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‘Taşınmaz
satışı da
noterden
geçmeli’
Türkiye’de sayıları bin 650’yi
bulan noterler yargının işini
önemli oranda kolaylaştırıyor.
Son olarak mirasçı belgesi
vermek noterlerin yetki alanına
girdi. İstanbul Noter Odası
Başkanı Hikmet Kaplan,
“Noterlerin, Avrupa’da olduğu
gibi taşınmaz mülkiyetini
devreden akitleri düzenleme
konusunda münhasır yetkili
konumuna getirilmesini
istiyoruz” diyor.
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AYŞEGÜL EMİR
Noterlik, Türk hukukuna göre bir
kamu hizmeti. Klasik tanımıyla ise, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek
için hukuki işlemleri belgelendiren, Adalet Bakanlığı’na bağlı ve özel statüye tabi bir kişi. Herkesin arada bir işinin düştüğü ama çok da tanınmayan bir meslek. Türkiye’de sayıları
1650’yi bulan noterler yargının işini önemli
oranda kolaylaştırıyor. İnsanların hukuki işlemleri güvenli şekilde yapmalarını sağlıyor.
Böylece hukuk düzenini ve toplumsal düzeni
işler kılıyor ve koruyor. Hukuk sisteminin en
büyük yardımcısı olarak da vatandaşın beklemeden pek çok bürokratik işini halletmesi-

ni sağlıyorlar. Türkiye’de kayıt dışılığın önlenmesinde de önemli işlevi var.
Son olarak mirasçı belgesi vermek noterlerin yetki alanına girdi. Noterler şimdi de
Avrupa’da olduğu gibi taşınmaz mülkiyetini devreden akitleri düzenleme konusunda münhasır yetkili konumuna getirilmeyi istiyor. Bu yılın nisan ayında başkanlığa seçilen İstanbul Noter Odası Başkanı Hikmet Kaplan ile Türkiye’de
noterliği, kendi kariyerini konuştuk.
Öncelikle Türkiye’deki noterlik
mesleğiyle ilgili bilgi verir misiniz?
Türkiye’de noter olabilmek için hukuk
fakültesi mezunu olma zorunluluğu var. 1512
sayılı Noterlik Kanunu’ndaki tanımı “Noterlik
bir kamu hizmetidir. Noterler hukuki güven-
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lecek belge noterlerden birkaç saatte alınabiliyor. Miras belgesinde vatandaş
memnuniyeti had safhada. Noterliklerin
yargının alanına giren veraset ve miras
belgesi gibi belgeleri vermeye başlaması vatandaşın işini kolaylaştırdı.
Noterler olarak şu anda ne tür
işlemler sizden geçiyor?
Noterlerin görevlerine giren işler
mahiyetleri itibariyle genel ve özel işler
olarak iki gruba ayrılır. Genel adı altında düzenlediğimiz sözleşmelerden birkaçı
şöyle: “Evlenme, gayrimenkul satış vaadi, zilyetlik devri sözleşmesi, miras taksim, hibe vaadi, şirket, irtifak hakkı
vaadi ve ortak mülkün idaresi, medeni kanuna dayanan sükna hakkı sözleşmesi,
kaydı hayat ile irat bağlanması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mülkiyeti mu-

17 YILLIK NOTERİM
Sizin noterliğe başlama hikayenizi dinleyebilir
miyiz?
1953 Konya doğumluyum. Liseyi Konya Lisesi’nde
parasız yatılı olarak okudum. İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldum. Gençlik yıllarımda Akdeniz Olimpiyatları’nda milli güreşçi olarak yer aldım. Öğrencilik yıllarında çalışarak okudum. İETT’de elektrik idaresinde müdür muaviniydim. On yıl bu görevde kaldıktan sonra
memleketime dönerek 16 yıl avukatlık yaptım. 1995 yılında
noterliğe başladım. İstanbul’a Çorlu noteri olarak geldim.
Uzun yıllar Beşiktaş’ta oturup Çorlu’ya gidip geldim. Noterlikte
Trakya Bölgesi İstanbul Noter Odası’na bağlıdır. Şu ana Beşiktaş 20’inci noteriyim. Odanın iki yıldır yönetim kurulu üyesiydim. Nisan 2012 itibariyle başkan seçildim. 17 yıllık noterim. Kişilerin hemen noterlik yapma şansı yok uzun bir
süre avukatlık yapmaları gerekiyor.

ZİRVEDEKİLER

liği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek
için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar” şeklinde. Türkiye’de 1650 noter var. 337 tanesi İstanbul ve Trakya sınırlarında. Noterlik dairesinin başında hukukçu kimliğine sahip bir resmi görevli bulunuyor. Noterler işlem bazında, kendisine müracaat edenlerin ‘hukuk danışmanı’ konumundalar. Yeni noterlikler de açılmaya devam ediyor. Bakanlık İstanbul’da 29
tane daha yeni noterlik açacak. Üçü
Trakya’da olacak. Noterler bürokrasinin
çarkı değil. Aksine bürokrasinin çarkını
hafifletiyor.
Türkiye’deki noterliği Avrupa’yla karşılaştırır mısınız?
Ülkemizdeki noterlik sistemine
en çok benzeyenler, Almanya’daki ve
Fransa’daki noterlik sistemleri. Bunun nedeni de ülkemizde noterlerin uygulama
alanlarının aynen Fransa ve Almanya’daki gibi geniş olmasıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde, taşınmaz mülkiyetinin
ivazlı (ücretli) veya ivazsız (ücretsiz) olarak nakliyle taşınmaz üzerinde sınırlı ayni
hakların tesisini konu alan sözleşmeleri
yapmak noterlere bırakılmış. Türkiye’de
ise noterlerin, bu bağlamda, taşınmaz mülkiyetini devreden akitleri düzenleme
konusunda münhasır yetkili konumuna
getirilmeyişleri büyük eksiklik.
Noterlerin görev alanına giren yeni uygulamalar var mı?
İstanbul’da 279 notere karşı 16
tane tapu sicil müdürlüğü var. Tapu akitlerini noterler yapmış olsa bu vatandaşın işini hızlandırır. İşleri daha çabuk olur.
Bu konuda noterliklerin altyapısı hazırdır. Tapuda kayıtlı taşınmazların akdini noterler yapabilmeli. Bu vatandaş memnuniyetini sağlar. En son noterler olarak
mirasçı belgesi vermeye başladık. Mahkemelerden 1 ila 6 ay arasında alınabi-
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YÜRÜYÜŞ YAPARIM,
TİYATROYA GİDERİM

ZİRVEDEKİLER

Boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz?
Yoğun çalışıyorum, genelde çok boş vakit kalmıyor. Ama yürüyüş
yapmayı seviyorum. Tiyatroya gitmekten hoşlanırım. İki çocuğum var. Eşim
eczacı. Kızım da eczacı oldu. Sağlıklı bitkiler konusunda master yapıyor.
Bilimsel olarak bitkilerle tedavi konusunda uzmanlaşıyor. Oğlum Koç Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okuyor. Benim mesleğimi seçen olmadı.

hafaza kaydı ile satış sözleşmesi, kira sözleşmesi, menkul mallarda
hibe sözleşmesi…” Kanunlarda noterlere öngörülen diğer işler de
var. Onlar da şöyle: “Tespit işleri, emanet işleri, vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler, tebligat işleri, terk eden eşin ortak
konuta davet edilmesi, mirasçılık belgesi verilmesi.”
Elektronik uygulamalarla ilgili çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye Noterler Birliği, bilişim ve iletişim altyapısı gerekli teknik ve donanıma sahip olup, tüm noterliklerimiz güvenli ağ üzerinden merkeze bağlıdır. Sorunsuz olarak, ikinci el araç satış ve tescili,
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İSMMMO’YLA
KARDEŞ
ODAYIZ
İSMMMO’yla ilgili görüşleriniz neler?
İSMMMO’nun çalışmalarını takdir
ediyorum. Genel olarak hem staj, hem
meslek içi eğitimlerini imrenerek izliyorum. Aynı hizmet sektöründe vatandaşa hizmet eden iki meslek kuruluşuz.
Birbirimizle defter tasdikleri, sicil tasdikleri
gibi konularda ortak çalışıyoruz. Tabir
yerindeyse kardeş oda olarak görülebiliriz.
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lirsiniz. Hukuki işlemlerde iradenin baskı altında kalmamasının tespiti önemli. O nedenle dijital imza da olsa noterlerin görevi azalmaz. Şifrelerini hackerlar kırabilir. Elektroniğe karşı değiliz ama elektronik imzanın bu anlamda tek başına kullanılması zor. Elektronik
imza dahi kullanılsa noterlere ihtiyaç olacak.
İtalya ve Belçika’da dijital imza uygulaması başladı. Ama yine noterlerin görevleri devam ediyor.
İSMMMO’yla ortak çalışma yaptığınızı da biliyoruz…
Yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ve
Borçlar Kanunu pek çok şeyi değiştirdi. Artık hepimizin hukuku, muhasebeyi baştan öğrenmesi
gerekiyor. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar
Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle noterlerin
görev ve fonksiyonları korundu ve hatta defter tasdiklerinde ek görev verilerek sicil tasdiknamesi aranılması zorunlu hale getirildi. Kanunlardaki yeni düzenlemeler uyarınca, diğer
mesleki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması

gerekiyor, bu yönde adımlar atıyoruz. Aynı hizmet sektöründe görev yapan İSMMMO ile İstanbul Noter Odası ‘defter onaylarında’ istenen
sicil tasdiknamesinin, fiziki ve kağıt ortamında
temininin zorluğu karşısında elektronik ortamda
verilebilmesi için Gümrük Ticaret Bakanlığı’nca
çıkarılacak tebliğde yer verilmesi için ortak çalışmalar yapıyor.
Sektörün en büyük sorunu nedir
sizce?
Biz noterlerin en büyük sorunu, kimlik
sahteciliği yapanlar. Merkezi Nüfus İdare Sistemi’nde yani MERNİS’ten sorgulama yapıyoruz ama kişinin resmini göremiyoruz. İsimle arama yapılabiliyor. Sahtekar biri ismi simülasyonla
taklit etse fotoğraf olmadığı için bu anlaşılamıyor.
Noterlerin en çok başını ağrıtan sorunlardan biri
bu. Kimlik sahteciliğine karşı tedbir alma konusunda eğitim çalışmaları var. İçişleri Bakanlığı çipli kimlik üzerinde çalışıyor ama o da sorunu çözmeyebilir. Önemli olan kişilerin resimlerinin birebir taranarak MERNİS’e geçirilmesi.

ZİRVEDEKİLER

defter ve belge onayı ile bildirimi ve Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) üzerinden sorgulamalar yapılabiliyor. İkinci el araç satışları, mirasçılık belgesi verilmesi gibi işlemlerde Türkiye Noterler
Birliği ve noterlikler, e-devlet içinde rüştünü ispat ettiler. Mirasçılık belgesi programı, bilişim
teknolojileri ve hukuk kurallarını birleştirerek
karar veren bir yapıda hazırlanmış ilk uygulamalardan biri. Ayrıca, e-noterlik işlemleri dönüşüm çalışmaları, noterliklerde kullanılan
vezne ve yazım.net programlarının yerine bütünleşik bir ‘Noterlik Bilgi Sistemi’ yazılım paketi ve özellikle kayıtlı elektronik posta hizmet
sağlayıcılığı kurulum çalışmalarında gösterilen
çabalar e-devlet projeleri içinde övgüye değer
konumda.
Dijital imza üzerinde çalışılıyor, bu
sizin mesleğinizi nasıl etkileyecek?
Noterlerin en büyük özelliği insanların
hukuki iradesini tespit etmesi. Elektronik
imza olacak ama bu uygulamada irade tespiti zor. Birisinin kafasına tabancayı dayayarak
dijital imzayla bir trilyonluk işlem yaptırabi-
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Yardım
çağrısına
kulak
verin

Türkiye’de her yıl ortalama 2 bin 700 kişi intihar
ederek yaşamına son veriyor. Birçok hastalıktan ve
terörden daha çok can alan intiharlar önemli bir halk
sağlığı sorunu haline geldi. Uzmanlara göre, bazı
ipuçlarını değerlendirerek, adeta bir ‘yardım çağrısı’
olan intiharları önleyebilirsiniz. Toplumsal duyarlılığın
artırılmasının da intiharları azaltabileceği belirtiliyor.

KAPAK

GÜLŞEN KANDEMİR
Tarım Bakanlığı’nda müfettişlik yapan
bir devlet memurunun kızıydı. Ankara’da Mülkiyeyi bitirmişti. Okuldan sonra iki sene İngiltere’ye gidip dil eğitimi almıştı. Sonrasında da
abisinin arkadaşlarından biriyle tanışıp kısa sürede evlenmişti. Ancak ikinci evliliğini yapan devlet memuru eşi tam bir psikopat çıkmıştı. Her
gece içen eşi önce ona duygusal şiddet uygulamaya başladı. Sürekli onu aşağılıyor, işe yaramadığını söylüyordu. Evin tüm sorumluluğunu
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o üstlenmesine rağmen sürekli onun hakaretlerine maruz kalıyordu Zeynep. Zamanla duygusal şiddet fiziksel şiddete dönüşmeye başladı.
Yaşadıklarını ailesine anlatamıyordu çünkü onları hem üzmek istemiyor hem de gururuna yediremiyordu. Bu durum tam 9 yıl devam etti.
Artık onun için yaşamanın bir anlamı kalmamıştı. Bu girdaptan kurtulacağına inancı kalmamıştı. Tam bu noktada eşinden boşanmayı
değil intihar etmeyi düşünmeye başladı. Acaba hangi yöntemi kullanmalıydı? Doğalgazı mı
açmalı, yoksa bir kutu ilaç mı almalıydı? Bel-

ki de radyatöre bir ip bağlayabilirdi. Günlerce
kafasında kurdu, planlar yaptı… En sonunda
en iyi yolun bir kutu ilaç içmek olduğuna karar verdi. Dinen intiharın günah olduğu söyleniyordu ama zaten onun çok fazla dinsel konularla ilgisi yoktu. Hele son yıllarda yaşadıklarından sonra Tanrı’nın varlığını bile sorgular hale gelmişti. Neden Tanrı bu kadar zalimliğe izin veriyordu? 35 yaşında meslek sahibi bir kadın olarak intiharı düşünen Zeynep,
Türkiye’de son 10 yılda intihara teşebbüs eden
500 bin kişiden yalnızca biri…

EYLÜL-EKİM 2012

REKOR KADINLARDA

Her yıl dünyada 1 milyon insan intiharla
yaşamına son veriyor. 10-15 milyon insan ise
hayatına son verme teşebbüsünde bulunuyor.
Yani her 3 saniyede bir kişi intihara teşebbüs
ediyor. İstatistiklere göre erkekler kadınlara
göre 4-5 kat daha fazla intiharla yaşamına son
verirken, kadınlar ise daha fazla intihara teşebbüs ediyor. Psikolojik sorunu olan erkeklerde intihar riski 200 kat, kadınlarda ise 500

kat artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre
ülkemizde 2002 - 2011 yılları arasında yılda ortalama 2 bin 737 kişi intihar ederek hayatına
son verdi. Diğer bir deyişle 10 yılda 27 bin kişi
intihar ederek yaşamını sonlandırdı. Ayrıca istatistiklere göre yaklaşık 500 bin kişi de intihar
girişiminde bulundu.

‘DUYARLILIK ARTMALI’
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yor. Yapılan araştırmalarda intiharların yüzde
90'ında bir psikiyatrik tanı varlığı gösterilmiş
olmasına rağmen beklenenin aksine bu kişilerin
yalnız dörtte biri ölümleri öncesinde bir sağlık
kuruluşuna başvurmuşlar. Ölümcül sağlık
problemi olan bu kişilerden yüzde 75'i fark edilememiş ve sağlık hizmetlerinden yararlanamamış. Psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyan bu

kişilerin, erken fark edilmesi ve etkin tedavilerinin sağlanması yönünde toplumsal duyarlılığın artırılmasına ihtiyaç var."

İNTİHARIN NEDENLERİ

İntihar, psikolojik olarak rahatsız olan
kişinin istemli olarak yaşamına son vermesi yani
kendisine yönelik bir saldırganlık hali… Dep-

KAPAK

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı
Prof. Dr. Tunç Alkın, intihar ve intihar girişiminin
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir
halk sağlığı sorunu haline geldiğini söylüyor.
Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü tarafından 10
Eylül’ün Dünya İntiharı Önleme Günü ilan edildiğini vurguluyor. İntiharın birden fazla etkene bağlı gelişen karmaşık bir davranış olduğunun altını çizen Alkın şu değerlendirmeyi yapıyor: “Başta depresyon olmak üzere ruhsal hastalıklar intihar riskinde 10 kat artışa sebep olu-

İSMMMO YAŞAM  15

KAPAK

İNTİHARIN DOĞRU VE
YANLIŞLARI

Psikiyatrist Nihat Kaya; intihar konusundaki doğru ve yanlışları şöyle açıklıyor:
 İntihardan bahseden kişiler intihar etmezler. (Y)
 Her intihar eden on kişiden sekizi intihardan birkaç ay önce belirgin sinyal,
uyarı ve ipuçları vermektedir. (D)
 Eğer intihardan bahsetmezsek, intihar gerçekleşmez. (Y)
 İntihardan bahsetmek önlenmesinde etkili bir yöntemdir. (D)
 İntihar uyarı vermez. (Y)
 Araştırmalara göre intihar eğilimli kişiler tarafından yapılan yardım çağrıları çoğunlukla kodlanmış (imalı) şekilde verilir, bunların farkına varmak hayat kurtarabilir. (D)
 İntihara eğilimli kişiler kesinlikle ölmek istemektedirler. (Y)
 İntihara eğilimli kişilerin çoğu yaşamla ölüm arasında kesin bir seçim yapamamışlardır. Bir bakıma “ölümle kumar oynamaktadırlar,” kendilerini kurtarmayı başkalarına bırakırlar. (D)
 Bir kişi bir kez intihara teşebbüs ettiğinde ömür boyu intihara yönelik davranışları devam eder. (Y)
 Kendilerini öldürmek isteyen kişilerin çoğu yalnızca kısıtlı bir zaman için intihara eğilimlidir. Eğer krizden kurtulabilirlerse iyi bir hayat sürebilirler. (D)
 Kriz sonrası iyileşme intihar riskinin sona erdiğini gösterir. (Y)
 İntihar girişiminde bulunanların çoğu “iyileşme” başladıktan sonraki üç ay içerisinde ölümcül düşünce ve duygularını gerçekleştirmek için
yeterli enerjiye sahiptirler.
 Aileler ve hekimler özellikle bu dönemde dikkatli olmalıdırlar. (D)
 İntihar çok zengin ya da çok fakirlerde görülür. (Y)
 İntihar, toplumun her türlü ekonomik seviyesinde görülebilir. (D)
 İntihar eğilimi kalıtımsaldır. (Y)
 İntihar kişiseldir ve önlenebilir. Yalnız ailede bir kişinin intiharı
diğerleri üzerinde büyük etki yaratabilir ve onları da risk altına sokar. (D)
 İntihar eden herkeste psikiyatrik bir bozukluk vardır. (Y)
 İntihar eden kişiler çok üzüntülü, ümitsiz olabilirler; bu, her zaman akıl hastalığına işaret etmez. (D)
 TV’deki intihar sahneleri (model oluşturarak) intiharları arttırabilirler. (D)
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Psikiyatrist
Nihat Kaya

EYLÜL-EKİM 2012

BU DAVRANIŞLARA DİKKAT!

