90
75-90
70
75
80-90
75-80
50

Banyo
20-40
30-35
50-60
30-40
30-40
35
30-40
35-35
30-40
30

DOSTL ARIMIZ

Kediler genellikle kendilerini temizleyebiliyor. Bu nedenle
banyoya ihtiyaç duymuyorlar. Ancak Himalayalar ile İran kedileri kendilerini temizlemiyor. Ciltlerinin hava almasını sağlamak için
çok sarsmadan banyo yaptırılması gerekiyor. Uzun tüylü kedilerde günlük bakım olarak tüylerin fırçalanması, gözlerin temizlenmesi gerekiyor. Hayvanınızın tüy yapısına uygun olan fırçalar seçilmeli ve buna alışmaları sağlanmalı. Bu yüzden de fırçalama işlemine yavruyken başlamakta yarar var. Günlük olarak parmak
araları kontrol edilmeli, batan veya sıkışan bir cismin iltihabik bir
duruma yol açması engellenmeli. Uzun tüylü kedilerin tüylerinde
kıtıklanma, dolaşma meydana gelmemesi için 2.5 ya a 3 ayda bir
tıraş edilmeleri, banyo yaptırılmaları ve taranmaları gerekli. Bu sayede tüy yumaklarını yutmaktan kedinizi alıkoymuş olursunuz. Derileri hava almadığı için meydana gelebilecek mantar, egzama gibi
hastalıklar da engellenir. Hoşlanmasalar da kediler de banyo yapabilirler. Ancak derilerinin hassas olduğunu göz önüne alınarak
mutlaka dermatolojik şampuanlar kullanılmalı, asla insanlara özel
ürünler kullanılmamalı.
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Çiğ köfteye gelllll!

LEZZET

GAYE DELEN

Orijinali, sinirsiz ve yağsız etle yapılır. Mecliste bile tavana çok
yapıştırılmışlığı vardır. Bir bölgeye özgüyken son birkaç yılda bütün Türkiye geneline yayıldı. Gerçeği çiğ etli olsa da asıl genişlemeyi etsiz çeşitleriyle yaptı. Güneydoğu Bölgesi’ne özgü olan bu yemek ‘fast food’laşarak (hızlı yemek) bütün ülkeyi sardı. Evet, çiğ köfteden bahsediyoruz.
Zincirleşerek franchise haline gelen çiğ köfte şirketleri, herkesin
bu yemeğin müptelası olmasını sağlıyor. Önce Tatlıses, sonra Komagene, Çiğköftem, Sait Usta derken çiğ köfte sayısız bireysel ve kurumsal
girişimcinin işi oldu. Çiğ köftenin ne olduğunu bilmeyen yoktur. Bulgur,
isot, kıyılmış et, salça, soğan, maydanoz ve baharatların yoğurulup karıştırılmasıyla hazırlanıyor. Genellikle ince ve uzun köfte parçaları şeklinde ve marul yaprağı ile servis ediliyor. Çiğ olarak tüketileni daha çok
adı Şanlıurfa’yla anılan bir yiyecek. Şanlıurfa'nın dışında Adana, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Mardin gibi illerde de yöresel farklılıklar gösteren çiğ köfteler var. Avrupa Birliği standartları nedeniyle etlisine sınır getirilmesi nedeniyle etsiz çiğ köfteyle açılımını yaptı.
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Çiğ köfte, fast
food’laşarak Türkiye
geneline yayıldı.
Gerçeği çiğ etli olsa
da asıl genişlemeyi
etsiz çeşitleriyle
yaptı. Bulgur, isot,
kıyılmış et, salça,
soğan, maydanoz ve
baharatların
yoğurulup
karıştırılmasıyla
hazırlanıyor. İşte
etsiz çiğ köfte
rehberi…

ÇİĞ KÖFTE EFSANESİ

Çiğ köftenin kökeni ise hep rivayetlerle açıklanıyor. En fazla itibar gören rivayete göre, ilk çiğ köfte Hazreti İbrahim döneminde Urfalı bir ev kadını tarafından bulunmuş. Nemrut, Hz. İbrahim’i yakmak için
hazırlayacağı büyük ateş için bütün odunları toplatmış. O dönemde bir
Urfalı avcı, avladığı ceylanı eve getirerek hanımından yemek yapmasını
istemiş. Hanımı evde odun bulunmadığını söylemiş. Avcı, hanımından
bu duruma bir çare bulmasını istemiş. Bunun üzerine kadın, ceylanın
budundan bir miktar yağsız et çıkararak bir taş üzerinde başka bir taşla ezmeye başlamış. Sonra ezilmiş eti bulgur, biber ve tuzla karıştırarak yoğurmuş. Yeşil soğan, maydanoz eklemiş. Böylece Urfa'nın o meşhur çiğ köftesi ortaya çıkmış. Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı günden bir
hatıra olarak bu yemek bugünlere kadar kaldı.

TÜRKİYE’DEN AVRUPA’YA…

Türkiye’de etsiz çiğ köfte sektörü yıllık 600 milyon lira ciroluk büyüklüğe ulaşmış durumda. Markaların çoğu özellikle Türklerin bulunduğu şehirler başta olmak üzere Avrupa’ya da açılmıştı. İSMMMO Yaşam
olarak en iyi hazır etsiz çiğ köfte zincirlerini araştırdık.

KASIM - ARALIK 2010

YAPILIŞI
MERASİMLE OLUR

Uzmanlarına göre asıl çiğ köftenin yapılışı merasimle olur. Çiğ köfte sanatı biberle eti terbiye etmek olarak tanımlanır. Kullanılacak et yağsız ve sinirleri alınmış ve oldukça iyi çekilmiş olmalı. Bıçakla çekilmişi ya da dibekte dövülmüşü makbul. Kişi
başı bir çay bardağı bulgur kullanılır. Domates salçası, biber salçası, halka şeklinde dilimlenmiş soğan,
sarımsak, isot, pul biber, limon, envai çeşit baharat
ve yeşillik katılır. Önce bulgur salçayla yoğrulmaya
başlar. Sonra diğer malzemeler konur. Hamur yoğurur
gibi yoğurmamak gerekir, böyle yoğurmak çiğ köfte literatüründe beceriksizlik olarak nitelendirilir. Yoğururken güç kullanmak çok önemli. Avucun içine doldurulan köfte, avucun yumuşak bölgesi ile tepsiye
sürtülür, tepsiye sürtülürken elde edilen ısı enerjisinin köfteye oldukça etki ettiği söylenir. Ter akması
ve terle yoğrulan çiğ köftenin de yeri ayrıdır. Köfte
yoğrulurken su yerine buz kullanmak tercih edilir. Buz
eridikçe köfte yoğrulur. Yarım saat, kırk dakika kadar yoğrulan köfteler elde ufak parçalar haline getirilerek sıkarak servise hazırlanır.

KASIM - ARALIK 2010

TATLISES ÇİĞKÖFTE: 1997 yılında İbrahim Tatlıses tarafından kurulan Tatlıses Gıda, çiğ köfteyi zincirleştiren firmalar arasında. Lahmacun zincirlerinde üretilen çiğ köftenin çok beğenilmesi nedeniyle İbrahim Tatlıses tarafından Seyrantepe’de bin metrekarelik alanda son teknoloji ile üretim yapan Tatlıses Çiğköfte fabrikası kuruldu. Türkiye genelinde 400 bayii hedefleyen Tatlıses Çiğköfte, açılışından itibaren bir
ay gibi kısa sürede 170 bayilik vermiş. Bayilik sayısını hızla artırıyor. Kulllandığı doğal ürünlerle öne çıkıyor.
ÇİĞKÖFTECİ SAİT USTA: Çiğ köftenin güvenilir adreslerinden biri de Çiğ Köfteci Sait Usta. Hızlı yayılan ve bayileşen çiğ köftecinin kurucusu Sait Aybak. 1999’da Adıyaman’dan İstanbul’a gelip restoranlarda çalışmış. 2003’de kendi işini kurmuş. Aybak, ikinci markası
olarak da Battal Bey’i pazara sundu. Çiğköfteci Sait Usta kaliteli malzeme
ve hijyenik ortam sunmaya özen gösteriyor. İstanbul’daki yayılmasının
yanı sıra özellikle Kocaeli ve Sakarya en güçlü olduğu iller. Sait Usta,
Türkiye’nin tamamına yayılmayı hedefliyor.

LEZZET

ÇİĞKÖFTEM: 1993 yılında kuruldu. En büyük çiğ köfte fast food
zincirleri arasında. Türkiye ve yurtdışında geniş bir şube ağı var. Türkiye’de toplam 130 şubesi bulunan zincir, yurtdışına da açıldı. Franchise
(isim hakkı) sistemiyle büyümeye devam ediyor. Yurtdışında da Almanya,
İngiltere, Belçika gibi ülkelerde şubeleri var ve genişleme ağına her geçen gün daha fazla ülkeyi katıyor. ‘Etsiz çiğ köfte’ sloganıyla yola çıktı. ABD’de bile şube açma hedefi var.
KOMAGENE: Super Grup bünyesinde bulunuyor. Adını Kommagene Krallığı’ndan aldı. Kommagene Krallığı, bugünkü Adıyaman ilinde, Persler ve Romalılar arasında dönemin iki süper gücü ile barış içinde yaşamış bir devlet. Barışın, diplomasinin ve uygarlığın sembolü olarak görülüyor. Çiğ köftenin de ilk çıkış yerlerinden. Şirket, geleneksel lezzetleri, Türk kültürüyle ve tarih mirasıyla da yaşatma adına, ürettiği ürünlere Komagene adını verdi. Komagene ilk üretimine İstanbul’da başladı. Bugün yüzden fazla noktaya ulaştı. Etsiz çiğ köftede iddialı. İddiasını yurtdışına da taşımak istiyor.
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MODA

Alyanslar
değerli taşlarla
renklendi
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Alyans, "bir ömür boyu mutluluk”
hedefiyle çıkılan yolculuğun simgesi…
Ancak alyans seçimi hiç kolay değil. Hele
bir de gittikçe artan modeller arasında…
İki renkli ve renkli değerli
taşlarla süslenmiş
alyans
modelleri artık
daha çok tercih
ediliyor.

CAN KIZILDAĞ
Yaz, evlilik ve nişan törenlerinin yoğun
olarak gerçekleştiği bir dönem. Düğün hazırlıklarının belki de en can alıcı noktası, alyans
seçimi. Kadın ve erkek arasında sonsuz mutluluk, beraberlik ve bağlılığın işareti olan alyansın seçimi her zaman için çok zordur. Ömür
boyu taşımaya değer alyansı bulabilmek için
biraz ter dökmek gerekiyor.
Alyansta öne çıkan modelleri İSMMMO
Yaşam Dergisi okurları için araştırdık... Son yıllarda mücevher markaları orijinal tasarımla-
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rı ile alyansa farklı görünümler veriyor. Gelin adayları için değişik formlarda
alyanslar tasarlanırken,
damat alyansları da bu değişime ayak uyduruyor. Genellikle
firmalar damatlara; gelin için tasarlanan alyansın taşsız modelini sunuyorlar.

ALYANSLAR RENKLENDİ

Alyans tasarımlarına göz attığımızda beyaz altının halen sarsılmaz
bir yeri olduğu görülüyor. Son dönemlerde pembe altın, pembe beyaz, pembe sarı alyanslar da ön plana çıkıyor. Modern bir görünüm yaratmak için
sarı ve beyaz altının, hatta kırmızı altının birlikte işlendiği alyans tasarımlarına ulaşabilmek artık daha kolay.
Klasik alyanslar yine çok gözde ancak klasik alyansların yerini, platinin popülerleşmesiyle birlikte artık çok farklı
taşlarla süslü özel ürünler aldı. İki renkli alyanslar ve üzerine beyaz veya renkli taşlar
kullanılarak yaratılmış alyans modelleri revaçta. Bu alyansları zenginleştiren zümrüt,
safir, yakut gibi değerli taşlar. Renkli değerli taşlar, son yıllarda her zamankinden
daha fazla ön planda. Canlı renkleri ile adeta altına yeni bir ruh katıyorlar. En çok tercih edilen taş ise safir. Pırlantanın kullanıldığı ve çok ilgi gören ve bu senenin trend
modellerinden biri de nazar boncuğu desenli alyanslar...

ALYANSINIZA
İYİ BAKIN

 Alyansınızı başka mücevherlerinizle birlikte
aynı kutuya koymayın. Böylece çizilmesini önlemiş olursunuz.
 Altın parçaların temizliği için renkli taşlı ürünler bile olsa her zaman bir miktar sıvı sabun, ılık su ve
yumuşak bir fırça kullanınız. Ardından güzelce durulayıp
ilk görünümüne kavuşması için kurumaya bırakınız.