 Majör depresyon veya bipolar bozukluğu (manik-depresif hastalık) olanların ümitsizlik duyguları varsa yüksek risk altındalar.
 Ruhsal sorunu olanlar bir silah ediniyorsa intihar planı yapıyor olabilirler.
 Değerli şahsi eşyalarını ve koleksiyonlarını elden çıkaranlar intihar edebilirler.
 Vasiyet mektubu yazmışlara dikkat. İntihara hazırlanıyor olabilirler.
 Yakın geçmişte veya ani bir kayıp ile birlikte alkolizm sıkıntısı olanlara dikkat!
 Psikoz içerisinde kendisine intihar yönünde emir veren halüsünasyonlar (gaipten ses işitme) görenler yüksek risk grubunda yer alıyor.
 Şizofren hastada sekonder olarak gelişen depresyonlar intiharı tetikliyor.
 Kullanılan veya düşünülen metodun ölümcüllüğünün yüksek olması (asma,ateşli silah)
 Sevilen, ölmüş bir kişi ile tekrar birleşme arzusu, özellikle çocuk ve gençlik intiharlarının nedeni olarak görülüyor.

resyon, alkol ve madde bağımlılığı gibi ruhsal hastalıkların yanında ailesel, ilişkisel, ekonomik sorunlar veya
kayıplarla tetiklenen krizler de intihara yol açan en önemli sebepler arasında gösteriliyor. Ayrıca göç ve sosyoekonomik krizler intihar oranlarında artışa sebep oluyor.
Bu nedenle, intihar stres oluşturan yaşam koşullarına karşı tepki veren normal kişilerden, ağır ruhsal rahatsızlıkları
olan hastalara kadar geniş bir kitlede görülebiliyor. Ülkemizde yaklaşık her 3 saatte bir kişi intihar ederek hayatını kaybediyor. İntihar; hastalık, kaza, terör ile oluşan yaşam kayıpları ile karşılaştırıldığında ön sırada gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor.
İntihar eden kişiler ailesine, iş ve sosyal yaşamdaki yakınlarında derin hasarlar veriyor. Bu nedenle intihar artık önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor.

DEPRESYONU KÜÇÜMSEMEYİN

EYLÜL-EKİM 2012

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tunç Alkın, Türkiye’de
son yıllarda ateşli silahlarla intihar oranlarında belirgin bir artış olduğuna dikkat çekiyor. Alkın, “Türkiye'de her 4 intihardan birinde, ateşli silah kullanılıyor. Ateşli silahlara kolay ulaşabilme bunun bir intihar aracı olarak kullanılma riskini artırıyor. Bu sebeplerle silah teminini kısıtlayan yasal düzenlemeler, silahların evde bulundurulduğu durumlarda alınması gereken önlemler geliştirilmeli” diyor. Depresyonun insanı intihara sürüklediğini belirten Alkın, Ruh
Sağlığı Federasyonu’nun özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik krizlerin yarattığı saptamasına dikkat çekiyor. Depresyonun kadınlarda 3545, erkeklerde ise 35- 40 yaşları arasında daha sık görüldüğünü belirten Prof.
Dr. Tunç Alkın, şöyle konuşuyor: “Araştırmalar, ekonomik krizlerin depresyon
yaygınlığını artırdığını gösteriyor. Ekonomik krizler, ruhsal krizleri, psikopatoloji
krizlerini doğurmakta. Öncelikle depresyonu bir küresel gerçekliğe, bir krize
dönüştüren ekonomik-politik, siyasal, toplumsal kültürel etkenleri ortadan kaldırmak,
bunun ardından kamusal bir hizmet olarak koruyucu ruh sağlığı bakışını ve psikiyatri uygulamasını yaşama geçirmek amaçlanmalı. Ülke yöneticilerinin bireyler dışında ailelerini ve çocuklarını etkileyen depresyona yönelik kapsamlı bir mücadele
yapması gerekiyor. Ekonomik krizler ruhsal krizleri beraberinde getiriyor. Ekonomik
krizin oluşturduğu en önemli sonuçlar alım gücünün kaybı, gelir düşüklüğü, işsizlik ve yoksulluk. Giderek yoksullaşan bireyler giderek artan ölçüde sosyal risklere
de maruz kalıyor. Özellikle intihar ile işsizlik arasında güçlü bir ilişki var. İşsizlik oranında yüzde 1′lik bir artış intihar riskinde yüzde 0.79 oranında artışa yol açıyor.”

Prof. Dr.
Tunç Alkın

KAPAK

İntiharın birçok nedeni var ama çağımızın hastalığı depresyon, intihar nedenleri arasında özel bir konuma
sahip. Depresyon, bireyin en üretken çağında başlayan,
üretkenliğini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan
bir hastalık. Günümüzde tüm dünyada 350 milyon kişinin
depresyondan etkilendiğini kabul ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; bu hastalık insanda duyguları değiştirmekle kalmıyor düşünceleri de değiştiriyor ve kişiyi
çalışamaz hale getiriyor. Yapılan değerlendirmelere

İŞSİZLİK İNTİHARLARI
ARTIRIYOR
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göre; depresyon dünyada 2004′te en yaygın üçüncü hastalık oldu. 2020 yılında
en yaygın ikinci hastalık ve 2030′da birinci sıraya yükselmesi bekleniyor. Bu
da modern yaşamın getirdiği stresi, çekirdek ailenin parçalanması, insanın doğadan kopması, yoksulluk, ekonomik krizlerde insanların depresif hareketler
takınmasına neden oluyor. Depresyonda olan kişinin mutlaka psikiyatri hekimleri
tarafından etkili biçimde tedavi edilmesi gerekiyor. Oysa pek çok hasta tedavi olanaklarından yoksun. Bu nedenle depresyon doğru tanınmalı ve doğru kişilerce tedavi edilmeli. Sağlık Bakanlığı’nın 2011 yılı verilerine göre Türkiye’de
psikiyatri uzman sayısı bin 625. Diğer bir deyişle 100 bin kişiye yaklaşık iki
psikiyatr düşüyor. Depresyonun tedavisi mümkün ama bu hastaların ancak yüzde 60’ı doktora ulaşıyor.

BAZI İNTİHARLAR
ÖNLENEBİLİR

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Psikiyatrist Serdar Nurmedow, intiharların önlenmesinde toplumun her kesimine görev düştüğü görüşünde. İntihar girişiminde bulunanların bir takım ipuçları bıraktığını söyleyen Nurmedow, kişilerin intihar düşüncesini çevresindekilere en az bir
kere söylediğini belirtiyor. Nurmedow, “Kişiler üstü kapalı mesajlar verir, bunları iyi anlayıp analiz etmek gerekir. Sözel olarak bir şey anlaşılmasa da bazı davranışlardan intihar düşüncesi anlaşılabilir. Bu nedenle yakınlarının ve ailelerin çok dikkatli olmaları gerekir. Mesela; bankadaki paraların bir yere aktarılması gibi davranışlar bazen önemli bir ipucu olabilir” diye
konuşuyor. Psikiyatrist Serdar Nurmedow, intihar vakalarının bir
bölümünü önlemenin mümkün olduğunu düşünüyor: “Şahit olduğumuz bazı vakalarda, kişi mesaj amaçlı intihar teşebbüsünde
bulunabiliyor. İntihar amaçlı değil de savunma mekanizması olarak bir şekilde etrafa mesaj vermek amacıyla kendine zarar veren hasta grupları var. Bu gibi olayları önlemek mümkün.”
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İPUÇLARINA DİKKAT

Peki bir kişinin intihar eğilimi olduğunu nasıl anlarsınız? Depresyon ve
Panik Bozukluk Merkezi'nden psikiyatrist Nihat Kaya, “İntihara teşebbüs eden
her birey önceden sinyaller verir ve intihar önlenebilir bir eylemdir” diyor. Kaya’ya göre, intihar edecekler bu eyleme teşebbüs etmeden çeşitli ipuçları veriyor. Yaşam biçimiyle ilgili ipuçların başında çocukluk dönemlerinde evden ve
okuldan kaçma, dürüst olmayan davranışlar sergileme geliyor. Babaları tarafından erken yaşta reddedilme, yinelenen ve başarısız olmuş evlilikler, alkolizm ve uyuşturucu kullanımı, düzensiz ev ve iş hikâyesi, gelirde iniş çıkışlar,
çalışma gücü ve başarı arasındaki çelişki, uzun süreli ölümcül hastalık, iş, evlilik ve yakın dostlarla ilgili kayıplar ya da problemler intiharın ipuçları arasında yer alıyor. Araştırmalara göre intihara kararlı olanlardan bazıları saldırgan
bir hayat sürüyor. Sürekli tehlikeli araç kullanma, sürekli kavga çıkarma, zarar verdiğini bile bile sürekli alkol madde kullanma bu saldırgan hayat şekillerinden bazıları…

YARDIM ÇAĞRISI

İntiharın davranışla ilgili ipuçlarına gelince… Ruhsal bozukluk belirtilerinin
bulunması, ölüm riski olan ilaçları küçük dozda kullanma, son 6 hafta içinde
duygusal ilişkilerde kesilme, cinsellikle ilgilenmeme, toplumsal etkileşimlerden
geri çekilme ve sevdiği eşyaları eşe dosta dağıtma davranışla ilgili intihar sinyalleri olarak yorumlanıyor. Psikiyatrist Nihat Kaya, “Ölüm isteğini belirten doğrudan ve yinelenen konuşmalar, dolaylı olarak mutsuz, olumsuz, kararsız, karamsar düşünce içeriği ve umutsuz konuşma içeriği intihar edeceklerin iletişimle
ilgili ipuçları arasında yer alıyor” diye konuşuyor. Dr. Kaya'ya göre her türlü
intihar girişimi, önemsiz gibi görünenler bile bir yardıma çağırma olarak algılanmalı. Psikiyatrist Nihat Kaya, intiharla ilgili detaycı plan yapanların büyük risk altında olduğunu söylüyor. Kaya şu değerlendirmeyi yapıyor: “İntihar
riskini belirlemede bireyin intihar planlarını ve seçilen metodu öğrenmek ve
kurtarılma zamanını hesaplayabilmek önemli. Örneğin eşinin yanında 50 adet
asetoaminofen (ağrı kesici, ateş düşürücü ilaç etken maddesi) tableti içen kişi,
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gizli, detaylı plânlar yapan ve ipucu
bırakmayan birine göre daha az
risk altında.”

TERÖRDEN TEHLİKELİ
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KAPAK

Araştırmalara göre, intihar
eden kişilerin büyük bölümü intihar
etmek konusunda uzun bir süre kararsızlık yaşıyorlar. Yaşamla ölüm düşünceleri arasında gidiş gelişler sırasında intihar edeceklerini çeşitli vesilelerle ima ediyorlar ama bunu açık
bir şekilde ifade etmekten kaçınıyorlar. Bunun nedeniyse anlaşılmayacaklarına inanmaları… İntihar etmeyi planlayanlar olumsuz bir şekilde
damgalanacaklarına inandıkları için
yardım almaktan çekiniyorlar. Uzmanlar, intihar eğilimi olanların yardım almalarını kolaylaştırmak için toplumda bu konudaki duyarlılığın arttırılmasının önemine dikkat çekiyorlar. Başta aileler, eğitimciler ve sağlık personeli olmak üzere toplumun
tüm kesimleri için intihar riskinin tanınmasına yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasını öneriyorlar. Ayrıca, medyada intihar yöntemleriyle ilgili detayların verilmesi
intihar riskini artırıyor. Bu durum dikkate alınarak ruh sağlığı uzmanlarıyla
medya mensuplarının işbirliği geliştirilmesi de gerekli görülüyor. Prof.
Dr. Tunç Alkın, “10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü, her yıl terörden
ve birçok hastalıktan daha fazla yaşam kaybına yol açan ölümcül bir soruna dikkati çekmek için önemli. Kaybedilen binlerce insan için gerçekten
yapabileceklerimizi yaptık mı sorusunu sorma ve toplumun her kesiminde bir vicdan muhasebesi yapma
imkânını veriyor” diye konuşuyor.
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başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Güzel ülkem huzuru bir türlü bulamadı… Gün geçmiyor ki, şehit haberleri almayalım. Bu yılın ilk dokuz ayında (Afyonkarahisar’daki cephanelik patlamasının vahim sonucu hariç) tam 150 şehit verdik. Bu şehitlerin 114’ü terörle mücadele yani İç Güvenlik Harekâtı sırasında hayatını kaybetti. Siz bu dergiyi okuduğunuzda muhtemelen yeni şehit haberleri almış olacağız. Dilerim Türkiye sağduyusuyla en doğru yolu bulur ve artık akan kan durur.
Terör canımızı günden güne daha çok yaksa da, bu sayıda kapak konumuzu terörden ve birçok hastalıktan daha fazla can alan
bir halk sağlığı sorununa ayırdık. Evet, her yıl intiharla yaşamına son verenler, terörde kaybettiklerimizin sayısını aştı. TÜİK verilerine göre 2002-2011 yılları arasında 2 bin 737 kişi intiharla yaşamına son verdi. Tam 500 bin kişi de intihara teşebbüs etti. İntihar;
sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutları olan önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Bununla başa çıkabilmek uzmanların önerilerine kulak vermek ve intihar etme riski olanların verdiği ipuçlarını iyi okumak gerekiyor.
İSMMMO Yaşam’ın dosya konusunu ise adeta bir ateş çemberine dönen komşumuz Suriye’ye ayırdık. Savaşın kıyısındaki Türkiye, Suriyeli sığınmacıların sayısının artmasıyla birlikte önemli sosyal ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya… Uzmanlar Suriye’deki
savaşın Türkiye için yarattığı ve yaratması muhtemel riskleri masaya yatırdı.
Dergimiz yine alanlarında başarılı olmuş birbirinden değerli isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Zirvedekiler sayfalarımızda İstanbul Noter Odası Başkanı Hikmet Kaplan sizleri selamlıyor. İSMMMO’yu kardeş oda olarak gördüğünü ifade eden
Kaplan ile noterlerin Türkiye’deki durumunu ve sorunlarını konuştuk. Türkiye’ye KOBİ (küçük ve orta boy işletme) kavramını tanıtan Dünya gazetesi ekonomi yazarı Dr. Rüştü Bozkurt ile meslek hayatı ile Türk KOBİ’lerinin dünyadaki konumu üzerine sohbet ettik. Oyuncu Füsun Demirel ise sanat hayatının kilometre taşlarını ve rol aldığı Yalan Dünya dizisinin kendisi için önemini
İSMMMO Yaşam’a anlattı. Hobileriyle öne çıkan üyelerimizden ikisine daha dergimizde yer ayırdık. Çok yönlü bir meslek mensubu olan Şefik Arslan, gönül verdiği aikido sporu konusunda sizleri bilgilendiriyor. Genç meslek mensubu Murat Öz’ün hem meslekteki hem de okçuluk sporundaki azmini ve başarısını takdir edeceğinize inanıyorum.
Gezip, görüp, okuyup, seyredip entelektüel dünyanızı zenginleştirmek istiyorsanız; dergimizin diğer sayfalarını da dikkatle okumalısınız. Sinemadan geziye sağlıktan modaya dergimizde yok yok. Dilerim yoğun iş yaşamınız içinde ufak da olsa
bir nefes alma alanı yaratabiliriz.
Sağlıcakla kalın dostlar…

Yahya Arıkan

İSMMMO
Eylül-Ekim 2012
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GÜNDEMİN SESİ

32 yıldır
KOBİ’leri
yazıyor
Türkiye’de köşe
yazılarıyla küçük ve orta
boy işletmelerin önemini
ilk anlatan ekonomi
yazarlarından biri, Dr.
Rüştü Bozkurt. Dünya
gazetesinde 32 yıldır
aralıksız köşe yazıyor.
‘Anadolu Kaplanları’
sözünü ekonomi
literatürüne kazandıran
Bozkurt, yeni kitapları
için de çalışmalarını
sürdürüyor.
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SEHER KARATAŞ
Dr. Rüştü Bozkurt… Türkiye’de ekonomi gazeteciliği ve yazarlığının duayen isimlerinden biri. Türkiye ekonomisini sürükleyen ve önemi her geçen gün
daha da anlaşılan küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ)
üzerine uzmanlaşmış bir yazar. Tam 32 yıldır Dünya gazetesinde KOBİ’leri yazıyor. Bozkurt, aslında
öğretmen kökenli bir gazeteci. 1965 yılında Bursa
Eğitim Enstitüsü’nden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni
olarak mezun oldu. Beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra gazetecilikte karar kıldı. Rüştü Bozkurt, 1980 yılından beri Dünya gazetesinde, KOBİ’ler ve yönetim
konusunda haftalık yazılar yazıyor. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi çeşitli kurumların gazete ve dergilerinde de makaleleri yayınlanıyor. Ülkenin çok değişik yörelerinde, küçük işletmelerin sorunlarını tartışan konferanslar düzenleyen Boz-

kurt’un KOBİ’lerle ilgili pek çok kitabı da yayınlandı. Kendimizi Sorgulamak, İşletme Odağı, Kendine
Ayna Tutan Yönetici, İşleyen Kurumlar Yaratmak ve
Ekonominin Binbir Yüzü adlı kitaplar Bozkurt’un imzasını taşıyor. Dr. Rüştü Bozkurt’la gazeteciliğe başlama hikayesini ve KOBİ’lerin ışığında Türkiye ekonomisini konuştuk.
Neden öğretmenlik değil de gazetecilik?
1945 yılında Tokat Niksar’ın Sorhun Köyü’nde doğdum. 1965 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü’nden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak mezun oldum. Eskişehir’de Tunalı Ortaokulu’nda öğretmenlik yapmaya başladım. Bir yandan da Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde İktisat Bölümü’nü okudum. Diğer yandan da Web Ofset (Günaydın) Grubu’nun Sonolay gazetesinde yöneticilik
ve yazarlık yaptım. 1971 yılında akademiyi bitirdim.
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planlama müdür yardımcılığına, sonra da planlama müdürlüğüne yükseldim. Üç yıl içinde planlama müdürü, 1992 yılında da genel sekreter
oldum. 2006 yılına kadar orada çalıştım ve emekli oldum.
Gazeteciliğe tekrar nasıl ve ne zaman döndünüz?
Akademide çalıştığım 1980 yılında, Dünya gazetesinde yazılar yazmaya başladım. O dönem gazeteyi Nezih Demirkent henüz almamıştı,
Cahit Tüzel yönetiyordu. Gazete ile yollarımız,
akademiden asistan arkadaşım Alp Orçun sayesinde kesişti. Ardından gazeteyi Nezih Demirkent aldı. Bir süre sonra Kenan Mortan’la birlikte, Konrad Adenauer Vakfı’nın desteğiyle
Anadolu’daki KOBİ’lerle ilgilenmeye ve Dünya’da
da KOBİ’lerle ilgili yazılar yazmaya başladım.
Dünya gazetesinin KOBİ gazetesi olması sizin sayenizde mi oldu?
Öyle oldu diyebiliriz. KOBİ yazıları yazmaya başladığım dönem, bir gün merdivenlerde Nezih Beyle karşılaştık. “Yahu Rüştü, tutturdun
bir KOBİ… Habire yazıyorsun, nedir bu KOBİ?”
diye sordu. Bu sorudan sonra ben detaylı bir araştırma yaparak, Alp Orçun’la birlikte Nezih
Bey’e yaklaşık üç saat kadar KOBİ’leri anlattım.
Bir hafta sonra gazete KOBİ gazetesi oldu. Nezih Bey KOBİ’lerin önemini anladı ve gazetenin
yüzünü, tarzını değiştirdi. Ben de KOBİ’lerle ilgili yazılarımı giderek artırdım.
O dönem gazetelerde ilk siz mi değindiniz KOBİ’lere?
İlk ben değindim desem iddialı olur. Kenan Mortan, Tamer Müftüoğlu ve ben aynı anda
yazmaya başladık. O dönem üçümüz birlikte Çorum’a gittik. Orada KOBİ’leri inceledik. Geldikten sonra Necati Doğru ve Uğur Dündar’ın da bulunduğu Çetin Altan’ın evinde anlattık. Ertesi gün
Çetin Altan, ‘Ortaklıklar kenti Çorum’ diye yazı
yazdı. Ardından Milliyet gazetesi bizim çok
kullandığımız ‘Anadolu Kaplanları’ kavramını kullanmaya başladı.
‘Anadolu Kaplanları’ sözü nasıl
doğdu?

İSMMMO
KAYITLI
EKONOMİ İÇİN
ÖNEMLİ
İSMMMO ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
İSMMMO’yu, ne iş yaptığını, nasıl bir
örgüt olduğunu biliyorum. Öncelikle İSMMMO bir ihtisas örgütü. O yüzden önemli bir
örgüt. Kayıt, kayıtlı ekonomi sistemi ne kadar önemliyse, kayıtlı sisteminin çok önemli bir parçası olan bu tür örgütlerde o kadar önemli. Onun için bu örgütlerin desteklenmesi lazım. Bu örgütte kayıtlı sistemin çok önemli bir parçası. Ülkenin kayıt
dışı ekonominin yarattığı haksız rekabetten kurtulup, kayıtlı ekonomiye geçmesi için
bu tür ihtisas kuruluşlarının önemi büyük.
Onun için bu tür kuruluşların hepsini ben
çok önemsiyorum. Örgütü yakından ayrıntılı
olarak bilmesem de işlevsel bir örgüt olduğunu düşünüyorum.

GÜNDEMİN SESİ

Öğretmenlikten ayrılarak İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde öğretim üye yardımcılığı
yaptım. Daha sonra akademiden ayrılarak Şişecam’a geçtim. Emekli oluncaya kadar bu kurumda çeşitli görevler yaptım. Beş yıl çalıştıktan
sonra öğretmenliği bıraktım çünkü kafamda esas
olarak üniversite hocalığı, akademisyenlik vardı. 1975’te askerden dönünce, Eskişehir’de çıkan günlük haber gazetesi Sonolay gazetesinden bir teklif aldım ve oraya geçtim. Sonolay’a
girdikten sonra kısa zamanda ortalama 6 binden fazla satan bir gazete yaptık, iki yıl içinde
gazeteyi çok iyi bir yere getirdik. 29 yaşındayken hem genel yayın yönetmenliği hem de yazarlık yaptığım Sonolay gazetesi, ortaklar anlaşamadığı için kapatıldı.
Gazete kapanınca meslek hayatınıza
nasıl devam ettiniz?
Sonolay kapandıktan sonra Eskişehir Sanayi Odası’nda altı ay kadar araştırmacı olarak
çalıştım. O dönem Marmara Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Orhan Oğuz, “Gel seni İstanbul’a götüreyim, senin kariyer düşünü biliyorum” dedi.
Ve ben 1978 yılında İstanbul’a gelerek, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde beş
sene asistan olarak çalıştım. Akademi’de daha
çok Orhan Oğuz’un asistanlığını yaptım. Dört yıl
çalışması süren doktoramı 1982 yılında tamamladım. Üniversitenin benim idealimdeki gibi
bir yer olmadığını görünce özel sektöre geçmeye
karar verdim. Eskişehir’den hocam olan Osman
Nuri Torun’a gittim. Osman Bey o dönem Şişecam’da mali koordinatördü. Onun sayesinde Şişecam Planlama Müdürlüğü’nde, 1982 yılının Nisan ayında uzman yardımcısı olarak çalışmaya
başladım.
Şişecam’dan emekli oldunuz değil
mi?
Ben Şişecam’ı çok sevdim. Çünkü bir kurumdur imkanları vardır. Kafamda üniversite için
idealize ettiğim araştırmaları orada yaptım. Bugün baktığımda 27 tane çok değişik konuda çok
önemli araştırma yaptığımı görüyorum. Şişecam’da uzman yardımcılığından kısa zamanda
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AKTİF HAYATIN
İÇİNDE
OLACAĞIM
Hayalinizde iş dışında başka şeyler
yapmak yok mu?
Ben işkolik, hiperaktif biriyim. Mesela
Asos’ta yazlık ev yaptırdım. Orada bir haftadan fazla kalmak bana işkence gibi geliyor. Benim tabiatımda gidip sessiz bir yerde oturmak yok. Onun için
büyük yerlerde büyük kavgalar içinde olmaktan
keyif alıyorum. Arada sırada memleketim Artvin
Şavşat’a gidip ormanlara dalmak isterim ama o da
iki gün sürer. Çünkü ben yaratılış olarak bireysel
tarafı fazla olan bir adamım. İlk başta hayaller kuruyordum ama şimdi yapamıyorum. Her zaman aktif hayatın içinde olmak istiyorum.
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Biz Asya Kaplanları’ndan esinlenerek
‘Anadolu Kaplanları’ sözünü kullanıyorduk. Ama Milliyet gazetesi bir dizi KOBİ haberi yapınca, Anadolu Kaplanları kavramı Türkiye’ye yayıldı.
O günden beri KOBİ’lerle ilgili
yazmaya devam ediyorsunuz…
Ben KOBİ’lerle ilgili nicelik gelişmelerinden çok nitelik gelişmelerini yazıyorum.
Temel dinamiklere bakıyorum yani KOBİ’lerin kaç lira teşvik alacağı, yatırımı gibi
meseleleri ile ilgilenmiyorum. Kendi aralarındaki işbirlikleri, uluslararası platformlardaki
işbirlikleri, bir piyasa yapıcı kuruluşla nasıl
işbirliği yapması gerektiği üzerinde durmaya
çalıştım. Bir de dünyadaki KOBİ’lerin gelişimini, dünyadaki eğilimleri, yeni yapılanmaları, dinamikleri işlemeye başladım. Hatta yazılarımla ilgili birçok eleştiri aldım. ‘Hoca
çok analitik yazıyorsun, çok yeni kavramlar yazıyorsun. Yazılarını anlamakta zorla-

nıyoruz’ diye şikayet edenler oldu. Bugün
hala böyle şikayetler alıyorum. Ben işin güncel tarafına değil, geleceğe bakıyorum.
KOBİ’lerin geleceğini inşa etmesiyle ilgileniyorum.
Türk KOBİ’leri dünyayla karşılaştırır mısınız?
Türkiye’de müthiş bir girişimci enerjisi var. Ama bu enerjiyi iyi yönettiğimiz konusunda şüpheliyim. Her yerde iş yapma arayışı içinde olan insanlarımız var. Bu insanların üretmesi ve kendini var etmesi gerekiyor. Allahtan ki petrol bulamadık, onun için
üretim becerisi geliştirdik. Üretim becerisi var
ama ürünlerimizin içinde ileri teknoloji oranı düşük. Şimdi bizim niteliksel gelişmeye
doğru kaymamız lazım. Bunun bir numaralı
aracı teşvik sistemleridir. Bugün Türkiye’de
uygulanan teşvik sistemleri yanlıştır. Teşvikler
ya mekana ya da başka bir şeye göre teşvik veriliyor. Teşvikleri projeye vermek bir
de sonuçları mutlaka kontrol etmek lazım.
Yani gözetim ve denetimin olmadığı hiçbir
kaynak etkin ve verimli kullanılamaz.
KOBİ’ler neden bu kadar önemli?
Son 15 yılda dünya çok değişti. Bugün artık hiper bağımlılıklar çağına doğru
gidiyoruz. Bu çağa doğru giderken, KOBİ’lerin
birçok açıdan önemi daha da arttı. İnsan yaşamını kolaylaştırma açısından KOBİ’ler
her anımızda var. Onun için KOBİ’leri sadece
maddi üretimin değil, kültürel üretimin de
bir parçası olarak görmek gerekiyor. KOBİ’ler
inovasyonun, yaratıcılığın kaynağıdır. Onun
için KOBİ’ler ekonominin dinamiği için fevkalade önemlidirler ve giderek de önemleri artıyor.
KOBİ’lerin başarılı olması için en
önemli noktalar neler?
Bir insanın başarılı olması için altı tane
ilke lazım. Birincisi birikimli, ikincisi bilinçli,
üçüncüsü bakış açısının sağlam olması, dördüncüsü doğru ve ölçülü beklentileri olma-
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etmesi yüksek olasılık. Onun için Türkiye bu
meseleleri çok iyi araştırmalı, incelemeli, bilerek adım atmalı. Öyle kaynağı bol olan bir
ülke değiliz, kıt kaynaklarla çalışıyoruz.
Onun için Türkiye’nin biraz da entelektüel açıdan olaylara yaklaşması, nitelik tartışması lazım.
Kitaplarınız da var. Kaç kitap yazdınız bugüne kadar?
Bugüne kadar beş kitap yazdım. Ama
kitaplarımın hepsi köşe yazılarımdan derleme kitaplar. Ben hayatın üç noktanın üzerinde
gittiğine inanıyorum. Bir dünya genelindeki
eğilimler, iki eğitim, üç erişimi artıran ör-

gütlenme. Bu nedenle elimde 10 tane eğilimi anlatan bir kitap hazır halde. Yakında onu
basacağız. Dünyadaki eğilimler, mesela sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, göçler ve kentleşme, ekonominin Pasifik’ten Asya’ya kayışı ne anlam ifade ediyor, inovasyon nedir, ne değildir gibi eğilimlerin yarattığı fırsat ve tehlikeleri inceleyen 100-150 sayfalık bir kitap hazırladım.
Bir gün emekli olmayı düşünüyor
musunuz?
Ben kendime, her zaman üreteceğim
konusunda bir söz verdim. Ciddi bir ilke problem olmadan, elim ayağım tutuyorken, verdiğim sözü tutarım. “Sen git arkadaş, artık seninle işimiz bitti, sen bu gazeteye
yararlı olmuyorsun” dedikleri güne kadar çalışırım.
Bunlar dışında hayata geçirmek istediğiniz farklı projeleriniz
var mı?
Eskişehir’de çalıştığım yılları yazdım, Sakarya gazetesinde haftada bir gün
anılarımı yazıyorum yakında bitecek. Bir
de çocukluk günlerimi, köyü yazmak istiyorum. ‘Unutulan Göç’ adıyla, Osmanlı Rus savaşı döneminde Artvin’den ülke
geneline yaşanan o büyük göçü yazacağım. Bu kitapta, ailemin kökeni, tarihi, göçün neden yaşandığına değineceğim. Sonra da 200-300 sayfalık bir ‘Şişecam günlükleri’ yazmak istiyorum.
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sı, beşincisi buluş kabiliyetinin olması, altıncısı ise bereket üretmesi lazım. KOBİ’lerimizin de bu altı ilke ekseninden başarılı olması mümkün. Kendiliğinden birikim değil, yazıp çizecek, kayıt tutarak olmalı. Bu konuda eksiklik var. KOBİ’lerimizin kayıtlarını düzgün tutup, alışkanlıkla yönetimden analizle yönetime geçmesi
gerekiyor. Birikimlerini bilinçle destekleme konusunda
eksikler. Bir de beklentilerini çok aşırı tutuyorlar. Hem
aşırı beklenti yaratmak hem de aşırı kendine güvensizlik
tehlikelidir. KOBİ’ler bütün bunlardan sonra bereket üretirler.
Son dönemlerde tarımla da ilgileniyorsunuz. Neden?
Ben tarımın güncel meseleleri ile değil yatırımlarıyla ilgileniyorum. Tarımla niye ilgileniyorum? Temel
bir prensip var, bu prensibe göre, bir toplum elindeki
kaynakları etkin ve verimli kullanmıyorsa o toplum dışarıdan gelen kaynakları da verimli kullanamaz. Böyle baktığımız zaman elimizin altındaki en önemli kaynak topraktır. Son 20 yılda ekolojiyi ve evrimi birlikte
ele alan bilim, gerek topraklarda, gerekse hayvancılıkta
performansı müthiş oranda artırıyor. Anladım ki elimizdeki
zengin kaynak olarak tarımı etkin ve verimli kullanmak
gerek şarttır.
Tarımımızın en önemli sorunları neler?
Miras hukuku ile topraklar çok parçalanmış. Bu
topraklarla Türkiye tarımda hiçbir şey
yapamaz. Toprakların birleştirilmesi şart.
Çünkü hem masrafı artırıyor, hem sulamayı
zorlaştırıyor hem gereksiz yatırım yapılıyor. Müthiş bir teknoloji israfımız var tarımda. Teşvik sistemi ve yasal düzenlemelerle topraklar birleştirilebilir. Türkiye’de
tarım arazilerini birleştirmezseniz hiçbir şey
elde edemezsiniz. Bir de tarımla ilgili ön
araştırma yapmıyoruz. Ayrıntıları gözetmeden, Ar-Ge yapmadan tarıma yatırım yaparsanız zarar edersiniz.
Türkiye et ihracat eder duruma
nasıl gelebilir?
Hep söylüyorum, hayvancılıkta kendi yeminin yüzde 70’inden fazlasını üretmeyen bir adamın Türkiye şartlarında
yapacağı hayvancılık yatırımının zarar
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Komşumuz Suriye’deki iç
çatışmaların yansımaları artık
sadece sınırdaki bölge illerini
değil, bütün Türkiye’yi
etkilerken savaş tedirginliği
de büyüyor. Suriyeli
sığınmacıların kabul edilebilir
sınır olarak belirtilen 100 bin
kişiyi aşmasıyla sosyal ve
ekonomik sorunlar da artıyor.
Uzmanlar, zorunlu göç için
yol haritası çıkarılması
gerektiğini vurgularken savaş
riskiyle burun buruna olan
Türkiye’nin tarihten ders
alarak doğru adımlar
atmasının önemine
işaret ediyor.

Yurtta barış dünyada barış
DOSYA

FERİDE AY

Suriye... Türkiye’nin en uzun sınır komşusu… Kara sınırımızın uzunluğu 877 kilometreyi
buluyor. Ancak Suriye ile Türkiye uzun yıllar öylesine kötü komşuluk yaşadı ki, “Keşke Suriye
komşumuz olmasıydı” dedik. Ne zaman ki Hafız Esad 2000 yılında öldü, Suriye ile Türkiye
ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Bunda 35
yaşındayken iktidarı devralan Hafız Esad’ın oğlu
Beşar Esad’ın payı büyük… Esad’ın iktidarıyla
birlikte PKK lideri Abdullah Öcalan’ın sınırdışı
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edilmesiyle birlikte ilişkiler yumuşamaya başladı. Vizenin karşılıklı kaldırılıp giriş çıkışların
kolaylaştırıldığı ilk ülkeler arasında yer aldı Suriye… Çok değil, sadece 3 yıl önce “komşularla sıfır sorun ve ticareti arttırma” hedefi doğrultusunda Suriye ile Türkiye arasında hem siyasal hem de ekonomik ilişkilerde önemli
mesafeler katedildi.
Kanla yazılan binlerce yıllık insanlık tarihini düşününce okyanusta bir damla bile etmeyen üç yıl gibi kısa bir sürede ne oldu da bu
hale geldik? Aslında bu üç yılın yarısından faz-

lasının da savaş söylemi içinde geçtiğini de not
etmek durumundayız. Demek ki rüzgar, birkaç
ay içinde tersten esmeye başladı... Peki ne oldu
da Suriye’deki iç çatışmalar, Türkiye için önemli bir tehdit haline geldi? Bugün itibarıyla Suriye ile savaşa ne kadar yakınız? Akçakale olayı, acaba Suriyeli muhaliflerin Türkiye’nin çatışmanın içine sürüklemek için yaptığı bir provakasyon muydu? Ya da tam tersine Suriye’deki
rejimin bir provakasyonu mu? Türkiye oyuna
getirilmek mi isteniyor? ABD’nin politikalarına
alet oluyor mu?..
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Yanıtını bulamayan pek çok soru var.
Ama sorulara yanıt arayan sağduyulu kamuoyunu en çok ürküten yine bir başka soru
oldu: Türkiye savaşta Suriye’yi yenebilir mi?
Ortalama bir ay önce gündeme getirilen bu
sorunun dillendirilmesi bile dehşet verici…
Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Henri Barkey’in konuyla ilgili bir Türk gazetesine verdiği demeç
hayli tartışma yarattı. Barkey’in “Türkiye
Suriye ile başa çıkamaz” değerlendirmesini,
Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın
demeci takip etti. Bağış’a kalırsa Türkiye’nin
Suriye’yi alması birkaç saatlik iş...
Askeri üstünlük tartışmasını bir
yana bırakırsak bütün bu gelişmeler, Türkiye kamuoyunu tedirgin ediyor. Suriye’den gelen mülteci sayısının 100 bin kişiyi aşmasının yarattığı sosyal ve ekonomik sorunlar da büyüyor.

RİSKLER BÜYÜK

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 4 Ekim 2012’de hükümete yabancı
ülkelere asker göndermesi için yetki veren tezkereyi kabul etmesi ile Suriye’ye askeri bir harekâtın yapılıp yapılmayacağı artık hükümetin takdirinde. Fakat uzmanlara göre Suriye’ye yönelik askeri bir müdahale Türkiye için ciddi riskler barındırıyor.
BBC Türkçe Servisi’nin kısa bir süre önce muhtemel savaş halinde
iki ülkenin artıları ve eksilerini masaya yatırdığı çalışmasına göre, Türkiye askeri olarak Suriye’den üstün olsa da olası bir hava mücadelesinin
sonuçlarını kimse tahmin edemez. Suriye’nin hava savunma sistemleri,
kimyasal ve biyolojik silahları, Şam yönetiminin Rusya ve İran ile ilişkisi, olası bir müdahalede Suriye’deki Kürtlerin durumu Türkiye’nin aleyhine olan noktalar... Suriye’nin olası bir askeri müdahalede en güçlü kozunun Rus yapımı hava savunma sistemleri olduğuna işaret ediliyor. Aynı
çalışmada, Lübnan ordusundan emekli general ve askeri uzman Hişam
Cebir, Suriye ordusunun elinde çok gelişmiş 800 hava savunma füzesi olduğuna dikkat çekiyor.

TEPKİ DOĞRU, AMA...
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Prof. Dr. İhsan Bal, Suriyeli sığınmacılar konusunun, zaman
ilerledikçe büyüyen ve karmaşıklaşan bir problem haline geldiğini
belirtiyor. Bal’a göre, bu sorun, yakın gelecekte ülkemiz açısından
çok can sıkıcı sonuçlar doğurabilir. Hâlihazırda Türk topraklarına giriş yapan sığınmacı sayısının 120 bine ulaştığını; kamplarda ise 90
bin sığınmacı bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Bal, şunu öneriyor: “Türkiye, Lübnan ve Ürdün’de ortalama yüz, toplamda ise 300 bini aşkın mültecinin yaşam şartları bir yana, asıl riskin Suriye içerisindeki yaklaşık 3 milyon göçmen üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. Ülke
içinde yer değiştiren bu 3 milyon göçmenin önemli kısmının kendi
geçimini sağlaması mümkün olmayan çocuk, yaşlı ve kadınlardan
oluştuğu biliniyor. Yani Suriye’de bugün Esad’ın bombaladığı sivillerden başka, gerekli gıda ve ilaç ihtiyacını karşılayamayan siviller
arasında da yüksek oranda ölüm riski söz konusu. Böylesi bir risk,
yeni göç dalgaları yaratarak komşu ülke sınırlarını zorlayacaktır. Örneğin, Türkiye’deki sığınmacı sayısının yeni bir göç dalgası karşısında
rahatlıkla 150-200 binlere tırmanması olası görünüyor. Bu nedenle
başta Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler nezdinde
olmak üzere uluslararası kamuoyunun ısrarlı bir kampanyayla uyarılması ve bir yol haritası çıkarılması zorunluluk arz ediyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun sürecin başından bu yana gösterdiği yoğun
çaba, muhataplarının harekete geçmesini henüz temin edemese de
çözüm için hâlâ gayret sarf etmek gerekiyor.”