ÖZEL DE YAPTIRABİLİRSİNİZ
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 Alyansınızdaki pırlanta ve renkli taşlar özel
bakım ister. Bu tür parçaları yüksek ısı değişimlerinden
ve düşmelerden korumalısınız. Pırlantalar çizilmez ancak kırılabilir.
 Eğer beyaz altın alyansınız varsa bu renk zamanla matlaşabilir. Bu gibi durumlarda alyansınız rodyumla yapılacak olan periyodik bakıma alınmalı.

MODA

Alyanslarda şimdilerde kalın modeller de popüler… Değişik dokuları
olan kalın halkalar çok tercih ediliyor. Düz kalın halkalı alyansların yanı
sıra çizgi ve şeritlerden yapılan sarı altın ve gümüş renklerinin kullanıldığı şık tasarımlar da dikkat çekiyor.
Eğer piyasada olanların dışında özel bir alyans tasarımı yaptırmak
isterseniz bunun için 3-6 haftalık bir süre yeterli. Bunun dışında önemli bir nokta da nikah yüzüğü ile nişan yüzüğünün uyumlu olması. Eğer ileride ikisini birlikte kullanacaksanız, nikah
alyansı seçerken bu noktaya da
dikkat etmekte fayda var.
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Önce
sonra

EVİM EVİM

FERİDE AY
Nihayet evlenmeye karar verdiniz. Heyecan dorukta... Şimdi sıra ev kurmaya geldi. Bu noktada aman dikkat; birçok kişi evlerini
seçmeden önce eşya aldıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Bu yüzden eşyaları satın almadan önce
oturacağınız evi mutlaka
belirleyin. Eşya seçimini
ise daha sonraya bırakın.
Rahatınız için alacağınız eşyalar, elbette yeni
evinize uygun olmalı
ama kiralıyorsanız daha
sonrasını da düşünmenizde büyük fayda var.
Bu noktada uzmanlar,
fonksiyonel olduğu kadar sökülmeye ve mon-
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Yeni ev kurma
hazırlığı içinde
olan birçok kişi
evlerini seçmeden
önce eşyalarını
aldıkları için
sıkıntı yaşıyor. Bu
yüzden eşyaları
satın almadan
önce oturacağınız
evi mutlaka
belirleyin. Tabii
yaşayacağınız ev
kiralık ise ileride
taşınabileceğinizi
de hesaba katın.

taja elverişli mobilya seçilmesini öneriyorlar.
Eşya seçimine geçmeden önce metreyle evin ölçülerini alın. Gerekirse evin bölümlerinin ölçülendirilmiş basit krokilerini çizin.
Eğer ölçü almayı bilmiyorsunuz mimarlar
imdadınıza yetişecektir... Alacağınız kanepe,
yatak, masa, sehpanın vb. boyutlarının ne ol-

ması gerektiğini belirleyin. Evdeki kapılar ve
koridorların ölçüsü bile mobilyaların geçebilmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda duvarların da ölçülerini alın. Dar bir alanda duvarlar büyük önem kazanır. İnanın ki, ürünleri satın alırken bu bilgiler size çok yardımcı olacak.

BASİT KROKİ VE ÖLÇÜLER

Mağaza sergilerinde görülen mobilyalar, eve yerleştirdiğinizde tahmininizden fazla yer
kaplayabilir. Sıkıntı yaşamamanız
için çizdiğiniz basit krokiler üzerine
eşyaların yaklaşık büyüklüklerini
not edin. Bu sayede kabaca ana
mobilyaların yerleşimi ve kalan yaşam alanlarının oranını kâğıt üzerinde görmüş olursunuz. Marka-
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laşmış mobilya firmaların birçoğunda bulunan
mimari bilgisayar yerleşim programları vasıtasıyla evinizin mobilyalı halini hem görsel hem
de ölçüsel açıdan test etme şansınız da var. Böylelikle eşyaların evinize sığmaması veya hayalinizdeki görüntüyü vermemesi gibi son dakika
sürprizlerinden kurtulmuş olursunuz.

İHTİYAÇ LİSTESİ YAPIN

İhtiyaçlarınızı belirleyerek bir liste oluşturun. İhtiyaçlarınızı listelemeniz çok önemli çünkü evlilik öncesi günlerde yaşanan duygu yoğunluğu karar vermenizi etkileyerek gerekli gereksiz birçok eşyanın alınmasına yol açabilir. Sıklıkla kullanılmayacak eşyaların alımı yaşam alanını kısıtlar, evleri olduğundan daha dağınık ve
dar gösterir.
Eviniz küçükse mobilyalar ayrı bir önem
kazanır. Mekândan maksimum faydalanabilmek
için az mobilya ile çok fonksiyon sağlamanın
önemli olduğunu unutmayın. Çok fonksiyonlu mobilyalar kullanarak aynı odayı hem yatak odası hem de oturma odası olarak kullanmanız mümkün olabilir. .
Yeni ev kurarken evinizin tarzını belirlemekte de yarar var. Modern, minimalist çizgiler,
az detaydan mı hoşlanıyor, yoksa klasik modelleri,
avangard tarzı mı seviyorsunuz? Dekorasyonda
yaşanmışlığı olan mobilya ve objeleri kullanarak, vintage tarzı ya da klasikle moderni doğru
harmanlayarak eklektik bir tarz mı istiyorsunuz?
Buna karar vererek tercihlerinizi yapın.

DUVAR ZEMİN UYUMU
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Eşyalarınızı satın almadan önce bütçenizi oluşturun. Listenizdeki ürünlerin
karşılarına piyasada gezerek edindiğiniz fikre göre fiyatlarını yazın. Toplayarak bütçenize uygun olup olmadığına karar verin. Bütçenizden fazla rakamlara ulaştıysanız,
öncelikle zaruri olmayanları belirleyin. Ancak unutmayın günümüzde artık her bütçeye uygun istediğiniz tarzda ürüne ulaşmak mümkün. O nedenle daha çok ürün
görmek için daha çok gezin, araştırın.

meyin. Alanınız darsa açık renkli zemin kullanın, koyu renkli zeminde mutlaka açık renkli halıları tercih edin.

ÖZEL ALANLAR OLUŞTURUN

Yatak odası sadece uyumak için tasarlanmış bir bölgeden çok, bilinçaltında insanların gizli köşeleridir. Dolayısıyla rahat
ve ergonomik bir yatak dışında yeteri kadar
saklama alanı da bulunmalıdır. Bazalı ya-

taklar ve çok gözlü gardıroplar kullanmaya
özen gösterin. Bu seçim, ev değiştirdiğiniz zaman da işinize yarayacaktır.
Mutfak dolaplarının tasarımında açık
renklerin tercih edilmesinde fayda var. Açık
renkler sadeliğin yanı sıra aydınlık ve geniş
bir görüntü sağlar. Banyolarınızda hem eşiniz hem de kendiniz için ayrı ayrı alanlar yaratmaya özen gösterin. Böylelikle şahsi eşyalarınızı özgürce yerleştirebilirsiniz.

EVİM EVİM

Renk seçiminde beğenileriniz kadar, mekânın yapısal özellikleri de önemlidir. Dar, karanlık mekânlarda açık renkleri daha geniş göstermesi için tercih edebilirken, geniş ya da bol
ışık alan yerlerde canlı tonları kullanabilirsiniz.
Yine tercihe bağlı olarak bol ışık alan bir mekânda
açık renkler kullanabilir ve güneşin enerjisini uzun
süre içeride depolayabilirsiniz. Duvar ve zemin
uyumuna da dikkat edin. Zıt renklerin uyumunu, açık koyu dengesini ve ahengini göz ardı et-

BÜTÇE BELİRLEYİN,
YARI YOLDA KALMAYIN
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Büyük (Deli) Petro’nun
hayalindeki şehir
Rus Çarı 1. Petro, 300 yıl
önce bataklıktan bir
Avrupa şehri yaratmış.
Kanallarıyla ‘kuzeyin
Venedik’i olarak anılan
St. Petersburg,
bozulmayan mimari
dokusu, müzeleri ve
katedralleriyle görülmeye
değer. Hele bir de beyaz
geceler döneminde
giderseniz, bu şehirde
nefes almanın tadına
doyulmaz.

GEZİ-DÜNYA

GÜLŞEN KANDEMİR
Son yıllarda en çok görmek istediğim şehirlerden birisi Saint Petersburg’du… “Rusya’nın
Venedik’i’ olarak bilinen bu şehirle ilgili okuduklarım 22-30 Haziran tarihlerinde ‘beyaz geceler’in yaşandığı dönemde şehrin tadına doyulmayacağını anlatıyordu. Kuzey yarım kürede
yaz yaşanırken geceler aydınlanıyor, zorlu ve
soğuk bir kış geçirmiş olan St. Petersburg sakinleri bu aydınlık geceleri sokaklarda geçiyormuş. Her insanın hayatta mutlaka bir defa
tanık olması gereken bu doğa olayı karşısında
şehre turist akını olduğunu söylemeye gerek yok
sanırım.
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Ben iş gezisi ile kültür gezisini birleştirdiğim için St. Petersburg’a beyaz geceler döneminde gitmek kısmet olmadı. Şubat ayının
ortasında uçağımız Pulkova Havaalanı’na indiğinde termometre eksi 25 dereceyi gösteriyordu. Henüz Antartika’ya gitmediğimden en
soğuk havaya ilk kez bu şehirde tanık olduğumu
söyleyebilirim. Bizi otele götürecek otobüse bindiğimizde İstanbul’un kar manzaraları ve sıkışan
trafiği aklıma geliyor. Ancak bu şehrin geniş
meydan ve yollarında ne fazla araç, ne de fazla insan var. Hayat sakin bir şekilde akıyor. Yaklaşık 20 kilometrelik bir yol bittikten sonra otelimize ulaşıyoruz. Tüm eski Doğu Bloku ülkelerinde olduğu gibi bu şehirdeki bazı binaların

görüntüsü beni ürkütüyor. Otelimizde maalesef bunlardan biri… Sonu gelmeyecek hissi veren bir genişlikte bir bloktan oluşuyor. Bu otelde odamı ve yolumu nasıl bulurum endişesine
kapılarak odama yerleşiyorum. Otelde öğlen
yemeğimizi yedikten sonra panoramik şehir gezisi için otobüsteki yerlerimizi alıyoruz.

BÜYÜK PETRO’NUN HAYALİ

Bu şehrin en fazla 300 yıllık geçmişi var.
Rehberimiz de şehrin ‘mimarı’nı anlatarak şehir hakkında bilgi vermeye başlıyor. Türklerin
‘deli’ dedikleri, Rusların ise ‘büyük’ sıfatıyla andığı Çar 1. Petro, burada bir Avrupa şehri yaratmayı hayal etmiş. Büyük Petro, bir Venedik
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Hermitage Müzesi

Puşkin Kasabası

Puşkin Heykeli
Neva Nehri

 Dünyanın en önemli müzelerinden
Hermitage Müzesi’ni ve buraya bağlı olan Kışlık Saray’ı ziyaret edin.
 Yapımında 32 çeşit mermerin
kullanıldığı, bünyesinde Rusya’da yaşayan
yabancı uyruklu sanatçıların eserlerini barındıran Mermer Saray’ı görün.
 St. Petersburg’un en eski taş binası
olan ve mimarisinde denizcilik temalı rölyefler
yer alan görkemli Yazlık Saray’ı gezin.
 Neva Nehri kıyısında küçük bir ada
olarak kurulmuş olan Petro-Pavel Kalesi’nde, nehrin kenarında muhteşem şehir
manzarası eşliğinde yürüyüş yapın.
 1881 yılında Çar II. Alexander’ın suikaste uğradığı yerde yapılan ve
aynı zamanda Yeniden Diriliş Kilisesi olarak da bilinen beş kubbeli Dökülen Kan Kilisesi’ne gidin.
 Dökülen Kan Kilisesi’nin hemen karşısında yer alan turist pazarında
geleneksel hediyeliklerden alın. Özellikle
iç içe geçen matruşka bebeklerden dünya
liderlerinin yüzleriyle yapılanları çok tercih ediliyor.
 Dünyanın en görkemli katedrallerinden olan "Aziz İsak" Katedrali’ni görün.
Katedralin tam karşısındaki Çar 1. Nikola’nın
bronzdan yapılan heykeli ve heykel kadar
güzel olan kaidesi önünde fotoğraf çektirin.
 St. Petersburg’a yapacağınız gezinin ayrılmaz parçalarından biri şehrin
nehirlerine yapılacak tekne gezisi olmalı. Moyka Nehri boyunca sakin bir yürüyüş yaparak
şehrin nefes kesici yapılarını izleyebileceğiniz
gibi bir su taksisine binerek de yorgunluğunuzu atabilirsiniz.