DOSYA

Ankara Strateji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Erol Kurubaş, “Acaba Türkiye neden bu istenmeyen pozisyona sürüklendi ve gerçekten Türkiye ile
Suriye’yle savaşa mı giriyor ya da itiliyor?” sorusuna şöyle yanıt veriyor:
“Akçakale olayında, her ne kadar ‘karşılık verme’, ‘NATO’yu harekete geçirme’ ve ‘tezkere çıkartma’ bir ‘kriz yönetimi’nden ziyade ‘caydırıcılık’

GÖÇ İÇİN YOL HARİTASI
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2.5 MİLYAR DOLARLIK
TİCARET BİTTİ

DOSYA

2011’de Türkiye ile Suriye arasında 2.5 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2012’nin ilk 6 ayında 300 milyon dolara geriledi, son
dönemde ise tamamen sıfırlandı. Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) Başkanı Burcu Akdarı Toprak,
her 4 gençten birinin işsiz olduğu Türkiye’nin, enerjisini gerilim politikalarına ve savaşa değil kendi iç sorunlarına harcaması gerektiğini belirtiyor. Akdarı Toprak,
iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının askıya
alınması başta olmak üzere, pek çok alanda ekonomik
sıkıntıların yaşandığına dikkat çekerek şu bilgileri veriyor:
 Suriye ile kurulan sıcak ilişkilerin, kısa zamanda
yerini gerilim ve savaş söylemine bırakmasıyla peş peşe
insani, sosyal ve ekonomik kayıplar yaşamaya başladık.
Elektrik ihracatımız teknik alt yapı çökünce durdu.
 Suriye’den her yıl ortalama 600 bin tuBurcu Akdarı Toprak rist geliyordu, tamamen kesildi. Suriyeliler günde 2 milyon dolarlık alışveriş yapıyordu, sınır ticareti yapan esnaf kepenk indirmek zorunda kaldı.
 Suriye Ortadoğu’ya açılan en önemli ticaret kapımızdı, her
gün Suriye üzerinden bin kamyon geçiş yapardı. Bu sayı şimdi neredeyse sıfıra indi. Suriye üzerinden Ortadoğu’ya 2 bin 500 dolara giden nakliye, şimdi 5 bin dolara çıktı.
 Güney illerinde ticaret, ihracat ve esnaf çok olumsuz etkilendi. Suriye’deki risk ve belirsizlik ekonomide bekle gör ortamı
yarattı. Yarın ne olacağını bilmeyen, geleceğin riskini satın almakta
ciddi tereddüt yaşayan şirketlerimiz tek tek geri dönmeye başladılar.
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mantığının gereği gibi görülse de, bu tip gelişmeler kısa sürede kontrolden
çıkabilir ve ‘caydırma’ niyetiyle atılan adımlar bir anda ‘kriz yönetimi’
mantığıyla işletilebilir. Bu durumda, karşılıklı risk alınması sonucu krizin tırmanması ve nihayet kontrolden çıkarak bir savaşa dönüşmesi elbette mümkün.”
Prof. Dr. Kurubaş’a göre, Akçakale olayından sonra Türkiye’nin tepkisi hukuki açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye’nin kendisine yapılan bir
“saldırı”ya karşılık BM Antlaşması’nın 51. maddesindeki “meşru müdafaa hakkı”nı kullanması olarak yorumlanmalı. Bu durumda “saldırı”ya
orantılı bir tepki verildikten ve tecavüz def edildikten sonra BM Güvenlik Konseyi devreye sokularak süreç onun üzerinden yürütülmeli. Fakat
genel prosedür bu olsa da, bu özel duruma ilişkin Güvenlik Konseyi’nden
bir şey çıkmadığı ortada. Çünkü, Konseyin daimi üyeleri Suriye krizinde
ikiye bölünmüş durumdalar. Örneğin Rusya ve Çin, Türkiye’nin “saldırı”
yorumuna katılmıyor. Bu, Türkiye açısından risk faktörü.
Türkiye’nin Akçakale’de verdiği tepki doğru olsa da, Türkiye’yi bu
noktaya getirenin, süreç boyunca izlenen Suriye politikasındaki tutum ve
söylem olduğunu görmemiz gerektiğini ifade eden Kurubaş, “Aslında Suriye krizi başladığından beri Türkiye, daha angajman kurallarını değiştirmeden çok önce bu konuya fazlasıyla angaje olmuştu. Türkiye’nin Şam
yönetimine karşı kullandığı söylem, geliştirdiği dış politika ve attığı adımlar aslında iki devleti zaten karşı karşıya getirmişti” diyor. Prof. Dr. Kurubaş, tarafların oynadığı kartlar konusunda “Türkiye’nin rejimi devirmek için Özgür Suriye Ordusuna verdiği güçlü desteğe karşılık, Şam’ın
da PKK kartını oynadığı açık. Son bir yıldır artan terör saldırılarının böyle bir dış dinamikten beslendiği herkesin malumu” yorumunu yapıyor.

TÜRKİYE YALNIZ KALDI

Kurubaş, bundan sonraki sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor: “Mevcut durum Türkiye’nin bugüne kadarki dış politikasının ve tercihlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve görünen o ki hükümet bu
konuda belli riskleri almış. Fakat Türkiye’nin Suriye konusunda diplomatik
angajmana paralel bir askeri angajmana girmesi, risklerin daha da artması anlamına gelir. Çünkü bu süreçte Türkiye’nin yalnız olduğu görülmeli. Bugünkü koşullarda ne NATO’nun ne BM’nin ne de ABD’nin Türkiye’ye fiilen destek olması mümkün gözüküyor. Türkiye’yi bu anlamda en
çok teşvik eden Arap devletlerininse yapacakları fiili yardımın moral değerden başka bir anlamı olmayacak. Böyle bir tercih Türkiye’nin gerçek
gücüyle örtüşen bir durum değil. O nedenle bu son derece tehlikeli bir
duruma işaret ediyor.”
Suriye krizi karşısında gücüyle orantılı olmayan diplomatik angajmanı, ardından askeri angajmanı beraberinde getirdiğini ve sonuçta
Türkiye’nin istemediği bir pozisyona sürüklendiğini belirten Kurubaş, şöyle devam ediyor:
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“Halbuki uzun süredir Suriye krizinin askeri güç kullanımı gerçekleşmeden sona ermeyeceği görülmekteydi. Buna rağmen Türkiye
bugüne değin net ama bir o kadar da sert bir
söylemle Suriye krizine ve iç savaşına müdahil olmayı tercih etti. Ama dış politikada geliştirdiğiniz söylem mutlaka gücünüzle orantılı reel bir dış politikaya denk gelmelidir. Yoksa böyle bir dil kullanıp da sonra biz bu durumda olmak istemiyorduk denilemez. Bu
kadar angajmandan sonra Suriye tezkeresinin
“caydırıcılık” yerine “kriz yönetimi”ne dayalı bir mantıkla kullanılmamasını ve tek taraflı bir askeri eylemin içine girilmemesini dilemekten başka çaremiz yok. Aksi halde Suriye
ateşi bizi yakabilir.”

BARIŞ GECİKMESİN
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SURİYE KRİZİ, GÜNEYDE
İŞSİZLİĞE DÖNÜŞMESİN

Türkiye ile Suriye arasındaki gerginlik, iki ülke
arasındaki ticari ilişkileri sıfıra doğru hızla düşürmenin
yanı sıra Türkiye’nin bütün Ortadoğu ülkelerine yaptığı
ihracatı da olumsuz etkiliyor. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Türkiye ile Suriye arasındaki siyasi
gerginliğin faturasını en fazla ödeyen Antakya başta olmak üzere diğer sınır illerine yönelik bir dizi önlemin
hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu.
TÜGİAD Başkanı Ali Yücelen, derneğin Hatay’da
düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada daha önce
Libya ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren müteahhitlerin işçi çıkarmamaları ve faaliyetlerine devam edebilmeleri için gündemdeki uygulamaların Antakya’daki işadamları için de hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Çalışanlara İşsizlik Sigortası’ndan Kısa Çalışma Ödeneği verilmesi
gerektiğini belirten Yücelen, işverenlerin vergi, SGK ve diğer kamu borçlarının ertelenmesi ve taksitlendirilmesini önerdi. Yücelen, bu önlemlerin istihdam üzerindeki baskıları hafifleteceğini söyledi. TÜGİAD Başkanı, “Suriye krizi Güney’de işsizliğe dönüşmesin” dedi.

DOSYA

Prof. Dr. Ümit Yazıcıoğlu da Türk F-4 keşif jetinin Suriye askerlerince düşürülmesi, 2
pilotun şehit edilmesinin ardından başgösteren
krizin, daha sonra Moskova-Şam uçağının indirilmesiyle yeni bir boyut kazandığını ifade
ediyor. Bu hamlenin ABD’den alındığı iddia edilen istihbarat üzerine yapıldığını kaydeden Yazıcıoğlu, şu değerlendirmeyi yapıyor:
“Toplumların ilerlemesi, doğru ve tarafsız
bilgi edinmeleri ile mümkün olabilir. Bilgi, çarpıtma ve yanlış yönlendirmelerle Türkiye’yi Esad
yönetimiyle savaşa sokmak isteyen emperyalist güçler var. Bölgedeki durum yüksek derecede zor ve hassas. Bu hassas coğrafyada barış, istikrar ve refahın sağlanması, milletlerarası
barış ve güvenliğin politika ve pratikte uygulanmasıyla mümkündür. Doğrudan doğruya yapılan silahlı müdahale tehlikesi karşısında ve
fevkalade zor şartlar altında kalmış olan Türk
ve Suriye hükümetleri birbirine dostluk elini artık uzatmalıdır. Erdoğan hükümeti, tarihten ders
almalıdır. Suriye’de yaşanan iç savaş emperyalist güçler tarafından destekleniyor. Olası bir
savaş veya Suriye’ye karşı yapılacak bir askeri
harekatın, başta ülkemiz olmak üzere tüm bölgeyi felakete götüreceği açık.”
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Aikidoya gönül
verdi
Çok yönlü meslek mensubu Şefik
Arslan, 17 yıldır aikido sporuyla
ilgileniyor. En üst seviyede
(üçüncü derece) aikido antrenörü
olan Arslan, “Meslek
mensuplarının zihinlerini
boşaltabilmeleri için aikido
yapmalarını öneriyorum” diyor.

RENKLİ YAŞAM

GAYE DELEN
Şefik Arslan, 35 yıllık meslek mensubu… Muhasebecilik mesleği yanında girişimci kişiliğini pek çok alanda sergiliyor. Mesleğe başladığı
1977 yılından beri sadece muhasebecilikle yetinmemiş; kendini çeşitli
alanlarda geliştirmiş. Doğalgaz tesisatçılığı, eğitmenlik, aikido antrenörlüğü,
Axapta bilgisayar programı danışmanlığı yaptığı işlerden sadece birkaçı.
Arslan 17 yaşındayken muhasebe mesleğine adım atmış. Çalışırken
üniversiteyi kazanmış. Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1982’de mezun olmuş. Arkadaşları daha stajyerken o bir
inşaat firmasında muhasebe müdürü olarak işe başlamış. Uzun yıllar
çeşitli şirketlerde muhasebe müdürü, genel koordinatör ve genel müdür
olarak görev yapan Arslan, 2004’te emekli olmuş. Arslan,“Emekliliğim
formalite” diyor.
Kendini işkolik ve girişimci olarak tanımlayan Arslan, hiçbir zaman tek işle yetinmemiş. Uzakdoğu sporlarıyla 1977’de uğraşmaya başlamış. Bakırköy Ticaret Lisesi’nde atletizm takımını kurmuş. Karate ve
aikido’yla devam etmiş. Zamanla bu alanda kendini geliştirerek antrenör
olmuş. Uzakdoğu savunma sporu aikido eğitmeni olarak, bütün meslek mensuplarına şu çağrıda bulunuyor: “Meslek mensuplarımız kendilerini
masa başından ayırıp spor aktivitelerine vakit ayırmalı. Vücuttaki yorgunluğu ne kadar atarsak o kadar öğrenme kapasitesi artar ve diğer işleri yapmaya imkan yaratırız. Özellikle biz muhasebecilerin dinlenmesi
yatarak, uyuyarak olmaz. Zihnimizi boşaltmalıyız. Pasif dinlenme ye-
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rine spor yaparak aktif dinlenme yapmalıyız. Spor olarak özellikle aikido öneriyorum. Bay veya bayan her yaşta kişi bu sporu yapabilir. Normal şartlarda dinç kalacağınıza, tansiyon ve şekerin düzene gireceğine
garanti veriyorum” diyor.
35 yıllık meslek mensubu Şefik Arslan, 17 yıldır aikido sporuyla uğraşıyor. Türkiye’deki üçüncü kademe aikido antrenörlerinden biri.
Arslan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde aikido takımını 2.5 yıldır çalıştırıyor. Derslerine katılan birçok profesör, doçent, doktor ve öğrenci var. Ayrıca iki yerde daha akşamları aikido dersleri veriyor. Şefik Arslan, aikidonun iş hayatındaki katkılarını şöyle anlatıyor:
“Aikidonun iş hayatına ve karar vermeye etkisi konusunda seminer de
veriyorum. Aikido antremanı yaparken devamlı yaşadığımız şudur: Karşıdan gelen saldırıyı savuştururken o an içinde ikinci ve üçüncü hamleyi de düşünmek zorunda kalırız. Aikido bu özelliğiyle, iş hayatı için,
planlama ve ileriye dönük düşünme yeteneğimizi geliştiriyor. Bu düşünce
biçimi bizim doğal bir parçamız oluyor. Hızlı karar alma yeteneği kazandırıyor.”
Arslan, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü’nde yüksek lisansını bitirmiş. Yazdığı tezi de İSMMMO kütüphanesine teslim etmiş. Şimdi doktora yapmanın peşinde. 2006’dan beri şirketlerde bütçeleme ve planlama, yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi, finansal tablo standardı gibi konularda yöneticilere eğitimler veriyor. Anadolu
Grubu şirketlerinden ABH A.Ş’de Axapta, bütçe bilgisayar programı satışı, uygulaması ve danışmanlığı yapıyor.
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Hedefi dünya
şampiyonluğu
AYŞEGÜL EMİR

Murat Öz, okçuluk sporuyla öne çıkan genç bir meslek mensubu. Okçulukla, milli takım kamplarına katılacak kadar ileri düzeyde ilgileniyor. Hayali bir gün dünya
ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etmek. 28
yaşındaki Öz, genç yaşına ve geçirdiği bir kaza sonucu felç
kalmasına karşın hiç yılmadan yoluna devam ediyor.
Mali müşavirlik belgesini de alan Murat Öz, başarısında aile, arkadaş ve yakın çevresinin büyük rolünün
olduğunu vurguluyor. Öz, ticaret lisesini bitirdikten sonra muhasebeciliğe başlamış. Bir yandan Açıköğretim Fakültesi’nde eğitimine devam ederken diğer yandan bir şirkette bu mesleği icra etmiş. Ancak gelecek planlarını yaparken üniversite dördüncü sınıfta ummadığı bir kaza ge-

çirerek tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş. Ancak bu durum onu hedeflerinden alıkoymamış. Öz, mali
müşavirlikle ilgili staj yaptığını, kazadan sonra da bunu
nasıl devam ettirebileceğini araştırdığını anlatıyor. Önce
mücbir sebep nedeniyle serbest muhasebeci olmuş. İSMMMO’nun bu konuda yol göstermesiyle sınavlara girerek bu
yıl mali müşavirlik belgesi almış. En büyük hayali gelecekte arkadaşlarıyla beraber bir büro açabilmek. Altı yılını fiili olarak muhasebecilik mesleğine vermiş. Şu anda
Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastanede devlet memuru olarak çalışıyor. Ama hiçbir zaman meslekten kopmamış. İSMMMO’nun seminerlerini ve yayınlarını da düzenli olarak takip ettiğini vurguluyor. Öz, geçirdiği kazanın kendisini yıldırmadığını ve mücadelesine devam ettiğini dile getiriyor.
Öz, “Bu süreçte başarılı olabilmemde en önemli etken ailem, arkadaşlarım ve yakınlarımın desteği. Desteklerini
hiç eksiltmediler” diyor.

MANTIKLI KARAR VERDİRİYOR

RENKLİ YAŞAM

Murat Öz, engellilik sürecinin üçüncü yılında spora başladığını aktarıyor: “2009’da okçuluk sporuna başladım. Spor, herkesin hayatında olması gereken, insanı dinç
tutan bir unsur. Bütün topluma olumlu enerji yayıyor. Okçulukta ilk yılımda engelli milli takım kamplarına katıldım. Haftada iki gün antrenmana devam ediyorum. Hedefim dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak. Okçuluk,
insanın sabrını sınayan, çok hareketli olmayan, insanı düşünmeye ve mantıklı karar vermeye yönlendiren bir
spor. Fiziksel olarak da bana uyan bir spordu. Hiç bırakmayı düşünmüyorum. Bayrampaşa’da İstanbul Okçuluk
Gençlik ve Spor Kulübü’nde devam ediyorum. Ayrıca amatör olarak da yüzme sporuyla ilgileniyorum. Bütün meslek mensuplarının da bir spor dalıyla ilgilenmesini tavsiye ediyorum.”
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YAŞAM’IN PORTRESİ

Yalan
Dünya’da
çok eğleniyoruz
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Gülse Birsel’in Yalan Dünya
dizisinde Servet karakteriyle
tekrar Türkiye’nin karşısına çıkan
Füsun Demirel, bu projenin
kendisini oyunculuğa yeniden
bağladığını söylüyor. Oyuncu
Demirel, “Dizilerde şartlar kötüye
gidiyor. Yalan Dünya projesi
olmasaydı oyunculuktan
kopacaktım” diyor.
EYLÜL-EKİM 2012

BANU BOZDEMİR
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GEÇ ANNE OLDU
AMA MUTLU!
Füsun Demirel 50 yaşına merdiven dayadığında anne olmuş bir isim. İkiz
bebekleri Mehmet İlkem ve Aslı Sene’yi
2010 yılında kucağına aldı. Şimdi bakıcısının yardımıyla hem çocuklarını
büyütüyor hem de oyunculuk kariyerini sürdürüyor. Demirel geç yaşta anne
olma konusunda haklı sebepler sunuyor.
Demirel, “Günümüzde annelik yaşı ileri yaşlar olmaya başladı. Metropolde yaşamak, kadının çalışma yaşamı anneliği geciktiriyor. Ben de mesleğime tutkun
bir insan olarak ara veremedim. Gençliğimde yaşayacağım bir bedensel değişim meslek hayatımı çok etkilerdi, şimdi bile kilolarımı veremiyorum. Ayrıca hep
gelecek kaygısı taşıdım! Gelecekte bu ülkenin hali nice olacak soruları hep erteletti
annelik isteğimi” diyor. Geç yaşta anne
olma kararını bir çılgınlık olarak niteleyen
Demirel, imkanı olan herkesi kocaman
bir yürekle anne olmaya çağırıyor. Kendini titiz ve çocuklarına çok düşkün bir
anne olarak gören Demirel, bunun geç
yaşta anne olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

Füsun Demirel sinemanın karakter
oyuncularından… Sanat hayatına 1980 yılında Vasıf Öngören’in yazdığı Zengin Mutfağı oyunuyla başlayan Demirel, 1984 yılında
Atıf Yılmaz’ın ‘Bir Yudum Sevgi’ filmiyle tiyatrodan sinemaya geçti. Çok sevilen Züğürt
Ağa filminde üzerine kuma getirilen ağa karısını canlandırdı. Sonra Uçurtmayı Vurmasınlar,
Büyük Adam Küçük Aşk, Ah Belinda gibi filmlerde rol aldı. Dizilerde ise Şaşıfelek Çıkmazı
ve Sıdıka öne çıkan işleri… Şimdi de Kanal
D’nin çok izlenen Yalan Dünya dizisinde Servet rolüyle Türkiye’nin karşısına çıkıyor.
Oyuncu Füsun Demirel ile Yalan Dünya’yı ve
Türkiye’de oyuncu olmanın zorluklarını konuştuk.
Yalan Dünya dizisinin ekibine nasıl dahil oldunuz?
Yalan Dünya projesi tam da oyunculuktan aşırı derecede soğuduğum anda teklif
edildi. Artık umudumu yitirmiştim. Böyle giderse mesleğimden kopacaktım. Biliyorsunuz,
dizilerde şartlarımız gittikçe kötüye gidiyor. Yapımcılar başrollerdeki genç kız ve oğlanın dışında kimseyle ilgilenmiyor. Dizi oyunculuğu
tam işkenceye dönüştüğü aşamada, Kanal D
ve Gülse Birsel aradı. İnan ki içim yeniden heyecanla doldu.
Gülse Birsel’in Avrupa Yakası dizisi de çok izlenmişti. Kendisinin iyi bir
gözlem yeteneği var. Yalan Dünya dizisini bu açıdan değerlendirir misiniz?
Gülse Birsel mükemmel bir toplum
gözlemcisi. Dizi dünyası, o kamera arkası sahte ve yalan ilişkiler… O sonradan görme ailenin çıkarcı yaklaşımları. Gelenekçi aileyle sözde modern ve çağdaş olan oyuncuların yan
yana getirilme fikri. Aslında minicik bir Türkiye panoraması. Bence bu dizi ile Gülse Birsel önemli bir boşluğu doldurdu.
Yalan Dünya’daki Servet karakteriyle sizin özdeşleşen yanlarınız var mı?