GEZİ-DÜNYA

‘Aziz İsak’ Katedrali

BUNLARI
YAPMADAN
DÖNMEYİN
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BORÇ ÇORBASI, MANTAR VE VOTKA

GEZİ-DÜNYA

St. Petersburg’da dünya mutfaklarının tüm örneklerini bulabilirsiniz. Amerikan fastfood’undan İtalyan restoranlarına kadar her türlü alternatif mevcut.
Rusya’da soğuk havalarda bol bol meşhur borç (borcka) çorbalarını içebilirsiniz. Zaten genelde çorba niyetine bunu önünüze koyuyorlar. Lahana ile yapılan,
üstüne krema dökülen suyu bol bu çorbayı ben çok
sevdiğimi söyleyemem. Ancak Rusların et yemekleri lezzetli… Mantarı da çok seviyorlar. Hemen her yemekte bir mantar sosuna rastlıyorsunuz. Damak zevkine düşkünseniz burada mantar turşusu, füme ba-

lık çeşitleri, yumurta dolması, baharatlı peynir gibi
çeşitleri içeren soğuk başlangıç tabağı olan zakuskileri deneyebilirsiniz. Ruslar votka konusunda dünyada bir numara. Smirnoff, Absolut gibi markaları
votkadan saymıyorlar. Russian Standart markalı votkaları oldukça favori… Ruslar genellikle votkayı sek
içmeyi seviyorlar. Ama siz isterseniz Demidov Restoran’da bal ve karabiber aromalı votkaları deneyebilirsiniz. Buradan hediye olarak, Krupskoy ya da
Moskova menşeili Krasny Oktyabr adlı dünyaca ünlü
çikolatalardan da satın alabilirsiniz.

seyahati sırasında etkilenip, aynı şehri yaratmaya karar vermiş. 1703
yılında Çar, buraya Avrupa’nın en ünlü mimarlarını davet etmiş. Yıllar
süren çalışmalarla köprüler, kaleler, saraylar, heykeller ve dev katedraller
inşa ettirmiş. Özellikle katedrallerde Roma’daki Katolik tarzı mimari örnek alınmış. Evler, adeta ortaçağ Avrupa’sından fırlamış gibi… Rakımı
0 olan ve Baltık Denizi’ne kıyısı olan bu şehir, 40 küsur adacık üzerinde planlı bir şekilde inşa edilmiş. Sonuçta da ortaya muhteşem bir Avrupa şehri çıkmış.
1924’e kadar St. Petersburg adıyla bilenen şehir, Lenin’in ölümünün
ardından Leningrad olarak anılmaya başlanmış. Komünizmin yıkılmasından sonra da eski ismine kavuşmuş. Zerafetiyle, mimari bütünlüğüyle
St. Petersburg görülmeye değer bir şehir... Kışın çoğu donsa da yazın teknelerle seyahat edilen kanallarıyla Kuzey’in Venedik’ini yaratmayı başarmış 1. Petro. Ancak bence asıl övgüyü onun mirasına sahip çıkan sonraki yönetimler ve Ruslar hak ediyor. Çünkü şehirde dolaşırken her binaya büyülenmiş gibi bakıyorum. Hiçbir aykırı yapı göremiyorsunuz. Sanki üç asır öncesinde yolculuk yapıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Mavi,
pembe gibi canlı renklerle dimdik ayakta olduğunu haykıran binaların
birçoğunun temizlendiğini ve restore edildiğini de belirtmeliyim.
St. Petersburg güzel bir şehir… Bu şehre gölge düşüren tek şey ise
komünizm döneminden kalan bazı yapıların harap görünümü… Özellikle
St. Petersburg’un girişindeki kilometrelerce uzanan Moskovskaya Caddesi’nin iki tarafında uzanan bazı binalar kötü durumda. Ancak bunlarda
da restorasyon ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini görmek, gelecek adına ümit veriyor. Otobüsümüz şehrin ünlü caddesi Nevski’de ilerliyor. Ardından devasa Isaac Katedrali’nin muhteşem cephesini hayranlıkla seyredip, önünde resim çektiriyoruz. Sonrasında gördüğümüz en önem-
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Şehir’deki granit
heykeller turistlerin
ilgisini çekiyor.

li yapı Amirallik Binası… Şair Puşkin’in heykelinin süslediği Sanatçılar
Meydanı, 1917 devriminin simgesi Aurora Gemisi bende iz bırakan diğer görüntüler. Elbette yolculuğumuz boyunca yollarımızın sık sık kesiştiği,
şehrin simgesi olan Neva Nehri’ni de unutmamalıyım. Bu nehir tam 70
kilometrelik… Şehri dört bir taraftan sarmış. Şu anda birçok bölümü donmuş olan nehrin üstünden insanların yürüyerek karşı kıyıya geçtiklerini izlemek beni biraz ürkütüyor. Hatta maceracı bazı gençlerin nehrin
üstünde araba yarışı yaptıklarına da şahit oluyoruz.

HERMİTAGE MÜZESİ

Yaklaşık yarım günümüzü alan bu gezi sonrasında otelimize dönüyoruz. Akşam yemeği, muhabbet derken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Ertesi gün yarım gün iş toplantısına katıldıktan sonra Hermitage
Müzesi’nin yolunu tutuyoruz. Burası dünyanın üçüncü büyük müzesi…
2 milyon eser bulunuyor. Müzede Çarlık ve devrim dönemine ilişkin eserler olduğu gibi dünyanın önde gelen ressamlarının ve sanatçılarının eserleri bulunuyor. Yapılan bir hesaba göre, bu müzede her eserin önünde
bir dakika durulsa, müze gezisi ancak bir haftada tamamlanabilirmiş.
Bu müzede dünyanın en büyük tablo koleksiyonu bulunuyor. Rembrand’tan
Leonardo Da Vinci’ye Michalengelo’dan Picasso’ya kadar birçok ressamın orijinal eserleri bulunuyor. Zaten bulunan tablo sayısıyla da Hertimage, Guiness Rekorlar Kitabı’na girmiş. Müzedeki özel rehberimiz, birçok ünlü ressamın eseri hakkında bize uzun uzun bilgi veriyor. Genel olarak ekipteki insanların sıkıldığını gözlemliyorum. Ancak ilkokul çağındaki birçok çocuğun gruplar halinde öğretmenlerinin etrafında çember
oluşturup resimleri dakikalarla izlemesi dikkatimi çekiyor. Öğreniyorum
ki, uygulamalı eğitim amacıyla öğrenciler buraya getiriliyormuş.
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EN KANLI KUŞATMA LENİNGRAD

St. Petersburg’u gezerken, tarihte yaşanan bir insanlık dramını da hatırlamanızda fayda var. 2. Dünya Savaşı sırasında Leningrad, Almanlar tarafından 8 Eylül 1941 tarihinde son kara bağlantısı da kesilerek kuşatılmış. Her ne kadar Sovyet kuvvetleri kente girmek için 18 Ocak 1943
tarihinde dar bir kara koridoru açmayı başardıysa da Alman kuşatması, 872 gün sürmüş. Leningrad kuşatması, modern tarihin en uzun süreli

ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olarak biliniyor.
Dünyanın en ağır kayıplarla
sonuçlanmış üçüncü kuşatması olarak kabul ediliyor. 1 milyon insanın
açlık ve bulaşıcı hastalıklardan öldüğü bu kuşatma sırasında Hermitage
Müzesi boşaltılmış, fabrikalar Sibirya’ya taşınmış, ekonomi çökmüş. Ruslar o günleri unutmamak için bazı binaları kurşun izleriyle saklarken, Nazi’lerin getirdiği bazı taşları da binaları yeniden yaparken kullanmışlar.

Türk grubunun en ilgisini çeken resim,
Katerina’nın resmi oluyor. Baltacı Mehmet
Paşa ile gönül ilişkisi olduğu söylenen Çariçe’nin
hikayesini rehberimiz ballandıra ballandıra anlatınca, ona daha yakından ilgi gösteriyoruz.
Şaka bir tarafa; Çar ailesinin günlük hayatta kullandığı eşyalar zaten müzenin en yaşayan eserleri. Çar ailesi burayı kışlık saray olarak da kullanıyormuş. Hermitage Müzesi’nin 2 bin odası bulunuyor. Nehir kenarındaki bu muhteşem
yapı gezmekle bitecek gibi değil. Biz dört saatte ancak 100 odasını gezebildik.

HAVA SOĞUK AMA…
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Müzeden çıktığımızda akşam olmak
üzere. Bir kahve içmek için Nevski Bulvarı’na
gidiyoruz. Yeni yapılan alışveriş merkezleriyle
bu cadde çok hareketli. Sanki bütün güzel kızlar ve dünyanın en ünlü moda markaları burada
toplanmış gibi… Biraz dolaştıktan sonra bir kafe
bar bularak sıcak bir kahve içiyoruz. Ruslar kahKış aylarında Niva Nehri’nde bir balıkçı.
ve yerine daha çok votkayı tercih ediyor gibi…
Zaten sokaklarda dolaşırken ellerinde votka şimanda Rus edebiyatçısı Puşkin’in doğduğu ve liseye kadar eğitim gördüğü
şesi olan orta yaşın üstünde çok sayıda erkek ve kadın görebiliyer. Burada 600 hektar üzerinde bulunan Katerine Sarayı’nı ziyaret ediyoyorsunuz. İnsan burada soğuğa alışıyor. Hele kar fırtınası yoksa
ruz. Bu ihtişamlı yapı, kar altında daha bir güzel görünüyor. 18. yüzyılda
üşüdüğünüzü hissetmiyorsunuz bile… İki gündür hava açısından
Katerina tarafından yaptırılan sarayın bulunduğu kasabada, aristokrasi Çar
şanslıyız. Soğuk ama kar yağışı yok. Buradaki karların kum gibi
ailesiyle buluşurmuş. Ancak bu muhteşem yapı 2. Dünya Savaşı sırasında
ince olması dikkatimi çekiyor. Aşırı soğuk nedeniyle karın kristaloldukça hasar görmüş. Almanlar burayı üç yıl karargah olarak kullanmış.
leştiğini öğreniyorum. Bu karın üstünde kaymak daha zor. Rus anSavaş sonrasında saray yeniden restore edilmiş. Ancak bu kasabaya gidernelerin bebek arabalarında bu karda çocuklarını gezdirmesini de
ken, savaşın izlerinin silinmediği yapılar da görüyoruz. Ruslar özellikle bu
ilgiyle izliyoruz.
yapıları kurşun izleriyle saklıyor.
St. Petersburg, tam 200 yıl boyunca Rusya’nın başkenti olSt. Petersburg gibi bir şehirde insan birkaç hafta bile kalsa sıkılmaz.
muş. Taa ki 1917 devrimine kadar… Çar ailesi kışın Hermitage SaBiz üç güne hem işi hem geziyi sığdırıyoruz. Ancak beyaz gecelerin olduğu
rayı’nı kullanırken yazın daha çok Puşkin Kasabası’na gidermiş.
bir
dönemde bir şehre gelmeyi aklımın bir köşesine not ediyorum.
Biz ise bir kış günü Puşkin’in yolunu tutuyoruz. Bu kasaba aynı za-
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İstanbul’un hemen yanı başında, termali,
yazlıkçıları, seracılığıyla ünlü bir şehir
Yalova. Atatürk’ün de çokça vakit geçirip
‘benim şehrim’ dediği bu il. Kaplıcaları,
doğal ve tarihi güzellikleriyle yerli ve
yabancı turisti davet ediyor.

Atatürk’ün şehri: Yalova

GEZİ-TÜRKİYE

AYŞEGÜL EMİR

Yalova denince herkesin aklına meşhur Yalova kaymakamı hikayesi gelir… Oysa İstanbul’un hemen yanı başındaki şehir, denizi, doğası, tarihi ve kaplıcalarıyla ziyaretçilerine çok şey vaat ediyor. Atatürk’ün
çokça vakit geçirip ‘benim şehrim’ dediği bir il olması da değerini artırıyor.
İstanbul’a yakınlığıyla önemli bir tatil merkezi Yalova. Yazlıkçıların
gözde mekanı. Bir zamanlar İstanbul’un ilçesi olan şehir, termal kaplıcalarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Küçük ve sevimli Yalova, Marmara Bölgesi’nde oksijen merkezi çünkü şehrin yüzde 70’i ormanlardan
oluşuyor. Doğa turizmiyle ilgili her türlü sporu şehirde yapmak mümkün.
İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunan merkezi konumu da şehri öne çıkaran diğer bir özelliği.
Yalova’nın yazlıkçısı ve müdavimi olarak İstanbul’dan deniz otobüsüyle yola çıkıyorum. Yanımda misafir olarak gelen ve şehri ilk kez
görecek olan bir arkadaşım var. Bir saati bulmadan iskeleye yanaşıyoruz. Deniz otobüsünden kalabalığı yararcasına iniyorum. ‘Hoş geldin’ der-
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cesine sıcak bir hava yüzüme çarpıyor. Haziran ayı ve şehir adeta yazlıkçıların hücumuna uğramış. Bir yıldır gitmediğim yazlık için gereken
alışverişi yaparak minibüs durağına yollanıyoruz. İstikamet Çınarcık. Depremden sonra meraklısı azalsa da ilçede yazlıkçılar halen yoğun. Çınarcık
plajlarıyla ünlü. Yazlığın kapısını açar açmaz bu oksijen diyarında havasız kalmış evle karşılaşıyoruz ama ev bir saat içinde temiz havaya kavuşuyor. Yerleşmeyi tamamlayınca önce yorgunluk ardından da uykuya
davet eden akşam çöküyor. Güneş ışınları yerini ay ışığına bırakırken ertesi günün programı için biz de uykuya dalıyoruz.

YÜRÜYEN KÖŞK

Güzel bir kahvaltının ve yazlıkçı komşuların muhabbetlerinin ardından güneşin dik ışınlarına aldırmadan yola düşüyoruz. İlk durağımız
Atatürk Köşkü oluyor. Yani meşhur Yürüyen Köşk. Atatürk, tarımda modern teknikleri kullanması için kişisel mülkü olan Yalova’nın doğusundaki ‘Millet Çiftliği’ni düzenletmiş. Deniz kıyısında ikameti için de 1929’da
bir çınarın yanında, iki katlı bu köşkü yaptırmış. Köşkü dolaşırken o dönemde kullanılan eşyaların hala muhafaza edilmiş olması ilgimi çeki-
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yor. Bütün eşyalar yerli yerinde. Kim bilir nelere, ne insanlara tanıklık etmişlerdir. Dilleri olsa da Cumhuriyet’in ilk dönemlerini anlatsalar. ‘Yürüyen Köşk’ adını alma hikayesi ise
şöyle: “Atatürk, bir gün köşke gittiğinde, orada çalışanlar,
yandaki çınar ağacının dalının köşkün çatısına vurduğunu,
çatı ve duvara zarar verdiğini söyleyerek, çınarın köşke doğru uzanan dalını kesmek için izin istediler. Atatürk ise, çınar
ağacının dalının kesilmesi yerine, binanın tramvay rayları
üzerinde biraz ileriye alınmasını istedi ve bu isteği gerçekleştirildi.” Bu köşk, Atatürk’ün doğa ve ağaç sevgisini yansıtan canlı bir tanık gibi…

TERMAL’DE KAPLICA KEYFİ

Yalova’da Atatürk’ün köşkü bir tane değil. Atatürk köşklerinin izini sürmek için bu kez rotamızı kaplıcalarıyla ünlü
Termal ilçesine çeviriyoruz. Termal ilçesinde ilk olarak Atatürk Köşkü’ne gidiyoruz. Ulu önderin kaplıcalardan yararlanmak için kaldığı ev burası. Burayı da gördükten sonra
biz de şifa kaynaklarından yararlanmak için mola veriyoruz. Üzerimize çöken rehavet, çevreyi gezme merakımıza engel olamıyor. Sudüşen Şelalesi’ni görmeden gidilmez. Üvezpınar köyünden, 8 kilometre uzaklıkta bulunan şelale ve çevresi doğal güzellikleriyle büyüleyici. Eşsiz bir baraj gölü, deniz ve doğa manzarası başımızı döndürmeye yetiyor.

ÇİFTLİKKÖY’DE BİR KAHVE
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Bu kez rotamızı Çiftlikköy’e çeviriyoruz. Benim de daha
önce görmediğim Kara Kilise’yi merak ediyoruz. Hamam ve
kilise olarak kullanılan yapının kalıntılarını uzun süre inceliyoruz. Bizans mimarisi çok etkileyici. Çiftlikköy’de de aynı
zamanda Atatürk’ün gelip kahve içtiği ve bir süre dinlendiği evi de olduğunu öğreniyoruz. Ev halen koruma altında...
Yalova’nın sahil kenarındaki ilçesi Altınova ise, farklı dönemlere
ait hamamları, su kemerleri, çeşmeleri ve kalesiyle ilgi uyandırıyor. Seracılık, dış mekan ve süs bitkileri de şehrin ekonomisinin kaynağını gösteriyor. Seralardaki meyveler iştah
uyandırıyor.
Bir sonraki gün Armutlu’yu geziyoruz. Eski camileri,
çeşmeleri, hamamlarıyla tarihi eser ziyafeti sunuyor bize.
Kaplıcaları da meşhur. İlçeye beş kilometre mesafede yemyeşil bir vadi üzerinde şifa dağıtıyorlar. Kararan hava geri
dönüş zamanımızın geldiğini hatırlatıyor. Birkaç gün içinde
Yalova’yı ve ilçelerini gezmenin verdiği iç dinginliğiyle geri
dönüşe geçiyoruz.
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GEZİ-TÜRKİYE

YALOVA
KAYMAKAMININ
HİKAYESİ

Meşhur Yalova kaymakamını bilmeyen yoktur.
Hikayesi de Mustafa Kemal Atatürk dönemine dayanıyor.
O dönem ilçe olan kente yeni atanan kaymakamla bir
ayakkabı boyacısı arasında geçtiği rivayet edilen ve zamanla fıkraya dönüşen diyaloğun anısının yaşatılması için kaymakam ve boyacıyı temsilen bir heykel de yaptırılmış. Yalovalılar, meşhur kaymakam hikayesini
şöyle anlatıyor: “Bir gün Yalova’ya genç bir kaymakam
atanmış. İstanbul’dan Yalova’ya geldiğinde iskelenin
tıklım tıklım olduğunu görmüş. Yanından geçen bir boyacıya sormuş: “Bu kalabalık Yalova kaymakamını bekliyor değil mi?” Boyacı, gülmüş: “Kim takar Yalova kaymakamını ağabey. Halk Gazi Paşa’yı bekliyor.”
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YÜKSEK ÖĞRENİM
MERKEZİ OLMALI
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GEZİ-TÜRKİYE

Yalova’nın ekonomisi, turizm, çiçekçilik, süs bitkileri ve tarıma dayanıyor.
Yalova Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası’nın (YSMMMO) 240 üyesi var. YSMMMO Başkanı İslam Doğan, şehrin aslında depremin yaralarını henüz saramadığını söylüyor. İnsanların bir nebze
geçmişi unutsa da Yalova’nın eskisi gibi
doluluk oranlarını yakalayamadığını belirtiyor. Şehirde ağır sanayinin bulunmadığını dile getiren Doğan, şunları söylüyor:
“Şehirde turizm dışında çiçekçilik, seracılık sektörleri
var. Meyve, sebze, küçük esnaf ve hizmet sektörü
ağırlıklı. Çok esnaf var. Şehirde KOBİ bile yok. Muhasebeciler olarak en önemli mükelleflerimiz esnaftan oluşuyor. Ama Kocaeli ve İstanbul yolları üzerinde kurulan alışveriş merkezleri esnafın işini bozdu. Buna çözüm bulunması gerekir. Körfez geçiş köprüsü yapılacak. Onun da bağlantısı köylerden geçecek. İstanbul daha da yakınlaşacak. Onun getirilerini dört gözle bekliyoruz.”
İstanbul’a çok yakın olan şehirde üniversite kurulması gerektiğini de dile getiren Doğan, şu
görüşleri dile getiriyor: “Yalova’da birkaç iyi üniversite olması gerekir. İstanbul’daki bazı üniversitelerin kısmen buraya kaymasını sağlamak
lazım. Bunun için geç kalındı ama yüksek öğrenimin burada oturması gerekir. Yeşilliği, suyu bol
bir ilimiz var. Turizm de geliştirilmeli. Teşviklerle
de çiftçilerin yaşamasını sağlamak lazım. Yaz ayları en hareketli sezon, bütün kış yazın gelmesini
bekliyoruz.”
İslam Doğan, Yalova’da eğitim ve kültür seviyesinin de yüksek olduğuna da değinerek, “Şehrin konumu da çok önemli dört büyük şehrin kavşak noktasında. Ayrıca bu şehir Atatürk’ün çokça gelip ‘benim şehrim’ dediği bir yer. ‘Yalova’da yaşamak güzeldir’ diye sloganımız var. Ekonomimiz daha
da düzelirse yaşamak daha güzel olacak” diyor.
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Bu gösteri
kaçmaz

KÜLTÜR-SANAT

Boğaz’da
yıldız
geçidi
sürüyor

Turkcell Kuruçeşme Arena’da yine bu yaz yıldızlar geçidi
var. Temmuz ayında başlayan
konserler 4 Ekim’e kadar devam
edecek. Türk rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, 31 Ağustos Cuma akşamı Turkcell Kuruçeşme Arena’da
sahne alacak. Yaklaşık 15 yıl önce
“Deli Düş” ile başlayan, “Derindekiler” albümüyle devam eden
yolculuğunun kilometre taşlarının yer alacağı konserde Kıraç severler eski ve yeni Kıraç şarkılarıyla
coşacaklar.
Türk sanat müziğinin dev
ismi Emel Sayın da Turkcell Kuruçeşme Arena’da sevenleriyle
buluşacak. İki bölümden oluşacak
konserde sanatçıya Selçuk Tekay
şefliğinde dev orkestra ve 40 kişilik
koro eşlik edecek. Sürpriz konuk
sanatçıların da katılacağı konserde Emel Sayın, Türk sanat müziğinin en güzel eserlerinden ve kendi hitlerinden oluşan bir repertuar sunacak, konuklarıyla düetler
yapacak. Dans gösterilerinin de yer
alacağı Emel Sayın konseri 7 Eylül’de Turkcell Kuruçeşme Arena’da Türk sanat müziğini özleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
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Gösteri sanatlarında yepyeni bir boyut açan dünyaca ünlü
gösteri topluluğu Cirque du Soleil İstanbul’a geliyor. Eleştirmenler
tarafından topluluğun en göz alıcı ve etkileyici şovu olarak tanımlanan Alegria eylül ayında İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor. Finansbank’ın ana sponsorluğunda düzenlenen şov,
2012’de asla kaçırılmaması gereken gösteriler arasında yer alıyor. Görselliğiyle tiyatro, dans ve fiziksel sınırları zorlayan performansın doruğa çıktığı Alegria gösterisi, 22 Eylül – 14 Ekim
tarihleri arasında Ülker Arena ve Ora Arena’da sahne alacak.
Pozitif Live tarafından düzenlenen şovun bu sene için en önemli özelliği ise İstanbul’da hem Asya’da hem de Avrupa kıtasında
iki şovun üst üste gerçekleşiyor olması.
Sahne tasarımı, müzikleri, dansları, kostümleri ve makyajlarıyla gösteri sanatlarında bir devrim yaratan Cirque du Soleil’i bugüne kadar dünyanın farklı yerlerinde 100 milyondan
fazla kişi izledi. Kanada-Quebec’li Cirque du Soleil topluluğu,
geçtiğimiz yıl İstanbul’a ilk kez gelmiş ve büyük bir başarı elde
etmişti. Saltimbanco gösterisi toplamda 16 şovla 80.000 kişiye ulaşmayı başarmıştı. Ayrıntılı bilgi; www.pozitif.info

Türkiye’nin starlarını Boğaz’ın ışıkları altında ağırlayan Turkcell Kuruçeşme
Arena, 15 Eylül Cumartesi akşamı Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Ebru
Gündeş’i ağırlayacak. Hayranları ile ilk kez
Boğaz kıyısındaki bu mekanda buluşacak
olan sanatçı, 1.5 yıllık aradan sonra çıkardığı ve 13.5 ismini verdiği albümü ile
Türk Sanat Müziği rüzgarı estirecek. Gündeş’in konseri saat 21.00’da başlayacak.