Aslında diziye başlarken Servet’i sevmemem gerektiğini düşündüm çünkü bu karakter maddiyata çok düşkün, eğitimsiz, gayet gelenekçi bir kadın… Servet’i eleştirmeliyim diye çok kastım kendimi. Zaten bu yüzden ilk bölüm zorlu geçti. Yönetmenimiz Jale
Hanım (Atabey) ve Gülse Birsel’le uzun uzun
sohbet ettik karakter üstüne… Onlar çok itici bir Servet düşünmemişlerdi… Evet çıkarcı, ama çocukları için çıkarcı mesela. Aslında
tam bir ana. Servet ikinci bölümden sonra oturdu. Servet’in hafif çatlaklıkları var. Saf bir yanı
var ama uyanık olmaya çalışıyor… Terlik takıntısı, hijyen takıntısı giderek sevimli bir karaktere dönüştü Servet…Şimdi o tospa halini izlerken ben de eğleniyorum. Varis çoraplarıyla…tuhaf, salaş ama şık olduğunu sandığı kıyafetleriyle…Kapı zili gülmeleriyle…
Dengesiz bir kadın ama komik oldu gerçekten… Benzeşen en ufak bir yanım yok elbette…
Yalan Dünya’nın süper kadrosuyla çalışmak nasıl bir deneyim? Örneğin çalışırken eğleniyor musunuz?
Harika bir ekip, gerçekten çok eğleniyoruz. Set gününü iple çekiyorum ve o günler kafam dinleniyor. Öyle çok gülüyoruz ki birlikteyken. Oyuncuların hepsi birbirinden yetenekli. Genç kadro harika zaten.
Yalan Dünya dizisinin herkese
dair söyleyecek bir sözü var. Eleştirirken bir taraftan da tepki görüyor değil mi?
Tepkiler çok yersiz. Gerçekçi değil…Geliştirici değil. Aslında çok az tepki var.
Bu komedi eleştirel bakıştan besleniyor. Elbette her şeyle, her durumla, özel kişilerle hafif, dalgasını geçip bununla besleniyor…
Dizi çekmenin koşullarının zor
olduğu söyleniyor. Ama bir yandan da
dizilerden oyuncular iyi para kazanıyor.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Oyuncu ve yönetmen adayları okullarını bitirip hemen dizi sektörüne dahil olma-
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İTALYAN TİYATROSUNU
TÜRKİYE’YE TAŞIDI
Füsun Demirel, 1958 yılında Ankara'da doğdu. Perugia Dil Üniversitesi (1976) ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü’nden 1980’de
mezun oldu. Almanya Berlin Kollektiv Theater'da Vasıf Öngören'in yazıp yönettiği Zengin Mutfağı oyunuyla sanat hayatına başladı. Çevre Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu’nda çalıştı. 1984 yılında
Atıf Yılmaz'ın Bir Yudum Sevgi filmi ile tiyatrodan sinemaya geçiş yaptı. Oyunculuğunun yanı sıra, iyi derecede İtalyanca, İngilizce, Almanca bilgisine dayanarak çevirmenlik yaptı. Dario Fo ile Franca Rame'nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirdi, Türk tiyatroseverlerle buluşturdu. Füsun Demirel 1996 yılında ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) başkanlığı yaptı.
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FÜSUN DEMİREL’İN ÖDÜLLERİ
 Antalya Altın Portakal Film Festivali - 1986
 SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) -1990
 Adana Altın Koza - 1992

 Adana Altın Koza Film Festivali - 1994
 Ankara Film Festivali -1994

 SİYAD - 1996

 ÇASOD Oyunculuk Ödülleri - 2001

 Ankara Sanat Kurumu Çevirmen Ödülü - 2001

 Antalya Altın Portakal Film Festivali - 2001
 Ankara Film Festivali - 2001
 Siyad - 2001
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nın yollarını arıyor. Çünkü yaşamlarını döndürmek, standardını ortalama
da tutmak istiyorlar. Sanat kimin umurunda...
Türkiye'de dizi oyuncularının yaşadıkları zorluklar nasıl aşılabilir?
İş bulmak çok zor ama sektöre sayısız oyuncu geliyor ve bu çoğalmayı sektör karşılayamıyor. Oyuncular tek taraflı sözleşmeler imzalıyor ve yasal tüm hakları ellerinden alınıyor. Telif hakları devri gibi...
Çalışma şartlarına gelince… Oyuncular en rahat şartlarda çalışanlar.
Teknik ekibin durumu daha ağır ve şartları çok zor gerçekten... Örgütlenmekten başka bir yol yok elbette... Ben 28 yıldır sektördeyim.
Örgütlenme başarısızlığıyla ödüle layık bir sektörüz.
Sinema, dizi, tiyatro… Hangisinde olmak sizi mutlu
ediyor?
Ben koşullarıma göre karar vermedim. İyi projelerde çalıştım
belki maddi karşılığı çok olmadı. Ama başka getirileri oldu. İlla sinema filmi olsun diye çok kötü filmlerde çalışmak istemem. Ya da ‘Altın Bamya’yı hak edecek filmlerde de çalışmam doğrusu…
Tiyatro, sizin meslekteki ilk göz ağrınız. Türkiye'de tiyatrolar ölüyor mu? Tiyatro'da rol almayı tekrar düşünür
müsünüz?
Tiyatro ölmüyor elbette. Şekil değiştiriyor. Klasik algıladığımız
tiyatro biçimi yerini avangart, modern, bazen başkaldıran, bazen pesimist ve içe dönük daha bireysel bir sanat haline geliyor. Büyük, klasik salonlarda değil, 30-40 kişilik mini salonlarda sahneleniyor oyunlar. Oda tiyatrosu misali. Çok sayıda genç ve yeni soluk var ve çoğunun söyleyecek sözü var. Tiyatroda rol almak için heyecanım çok fazla ancak şartlarımı oluşturamıyorum.
Hasibe Eren’le yeniden anne-kız rolünde oynuyorsunuz. Bu durumdan memnun musunuz?
Evet, Sıdıka dizisinde Hasibe Eren’le oynamıştık. Orada da kızım rolündeydi. Hasibe bizimle büyüdü denilebilir. Sıdıka muhteşem
keyifli bir işti. Biz çok bağlıydık birbirimize. O dönem Hasibe’nin gerçek annesini bile kıskanıyordum. Yıllar sonra çok daha olgunlaşmış
bir Hasibe’yle buluştum. O sette birbirini en çok tanıyan kişileriz. Sırlarımız var bizim… Çok keyif verici bu.
Sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşan gücünü nasıl
buluyorsunuz? Sizin dizi inanılmaz paylaşılıyor, konuşuluyor mesela…
Valla ben de face’ci twitter’cı oldum çıktım... Gücü çok yüksek...
Çocuklarınızın oyuncu olmasını ister misiniz?
Çocuklarımın oyuncu olmasını istemem ama sanatla uğraşmalarını
isterim. Dans ya da müzik mesela. Yine de ne dilerlerse destekçileri
olacağım kuşkusuz…
Siz pek magazin basınına konu olmazsınız ama kom-
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den umutsuz oluyorum.
Genel olarak Türkiye'nin geleceği
konusunda ümitli misiniz? Ekonomik, sosyal olarak...
Biz ütopik bir gençlik olarak yetiştik. Ütopyalarımızla dağları aştık. Gelecek endişemiz hiç
olmadı. Zira gelecek ellerimizdeydi. Şimdilerde durum farklı elbette; gelecek endişesi taşıyorum. Pek
çoğumuz gibi... Bugünkü Türkiye manzaralarına
baktığımızda pozitif hissedilebilir mi?
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şularınıza açtığınız bir dava nedeniyle haber oldunuz. Nedir bu konunun aslı?
Aslında komşularımla mesafeli olmayı severim. Kimsenin özelini merak etmem. Evimde ve
mahallemde ya da sitemde daha özgür, başımı dinleyebileceğim şekilde yaşamayı isterim. Kedilerim
yüzünden hakarete uğradığım ve dava açtığım bir
komşu ilişkisi yaşadım, gerçekten. Magazinlik oldu
dava. Düşün rezaleti. Bir baktık, yok yedi sene hapsi isteniyor falan. Böylesi olaylar olunca bu ülke-

 Geniş Zamanlar - 2007
 Saklı Yüzler - 2006
 Kızlar Yurdu - 2006
 Kameranın Ardındaki Kadın:
Bilge Olgaç - 2005
 Canım Benim - 2004
 Eğreti Gelin - 2004
 Aşk Meydan Savaşı - 2002
 Roos en Rana - 2001
 Büyük Adam Küçük Aşk - 2001
 Dönüşü Olmayan Yolculuk - 2001
 Avrupa Geceleri - 2000
 Şaşıfelek Çıkmazı - 2000
 Figüran - 1999
 Yara - 1998
 Babamı Hırsızlar Çaldı - 1998
 Sıdıka - 1997
 Hollywood Kaçakları - 1996
 Şehnaz Tango - 1996
 Kurtuluş -1996
 Oğlum Adam Olacak - 1995
 Böcek - 1995
 Gerilla - 1994
 Beyhan'ın Düğünü - 1994
 Artist Palas - 1994
 Babam Askerde - 1994
 Cadı Ağacı - 1994
 Şans Blokları - 1993
 Rumuz Sev Beni - 1993
 Ay Vakti - 1993
 Belkıs Hanımın Konağı - 1992
 Hadi Gel Bar - 1992
 Mem û Zîn - 1991
 Menekşe Koyu - 1991
 Gizli Merkez - 1991
 Berdel - 1990
 Camdan Kalp - 1990
 Bekle Dedim Gölgeye - 1990
 Bir Küçük Bulut - 1990
 Boynu Bükük Küheylan - 1990
 Vatan Yolu (Dei Heimreise) -1989
 Uçurtmayı Vurmasınlar -1989
 Gömlek - 1988
 Sevgili Bayan - 1988
 Biri Ve Diğerleri - 1987
 Kiracı - 1987
 Menekşeler Mavidir - 1987
 Ferhunde Kalfa - 1987
 Aaahhh Belinda - 1986
 Asiye Nasıl Kurtulur? - 1986
 Kupa Kızı - 1986
 Züğürt Ağa - 1985
 Bir Yudum Sevgi - 1984
 Gizli Duygular - 1984
 Gazap Rüzgârı - 1982
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İş arayan çok
yetenekli yok

Pek çok insan iş arıyor ancak firmalar yetenekli
çalışan peşinde koşuyor. Bu nedenle de yetenek
yönetimi ön plana çıkıyor. Son yılların moda söylemi.
yetenek yönetimine önem veren firmaları daha
yüksek karlılık, rekabet avantajı, performans artışı
gibi avantajlar bekliyor. Ama yetenekli çalışanları
çekmek için de cazip işveren olmak gerekiyor.

GAYE DELEN

REKABETTE FARK YARATIR

Dinçer Atlı

KARİYER

Yetenek yönetimi son yıllarda insan kaynaklarının moda söylemlerinden biri... Pek çok insan iş ararken firmalar da yetenekli çalışan bulamamaktan şikayetçi. Bu nedenle büyük firmaları hemen hepsi yetenek
yönetimine önem veriyor. Herkes potansiyeli yüksek, yaratıcı, dil bilen
insanlarla çalışmak istiyor. Yetenek yönetimi, yetenekli insanları şirkete çekme, bunun için cazip işveren olma, yetenekli insanların potansiyelini performansa çevirme ve
elde tutma çalışmalarını içeren bir insan kaynakları uygulaması olarak tanımlanıyor.
Bazı şirketlerde kariyer geliştirmenin popüler bir
hali olarak görülüyor. Bazılarında ise, işe eleman alırken
seçim sürecindeki yenilikçi birtakım faaliyetleri ifade ediyor. Bazen de popüler ve karizmatik sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yetenekli çalışanları çekmek için de
cazip işveren olmak gerektiği ise kesin.
Yetenek yönetim uzmanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı, yetenek yönetiminin tüm insan kaynakları fonksiyonlarının
kalbinde yer aldığını vurguluyor. Ona göre yetenek yönetimi, çalışan motivasyonuna bakmayı zorunlu kılan, yetenekli çalışanları cezbetmeyi, ge-
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liştirmeyi ve bağlı hale getirmeye odaklanan, insan kaynakları yönetiminin yeni bir aşaması.
Yetenek yönetimi dünyada ve Türkiye’de daha çok küresel şirketlerin gündeminde olan bir konu. Atlı, yerel şirketler özellikle de KOBİ’lere
indirgendiğinde yetenek yönetiminin lüks bir yaklaşım olarak görüldüğünü belirtiyor: “Maalesef Türk şirketlerinin birçoğu kısa vadeli ve kar
odaklı bir bakış açısına sahipler. İnsan yeteneklerine dayalı bir şirket stratejisi ve kurum kültürü geliştirmeniz gerekli. İnsanlar ve
onların yaratıcı fikirleri, tecrübeleri ve yetenekleri işletmeleri ileriye taşır. Artık insan kaynağını değil bilgiyi ve insan yeteneklerini yönetmek gerekiyor. Çünkü rekabette fark yaratmak, yaratıcılık ve inovasyonla mümkün. Türk kültüründe yetenek yönetimi yaklaşımının benimsenmesi ve yürütülmesinde birtakım engeller de bulunuyor. Türk toplumu olarak genellikle ataerkil ve gücü
paylaşmayı sevmeyen bir yapıdayız. Gücü tek elde toplamış otokratik ve hiyerarşik yönetim yapıları ile yeteneği çekemez, geliştiremez ve koruyamazsınız. Türk toplumunun gücünü kişiliğinden değil koltuğundan alan içi
boş yönetici profili için ise ‘yetenek’ korkulan bir meziyet olarak görülüyor. Bunun için de yetersiz yönetici yetenekli çalışanları sindirmek ve kurum dışına çıkarmak
için mobbing’i kullanıyor. Çünkü potansiyeli olan ve gelecek vaat eden
bir çalışanın kendi koltuğunu ele geçirecek biri olarak değerlendiriyor.”
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YETENEK
GELİŞTİRİLEBİLİR
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Peki, yetenek yönetiminin şirketlere ne gibi faydaları oluyor? Atlı, yetenek
yönetiminin finansal göstergeler üzerinde pozitif yönde etkileri bulunduğunu aktarıyor. Yeteneğe önem vermenin firmalara katkılarını da; “Daha yüksek karlılık,
Şirketlerin aradığı, yetenekli insan olmak için neler yaprakiplere karşı rekabet avantajı, piyasanın en iyileriyle çalışma olanağı, çalışanların mak gerekiyor? Araştırmalar, her insanın bir ya da birden fazla
motivasyon ve bağlılığında artış, daha yaratıcı çalışanlar, çalışanların performansında
yetenek alanına eğilim gösterdiğini ortaya koyuyor. Dinçer
artış, geleceğin liderlerinin erken tanınması, işten ayrılmaların azalması, cazip
Atlı’ya göre, doğuştan getirilen yetenek ancak bilgi ve deneyimşirket imajı” şeklinde sıralıyor. Yetenek yönetimi sektörlere göre de değişiklik
le işlenip performansa dönüştüğünde iş dünyasında anlam bulugösteriyor. Atlı, yetenek yönetimine önem veren sektörlerin başında finansın
yor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde kişinin kendi gelişimine
geldiğini söylüyor. Ayrıca bilişim ve telekom, ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe
odaklanması potansiyelini maksimum seviyede kullanmasının
de en iyi uygulamalara dair örnekler görülüyor. Türkiye’de de yetenek yönetimi
önemi daha da artacak. Şirket içinde en hızlı öğrenen ve kendikonusunda en iyi uygulamalar finans ve bilişim ve telekom
sini en hızlı geliştiren kişi olmak,
sektörlerinde görülüyor.
diğer çalışanlardan ayrılmanızı
ve fark yaratmanızı sağlayacakYETENEK KITLIĞI
tır. Peki, kendinize nasıl yatırım
Günümüzde iş arayan çok olsa da şirketler bilgi, yeyapabilirsiniz? Atlı, şu bilgileri vetenek, eğitim ve deneyim açısından istedikleri elemanları buriyor: “Bu süreçte hedeflediğiniz
lamamaktan şikayetçi. Atlı’ya göre bu alanda küresel bir yealanda ihtiyaç duyulan teknik ve
tenek kıtlığı yaşanıyor. Atlı, şunları söylüyor: “Bu yetenek
yetkinlik temelli becerileri iyi ankıtlığı bir savaş olarak adlandırılırken yetenek yönetimi kavlayıp bunları en uygun fiyatlı ve
ramının ortaya çıkmasına da zemin hazırlamış durumda. Bukaliteli bir şekilde nerelerden alagün yetenek kıtlığı sadece yönetim pozisyonları ile sınırlı debilirimi araştırmalı. Bütçenin yetğil. Her seviyeden farklı uzmanlık alanları için de geçerli. Yetiği oranda ilgili eğitim, seminer
tenek kıtlığının yaşandığı uzmanlık alanları daha çok müve kurslara katılmaya çalışılmalı.
hendislik, bilişim, satış, finans, muhasebe ve üretime yönelik
Bunun dışında kendi seçtiğiniz bir
belirli zanaat alanlarında karşımıza çıkıyor. Bu pozisyonların
zaman aralığında, her gün en az
doldurulamamasının nedenleri ise; çalışanların teknik bilgi
bir saat okumak, imkân bulduğuve becerileri ile yetkinliklerinin yetersiz olması, yabancı dil
nuzda da bu sürenin üzerine çıkbilmeme, tecrübe eksikliği, kişiler arası iletişim yeteneklemak. Kişinin kendisine yaptığı yarinin zayıflığı, adayların beklediği ücretin sunulan ücretin
tırım, yetenek çağında yapılabilealtında kalması, coğrafi koşulların uygunsuzluğu…”
cek en iyi yatırımdır.”
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Dersi sevdirebilirsiniz
Çocuklar ders çalışma aşkıyla
dünyaya gelmezler! Ancak
doğru ve etkili bir tutumla
çocukları ders çalışmaya
yönlendirebilirsiniz.
Uzmanlar, her çocuğun
öğrenmeye açık ve
enerjisinin yüksek olduğu
saatlerin bulunduğunu
söylüyor. Bu saatleri
keşfetmek de
ebeveynlere kalıyor.
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CAN KIZILDAĞ

Ders çalışmak öğrenciler için sıkıcıdır. Çocukların aklını çelen pek çok teknolojik ürünün
bulunduğu günümüzde onları ders çalıştırmaya yönlendirmek anne babalar için hiç de kolay
değil. Ebeveynlerin doğru yaklaşımlar sergilemesiyle bu durumun tersine dönebileceğine dikkat çeken uzmanlar, "Çocuklara ders çalışmayı sevdirmek sizin elinizde" diyor.
Anne-babaların çocukları ders çalıştırmaya
yönlendirmek için ilk yapması gereken şeyin
"gözlem" olduğunu belirten Psikolog Özlem Tokgöz, "Çocuğumuzu çok iyi tanımalı ve öğrenme
yollarını, ilgi duydukları alanları, keyifli ve verimli oldukları saatlerini belirlememiz gereki-

yor. Her çocuğun öğrenmeye daha açık olduğu,
enerjisinin yüksek olduğu saatler vardır. Bu saatler çocuktan çocuğa değişir. Bu saat aralığını
belirledikten sonra bu zamanlarda ders çalıştırmaya yönlendirmek daha verimli olacaktır"
diye konuşuyor.
Tokgöz, her çocuğun farklı bir öğrenme
stilinin olduğunun altını çiziyor. Bazı çocukların
görsel yoldan daha iyi öğrenirken bazılarının dinleyerek ya da uygulamalar yaparak daha iyi öğrendiklerine dikkat çeken Tokgöz, şu örneği veriyor: "Görsel dikkati kuvvetli olan ve görsel yönden öğrenme eğilimi daha iyi olan bir çocukla
renkli kalemler, görsel semboller ve şekiller kullanarak çalışırsanız, daha kısa sürede ve kalıcı öğrenecektir."
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"Eğitim doğruları söylemek
değil, doğruları yapmaktır" diyen
Tokgöz, anne-babanın olumlu model olmasının önemine dikkat çekiyor. Ebeveynlerin çocuklara "kendilerinin de hala bir şeyler öğrenmeye devam ettiklerini" göstermesinin önemine vurgu yapan Tokgöz şöyle devam ediyor: "Anne ve
babası planlı olan ve düzenli kitap
okuyan çocukların istekli ve planlı
ders çalışma oranı daha fazla olacaktır. Akşam saatlerinin sürekli TV
karşısında oturarak geçirilmesi,
hafta sonları herhangi bir program
olmadan geçirilmesi, çocuğa okul
dışı zamanın bu şekilde gelişigüzel
geçmesi gerektiğini öğretir. Okul ve
iş dışındaki zamanların bu şekilde
geçirileceğini öğrenen çocuktan,
gelecekte çalışma alışkanlığı kazanmasını beklemek haksızlık olacaktır."