Klasik Cohen
şarkıları

Müzikseverlerin yıllardır dört gözle beklediği efsanevi müzisyen, söz yazarı, şair Leonard Cohen, 2012 Old Ideas Dünya
Turnesi kapsamında, 19 Eylül 2012 tarihinde sadece bir konser için İstanbul’a geliyor. Ülker Sports Arena’daki konser 20.30’da
başlayacak. AEG Live ve Purple Concerts organizasyonu ile gerçekleşecek etkinliğin biletleri 15 Haziran’da Biletix’de satışa çıktı. Leonard Cohen, 2012 Dünya Turnesi kapsamında vereceği
konserlerinde “Dance Me To The End Of Love”, “Ain’t No Cure
for Love”, “Bird on a Wire”, “Chelsea Hotel 2”, “Suzanne”, “Hallelujah” “So Long, Marianne”, “I’m Your Man”, “First We Take
Manhattan” gibi unutulmaz şarkılarına da yer verecek.
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Stevie Wonder geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın, 40. yaşında İstanbul’da ağırlayacağı
isimlere bir dev daha ekleniyor. Müzikseverlerin yıllardır dört gözle beklediği, popüler müziğin büyük ismi Stevie Wonder, caza desteğinin 15. yılını kutlayan Garanti Bankası’nın “Garanti Caz Yeşili” etkinlikleri kapsamında, İstanbul’daki ilk konserini verecek. Adını müzik tarihine parlak harflerle yazdıran dünyaca ünlü Amerikalı besteci, şarkıcı, virtüöz ve yapımcı Stevie Wonder, kariyerine
bir “harika çocuk” olarak başladı. 1963 yılında, 13 yaşındayken yayımladığı Recorded
Live: The 12 Year Old Genius albümündeki "Fingertips, Part 2” şarkısıyla, listelerde
bir numaraya yerleşen en genç sanatçı oldu. Kariyeri boyunca Music of My Mind, Talking Book, Fulfillingness' First Finale ve Innervisions gibi klasikleşmiş albümlere imza atan
Wonder, "For Once in My Life", "You Are the Sunshine of My Life", "Superstition", “Sir
Duke”, "Happy Birthday", “I just Called To Say I Love You”, “Isn’t She Lovely?”
gibi onlarca unutulmaz şarkının da yaratıcısı. Piyano ve klavyenin yanı
sıra armonika, davul ve perküsyon gibi enstrümanları da çalabilen Wonder, Grammy ödülünün de sahibi… Steive Wonder’un
Santralİstanbul’daki konseri 14 Eylül’de saat 21.00’da başlayacak. Konserin bilet fiyatları 112 liradan başlıyor.
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Dansa sen de katıl

KÜLTÜR-SANAT

Dünyanın en büyük dans etkinliğini İstanbul’da izleyebilirsiniz. 2000 yılında Hollanda’da doğan ve şu an 4 kıtada 23 ülkede yılda sadece bir
kez düzenlenen, Sensation uzun bir bekleyişin ardından One Colony organizasyonuyla 13 Ekim 2012
Cumartesi günü ilk kez Türkiye’de! Sensation
“dünyanın en iyi etkinliği” ödülünü 4 yıl art arda
kazanmış bir gösteri. Herkesin şovun bir parçası olması için katılımcılarında alt ve üst kıyafetlerini beyaz giyme zorunluluğu aranan Sensation, çok
amaçlı kullanılmak üzere yapımı Mart 2012’de tamamlanan ve günümüze ait son teknolojileri barındıran İstanbul Ataköy Atletizm Arena’da düzenlenecek. Bu yıldan itibaren her yıl değişecek olan
şovları ve konsepti ile İstanbul’u her yıl sadece bir
geceliğine ziyaret edecek Sensation’ın Türkiye’deki ilk konsepti Wicked Wonderland! Dünyanın en
iyi DJ’lerinin müzikleriyle gecenin bir parçası olacağı gösteri sahne, ışık, lazer, pyro, akrobatik şovlar ile gösteri unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor. 13 Ekim’de 21.45’te başlayacak gösterinin fiyatları 205 ile 430 lira arasında değişiyor.
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Kara Şövalye Yükseliyor

Orijinal adı: The Dark Knight Rises
Tür: Aksiyon, Gerilim, Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Anne Hathaway, Gary Oldman, Morgan
Freeman, Marion Cotillard, Liam Neeson, Tom Hardy

 Batman efsanesi, "The Dark Knight Rises" (Kara Şövalye

Yükseliyor) ile geri geldi. Bir daha Batman filmi
çekmeyeceğini açıklayan Christopher Nolan, Batman
üçlemesine destansı bir final yapıyor... Talia al Ghul'un
başını çektiği Gölgeler Birliği ve Talia'nın koruyucusu Bane,
yeni filmde Batman'e savaş açıyor. Terörist lider Bane,
Gotham şehrinin güvenliğini tehlikeye atarken, Batman'ı yok

SİNEMA -DVD

Orijinal adı: The Expendables 2
Tür: Aksiyon, Macera, Savaş
Yönetmen: Simon West
Senaryo: Sylvester Stallone, David Agosto, Ken Kaufman,
Oyuncular: Jason Statham, Bruce Willis, Jet Li, Sylvester
Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme,
Chuck Norris
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etmek için Kedikadın Selina Kyle'dan da yardım alıyor.
Başrolde Oscar ödüllü Christian Bale yine iki karakteri birden
(Bruce Wayne ve Batman’i) canlandırıyor. Filmde aynı
zamanda Anne Hathaway, Selina Kyle rolünde; Tom Hardy,
Bane rolünde yer alıyorlar. Filmin müzikleri Oscar ödüllü
Hans Zimmer’a ait. Filmin çekimleri 3 kıta 4 ülkede (ABD,
Hindistan, İngiltere ve İskoçya) gerçekleşti.

Cehennem
Melekleri 2

 2 yıl önce vizyona giren ve pek çok yıldızı buluşturan

ilk Cehennem Melekleri filmi izleyici tarafından büyük
bir ilgi ile karşılanmıştı. Yeni film de ilki gibi adeta yıldızlar topluluğunu barındırıyor... Filmde, Sylvester Stallone’nin yanı sıra Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude
Van Damme, Bruce Willis gibi oldukça ünlü oyuncular
bulunuyor. Filmin konusu şöyle: Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Expendables’ın plânları
yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker
olan Jean Vilain tarafından öldürülür. Expendables,
yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam
almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar...
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Kayıp

 Bir gerilim filmi olan Gone’da Jill gece

vardiyasındaki işini bitirip eve döndüğünde kız kardeşi Molly’nin kaçırılmış olduğunu görür. Kendisi de bir yıl önce kaçırılmış ama kaçıp canını kurtarmış olan Jill
aynı seri katilin, bu kez kardeşi Molly’yi
kaçırdığından şüphe duymamaktadır. Ancak polisler artık Jill’in iyice aklını kaçırdığını düşünmekte ve ona yardımcı olmak
için ellerindeki kaynakları pek de seferber
etmemektedir. Kardeşinin o gün akşam olmadan canını kaybedeceği korkusuyla, Jill
katili bulup onun sırlarını ortaya dökerek
kardeşini kurtarmak amacıyla tek başına
bir kovalamacaya girer.

Orijinal adı: Gone
Tür: Gerilim
Yönetmen: Heitor Dhalia
Senaryo: Allison Burnett
Oyuncular: Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley,
Emily Wickersham

DVD SEPETİ
 Bana Şans Dile

 Uyanışlar

İçe kapanık, iletişimsiz, sakar lise öğrencisi
Bahadır, bir sabah uyandığında dünyayı değiştirmeye
karar verir. O sabah okula giderken beline taktığı
tabancayla sınıf arkadaşlarını rehin alarak korku-
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 Kurtlarla Dans

Teğmen Dunbar Amerikan iç
savaşından sonra güney Dakota'daki sınır karakoluna atanır.
Sürekli sınır karakoluna gelen bir
kurtla arkadaş olur. Bu kurtla
oyunlar oynarken onu Sioux kabilesinden yerliler görür ve ona kurtlarla dans eden adam adını takarlar.
Dunbar'ın bu kabileyle tanışması sonucu politik fikirleri değişmeye
başlar. Zaman içinde bu barışcıl kızılderilileri daha da yakından tanıyarak dostluklarını ilerletir.

SİNEMA -DVD

Malcolm Sayer, iş başvurusu için bir hastaneye gelir ve burada personel yetersizliğinden işe kabul edilir. Hastanede bir nevi bitkisel hayat yaşayan,
surat ifadeleri hiç değişmeyen,
çoğu gezip-konuşmayan hastalar
kalmaktadır. Çocukluklarında yayılan bir virüsten bunu kaptıkları
düşünülmektedir. İçine kapanık
bir insan olan Malcolm Sayer, bazıları 30 yılı aşkın süredir bu hastalığa mahkûm olan ve hastanedekiler sayesinde yaşayan bu insanları hayata döndürmek ister.

lu anlar yaşatacak olan Bahadır, onlardan hayatları
boyunca kendilerini en çok yaralayan anılarını anlatmalarını ister. Öğrencilerin anlattıkları hikâyelerden
yola çıkan “Bana Şans Dile”, aile içi şiddet, sevgisizlik, iletişimsizlik ve saptıkları yanlış yolları anlatan
aksiyon-gerilim türünde bir film.
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Suriye ile gerginlik artıyor

Suriye’de farklı kentlerde muhalifler ile iktidar yandaşları arasında çatışmalar devam ediyor. Bazı kentlerde ordu, ağır silahlar ile müdahale ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait keşif uçağının Suriye ordusu tarafından düşürülmesiyle
başlayan gerilim, yaz sıcaklarında gündemin hararetini arttırdı. Olayda yaşamını yitiren pilotlar Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy’un naaşları, 12 gün
sonra 1260 metre derinlikten çıkarıldı. Uçağın düşürüldüğü günlerdeki savaş beklentisi Türkiye’de zayıflarken Suriye’deki karışıklıklar uluslararası kamuoyunun masasında
duruyor.
ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin yakından takip ettiği Arap Baharı’nın sınırına dayandığı Suriye sorununa Wikileaks de dahil oldu. Wikileaks, Suriye’nin önde
gelen siyasetçilerine ait 2 milyondan fazla e-postayı yayınlamaya başladı. Wikileaks’in
“Syria Files-Suriye Dosyaları” adını verdiği pakette yaklaşık 680 bine yakın adresten
gönderilen 2.4 milyondan fazla e-posta yer alıyor. Wikileaks daha önceki sızıntılarda
olduğu gibi yine dosyaları peyderpey yayımlamaya devam ediyor.
Suriye ile Türkiye arasındaki gerginlik uluslararası kamuoyunca da yakından izleniyor. ABD’nin Orta Doğu politikasında Türkiye ile ilişkisi tartışılıyor. Son olarak Washington Times, ABD’nin seçim yılında Orta Doğu’daki sorunları dengeleyip dengeleyemeyeceğini sorduğu yazısında “Türkiye’nin sinirleri Suriye ile karşılaşmasında zayıfladığı
için Amerika, kendisini tekrar NATO çözümünün bir parçası olarak bulabilir” görüşünü
savundu. Suriye Meclis Başkanı Cihad Lahham da Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın
Suriye’de hükümete karşı olan gruplara silah sağlayarak ülkedeki karışıklığı körüklediğini öne sürdü. Lahham, “Ne yazık ki Ankara’nın bu tutumu, Ankara’nın, Suriye’de
ABD gündemini uyguladığını gösteriyor” iddiasını dile getirdi.

Ölüm, çocukları
bodrum katta
yakaladı

Yaz ortasında Samsun’u vuran sağanak yağışın felakete neden olması,
Türkiye’de kentleşme bilincinin ve çarpık politikaların ağır sonuçlarından biri oldu.
Dere yatağına yapılan TOKİ konutlarında 4’ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti. TOKİ,
söz konusu konutların ilgili belediyelerce imara açık yerde yapıldığını, yanlış bir
karar olmadığını savundu. Sel baskınında ailelerin büyük bölümü kendi imkanlarıyla
sel sularından kurtulmayı başarırken, bazı vatandaşlar bodrum katlarında uzun
süre mahsur kaldı. Bodrum katlarında yaşayan ailelerin farklı yaşlardaki çocuklarının cesetleri felaketten sonra çıkarıldı.