DİKKATLERİ DAĞILMASIN
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Bazen çocuklar en fazla yarım saatte bitirilecek bir ödevi saatler geçmesine rağmen yapamaz, masa
başında başka materyallerle oyalanır, ders bitmeden sürekli kalkıp gezinir... Bu durumda çocuğunuzun dikkatini
toparlama ile ilgili bir sıkıntısı olabilir. Psikolog Özlem Tokgöz şu önerilerde bulunuyor: "Böyle durumlarda
çocuğunuzun dikkat süresini ölçün. Hiç kalkmadan masa başında ne kadar süre dikkatini koruyabiliyor?
Örneğin 10 dakika ise çalışmaları 10’ar dakikalık parçalara bölün ve her 10 dakikada bir kısa aralar
verin, ancak bu araların süresi çalışma süresinden uzun olmamalı ve aralarda bilgisayar
ya da TV açılmamalı. Bir süre sonra bu 10 dakikayı 2’şer 3’er dakika arttırın,
gittikçe dikkat süresinin de arttığını göreceksiniz."

BAŞARININ HAZZINI YAŞATIN

Psikolog Özlem Tokgöz, çocukların ders çalışmayı sevmesini sağlamanın önemli bir noktasının da
"çocuğa başarılı olma fırsatı vermek" olduğunu belirtiyor. Öncelikli olarak çocuğun başarabileceği, çocuğun performansına uygun aktivitelerden başlanılması
gerektiğini kaydeden Tokgöz, "Çocuk bir kez başarmanın hazzını yaşadıkça daha fazlasını isteyecektir.
Ama bu hazzı yaşamamış çocuk tabii ki ders çalışmaya
tepkili olacaktır" diyor. Ders çalıştığında çocuğu
ödüllendirmenin önemine vurgu yapan Tokgöz "Sa-

dece maddi bir ödül olarak yaklaşılmamalı. Çocuğa
'ders çalıştığını görüyorum ve bu çok hoşuma gidiyor'
demek de bir ödüllendirmedir" diye görüşlerini
özetliyor.

Diğer önemli noktanın ise günlük çalışma programı hazırlamak olduğunu anlatan Tokgöz, planlı hareket etmenin zamanla çocukta alışkanlık yaratacağına dikkat çekiyor. Bu günlük planın çocuk tarafından
hazırlanması gerektiğini kaydeden Tokgöz, planın çocuğun görebileceği bir yere asılması gerektiğini vurguluyor.

EĞİTİM

Çocukların ders çalışacağı
ortamın gürültü, televizyon, görsel
materyaller gibi her türlü dikkat dağıtıcı unsurdan arındırılmış olması
şart. Hatta çocuğun ders çalışacağı
odanın sessiz, rahat, havalandırılmış, sakin, dikkatini dağıtan şeylerden uzak, iyi ışıklandırılmış olması da çok önemli. Çalışma masasının sadece ders çalışmak için kullanılması koşullanmayı olumlu etkileyen bir unsur. Mümkün olduğunca her gün aynı mekanda ders
çalışmak, ders çalışmayı kolaylaştırırken, dikkati de keskinleştiriyor. Yatarak, uzanarak, kaykılarak
ders çalışmak dikkati ve konsantrasyonu olumsuz etkileyeceğinden
öğrenmeyi engelliyor.

DİKKAT DAĞINIKLIĞINA ÇÖZÜM
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Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu,
çocuklarda sık görülen psikolojik bir
rahatsızlık. Çocukların eğitim hayatını
olumsuz etkileyen bu rahatsızlıkla
başa çıkabilmek için hem
ebeveynlere hem de
eğitimcilere önemli
sorumluluklar düşüyor.

Hiperaktif ve dikkatsiz çocuklar
SAĞLIK

GÜLŞEN KANDEMİR

kurşun gibi zehirli maddelerle karşılaşması, aile yapısı ve işleyişindeki bozukluklar, rahatsızlığı tetikleyen diğer etkenler olarak sıralanabilir.
DEHB sorunu olan çocuklar üç gruba ayrılıyor. Hem dikkat, hem aşırı hareketlilik-dürtüsellik sorunları olanlar, sadece dikkat sorunu olanlar ve
sadece aşırı hareketlilik sorunu olanlar... Özellikle dikkat sorunu olan çocuklar eğitim hayatında ciddi sorunlar yaşıyor. Bu rahatsızlığı nedeniyle çocuklar dikkatini bir noktaya toplamakta güçlük çekerken; unutkanlık ve düzensizlik gibi sorunlar da yaşıyorlar.

Çocuğunuz aşırı hareketli mi? Oturduğu yerde duramıyor, gereksiz
yere sağa sola koşturup eşyalara mı tırmanıyor? Dikkati çabuk dağılıyor,
çabuk kızıyor, kolay inciniyor mu? Bu belirtiler varsa, “Çocuğum çok hiperaktif!”
demekle yetinmeyip onu bir uzman ekibe göstermelisiniz. Dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısının çocuğunuza konulabilmesi için, bu
belirtilerin 7 yaşından önce başlaması ve en az 6 aydan beri devam etmesi gerekiyor. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu aslında psikiyatrik bir
ZEKALARINI KULLANAMIYORLAR
rahatsızlık…
Aslında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocukların zeka
Bu rahatsızlığın nasıl meydana geldiğiyle ilgili araştırmalar kesin sonuçlara ulaşmamış. Buna karşın araştırmalarda kalıtımın en büyük etken düzeyleri normal ya da normale yakın olmasına karşın okulda başarılı olaolduğu görülmüş. Gebelikte alkol ve sigara kullanımı, annenin geçirdiği has- mıyorlar. Okula ilk başladıklarında aşırı hareketlilik ve dikkat dağınıklığı davtalıklar, doğum sırasında yaşanan sorunlar, çocuğun kafa travması geçirmesi, ranışlarıyla kendilerini gösteren bu çocuklar, genelde sınıfta oturmakta zor-
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tenilen davranış gösterdikleri zaman
çocukları güzel cümlelerle övmek,
onları ödüllendirmek de tedavide başarıyı getiriyor. Küçük şeylerde
olsa, çocuğunuzun olumlu yönlerini ön plana çıkarmaya çalışmak
önemli. Onu cesaretlendirerek, özgüveninin gelişimi sağlamak gerekiyor.

ÖĞRETMEN DESTEĞİ
Gelelim eğitimcilerin DEHB
olan çocuklara nasıl yardım edeceğine… Bu çocukların sınıfta öğretmene yakın bir yere oturtulması gerekiyor. Çocuğun yanına örnek
alabileceği bir arkadaşının oturtulmasında yarar var. Öğretmenler bu
çocukların uzun dönemli dikkatlerini toplayamadıklarını bilip, onlara verdikleri görevleri azaltmalı
ve uygun parçalara bölmeli. Etkinliği sürdürebilmesi için ara ara göz
göze gelip, omzuna dokunarak
uyarması çocuğun dikkatini toplamasına yardımcı olur. Rahatsız olan
çocukların ufak tefek uygunsuz
davranışlarını görmezden gelmesi
faydalı. Öğretmenlerin, rahatsız
çocukların okul dışı ilgileri ve başarıları için aile ile sıkça görüşmesi de gerekiyor. Yaşıtları arasındayken öğrenciye özel sorumluluklar
vermek, onun diğer öğrenciler tarafından olumlu değerlendirilmesini
sağlar. Böylece onların da özgüveni gelişir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar uygun yardımla kendilerine güvenen başarılı bireyler olabilirler. Yeter ki, doktor, anne-baba ve eğitimciler birlikte hareket edip, ortak
bir tedavi programı üzerinde uzlaşsınlar...

BAŞARIYA DESTEK OLUN

 Sınıfta sakin bir yerde oturtun.
 İyi örnek olabilecek, samimi bir arkadaşıyla sırasını paylaşsın.
 Not tutmada bu arkadaşının yardımını isteyin.
 Dikkat süresi ile uyumlu olacak şekilde görevleri ya da çalışma süresini kısaltınız.
 Kısa süreli hedefler belirleyin.
 Her seferinde bir tek görev verin.
 Verilen görevi tamamlayabilmesi için ek süre tanıyın.
 Ödevlerini azaltın.
 Açık ve kesin yönerge verin.
 Etkinliği sürdürmesi için uyarı-sinyal verin.
 Çalışırken arada bir duraklamasını sağlayın.
 Sırada oturmaya ara vermesi için fırsat tanıyın.
 Görevleri arasında kısa molalar verin.
 Aceleci ve dikkatsiz çalışmışsa, yaptığı işi kontrol etmesini öğretin.
 Küçük, uygunsuz davranışları görmezden gelin.
 Uygunsuz davranışları ihtiyatlı kınayın.
 Olumlu davranışları övün.
 Öğrencinin aç olmadığından emin olun.
 Gerektikçe el kaldırmasını, seslenmesini öğretin.
 Soru yanıtlamak için el kaldırdığında övün.

SAĞLIK

lanıyorlar. Bu nedenle de dikkatlerini
öğretmenin anlattıklarına yoğunlaştıramıyor, öğrenme güçlüğü çekiyorlar. Özellikle matematiği anlama, kavrama ve çözmede zorlandıklarını belirtelim. DEHB olan çocuklar büyük bir hevesle derse
veya herhangi bir etkinliğe başlamalarına rağmen çoğu zaman başarısız oluyorlar. Düzenli ders çalışma
becerilerinin olmaması, organize olamama ve dikkatlerinin çabuk dağılması başarısızlıklarının temel
nedenleri… Bu durum sonunda da
kendilerini yetersiz, başarısız ve güvensiz hisseden çocuklar çoğu zaman
evde ve okulda ‘tembel’ ve ‘yaramaz’ damgasını yiyorlar. Uzmanlar
DEHB rahatsızlığı olan çocukların ileriki yaşlarda güvensizlik, bıkkınlık
ve bezginlik gibi duygusal sorunlar
yaşayabileceklerini söylüyorlar.
Peki bu hastalığı tedavi etmek zor mu? Uzmanlar dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun
doğru ve erken tanı konulduğunda
son derece hızlı ve kolay tedavi edilebileceğini belirtiyorlar. İlaç tedavisi, anne baba eğitimi, bireysel görüşme, aile tedavisi ve grup tedavisi, bu rahatsızlıkla başa çıkmak
için kullanılan yöntemler… Her tedavi çocuğun güçlü ve zayıf yanlarına göre ona özgü planlanıyor. Aslında tedavi uzmanların gözetiminde yapılıyor ama asıl iyileşme
ebeveynlerin ve öğretmelerin desteği ile sağlanıyor. Uzmanlar, ebeveynlere çocuğunuza yapmaması
gereken davranışı söylemekten
çok, yapması gereken davranışı
söylemeyi öneriyor. Ailenin nasıl davranılması gerektiği konusunda çocuğa model olması da önemli. İs-
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K A P A K

Yardım çağrısına kulak verin

İÇİNDEKİLER

Türkiye’de her yıl ortalama 2 bin 700 kişi intihar ederek yaşamına son
veriyor. Birçok hastalıktan ve terörden daha çok can alan intiharlar önemli bir
halk sağlığı sorunu haline geldi. Uzmanlara göre, bazı ipuçlarını
değerlendirerek, adeta bir ‘yardım çağrısı’ olan intiharları önleyebilirsiniz.
Toplumsal duyarlılığın artırılmasının da intiharları azaltabileceği belirtiliyor.

14

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Taşınmaz satışı da noterden geçmeli’

Türkiye’de sayıları bin 650’yi bulan noterler yargının işini önemli oranda
kolaylaştırıyor. Son olarak mirasçı belgesi vermek noterlerin yetki alanına girdi.
İstanbul Noter Odası Başkanı Hikmet Kaplan, “Noterlerin, Avrupa’da olduğu gibi
taşınmaz mülkiyetini devreden akitleri düzenleme konusunda
10
münhasır yetkili konumuna getirilmesini istiyoruz” diyor.

D O S Y A

Yurtta barış dünyada barış

Komşumuz Suriye’deki iç çatışmaların yansımaları artık sadece sınırdaki bölge illerini
değil, bütün Türkiye’yi etkilerken savaş tedirginliği de büyüyor. Suriyeli sığınmacıların
kabul edilebilir sınır olarak belirtilen 100 bin kişiyi aşmasıyla sosyal ve ekonomik
sorunlar da artıyor. Uzmanlar Türkiye’nin tarihten ders alarak doğru
24
adımlar atmasının önemine işaret ediyor.

GÜNDEMİN SESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

Biri aikidocu diğeri okçu

Çok yönlü meslek mensubu Şefik Arslan,
17 yıldır aikido sporuyla ilgileniyor.

28

32 yıldır KOBİ’leri yazıyor

Türkiye’de köşe yazılarıyla küçük ve orta boy
işletmelerin önemini ilk anlatan ekonomi
yazarlarından biri, Dr. Rüştü Bozkurt.
20
Dünya gazetesinde 32 yıldır aralıksız
köşe yazıyor.

YAŞAMIN PORTRESİ
Yalan Dünya’da
çok eğleniyoruz

Yalan Dünya dizisinde Servet karakteriyle tekrar
Türkiye’nin karşısına çıkan Füsun Demirel, bu
projenin kendisini oyunculuğa yeniden
bağladığını söylüyor. Demirel, “Belki
de oyunculuktan kopacaktım” diyor.
30

KARİYER

İş arayan çok yetenekli yok
Pek çok insan iş arıyor
ancak firmalar yetenekli
çalışan peşinde koşuyor.
Bu nedenle de
yetenek yönetimi ön
plana çıkıyor.

34

6 2 .

G Ü N

İSMMMO HABER

6

8

EĞİTİM

36

DOSTLARIMIZ

40

S A Ğ L I K
LEZZET

38
42

MODA

44

GEZİ - DÜNYA

48

EVİM EVİM

GEZİ - TÜRKİYE
KÜLTÜR-SANAT
SİNEMA-DVD
KİTAP

TEKNO-YAŞAM
MİZAH

46
52
56
58
60
62

64

Bu bülbül kafesi seviyor

DOSTL ARIMIZ

Dünyada muhabbet kuşu ve kanaryadan sonra en çok
beslenen kuş, Hint bülbülü… Bakımı kolay olan bu kuşları son
yıllarda Türkiye’de besleyenler artıyor. Küçük ve hareketli olan
Hint bülbüllerinin insanı yormayan ötüşü var.
ILGIN ŞENYÜZ
“Bülbülü altın kafese koymuşlar; ille de ‘vatanım’ demiş.” İlkbaharın
müjdecisi bülbül, doğada en güzel öten kuşlardan biri. Türk edebiyatında
‘aşık’ı temsil eden bülbül, güle aşıktır. Gülün aşkıyla yanıp tutuşur ve hasretini, sevdasını feryad ederek yani öterek anlatır. Genellikle geceleri öten
bülbül aslında özgürlüğüne düşkün bir kuş. Ancak son yıllarda bülbülü kafeste besleyenler de artıyor. Özellikle de ‘zebra ispinoz’ olarak bilinen Hint
bülbülünü beslemek yaygınlaşıyor.
Aslında Hint bülbülünün anavatanı Avustralya… Yıllar içinde profesyonel üreticiler bu kuşların farklı normlarını elde etmiş. Griden saf tu-
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runcuya, jumbodan kahverengiye kadar birçok çeşidi bulunuyor. Hint bülbülleri dünyada muhabbet kuşu ve kanaryalardan sonra beslemesi en popüler olan kuş türü olarak biliniyor. Bu kuşu son yıllarda Türkiye’de besleyenler de çoğalıyor. Bunda Hint bülbülünün bakımının kolay olmasının
da etkisi var. Bu dostlarımızın bakımının inceliklerine geçmeden önce şunu
belirtmekte fayda var. Hint bülbülleri muhabbet kuşları gibi konuşmaz; ele
avuca gelmez. Muhabbet kuşlarına göre oldukça küçük ve hareketli olan
bu kuşların insanı yormayan bir ötüşünün olduğunu da belirtelim.
Evet, Hint bülbülünün bakımı kolay. Çok fazla su içen dostlarımızın
kafa yormayan bir ötüşü var. İsteyenler bu kuşları odalarında salabilirler.
Kafesinin yerini sürekli değiştirmezseniz bu kuşlar çiftiyle birlikte acıktıklarında

EYLÜL-EKİM 2012

kafese kendileri girerler. Hint bülbüllerinin ne yediklerine gelince… Dostlarımıza kanarya ve muhabbet kuşu yemi
verirseniz, onları israf ettiklerini göreceksiniz. Veterinerler; “kırmızı darı, sarı
darı, beyaz darı, kanarya yemi ve nijer
tohumu” karışımını denemenizi öneriyorlar. Bu kuşlar dalda satılan darılara
bayılırlar. Kalamar kemiği ile taze içme
suyunu her zaman kafeste hazır bulundurmalısınız. Bunun yanında yeşil yapraklı sebzeler, çeşitli sebzeler, meyveler
denenebilir.

BÜYÜK KAFES SEVERLER

EYLÜL-EKİM 2012

Hint bülbülleri çok yüksek üreme güdülerine sahip kuşlardır. Genellikle çift
olarak yaşarlar. Erkek ve dişileri ayırt
etmek kolay. Erkeklerin gagaları kıpkırmızı olur, dişilerde
ise bu renk turuncuya
çalar. Bununla beraber
erkeklerde görülen
bazı karakteristik
tüyler vardır.Yanaklarda sarı halkalar, göğüs üzerinde siyah lekeler ve zebra deseni gibi çizgiler,
kanat altlarında
kırmızı çizgiler şeklindedir bu tüyler.
Dişilerde bu gibi izlere rastlayamazsınız.
Ayrıca dişiler sadece basit ciklemeler halinde öterken erkeklerin kendilerine
özgü gırtlaktan çıkardıkları vıcırdanmaya benzer ötüşleri olduğunu
belirtelim.

DOSTL ARIMIZ

Peki Hint bülbüllerinin kafesleri nasıl olmalı? Bir çift kuşu, 45 santimetre yüksekliği, 38 santimetre genişliği, 30 santimetre derinliği olan bir
kafeste barındırmak mümkün. Hint bülbülleri küçük kafeslere uygun değil. Dostlarımız sürekli hareket etmek isterler; kafesleri dar ve kalabalık olursa strese girip, birbirlerini kovalayıp yolabilirler. Bu
durumda hastalanmaları da kaçınılmaz
olur. Hint bülbüllerine kafes malzemesi olarak yumuşak otlar, ince ot sapları,
kendir, hindistancevizi lifi, kurumuş çimenler verebilirsiniz. Asla ip, iplik, sentetik lifler, yün ipi gibi malzemeler vermemelisiniz.