EYLÜL-EKİM 2011

Evrenin sırrı aralanıyor

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nden (CERN) yapılan son açıklama bütün dikkatleri İsviçre’deki araştırmaya çekti. CERN, Higss bosonu
olması muhtemel yeni bir atomaltı parçacığını bulduğunu açıkladı.
İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan CERN’in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre ATLAS ve CMS (Compact Muon Spectrometer) deneylerinden elde edilen son veriler, Higgs bosonu olması muhtemel bir
atomaltı parçacığına ilişkin güçlü deliller içeriyor. ATLAS deneyi sözcüsü Fabiola Gianotti, “Yeni parçacığın kesin olarak izlerine ulaştık. Kütle aralığı 126 GeV civarında olan bu parçacıkla ilgili verileri yayımlamamız
için biraz daha zamana ihtiyacımız var” diyor. CMS deneyi sözcüsü Joe
Incandela verileri şöyle değerlendiriyor: “Sonuçlar henüz nihai değil, ancak bu haliyle bile sonuçların çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu gerçekten yeni bir parçacık. Bunun bir boson olduğunu biliyoruz ve bugüne dek bulunan en ağır boson. Sonuçların çok büyük önem taşıdığını bil-

Dönüşüm
harekatı
başlıyor

MAYIS-HAZİRAN 2012

Trafikte beklemenin
maliyeti yüksek

3 milyon aracın bulunduğu İstanbul’da,
günde 1 saat trafikte beklemenin maliyeti 1
milyar lirayı buluyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 3 ay devam eden bakım, İstanbullular
için çileye dönerken sürücülerin cebinden çıkan
benzin parası artıyor. Her ay, 20 iş günü üzerinden yapılan çok iyimser bir hesapla bile en
az 20 saat trafikte bekleyerek geçiyor, bu da

yakıt tüketimini artırıyor. En çok eleştirilen konulardan biri ise köprüde gece bakım çalışması
yapılmıyor olması... Karayolları İşletmeler
başmühendisi Beyhan Yaraman bu eleştiriyi
“Gece nemden dolayı çiğ oluyor. Çinko nemli
ortamda yapılamaz. İzolasyon 3 aşamadan oluşuyor. Gece nemden dolayı izolasyon yapılması
mümkün değil” diyerek yanıtlıyor.

62. GÜN

Deprem gerçeğiyle artık yüzleşen Türkiye’de kentsel dönüşüm hareketi başladı.
Kentsel dönüşüm yasası çıktı; ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alanların daha
hızlı belirlenmesi için birinci deprem bölgesinde yer alan kentlerdeki ilçe belediyelerine yetki devri yaptı. Bu gelişmenin ardından
kentsel dönüşüme ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul’daki birçok belediye çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen yazı ile İstanbul’da aralarında Pendik, Üsküdar, Kadıköy ve Bakırköy’ün de bulunduğu 14 ilçeye hem tespit yetkisi hem de bu alanlar için imar planı ve kentsel tasarım projeleri yapma yetkisi verildi.

diğimiz için, çalışmalarımızın her aşamasını olağanüstü bir titizlikle ve
defalarca kontrolden geçiriyoruz.”
Açıklanan sonuçlar henüz nihai haline getirilmiş değil. Bunlar 2011
ve 2012 yıllarında elde edilen verilere dayanıyor. Bu arada 2012 verilerinin hâlâ incelendiği bildiriliyor. İnceleme sonuçlarının biter bitmez
yayımlanması bekleniyor. Açıklamaların daha güvenilir ve tamamlanmış hali LHC’den (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) ek veriler alındığında bu
yılın sonlarına doğru ortaya çıkacak.
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EN ÇOK SATANLAR

Mustafa Kemal

 Sisle Gelen Yolcu

Terör örgütü yöneticiliğinden ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan
emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yazdığı '20. Yüzyılın En Büyük Lideri:
Mustafa Kemal' adlı kitap, Atatürk'ün doğum tarihi 1881 ile Cumhuriyet’in ilan edildiği
1923 yılları arasını kapsıyor. Kitap, Başbuğ'un deyimiyle "Ne biyografi, ne de tarih
kitabı”. Kitapta Mustafa Kemal’in Kürt meselesine bakışı ve idari özerklik önerisinden,
Ermeni tehciri sırasında suç işledikleri iddiasıyla tutuklanan İttihatçıları ziyaretine kadar pek
çok ilginç detay yer alıyor. Atatürk’ün nasıl bir lider olduğu, “Çocukluk dönemi, askeri okul dönemi,
Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyete Doğru” gibi başlıklar altında inceleniyor.

Sisle Gelen Yolcu

 Yazar: Jean-Christophe Grange  Yayınevi: Doğan Kitap
 Sayfa sayısı: 680 Jean-Christophe Grange'nin yeni kitabı 'Sisle

Gelen Yolcu' okuru sislerin arasında kalmış cinayetlerin peşinden
sürüklüyor. Kitapları için “en büyük ilham kaynağım insan ırkının deliliği”
diyen Grange bu kitabında tam da işte insan aklını ve onun sınırlarını
zorlayan bir öyküyle karşımıza çıkıyor. Sadece Fransa’da 300 binden fazla satan
ve şimdiden 10 dile çevrilen Sisle Gelen Yolcu, tüm romanlarında ısrarla “kötülük”ün
kaynağını arayan Jean-Christophe Grange’nin kurduğu kabus dolu bir labirent. Grange,
romanı yazmadan önce bir psikiyatri hastanesinde bir süre kalarak hastalarla uzun
sohbetler etmiş, Marsilya’da evsizlerin arasına karışmış.

İsim, Şehir, Bitki

KİTAP

 Yazar: Yılmaz Özdil  Yayınevi: Doğan Kitap
 Sayfa sayısı: 436 Düşündüren ve güldüren yazılar kalem alan

Yılmaz Özdil, geçen yıl büyük ilgi gören ve satış rekorları kıran İsim,
Şehir, Hayvan kitabından sonra yepyeni bir derlemeyle, İsim, Şehir,
Bitki ile okurlarının karşında. Özdil, 19 Mayıs törenlerinin iptal
edilmesinden ünlü dağcı ve AKUT kurucusu Nasuh Mahruki'nin
vatan sevgisine, "Ak CHP" hükümetinin neler yapabileceğinden
İmam Hatip'ler ve dindar gençlik tartışmalarına, 2020 Olimpiyatlar
Türkiye'de düzenlense neler olabileceğinden "AncelinaColi"nin Suriyeli mültecilerin
kampını ziyaretine kadar değişik konuları kıvrak bir üslupla anlatıyor.
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 İsim Şehir Bitki

 İyi Uykular Sayın Seyirciler
 Sultanı Öldürmek

 Karatay Mutfağı

 Bu Egoları Şişirsek de mi Saklasak?
 ABD'nin Siyasal İslam'la Dansı
 Davacı

 Aşka Veda

ŞİİR

SELAM OLSUN

Selâm olsun bizden güzel dünyaya
Bahçelerde hâlâ güller açar mı?

Selâm olsun sonsuz güneşe, aya,
Işıklar, gölgeler suda oynar mı?
Hepsi güzeldir kar, tipi, fırtına
Günlerin geçişi ardı ardına.

Hasretsiz bir kanat şakırtısına

Mavi gökte kuşlar yine uçar mı?
Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan,

Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan,
Dönmeyen gemiler olduk açıktan,
Adımızı soran, arayan var mı?

AHMET KUTSİ TECER
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 Remzi Kitabevi (Haziran 2012)

 Yazar: İlker Başbuğ  Yayınevi: Remzi Kitabevi  Sayfa sayısı: 353

 Mustafa Kemal

Bu Egoları Şişirsek de mi
Saklasak?
 Yazar: Aykut Oğut/ Esra Banguoğlu Oğut  Yayınevi:
Dharma Yayınları  Sayfa sayısı: 312 Aykut Oğut ve Esra

Banguoğlu Oğut "Bu Egoları Şişirsek de mi Saklasak?" adını verdikleri kitapta mükemmel
bir ilişki, mükemmel iş, mükemmel kazanç, mükemmel dostluklar, mükemmel aile
ilişkileri, mükemmel bir hayatın aslında olmadığını anlatıyor. Kitapta önemli olanın
varolan ilişkiye, işe, kazanca, dostluklara, aile ilişkilerine, hayata "mükemmel bir bakış
açısı" olduğuna dikkat çekiliyor. Oğutlar "Bu kitapta, “kendi mükemmel” bakış açımızı
paylaşıyoruz sizlerle. Bizim hayatımızı, tek kelimeyle, mükemmel hale getiren
bakış açımızı. Hangilerine inanacağınız, hangilerini
uygulayacağınız, hangilerine sırtınızı döneceğiniz,
tamamen size kalmış" diyor.

Davacı

 Yazar: John Grisham  Yayınevi: Remzi
Kitabevi  Sayfa sayısı: 439 Grisham, hukuk

dünyasından eğlenceli, gerilimli bir öykü sunuyor
okuyucularına... İki ortaklı Finley & Figg avukatlık
bürosunda günler genellikle içkili araba kullananlarla, az
hasarlı küçük çaplı trafik kazalarıyla ve hızlı boşanma davalarıyla geçiyordu. Yirmi yıllık
iki ortak birbirine katlanan çiftler gibi çekişip duruyor ama yine de ortaklıktan
vazgeçemiyorlardı. Genç ama şimdiden ruhsal açıdan çökmüş bir avukat olan David
Zinc'in büyük bir şirketteki işini bırakıp kapıdan içeri girmesiyle
birlikte her şey değişmeye başladı.

Sonsuz Unutuş

 Yazar: Kadir Aydemir  Yayınevi: Yitik Ülke
Yayınları  Sayfa sayısı: 80 Kısa öykü türünü sevenler
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KİTAPLAR
Annemin
Dağarcığı

Yazar: H. Süheyla Saban
Yayınevi: Anatürkler
"Annemin Dağarcığı" adlı şiir kitabı Cumhuriyet'in 40'lı yıllarının ilkokul çağındaki çocukları ile günümüz çocuklarını
buluşturuyor. Hacer Süheyla Saban, ilkokul çağlarında iken Türkçe kitabında yer
alan şiirleri hafızasında taşıyarak günümüze kadar getirdi. Hacer Süheyla Saban'ın kızı İSMMMO üyesi Tülay Hergünlü, neredeyse yok olmak üzere olan
bu şiirlerin bir kısmını "Annemin Dağarcığı"nda topladı. Her şiirin rengârenk
resimlerle zenginleştirildiği kitapta hayvanlar âlemi ile ilgili iki masal da yer alıyor.

Masal Masal

Yazar: Aytül Akal
Yayınevi: Uçanbalık Yayıncılık
Sayfa sayısı: 248
Masal Masal'da evrensel bir anlayışla ve
çocukların keyif alarak okuyacakları
bir dille kaleme alınan Aytül Akal'ın 58
masalı yer alıyor. Altı bölüme ayrılan Masal Masal, yazarın değişik yıllarda yayımlanmış Geceyi Sevmeyen Çocuk,
Canı Sıkılan Çocuk, Kardeş İsteyen Çocuk,
Sabahı Boyayan Çocuk, Masalları Arayan
Çocuk adlı masal dizileri ile tek tek basılan masal çalışmalarını bir araya getiriyor.

KİTAP

için yepyeni bir kitap raflarda yerini aldı. Kadir Aydemir
“Sonsuz Unutuş” adlı kitabında 38 kısa öyküsüne yer veriyor.
Rüyayla gerçeğin, uykuyla uyanışın, yalnızlıkla aşkın birbirine
karıştığı büyülü, fantastik kısa öyküler... Aydemir daha önce
“Cunda Öyküleri”, “Ekşi Öyküler”, “Bozcaada Öyküleri”, “Olimpos Öyküleri” gibi kitapları
hazırlamış, son zamanlarda da oldukça fazla ilgi gören “80’lerde Çocuk Olmak” ve
“90’lar Kitabı”nı projelendirip yayımlamıştı.

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Fotoğrafçılığınızı ‘DSLR’
makine ile geliştirin
Dijital fotoğraf makineleriyle
fotoğrafçılığınızı
geliştirebilirsiniz. Bunun için
DSLR denilen Dijital Single
Lens Reflex fotoğraf
makinelerini tercih etmeniz
gerekiyor.

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Yaz ayları, güzel güneşli günler, mükemmel ışık
ve kaydedilmeyi bekleyen onlarca tatil anısı… Fotoğraf çekmeyi sevenler için ideal bir mevsim. Dijitalleşmeyle fotoğrafçılık artık kitlelerin hobisi haline geldi.
Dijital fotoğraf makineleriyle fotoğrafçılığa erişim ve
makinelerin kullanımı artık çok kolay. Her bütçeye ve
her kullanıcı kesimine hitap eden fotoğraf makinelerini bulmak da mümkün. Fotoğraf makineleri genel olarak amatör, yarı profesyonel ve profesyonel olmak üzere üçe ayrılıyor. Amatör makineler daha geniş kitlelere hitap ediyor. Küçük, her yere sığabilen kompakt makineler yanında fotoğrafçılığı biraz daha
ileri götürmek isteyenler için DSLR denilen Dijital
Single Lens Reflex fotoğraf makineleri fotoğraf severlerin yeni tutkusu. DSLR makineler, dijital ortamda görüntüyü elde eden ve istendiğinde manuel
ayarlama imkanı sağlayan profesyonel ve yarı profesyonel fotoğraf makineleri olarak tanımlanıyor. Temel fotoğraf bilgilerini öğrenmek ve uygulamak için ideal olan bu makinelerle otomatik ayarlar da yapılabiliyor. DSLR’lerde farklı objektifler kullanılabiliyor. Profesyonelliğe
adım atmak isteyenler için ideal seçim olarak görülüyorlar.
DSLR fotoğraf makinelerinde ilk akla gelen markalar iki Uzak-
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doğulu; Nikon ve Canon. Bu alanda onlarca çeşit ve modelle makineleri var. Ayrıca Sony son dönemde Alpha serisiyle DSLR alanında iddialı modellerini piyasaya sunuyor. Olympus ve Pentax da bu alanda ilerleyen markalardan.
Dijital SLR makinelerin giriş, orta ve çok profesyonel özellikte olanları var. Yeni başlayanlara doğrudan en profesyonel olanı almaları önerilmiyor. Bu markalar son dönemde yeni ürünleriyle de bu segmentin zenginleşmesini sağlıyor.

YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Canon’un giriş seviyesi DSLR’larından biri
EOS 450D. Firmanın Türkiye’de bu segmentte en son
piyasaya sunduğu modeli ise EOS 650D. Yüksek görüntü kalitesi ve dokunmatik ekranıyla herkesin güzel ve Full HD videolar çekmesini olanaklı hale getiriyor. EOS 650D, akıllı otomatik çekim modlarını çeşitli geliştirilmiş özellikle birleştiriyor. 18 megapikselli
(MP) Hibrid CMOS sensörü ve güçlü DIGIC 5 işlemcisi var. Nikon’un piyasaya sunduğu giriş seviyesi son DSLR makinesi ise D3200. 24.2 megapiksel efektif piksel çözünürlüğü ve yeni CMOS görüntü sensörü bulunuyor. Büyük sensör kullanan Nikon D3200 ile yüksek kaliteli fotoğraflar
ve filmler çekilebiliyor. D3200 doğal ISO hassasiyeti olarak ISO 6400‘e
kadar destek sağlıyor.
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Yüzü, sesi ve hareketi algılıyor

Üç boyutlu
oyun keyfi

MART-NİSAN 2011

Xperia P yeni teknolojilerle
geldi

Sony’nin Xperia P telefonu,
Türkiye’de satışa sunuldu. Xperia P,
Mobile Bravia Engine, WhiteMagic,
Reality Display ve NFC gibi teknolojilere sahip. Tek parçalı alüminyum gövdesi olan Xperia P, Sony'nin
akıllı telefonda ilk kez sunduğu WhiteMagic ekran teknolojisini barındırıyor. 4 inçlik ekranı, 1 Gigahertz’lik çift çekirdekli işlemcisi, 16 GB dahili belleği, Full HD video kayıt yapabilen ve 2D ve 3D panoramik resimler için Sony teknolojisini kullanan 8MP Exmor R kamerası var. HDMI, DLNA bağlantıları ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği bulunuyor. İşletim sistemi olarak Android platform 2.3 (Gingerbread) kullanıyor.

Hem ince hem hafif

Acer, Aspire One 756 dizüstü bilgisayarını piyasaya sundu. Bilgisayarın 1 inç kalınlığı, 1.40 kg ağırlığı var. İnce ve hafif olan 756, gümüş, uğurböceği kırmızısı, kül siyahı, tüy mavisi gibi dört renk seçeneğine sahip. Pürüzsüz yüzeyi bu mini dizüstü bilgisayarın taşınmasını kolaylaştırıyor. Geniş tuşlara sahip
tam boy klavyesi yazı yazma kolaylığını arttırıyor. Aspire One 756 güçlü performansı, düşük güç tüketimi, günlük kullanımda çoklu görev kabiliyetiyle de dikkat çekiyor. Tanıdıklarınızla iletişime geçmek istediğinizde canlı sohbetler, fotoğraf çekmek veya video konferanslar
için dahili Acer HD CrystalEye web kamerasını ve mikrofonu kullanabilirsiniz.

TEKNO-YAŞAM

Sony, oyun tutkunlarının, oyunların keyfini üç boyutlu deneyimle yaşaması için geliştirdiği yeni PlayStation 3 3D Ekran’ı tanıttı. PlayStation 3 3D Ekran, sunduğu 3D oyun oynama fırsatı
ve SimulView teknolojisi ile oyun dünyasına yeni
bir boyut katıyor. Ekran, 24 inç 3D ekran ve ayak,
iki adet 3D gözlük, HDMI kablo ve satış rekorları kıran iki ödüllü PS 3 oyunu Killzone 3 Platinum
ve Gran Turismo 5 Platinum ile PlayStation, her
şeyi kapsayan bir paketle geliyor. 24 inç Full HD
ekran, eğlenceye tam anlamıyla hayat veren, sınıfının en iyisi stereoskopik 3D deneyimini sunan
240HZ Active Shutter’ı da içeriyor. İki HDMI çıkışı ve PlayStation 2 ve PlayStation Portable konsollarının da rahatlıkla bağlanmasına imkan veren bir tamamlayıcı parça girişine de sahip.

Samsung’un Galaxy serisindeki son modeli Galaxy S III, yazın adından çok söz ettirdi. Tavsiye edilen
1.999 TL son kullanıcı fiyatı ile Türkiye’deki son kullanıcılarla buluştu. Yüzünüzü, sesinizi ve hareketlerinizi
algılayacak kadar akıllı olan Galaxy S III, daha kullanışlı ve doğal bir kullanıcı deneyimi sağlayacak şekilde programlandı. ‘Akıllı Bekleme’, ‘Akıllı Arama’, ‘Akıllı Uyarı’ ve ‘Anında Paylaşım’ özellikleri dikkat çekiyor.
S III, 4.8 inç HD Super Amoled ekranıyla büyük ve canlı bir görüntü deneyimi sunuyor. Daha hızlı bir bağlantı
için Wi-Fi bant genişliğini iki katına çıkartıyor. 8 MP kamerası sıfır gecikmeli deklanşör hızına sahip.
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KOMİK RESİMLER

MİZAH

KOMİK SÖZLER

 Bu memlekette okuma oranı; kitapta yüzde 5,
bela okumada yüzde 15, birbirinin canına okumada yüzde 80.
 3’ün 5’in hesabını yapmadan 3 aşağı 5 yukarı
yaşıyoruz. Sonra 3-5 gereksiz çıkıyor. 3 kuruşluk
dünyamızın içine 5 dakikada ediyorlar!
 Erkek bluetooth gibidir. Yanındayken bağlıdır,
uzaklaşınca yeni aygıt arar. Kadın Wi-Fi gibidir. Bütün ağları görür en güçlü olana bağlanır.
 Bardağı annem kırsa nazar değdi, babam kırsa o bardağın ne işi var orada. Ben kırsam Allah’ın beceriksizi. Adalet mi bu!
 Hayallerinizin peşinden koşun. Ama merak etmeyin
bir şey olduğu yok. Sadece maksat spor olsun.
 Merdivenlerden düştüğümü gören ve buna rağmen
“Düştün mü ?” diye soranlara, “Yok benim iniş tarzım öyle” diyorum.
 Bir kadın sizi milyoner yapabilir; tabii ki trilyonerseniz.
 Hayal ile hayat arasındaki tek
fark ‘tl’dir.
 Konuşup konuşup muhabbetin sonu geldikten sonra
“Amaan boşver dedikodu
yapmış olmayalım’ diyen
Türk kadınıdır.
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 Erken yatana tavuk, ders çalışana inek, aklını kullanana çakal, geç anlayana öküz, kıskanmayana domuz, uysal olana kedi, inatçı olana keçi, yaşlı olana dinazor, komiklik yapana maymun diyoruz. Bu
ülkede insan olmak çok zor.
 Aşka inancını yitirmiş her kadının arkasında başarılı bir erkek vardır.
 Sınava kopyasız girmek savaşa silahsız girmek gibidir.
 İnsan parasını kaybedince fakir,
özgürlüğünü kaybedince esir, aşkını
kaybedince Facebook’ta şair olurmuş.
 Taş atana çiçek at, ama saksıyla beraber...
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GAZA GELDİM

MAYIS-HAZİRAN 2012

BİRİNCİLİK

Öğretmen, öğrencilere şu
ödevi vermiş:
- Tembelliği açıklayın.
Öğrenciler kaleme
kuvvet tembellik
hakkında sayfalar
dolusu yazmışlar ve
pek de güzel açıklamışlar.
Fakat birinciliği hiçbirisi alamamış. Bir öğrenci bomboş kağıt vermiş ve birinciliği kazanmış.

MİZAH

Küçük çocuk dedesine sormuş:
-Dede sen evlenirken ninemden elektrik aldın mı?
Dede cevap verir:
- Yok bizim zamanımızda elektrik yoktu.
- Gaz lambası vardı. Gaza geldim evlendim.

Cevaplar

Rize’de kırmızı ışıkta geçen kadına polis seslenir:
-Hanımefendi nereye gidiyorsunuz?
Kadın cevap verir:
-Eltime cideyrum, kocam da bileyi. Sanane.

1-Yağmurlu yerde yetiştikleri için

KIRMIZI IŞIK

2-Hamamböceği

Baba, oğullarından su ister. Büyük oğlu “yorgunum” der,
ortancaya söyler.
Ortancası “dersim var” der, en küçüğe söyler.
En küçük oğlu cevabı yapıştırır:
-Kalk baba kalk bunlardan hayır yok, kendin iç bana da bir
bardak getir.

3-Ağrı

ÜÇ OĞUL

4-Biri tuttuğunu biri tutamadığını yer

Electric yazayi.

5-Kara cahil

Nasreddin Hoca’nın komşusuna ip lazım olmuş. Hocaya gitmiş kapıyı çalmış. Hoca kapıyı açmış. Komşu “Selamunaleyküm Hocam” demiş. Hoca da “Aleykümselam” diye karşılık vermiş. Adam hemen konuya girmiş:
-Hocam bana ip lazım oldu. Sendekini bana ödünç verir
misin?
Hoca:
-Verirdim komşu ama bizim hatun ipe un serdi, demiş.
Komşu:
-Aman hocam ipe un serilir mi?
Hoca kızmış:
-Ah bre köftehor vermek istemediğinde serilir.

6-Fotoğraf makinesi

İPE UN SERMEK

7-Kabak

İstanbul'a gurbete giden Erzurumlu dönüşte karısına
İstanbullu hanımların, akşam eve dönen kocalarını, kapıda nasıl karşıladıklarını ‘Hoş geldin kocacığım, üşümüşsün, yorulmuşsun’gibi kibar, nazik laflar ettiklerini anlatmış. Belli ki o da karısının kendisini öyle karşılamasını istiyormuş. Akşam
eve gelmiş, kar, tipi, soğuk, karısı kapıyı açmış:
-Uyiyy kocacığım, it gibi titriyirsin...

Temel askere gitmiş. Mutfakta görevlendirmişler.
Mutfağa her gittiğinde buzdolabına selam veriyormuş. Bir gün
mutfak çavuşu
sormuş:
-Niye buzdolabına selam veriyorsun?
Temel cevap vermiş:
-Komitanum üzerinde General

8-Smokinleri buruşmasın diye

BUZDOLABINA SELAM

9-Hapse girmek

ERZURUMLU VE
KARISI

1-Mantarlar neden şemsiye şeklindedir?
2-En temiz böcek hangisidir?
3-En çok hap nerede satılır?
4-Kedi ile kaleci arasında ne fark vardır?
5-Okur yazar olmayan zenciye ne denir?
6- Ne “Yeter çektiğim” diye dertlenir?
7-Başımda saç yok, içimde tat çok
8-Penguenler neden koltuğa oturmazlar?
9- Çalmak fiilinin gelecek zamanı nedir?
10-Kimin önünde herkes şapka çıkarır?
10-Berberin

 İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ
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K A R E

2

3
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B U L M A C A
6

7

8

9

10 11 12

2

SUDOKU

Z O R

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

K O L A Y

14
15

SOLDAN SAĞA
1. Gerçek tan. 2. Karaman’›n bir ilçesi - Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkab›. 3. Eskiden Japonlar›n kulland›€› 3,927 m de€erinde çizgisel ölçü - Çok anlaml› bir sözcü€e, her keresinde baﬂka bir anlam yükleyerek birbirine yak›n birkaç yerde kullanma - Ördek sesi. 4. O€ulotu - Bildik, tan›d›k. 5. Bir tembih sözü - Havva’n›n
Bat› dillerindeki ad› - Mezopotamya’da kurulmuﬂ en büyük sitelerden birisi. 6. Tepkili
uçak - Japonya’n›n eski ad›. 7. Bir harekata merkez olarak seçilen yer - “... Kalkavan”(Fenerbahçe spor kulübünün eski yöneticisi olan bir iﬂadam›) - Bir ba€laç. 8. Kar›n zar› - Nakit. 9. Ar›t›mevi - Zihin. 10. Gümüﬂ - Ödeﬂme, raz› olma - “Evet” anlam›nda bir ünlem. 11. Gerek, lüzum - Serbest ve özgür. 12. Bir hayvan - ‹nleyen. 13. ‹stanbul’un bir ilçesi - Galatasarayl› bir futbolcu. 14. T›rpanabal›€› - T›rnak boyas› - Eskrimde bir dal. 15. Atac›l›kla ilgili - Bir nota - Bir hayvan.