ERKEK VE DİŞİLERİ
NASIL AYIRT EDERSİNİZ?
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Usta çek bir kuru

LEZZET

GAYE DELEN

“Usta, çek bir kuru bol biberli olsun…”
Kış soğuklarını iyice hissettiğimiz şu dönemde
sıcacık, dumanı üzerinde bir tabak kuru fasulyeye kim hayır diyebilir. Hele bir de yanında pilav olursa. Evet, kuru fasulyeyi bilmeyen,
tatmayan yoktur. Türklerin milli yemeği adeta. Zaten Türk halkının en çok tükettiği hububat kuru fasulye olmuş. Bu kadar çok tüketilmesinin nedeni olarak da çok doyurucu olması
ve bol enerji vermesi görülüyor. Her bölgenin
iklimine göre fasulyenin cinsi değişiyor. Ancak
doyurucu özelliği ve ete alternatif olması önemini artırıyor. Protein, kalsiyum ve demir açısından da zengin. Uzmanlara göre karaciğer
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yetmezliğinden, böbrek taşlarına ve kalp çarpıntısına kadar pek çok rahatsızlığın da ilacı.
Sofraların şahı bu yiyeceğin kökeni
tam bilinmiyor. Avrupa'ya, Amerika kıtası keşfedildikten sonra gelmiş. İklimin uygun olduğu yerlerde farklı cinslerde üretilmiş. Milli yemek olarak görülse de kuru fasulyenin Türk sofralarına girmesi 18’inci yüzyılı buluyor. Ama
popülaritesi kısa zamanda yükselerek Türk mutfağında önemli bir yer edindi. Her yörenin kendine has pişirme yöntemleri var. Sade fasulye
yanında sucuklu, pastırmalı, kıymalı ve etli olarak yapılıyor. Çoğu zaman domates, soğan, biber de kullanılıyor. Türk mutfağında ayrılmaz
dostu ise pirinç. Pilavın yanı sıra yine birçok yörede soğan, biber, turşu, yoğurt veya cacık, kuru

Kuru fasulye,
Türklerin milli
yemeği adeta. Kış
soğuklarının
bastırdığı şu
günlerde herkesin
evinde pişmeye
başladı. Pilav,
turşu, yoğurt, biber,
soğan da bu lezzete
eşlik ediyor. Ev
dışında yemek
isteyenler için de
kuru fasulyeyi çok
güzel yapan
meşhur mekanlar
var. İşte kuru
fasulyenin
efendileri…

fasulye ile servis edilen yiyecekler arasında.
Fasulyenin pişirilmesinin
de püf noktaları var. Kuru fasulyenin hava almayan cam bir
saklama kabında ve kuru bir
yerde saklanması gerekiyor. Bir
gece önceden ıslatılarak bekletilmesi gerekiyor. Islatmadan
önce kararmış olanları ayıklamak
ve soğuk suyla iyice yıkamak lazım. Her evde çeşitli tariflerle pişse
de dışarıda yemek isteyenler için de
güzel adresler bulunuyor. Bu sayımızda
İstanbul’daki en iyi kuru fasulye yapan restoranları araştırdık.

KASIM - ARALIK 2010

HÜSREV: Kuru fasulyenin efendisi olarak biliniyor. Rize
Çayeli, Ankara, Balgat ve İstanbul’da şubeleri var. İstanbul’daki
şubesi Gayrettepe’de bulunuyor. Rize'nin Çayeli ilçesindeki Hüsrev Lokantası 44 yıl önce açıldı. Hüsrev'de kuru fasulye Erzurum'un İspir İlçesi'nin Hortik Köyü'nden alınıyor. Özel sos ve tereyağı ile pişirilen fasulyenin sırrını ise sadece Fahri Hüsrev ve
üç oğlu biliyor. Tel: (0212) 347 42 10
ÇÖMLEK: Çamlıca ve Maltepe’de şubeleri olan bu restoranda kuru fasulye taş fırında, Karadeniz usulüyle ve tereyağıyla pişiriliyor. Kuru fasulyeleri memleketleri olan Çayeli usulü. Fasulyeleri Erzurum İspir fasulyesi. Tereyağı, soğan, dana
eti ve taze domatesle taş fırında özel çömlekte pişiriliyor. Pişirme işlemi
150 derecelik fırında 2.5 saat sürüyor. Tel: (0216) 316 29 53
ERZİNCANLI ALİ BABA: Süleymaniye Cami’nin karşısında
Erzincanlı Ali Baba’nın kuru fasulyesi turistleri de çekiyor. 1924’ten beri
hizmet veriyor. Esnaf lokantası tarzında bir restoran. Tam kıvamında etsiz kuru fasulye yapıyor. Hem tarihi konumu hem de lezzetli kuru fasulyesiyle herkesi çekiyor. Fasulyesini Erzincan’dan getirtiyor.
Tel: (0212) 513 62 19

LEZZET
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FASULİ: İstanbul’un ünlü kuru fasulyecilerinden. Tophane, Cerrahpaşa, Çapa ve İkitelli’de şubeleri var. En meşhur şubesi Tophane’de
bulunuyor. Fasuli’de her türlü fasulye yemeği var. Tophane Çeşmesi’nin
yanındaki beş katlı binada İspir fasulyesi tereyağıyla pişiriliyor. Fasuli’de
İspir fasulyesinin yanında verilen
pilav, süzme yoğurt ve turşu da
çok leziz. Tel: (0212) 243 65 80
HACI ABDULLAH:
İstanbul’un ilk lokantalarından
biri. Beyoğlu’nda Ağa Cami’ne
yakın bir konumda bulunuyor.
Tarihi bir atmosferi var. Tarihi
lokanta, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Abdullah Efendi
adıyla açılmış. Şeker fasulye ve
Urfa tereyağı kullanıyor.
Kuru fasulye beğenilen
yemeklerinden. Kuru
fasulyeyi Osmanlı
usulü yapıyorlar. Tel: (0212) 293 85 61
KÖMÜR: Fatih’teki mekan Osmanlı-Türk mutfağını
yansıtan yemek çeşidine sahip. Kuru fasulye Erzincan fasulyesiyle ve Karadeniz fındık yağıyla pişiriliyor. Kuru fasulye yiyenler genellikle pilav, turşu ve karışık komposto
da sipariş ediyor. Tel: (0212) 521 99 99
MANDACI: Küçükçekmece’deki restoran kuru
fasulyesiyle ünlü. Mandacı da fasulyesinin sırrını vermeyenlerden. Bu yemeğin bu restorandaki adı ise ‘kanarya’.
Murat Mandacı yıllardır sadece Erzincan’ın bir köyünden özel
olarak getirtilen fasulyeden yapılan bu yemeğe kanarya adını vermiş. Kuru fasulye, pilav, turşu ve Pamukova kuru soğanıyla servis ediliyor. Kuru fasulyesi yumuşak, ince kabuklu ve lezzetli.
Tel: (0212) 599 99 55
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Renkler desenler
dans ediyor
Bu sezon koleksiyonlarda hem sadelik var
hem ihtişam. Siyah yine vazgeçilmez. Turuncu,
kırmızı, bordo, sarı ve haki sezonun öne çıkan
renklerinden... İlkbahar-yaz sezonunun
vazgeçilmezlerinden çiçekler bu kez sonbaharkış sezonunda da elbiselerde boy gösteriyor.

MODA

CAN KIZILDAĞ
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Sımsıcak yaz mevsimi geride kaldı. Artık vitrinlerde sonbahar - kış rüzgarları esiyor... Bu
sezon sadelik ve şaşaa birarada.
Koleksiyonlar sınır tanımıyor.
Renkler ve desenler birbiriyle
dans ediyor. Her tarz, her renk yanyana vitrinlerde. Gardırobunu yenileyecekler için bu sezonun trendlerini araştırdık.
Bu sezon kadınlar ve erkekler için keskin bir renk ayrımı

yok. Siyah tabii ki yine vazgeçilmez. Kırmızı, bordo, turuncu, sarı
ve haki öne çıkan renklerden.
Desenlerde yoğun olarak kamuflaj göze çarpıyor. Yani adeta "military" fırtınası yaşanıyor. Gotik ve
barok etkisi nedeniyle ise altın, gümüş ve bakır gibi renkler de öne
çıkıyor. Bu sezonun farklılıklarından birisi de çiçek desenleri...
İlkbahar-yaz sezonunun vazgeçilmezlerinden çiçekler bu kez
sonbahar- kış sezonunda da elbiselerde boy gösteriyor.

EYLÜL-EKİM 2012

BOHEM ESİNTİLER

Bu sezon kadınlar, geniş omuzlu ama bele oturan kıyafetlerle güçlü
bir profil çiziyor. Ceket ve pantolonlar
feminen bir görünüşle tamamlanıyor. Eteklerin geri dönüşüne tanık oluyoruz. Bu sezon A kesim eteklerden
kloş minilere kadar pek çok alternatif var. Geçen yıl öne çıkan kalem etekler bu sezon da rahat rahat giyilebilir. 60'lı yılların bohem tarzından esinlenen elbiseler ise deri montlar, dar kadife ceketlerle “cool” bir esinti getiriyor. Bu dönem deri baştacı. Özellikle
parlak deri ceketten pantolona, elbiselerden eldivene her yerde karşımıza çıkıyor.

BÜYÜK BEDEN MODASI
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Firmaların öne çıkan tasarımları ise şöyle:
 LC Waikiki pastel tonların tümünü “Future
Shock” temasında buluşturarak, 1920’ler ve 1960’ların modern kesimlerini “gelecek” temasıyla birleştiriyor. Pantolonlar ışıltı detaylı dökümlü trikolar ve
ince parkalar ile kombinleniyor.
 H&M, koleksiyonlarında donuk kış günlerinin tam tersine iddialı ve canlı tonları kullanmış.
İster gece ister gündüz giyebileceğiniz mücevher renklerinde etek ceket takımlar, renk baskılı elbiseler,
İskandinav tarzı süveterler ve smokinin keskin
hatlarının yakasız ceketlere taşındığı tasarımlar dikkat çekiyor.
 Fabrika, desenli gömlekleri, trikoları ve
pantolonlarını geometrik detaylarla hareketlendirmiş.
 Mango koleksiyonunda özellikle hacimli
manşetler ve bel kısmına vurgu yapan tasarımlar ön
planda. Etek ve elbiselere fırfırlar eklenmiş.
 Defacto koleksiyonunda özellikle bordo,
mavi, kahverengi gibi koyu tonların yanı sıra mavi
ve sarı renkler, etek ve gömleklerde dikkat çekiyor.
 Collezione, modellerinde pastel renkleri
tercih etmiş ve kumaş tercihleriyle yaz havasından
vazgeçmemiş gibi görünüyor.
 Koton koleksiyonunda koyu renkler yeri-

ne pastel ve neşeli renkler dikkat çekiyor. Tasarımlarda parlak ve ipek görünümlü kumaşlar öne
çıkıyor.
 Burberry koleksiyonunda körük cep panelli
trençkotlar, etekli siper ceketler, kapitone trençkotlar,
katmanlı peplum montlar, tüyü kırpılmış bombardıman ceketler, elbise montlar dikkat çekiyor.
 Sarar, asimetrik ve geometrik çizgi ve desenlerle modellerini süsleyerek 80'lerin şıklık ve zarafetini günümüze taşıyor.
 Network, yeni sezonda sunduğu kalem etek
modelleriyle kadınlara birbirinden şık kombinler yaratma fırsatı sunuyor. Feminen aksesuarlarla kombinlenen maskülen modeller bu kışın göz alıcı silüetlerini oluşturuyor.
 Stefanel pastel koyu renkleri tercih ettiği modellerinde genellikle salaş tarzı benimsemiş.
Bol kazaklar, salaş trikolar ve geniş kabanlar dikkat çekiyor.
 Benetton bu sezon koleksiyonunda iç karartıcı ve koyu modelleri bir kenara bırakmış, adeta sonbaharda dökülen yaprakların kızıllığı ve sarılığını modellerine yansıtmış.
 Bershka'da rahatlığın ve şıklığın ön planda tutulduğu, gotik tarzı mont ve ceketler, kot yelekler, büyük iplikli hırkalar, dar kotlar ön planda.

MODA

Bu sezon dikkat çekici özelliklerinden birisi de büyük beden modası... Kendi bedeninden birkaç beden
büyük giyinmek revaçta. Kocaman pantolonlar, kazaklar ve paltolarla kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Ayrıca etnik desenli şallar, vintage çantalar, parmaksız örgü eldivenler, püsküller de
öne çıkan parçalar arasında.

ZIT RENKLER BİRARADA
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Mutluluk ve
huzur sığınağı

EVİM EVİM

FERİDE AY
Yatak odası, misafire kapalı olsa da insanın hem fiziksel hem
ruhsal açıdan kendini yenilediği bölüm olduğu için evin en önemli kısmıdır. Rahat ve huzurlu bir uykudan sonra güne başlamak için yatak
odasının dekorasyonu da önemsenmeli. Dekorasyon için pratik önerileri dikkate alırken, renklerin de ruhumuzu etkilediğini hatırlatmakta
yarar var... Günümüzde yatak odaları sadece uyuma amaçlı kullanılan odalar değil elbette... Birçok evde yatak odasında televizyon var
ve hatta özellikle gençlerin çalışma masaları, yatak odalarında bulunuyor. Yine de uzmanlar rahat ve huzurlu bir uyku için TV, bilgisayar
gibi cihazların bu odalarda bulundurulmasını pek önermiyor.
Renk seçimi konusunda ise özellikle pastel tonların kullanılmasında yarar görülüyor.
Yapılan araştırmalar, yatak odasındaki baskın rengin cin-
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Yatak odası, insanın hem
ruhsal hem fiziksel olarak
dinlendiği bir sığınak…
Zinde kalmak ve kendinizi
mutlu hissetmek için yatak
odasındaki dekorasyonu
önemseyin. Rahat bir uyku
uyumak istiyorsanız
elektronik cihazları
odanıza almayın.

sel aktiviteyi de etkilediğini gösteriyor. İngiltere’de 2000 kişinin katıldığı bir araştırmada sosyologların vardığı sonuca göre, “yüksek aktivitenin olduğu odaların renkleri kırmızı ve mor tonlarında.”

SICAKLIK HİSSİ İÇİN...

Ahşap ve metal gibi işlenmiş mobilya materyallerinin kullanımı, yatak odasında görünümü etkileyen en önemli unsurlar arasında
yer alıyor. Yeniden işlenmiş metal ve boyanmış ahşaptan oluşan yatak başlıkları ve şifoniyerler modern stilin bir çizgisi... Çağdaş ve rahat bir yatak odası dizayn etmenin temelinde az eşya kullanmanın olduğu unutulmamalı. Kadife yatak odalarına sıcaklık hissi veriyor. Par-

ça dokumanın, duvardan duvara halının
üstünde kullanılması bile odaya hoş bir
etki yükler... Geçmişe özlem duyanlar için
vintage, romantizm sevenler için Fransız, sadelik sevenler için minimal, tarzına
bağlı kalanlar için klasik formda dekorasyon edilmiş yatak odaları öneriliyor.

STİLE GÖRE BAŞLIK

Yatak odalarının dekorasyonundaki ana trendlerden biri de yatak başlıkları… Yatak başlığının şekli, rengi, malzemesi odanın genel görüntüsünü ciddi
oranda etkiliyor. Bu nedenle başlık, yaratılmak istenen stil ile uyumlu seçilmeli.
Birçok insan yatak başlıklarının sadece
kafa tarafında tercih ediyor. Böylece yatağın kaplayacağı alanı azaltmak mümkün oluyor. Geleneksel yatak başlıkları
kullanılarak yatak odalarında nostaljik
bir stil yaratılabilir. Daha romantik bir
stil için ise daha farklı bir tercih yapılmalı.
Yatak odasına huzurlu bir görünüş yüklemek amacıyla eskitilmiş yatak başlıkları
da tercih edilebilir. Boncuklu abajurlar,
yastıklar, avizeler gibi aksesuvarlar da
daha lüks beğeniye sahip olanların imdadına yetişiyor. Yatak başlıklarının
üzerine serilen kumaşlarla yatak odalarını daha zengin görünüme sokmak da
mümkün.

PLATFORM YATAK POPÜLER
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Yatak odaları, gün içerisindeki yorgunluğu alacak şekilde dinlendirici ve yeni güne hazırlayacak düzeyde enerji verici olmalı. Bunun için aydınlatmadan, renklere ve mobilyalara kadar
birçok detaya dikkat edilmesinde yarar görülüyor. Uzmanların başlıca önerileri şöyle:
 Pastel tonlar kullanmaya dikkat edin.
 Şönil, ipek gibi karakteristik ve dokulu tekstiller tercih edebilirsiniz.
 Pencere ya da yatak örtüsünü desenli seçiyorsanız diğer tüm tekstil ve mobilyaların onu tonlayan renklerde olmasına özen gösterin.
 Dokulu bir halı yatak odasındaki samimi ve sıcak havayı yaratmanıza yardımcı olabilir.
 Fırfırlı karyola etekleri sıcak sığınak hissini pekiştirirken aynı zamanda görsel bir şölen sunar.
 Mobilyalarınız için krem rengi ve gri tonlardaki oymalı seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

EVİM EVİM

Çağdaş yatak odası dizaynının
bir parçası da platform yataklar. Avrupa’da özellikle çok tutulan platform yataklar, odada az yer kapladıkları
için tercih ediliyorlar. Bu yataklar, yatak odaları çok geniş olmayanların
kurtarıcısı... Popüler olan platform yatakların ayaklık bölümü yok. Döşek
bölümü yatağın içine gömülü olduğu için
yatak daha alçak oluyor. Bu özellik
platform yatakları diğerlerinden ayırıyor.

RENK SEÇİMİNE DİKKAT
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Kibritçi Kız’ın şehri:
Kopenhag

GEZİ-DÜNYA

Kuzeyin zarif, şirin şehri Kopenhag,
masal yazarı Hans Christian Andersen’in
ülkesi Danimarka’nın başkenti. Göz alıcı
mimarili evleri, tarihi mekanları, legosu,
birası, tasarımları ve soğuğuyla
keşfedilmeye değer bu şehirde ünlü
masal kahramanı Kibritçi Kız’ı anmadan
edemeyeceksiniz.
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DANİMARKA

Başkenti: Kopenhag
Dili: Danca
Nüfusu: 5.5 milyon
Ülkeye hakim olan ilk
kavim: Vikingler
Yüzölçümü: 42.930 kilometrekare
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AYŞEGÜL EMİR
“Elindeki kibritleri satmaya çalışıyordu. Ama sabahtan beri bir kutu
bile satamamıştı. Küçük kız, kibrit satamadığı için eve gidemiyordu. Çünkü babası çok kızacaktı. O kadar üşümüştü ki bir kibrit yakıp ısınmayı
düşündü” diye devam eder Kibritçi Kız masalı. Bunun gibi onlarca masalıyla ünlü Hans Christian Andersen’in ülkesi. İngiliz oyun yazarı Shakespeare’in ünlü oyunu Hamlet’in ilham kaynağı. Vikinglerin ülkesi Danimarka ve onun başkenti Kopenhag daha nice hazineleri barındırıyor.
Kuzeyin güzide şehri Kopenhag sadece Danimarka’nın değil İskandinavya’nın en büyük şehirlerinden biri.
Kasptrup Havalimanı’ndan şehre doğru yol alırken erkenden kararan havaya aldırmadan çevreyi hevesle seyrediyorum. Dış yüzeyleri rengarenk klasik kuzey mimarili çatılı evler göz alıcı. İstanbul’un karmaşıklığının
aksine her yerde sessizlik hakim. Kopenhag’la ilgili ilk izlenimim zariflik ve sükunet oluyor. Kısa sürede Amalienborg-Nyhvan bölgesindeki otelimize varıyoruz. Derli toplu ve düz bir şehir, Kopenhag. Rehber, şehrin

turistik ve gezilmeye değer yerlerinin altı saatte yürüyerek dolaşılabildiğini söylüyor. Yürümek yerine şehirde çok yaygın kullanılan bisiklet de
güzel bir tercih olabilir. Biz tur otobüsüyle bir yere kadar gidip sonra yürümeyi seçiyoruz.

DENİZKIZI HEYKELİ

Danimarkalıların dört ay gece gündüz karanlıkta yaşadığını öğreniyoruz. Neyse ki geldiğimiz ay sonbahar hava erken kararsa da biraz olsun gündüzü yaşayabiliyoruz. Şehirdeki tarihi meydanları, büyük
opera binalarını, kraliyet saraylarını ve denizkızı heykelini görmek için
sabırsızlanıyorum. Bulunduğumuz bölgeye yakın olması nedeniyle ilk hedefimiz The Little Mermaid (Denizkızı heykeli). Deniz kıyısında, hemen
parkın yanında. Bir kayalık üzerindeki minik bir heykel karşımızda. İlk
bakışta hayal kırıklığı yaratıyor. Görmek için turistlerin dünyanın dört
bir yanından geldiği heykel biraz ihtişamsız ama yine de hoşumuza gidiyor. Heykelin, ünlü masal yazarı Andersen’in ‘Küçük Deniz Kızı’ hikayesine dayandığını öğreniyoruz. Şehrin simgesi heykel, 1913’te liman gi-

GEZİ-DÜNYA
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Nyhavn Limanı

GEZİ-DÜNYA

Amagertorv Meydanı
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rişindeki yerini almış.
Ünlü Nyhavn Limanı’na çıkıyoruz. Deniz boyunca sıralanmış binalardaki renk çeşitliliği ağzı açık
bırakacak türden. Şehrin en popüler yerlerinden birindeyiz. Yıllarca şehrin ticaretinin temel noktası olmuş. Bugün ise renkli ve canlı restoran, kafeterya
kalabalığını ağırlıyor. Molamızı verip, öğlen atıştırması
için Smorrebrod denilen sandviçlerin tadına bakıyoruz.
Buna dünyaca ünlü biraları Carlsberg ve Tuborg eşlik ediyor. Şehrin gece hayatının önemli noktasından akşam geri dönmek üzere ayrılıyoruz.