YUKARIDAN AŞŞAĞIYA

1. Ç›tç›t - Zararl› bir al›ﬂkanl›k. 2. Kuzey Amerika’da bir göl - Büyük boy yaz› ka€›d›. 3.
Santimetrenin k›sa yaz›l›ﬂ› - “... It Be”(Beatles’›n bir ﬂark›s›) - Kutsal Hint destanlar›na
verilen genel ad. 4. Taﬂa tutarak öldürme - Pamuk kozas› - Genellikle pirinçle yap›lan
bir yemek. 5. Öncecilik - Kiloamperin simgesi. 6. Övme, övgü - “... bahçeleri”(Eskiça€
insanlar›n›n, özellikle Yunanl›lar›n, sonradan güneﬂte kurutulmak üzere bitki yetiﬂtirdikleri sepetler ya da saks›lar) - Satrançta özel bir hareket. 7. A€abey - Emanet olarak.
8. Pamuk ipli€inden yap›lan kal›nca kilim - “Bolero” adl› yap›t›yla tan›nan Frans›z besteci. 9. Sahip - Türk müzi€inde bir makam› kendi perdelerinden daha tiz ya da pes perdelerde çalma iﬂi - ‹çki kadehi. 10. Dayan›kl›, güçlü, zorlu - Yaz› - Serbest, baﬂ›boﬂ, özgür. 11. Bayan - Otlar - “Ertan ...” (“Benim Bütün Dualar›m Seninle” adl› ﬂark›y› da söylemiﬂ olan sanatç›). 12. Asker ﬂapkalar›na tak›lan ve rengi uluslara göre de€iﬂen iﬂaret
- ‹natç› - Vietnam takviminde y›lbaﬂ›.

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.

KARE
SOLDAN SA⁄A
1. Fecrisad›k. 2. Ermenek - Sabo. 3. Ri - Cinas - Vak. 4. Melisa - Aﬂina. 5. Emi - Eve Ur. 6. Jet - Yamato. 7. Üs - ﬁadan - Ve. 8. Periton - Para. 9. Rafineri - An. 10. Sim - Fit Ya. 11. ‹cap - Serazat. 12. Geyik - Nalan. 13. Adalar - Vedat. 14. Rina - Oje - Epe. 15.
Atavik - La - At.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Fermejüp - Sigara. 2. Erie - Esericedit. 3. Cm - Let - Ramayana. 4. Recim - ﬁif Pilav. 5. ‹nisiyatif - Ka. 6. Sena - Adonis - Rok. 7. Aka - Emaneten. 8. Sava - Ravel. 9. Is
- ﬁet - Piyale. 10. Kavi - Ova - Azade. 11. Banu - Era - Anapa. 12. Kokart - Anut - Tet.

HAZIRLAYAN: İLKER MUMCUOĞLU
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Kaçak işçilerin zararı 1.5 milyar dolar

İSMMMO HABER

Türkiye ekonomisi yabancı kaçak işçiler nedeniyle her yıl ağır bir mali fatura ödüyor. İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın
(İSMMMO) “Yabancı Kaçak İşçiler ve Türkiye’ye Göç
Hareketi” adlı raporuyla bu kayıplara dikkat çekti.
Rapora göre Türkiye’de bir yılda kaçak olarak çalışan yabancı işçi sayısı yaklaşık 200 bini
buluyor. Bu işçilerin kayıt dışı ekonomi
nedeniyle işverenlere sağladığı haksız kazanç ise 15 yılda 22 milyar lirayı geçmiş durumda. Maalesef sınırlarına ve sınır kapılarına da bütünüyle hakim olamayan Türkiye’de son
15 yılda Türkiye’ye giren yabancılardan 4.5 milyon kişinin dışarıya çıkmamış olduğu görünüyor.
İSMMMO’nun Yabancı Kaçak İşçiler ve Türkiye’ye Göç Hareketi raporu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel
Müdürlüğü ve Dünya Göç Raporları verilerinden yararlanılarak hazırlandı. Rapora göre, Türkiye sınırlarına 2011 yılı itibariyle legal ve illegal yollardan

ülkeye girmiş 350 bin civarında kaçak göçmen girdi. Bunlardan 150 bin kadarı Türkiye’den ayrılırken,
halen 200 bininin fiilen ülkemizde kaçak olarak çalıştığı belirtiliyor. Bu işçiler ev hizmetlerinden tekstile, eğlence sektöründen madenciliğe kadar çok geniş bir yelpazede istihdam ediliyor.
Rapora göre; 200 bin işçi üzerinden asgari ücret baz alınarak yapılan hesaplamada bile kayıt dışı işçi istihdam eden işverenlerin SGK primi ve
gelir vergisinden elde ettikleri haksız kazanç ayda 90 milyon liradan, yılda 1 milyar lirayı aşıyor. Bu işçilerin vergi ve SGK
priminin yanı sıra ücret olarak da ortalama 250 dolar civarında bir aylıkla
çalıştığı belirtilen raporda net asgari ücretin yaklaşık 180 lirasının işverenin cebine kaldığı yıllık ekstra kazanca 432
milyon lira daha eklendiği ortaya çıkıyor. Böylece işverenin vergi ve ücret üzerinden sağladığı toplam kazanç aylık 124 milyon liraya, yıllık 1.5 milyar liraya kadar ulaşıyor. Bu hesapla 15 yıllık süre boyunca elde edilen haksız kazanç tutarı ise 22 milyar lirayı geçiyor.

Asgari ücretli
zenginin üç
katı vergi
ödedi
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Başkan Arıkan:
Denetimler
artırılmalı
Yabancı Kaçak İşçiler ve Türkiye’ye
Göç Hareketi raporunu değerlendiren
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan yabancı işçilerin Türkiye’de kayıt dışı ekonomi
ve haksız rekabetin önemli ayaklarından
biri haline getirildiğini bu konudaki denetimlerin ise yetersiz kaldığını belirtiyor. İş müfettişlerince 2011 yılında yalnızca 3 bin 10 kişinin yabancı kaçak işçi
olarak çalıştığının tespit edilebildiğini dile
getiren Arıkan, 1 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni vize rejiminin kaçak çalışmanın
önlenmesine katkı sağlayabileceğine
dikkat çekti. İSMMMO Başkanı Arıkan;
esas önlem alınması gereken noktanın
“sığınmacı, mülteci, transit göç, kaçak işçi
göçü”nün yaşandığı sınır ve sınır kapılarındaki denetim olduğunu dile getirdi.

Asgari ücretli ödediği vergiyle de en zengin 100 Türk’e fark attı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın yaptığı araştırma bu durumu net olarak ortaya koydu. Geçen yıl “En Zengin 100 Türk”ün toplam serveti 92 milyar 351 milyon
lirayı bulurken; “Vergi Rekortmeni 100 Türk”ün ödediği yıllık vergi ise 530.5 milyon
lira olarak gerçekleşti. Zenginin ödediği gelir vergisi ancak servetinin yüzde 5.7’lik bölümü… Oysa asgari ücretten alınan gelir vergisi oranı ise yüzde 15 ile bu oranın neredeyse üç katına ulaşıyor. 2011 yılı vergilendirme dönemi içinde Maliye’nin tüm mükellefler ortalama tahakkuk verilerine göre; “100 Vergi Rekortmeni” yıllık 2 milyar
40 milyon lira kazanç elde ederken, aynı kazancı yaklaşık 3 milyon 215 bin asgari ücretli ancak elde edebiliyor. Diğer bir ifadeyle 32 bin 150 asgari ücretlinin yılda kazandığı
geliri bir zengin tek başına elde edebiliyor. Vergi istatistiklerini değerlendiren İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, vergideki adaletsiz
dağılımın Türkiye’nin kronik sorunu olduğunu belirtti. Arıkan, dünyada gelişmiş ülkelerde vergi adaletinin temel unsurunu oluşturan “az kazanandan az, çok kazanandan
çok” ilkesini Türkiye’nin de hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.
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Muhasebeciler
meydanlarda

Muhasebeciler, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun kabul edilişinin 23’üncü yıldönümünde meydanlara çıktılar. Beş bine yakın meslek
mensubu, 13 Haziran Çarşamba günü binlerce İstanbul Taksim Meydanı’nda
buluştular. Taksim’de Atatürk Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşunda bulunan İSMMMO üyeleri, siyasi iktidardan mesleki sorunlarına duyarlı olunmasını istedi. Meslek yasasının kabul edilişinin 23’üncü yıldönümü nedeniyle açıklama yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Başkanı Yahya Arıkan, önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin “angaryalardan
uzak, vesayetten arındırılmış bir muhasebe sistemine” ihtiyacı olduğunu
söyleyen Arıkan, bugün gelinen aşamada mesleğin kritik bir eşikten geçtiğini, istedikleri önlemler alınmazsa Türkiye’nin ciddi kayıplar yaşayabileceği uyarısında bulundu. Türkiye genelinde; çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte 500 bin kişilik bir muhasebe camiası bulunduğunu belirten İSMMMO Başkanı Arıkan; “Artık vicdan muhasebesi yapılacak bir noktaya geldik.
Angaryaların bitmesi, vesayete son verilmesi, oldu-bitti’lerin yaşanmaması, mesleki geleceğimizin karartılmaması ve en önemlisi de, sosyal yaşamın onurlu bireyleri olduğumuzun unutulmamasını istiyoruz” diye
konuştu. Başkan Yahya Arıkan’ın Taksim Atatürk Anıtı önündeki basın açıklamasından sonra, “Bağımsız Meslek, Demokratik Türkiye”, “Angaryalara hayır”, “Denetim Hakkı İstiyoruz” sloganlarıyla muhasebeciler Meydan’dan
Tünel’e kadar yürüyüş gerçekleştirdiler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Ancak yeni TTK’daki bir son dakika değişikliğiyle muhasebecilere haksızlık yapıldı.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan, kanunda TBMM’de son
dakika yapılan bir değişiklikle çok az sayıdaki
yeminli mali müşavir ve bakanlık müşavirlerine “imtiyaz” sağlandığını açıkladı. Arıkan, anayasa ihlali oluşturan bu düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün veto etmesini isteyerek,
“Şeffaf, denetlenebilir bir ekonomiden kayıt dışı
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bir ekonomiye doğru gittik. Bu karar denetlenmesi ötelenecek bir ekonomideki dengeleri de
alt-üst edecek. Yanlıştan mutlaka dönülmeli” dedi.
3568 sayılı muhasebe meslek yasasının
net bir şekilde serbest muhasebeci mali müşavirlere “denetim” hakkı verdiğini, Meclis Adalet
Komisyonu’nda oybirliği ile bunun kabul edildiğini
vurgulayan Arıkan, “Oysa yasada yapılan önerge değişikliğiyle yeminli mali müşavirler sınavsız bir şekilde bu haktan yararlanırken, bizler için
sınav engeli getirilmeye çalışılmaktadır” dedi. 84

bin muhasebeciye bu düzenlemeyle haksızlık yapıldığının altını çizen Başkan Arıkan, şöyle konuştu: “Yapılan büyük yanlıştan mutlaka dönülmesi gerekiyor. Ekmek kavgası veren meslektaşlarımın yasal haklarına kimse dokunamaz.
84 bin serbest muhasebeci ve mali müşavire de
bağımsız denetim hakkı mutlaka sınavsız verilmelidir. Bu durumun sonuna kadar takipçisi olacağız. Meydanlar da dahil olmak üzere her platformda sesimizi yükseltip, meslektaşımızın yasal hakkını savunacağız.”

İSMMMO HABER

84 bin muhasebeciye haksızlık
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