DOYUMSUZ MANZARA

Yürüyerek turumuza devam ediyoruz. Danimarka kraliyet ailesinin ikametgahı için merkezde,
dört kraliyet sarayı bulunuyor. Kocaman meydanları bulunan bu bölge sonsuzluk hissi veriyor insana. Saray meydanında nöbet değiştiren ilginç kıyafetli
askerler izlenmeye değer. Amalienborg Sarayı’ndayız. Yanında ise Christianborg Sarayı var. Da-
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Denizkızı
Heykeli

nimarka Kraliçesi II. Margrethe bu sarayda ikamet ediyormuş. Rokoko mimarisindeki saraylar
ihtişamlarıyla bizi adeta tarih sahnelerine geri götürüyor. Sarayın arkasında ise, Marmorkirken (Mermer Kilise) bulunuyor. İskandinavya’nın en büyük kilisesi. Roma’daki bir kiliseden esinlenerek
yapıldığını öğreniyoruz. Kilisenin en üst katında
ise doyumsuz bir şehir manzarası bizi bekliyor.

EĞLENCE MERKEZİ

EYLÜL-EKİM 2012

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da alışveriş deneyimi de bir harika. Ama Kopenhag’ın
her bakımdan pahalı bir şehir olduğunu unutmamak gerekiyor. Kadınların fazla olduğu
grup, trafiğe kapalı birbirinden şık mağazaların bulunduğu Stroget caddesinin yolunu tutuyor. Kıyafet dışında Danimarka’nın ünlü tasarım mobilyası Bang&Olufsen, Royal Copenhagen
porselenleri, Georg Jensen ve
Lego gibi markaları satan dükkanları bu caddede bulabiliyorsunuz. Evet, Danimarka
çocukların ünlü oyunu Lego’yu da icat eden ülke.
Lego firması saatte 1.8 milyon parça üretiyormuş. Tabii ki dönüşte de Lego aldığımız hediyelerin başında yer alıyor.

VİKİNGLERİN YURDU

Günümüzde Danimarka’nın yanı sıra İsveç, Norveç, İzlanda, Faroe Adaları, İskoç
halkı ve Rus halklarının bir kısmının Viking kökenli olduğu biliniyor. 8 ile 11’inci yüzyıllar
arasında özellikle deniz yollarını kullanarak ilerleyen Vikingler, tarihte "Viking Devri"
diye nitelenen dönemin baş aktörüydü. Usta gemici ve savaşçı olan bu topluluk, pruvası ejderha başı biçiminde olan, yelken ve kürekle yol alan, dibi hemen hemen düz ve uzun
teknelerle kendilerine yeni topraklar aramışlardı. Özellikle Avrupa’nın kuzeyinde, denize
kıyısı olan birçok yeri ele geçirerek yurt edindiler.

GEZİ-DÜNYA

Otelde küçük bir molanın ardından gece hayatı için tekrar Nyhanvn’dayız. Şehrin gastronomide de iyi olduğunu ve pek çok Michelin yıldızlı
restoranı bulunduğunu öğreniyoruz. Seçimimiz deniz ürünleri oluyor. Skipperkroen’de rezervasyonumuz yapılmış bile. Yemeğin ardından ise Stroget bölgesindeki birkaç barda geceyi tamamlıyoruz.
Kopenhag’daki ikinci günümüze, koca bir
alana kurulmuş içinde lunapark ve restoranların
bulunduğu Tivoli, biranın ustası Carslsberg fabrikası, modern Opera Binası, kanal turu, Hamlet’e
esin kaynağı olan ve tüm ihtişamıyla ayakta duran Kromborg Kalesi gezilerini sığdırıyoruz.
Üçüncü günümüzü ise daha çok alışverişe ayırıyoruz. Kuzey Avrupa’nın bu inci gibi şehri üç günde bize adeta bir peri masalını yaşatıyor. Ve tabii ki çocukluğumuzun kahramanlarının yazarı
Andersen’in yaşadığı evi görmeden dönmüyoruz.
Şehirdeki keskin soğuğu her hissedişimde ‘Kibritçi Kız’ı anmadan yapamıyorum. Andersen’i daha
özümseyerek, dönüş için valiz toplamaya girişiyorum.

LEGO’NUN YARATICISI

İSMMMO YAŞAM  51

Her ilçesinde ayrı bir hazine var
Sakarya’nın her ilçesi ayrı bir güzellik sunuyor.
İstanbul’a yakın bu ilde ister denize girin, ister
kaplıcalarında sağlık bulun, isterseniz
Bizanslılardan Osmanlılara kadar uzanan tarih ve
kültürün izlerini sürün. Islama köfte, cevizli
tavuk, nohutlu mantı, uhud tatlısı gibi farklı
lezzetleri de Sakarya gezinizde tadabilirsiniz.
GÜLŞEN KANDEMİR

İstanbul-Ankara yolculuğunu karayoluyla yapanların çoğu için
Adapazarı, sıradan yol durağından başka bir şey değil… Çoğumuzun il olarak bildiği Adapazarı aslında Sakarya’nın merkez ilçesi…
Sakarya’nın ilçelerinin ünü kendini aşmış. Örneğin gölü ile bilinen
Sapanca, kültür turizmi ile tanınan Taraklı, sayfiye yeri Karasu, Kuzuluk kaplıcalarıyla bilinen Akyazı, Sakarya’dan daha çok tanınıyor.
Aslında Adapazarı’na birçok kez gittim. Ancak 17 Ağustos 1999 depreminden bir yıl sonra gittiğimde şehir merkezini bir harabe olarak
görmüştüm. Geçen sene gittiğimde ise depremden büyük hasar gören şehrin yerine 20 kilometre mesafede yeni bir şehir kurulduğunu görmek beni sevindirdi. Eski Adapazarı’nda ise yapılaşmaya zor
izin verildiğini görmek gelecek adına ümit verici…

GEZİ-TÜRKİYE

SAPANCA VE GÖLÜ
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Daha önce gördüklerimle yetinerek bu sefer Sakarya’nın diğer ilçelerini gezmeyi düşünüyorum. Sakarya’nın her biri ayrı bir hazine olan ilçelerini keşfetmek için bir cumartesi günü iki arkadaşımla
birlikte İstanbul’dan yola çıkıyorum. Sakarya’yı keşfetmeye İstanbul’a 137 kilometre mesafede olan Sapanca’dan başlayacağım. Yaklaşık 1.5 saatlik bir yolculuktan sonra Sapanca Gölü bizi selamlıyor.
İlkbaharın ilk günlerinde göl oldukça güzel görünüyor. Eriyen kar
sularının da etkisiyle sular oldukça yükselmiş. 42 kilometrelik göl
çevresinde birçok tesis ve halkın gezebileceği alanlar bulunuyor. Genellikle Sapanca gezisi yapacaklar bunu Maşukiye-Kartepe gezisiyle birleştiriyor. İzmit’e bağlı Maşukiye ile Sapanca komşu… Günü birlik gelecekler için Maşukiye’den Kartepe’ye çıkarken yükseklerden
Sapanca Gölü’nü izlemek ayrı bir keyif… Ancak biz bugün göl çev-
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resinde gezeceğiz. Göl kıyısında piknik-dinlenme alanları ve restoranlar bulunuyor. Buralarda kiremitte alabalık yemeği oldukça meşhur. Biz henüz acıkmadığımız için Kırkpınar Naturel Botanik
Parkı’na gidiyoruz. Burada çeşitli bitkiler ve çiçeklerin yanı sıra
özel bir havuzda da ördek ve kazları seyrediyoruz. Sapanca Gölü
kıyısında biz iki saat zaman geçiriyoruz ama burada tam bir gün
geçirmek de mümkün. Mevsiminde Kırkpınar Köyü sahilinde plajlarda göle girilebilir. Ayrıca kiralanacak küçük teknelerle gölde
gezinti yapılabilir. Ayrıca, gölde su sporları yapmak mümkün.

İLÇENİN TARİHİ
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Sakarya’yı tanıtıp da kaplıcalarıyla ünlü Kuzuluk’tan bahsetmemek olmaz. Kuzuluk, Akyazı ilçesine bağlı bir belde. Türkiye’nin en büyük devremülk
kompleksleri burada bulunuyor. Ayrıca birçok termal tesis de var. Kuzuluk’un
kaplıca suları, kaynağından 80 derece olarak çıkıyor. Banyoda kullanıldığında
romatizma, siyatik ve mafsal ağrılarına iyi geliyor. Kronik bel ağrıları, spor
yaralanmaları, nerolojik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor. Kaplıca
suları, içme suyu olarak kullanıldığında, hazmı kolaylaştırıcı özellik taşıyor.

GEZİ-TÜRKİYE

Sapanca elbette gölden ibaret değil. Sapanca Hükümet Konağı’nın yanındaki lahitler ilçenin tarihçesi hakkında bilgi vermek
ister gibi… İki lahit 1980’li yılların başında bulunmuş ama Bizanslılar dönemine ait. İlçe merkezindeki Rüstem Paşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın damadı tarafından 1555 yılında yaptırılmış. Yine ilçede bulunan Rahime Sultan Camii de Sultan Abdülmecit’in dördüncü hanımı Rahime Sultan tarafından 1892’de
Sapanca’ya kazandırılmış. Camii ibadete açık olmasına rağmen
1999 depreminde minaresinin büyük hasar gördüğünü öğreniyoruz.
Sapanca’nın ardından Pamukova üzerinden Taraklı’ya yönümüzü çeviriyoruz. Taraklı çok bilinmeyen ama son zamanlarda adını duymaya başladığımız eski bir yerleşim yeri. TTNET reklamlarında ‘Mümkünlü’ adıyla meşhur olan Taraklı, Türkiye’de

KAPLICA CENNETİ
AKYAZI KUZULUK
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ZENGİN SOFRA

GEZİ-TÜRKİYE

zetler.

İşte ilçe ilçe Sakarya’ya özel lez-

 Sapanca denilince akla ilk gelen, ıslama köftedir. Izgarada pişirilen köftelerin yanında, en az köfteler kadar lezzetli olan ekmekler ikram ediliyor. Özel
olarak hazırlanmış soslu kemik suyunda
ısıtılarak yumuşatılan bu ekmek dilimleri
ile yenen köftelerin tadına doyum olunmuyor.
 Hendek’te; cevizli tavuk, yöreye özel kurufasulye, ağudırşışı ve hamsili pilav yiyebilirsiniz.
 Sapanca Gölü kıyısında kiremitte alabalık da yenilebilir. Bunun yanı
sıra kiremitte peynir ve mantarı da haklı bir üne sahip.
 Adapazarı’nın şehir merkezinde de ıslama köfte, boza ve Boşnak böreğinin tadına bakabilirsiniz. Köftenin yanında şıra içebilirsiniz.
 Taraklı’nın nohutlu mantısı
meşhur. Burada Uhud tatlısının da tadına bakmalısınız. Bu tatlıda şeker yok. Pekmezle yapılıyor ve insanın ağzında kestane tadı bırakıyor.

‘sakin şehir’ unvanı alan ender ilçelerden biri…
Taraklı’ya girer girmez kendimizi 1900’lü yılların
başında bir Osmanlı kasabasında yürüyor gibi hissediyoruz. Buradaki ahşap cumbalı evler Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örnekleri. İlçede
koruma altında 120 ev bulunuyor. Bu tarihi evler
birbirinden farklı süslemeleriyle oldukça zarif bir
görüntüye sahip. Taraklı’nın Arnavut kaldırımı sokakları da nostaljik yapısını bütünlüyor. Sit alanı ilan edilen Taraklı, adını burada yapılan ahşap
taraklardan ve kaşıklardan alıyor. Ancak günümüzde tarak yapımı çok azalmış. Yine de bazı evlerde küçük imalathaneler var. Biz de hediyelik olarak tahta kaşık alıyoruz.

ŞEKERSİZ UHUD TATLISI

Taraklı'da Mimar Sinan'ın klasik üslupla yaptığı Yunus Paşa Camisi de bulunuyor. Camiye komşu bir de tarihi hamam var. Bu hamamdaki eski
ve yeni iki havuzda insanların şifa aradığını öğreniyoruz. Taraklı’nın her yeri fotoğraf çekmek için
uygun ama biz ilçeyi kuşbakışı görmek için Hıdırlık
Tepesi’ne çıkıyoruz. Taraklı’yı gezerken açlığımızı
unuttuğumuzu fark ediyoruz. Ancak çarşıdaki küçük lokantalarda yöresel lezzetlerin tadına bakmaya karar veriyoruz. Taraklı’nın nohutlu mantısı meşhur. Nohutlu mantının ardından içinde şeker olmayan Uhud tatlısıyla damaklarımızı keyiflendiriyoruz. Bu tatlıda şeker yok. Pekmezle yapılıyor ve insanın ağzında kestane tadı bırakıyor.

SU KAYNAKLARI ZENGİN

Taraklı’dan sonraki durağımız Hendek.
Söylentilere göre, eskiden burada küçük bir han
varmış. Buradan esinlenerek, bu bölgeye “Hantek” ismi verilmiş. Bu isim günümüze “Hendek”

ADIM ADIM SAKARYA’NIN TARİHİ

Sakarya’da M.Ö. 3. yüzyılda başlayan Bithynia Krallığı’nın egemenliği M.Ö.1. yüzyıldaki Roma yönetimine kadar sürmüş. Bizanslıların
Optimation Theması’nın sınırları içerisindeki Sakarya bölgesi zaman zaman Arap istilalarına uğramış. 11. yüzyılın sonlarında Selçuklulardan Artuk Bey’in buradaki Bizanslıları yenmesi ile yöre Selçukluların eline geç-
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olarak gelmiş. Tüm Sakarya gibi ilçenin tarihine
Btinyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular
damga vurmuş. Ancak Hendek’te Bizanslılara ait
az sayıda kalıntı günümüze kadar ulaşmış.
1300’lü yılların sonunda bölgede Osmanlılar görülüyor. 1500’lü yıllarda gerçekleştirilen Bağdat
seferi için yapılan “Bağdat yolu” kalıntıları, bugünkü yerleşimin içinden geçiyor. Hendek de zengin ormanlık alanlara sahip. İlçeye girişte her iki
yanı kaplayan ağaçlar, muhteşem güzel bir görüntü
veriyor. İlçenin içinden Uludere Çayı geçiyor.

EN GÜZEL YAYLA

Türkiye’nin en güzel 10 yaylasından biri kabul edilen Çiğdem Yaylası da ilçe sınırları içinde
bulunuyor. Bu bilgiyi öğreniriz de yaylaya çıkmaz
mıyız? Özellikle temmuz ayının ikinci haftasında
burada yayla şenlikleri düzenlendiğini belirtelim.
Hendek-Karadere yolu üzerinden ilerleyen otomobilimiz Dikmen ve Çiğdem köylerini geçip, 1500
rakıma kadar ulaşıyor. Zaten bu yükseklikte de
Çiğdem Yaylası bulunuyor. Öğleden sonra vardığımız yayla çok güzel ve zemini tamamen çimle
kaplı… Küçük ve hafif eğimli tepeler var. Muhteşem bir manzara bulunuyor. Kamp yapmaya da
müsait olan bu alanda bir keyif çayı içiyor ve geri
dönüyoruz. Sakarya Hendek’i çevreleyen dağlarda
birçok kaynak bulunuyor. Özellikle ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Çamlıca Beldesi bu doğal su kaynaklarından birçoğunu barındırıyor. Zaten birçok su markasının burada şişeleme tesisleri var. Biz akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz.
Çünkü burada birçok alabalık yetiştirme çiftliği olduğunu öğreniyoruz. Buradaki alabalıklar yenildiği gibi şifa da dağıtıyor. Balıklar vücuda sarılarak
şifa aranıyor.

mişse de 1072’de yeniden Bizanslılar yöreye hakim olmuşlar. Bunun ardından 1097’de Haçlıların, Danişmendlilerin, Anadolu Selçuklularının ve
İznik’te merkezi kurulan Nicaia İmparatorluğu’nun yönetimine girmiş
Sakarya. 1322’de Orhan Gazi’nin komutanlarından Konuralp tarafından
Osmanlı Devleti topraklarına katılan ilçe 1888 yılına kadar "Pazarsuyu"
adıyla Kastamonu’ya bağlı olarak kalmış. Daha sonra İzmit'e bağlanmış. 1954 yılında Sakarya’nın kurulmasıyla buraya bağlı bir ilçe olmuş.
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İSTANBUL’U SAKARYA BESLİYOR

Sakarya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, 1991’de kuruldu. Oda’nın 765 üyesinin 400’ü bağımsız üye ve kendi bürolarında çalışıyor. Selattin Çakırsoy 9 yıldır başkanlık koltuğunda oturuyor. Mali müşavir olan Çakırsoy, bürosunu meslektaşı olan eşi ve oğluyla paylaşıyor.
Diğer bir deyişle Çakırsoy ailesi, aile boyu mali müşavir.
Temmuz 2004’te Sakarya SMMM Odası’na başkan olan Çakırsoy,
Oda’nın yeni binasına 1 Ekim 2012’de taşındığını belirtiyor. 3 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen yeni oda binası Serdivan ilçesinde bulunuyor. Sakarya SMMM Odası’nın fiziki altyapısını güçlendirecek yatırımlarının
devam edeceğini belirten Çakırsoy, meslek mensuplarının sorunlarını çözmek için de çabalarının sürdüğünü sözlerine ekliyor. Çakırsoy, “Tahsilatlarla
ilgili sıkıntılarımız var. Kocaeli ile iç içe olan ilimiz, ikinci grup ücret tarifesinin geçerli olduğu iller arasında bulunuyor. İlimizin birinci gruba yükseltilmesi için TÜRMOB’a başvurduk” diyor.
Çakırsoy ile sohbetimizin bir bölümünü de Sakarya’nın sosyal ve
ekonomik durumu oluşturuyor. 1999 depremi sonrasında illerinin to-

parlandığını ancak şehir merkezinde iki kattan fazla imar verilmediği için
ciddi arsa sorununun olduğunu anlatıyor.
Sakarya SMMM Odası Başkanı Selattin Çakırsoy, ilin eski ilçelerinin her birinin ayrı bir özelliği olduğuna dikkat çekiyor. Sakarya’nın turizmden hak ettiği payı alamadığını düşünen Çakırsoy, şu değerlendirmeleri
yapıyor: “İlimizde toprak çok verimli. Buralarda “adam diksen biter” diye
bir söz vardır. Zaten bu haliyle şehrimiz İstanbul’u hem tarımsal, hem su,
hem de sanayi açısından besliyor. Bu konumunu gelecekte daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bunu da yapılan yeni yatırımların sonuçları alındığını daha net görebileceğiz. Sakarya Nehri üzerinde yeni enerji santralleri kuruluyor. Artık enerji açısından da İstanbul’u besler konuma gelebileceğiz. İlimizde dört organize sanayi bölgesi var. Karasu’da yeni bir
çelik organize sanayi bölgesi kuruluyor. 3. köprü projesi nedeniyle yapılacak
olan otoyol, ilçemiz Hendek’ten geçiyor. Melen Çayı projesinin kalbi zaten Sakarya’da atıyor. Dolayısıyla Sakarya İstanbul’u gelecekte de birçok açıdan beslemeye devam edecek.”

Sakarya’da konaklama yeri olarak Karasu’daki mütevazi otellerden
birini seçiyoruz. Bu nedenle akşam karanlığı bastırınca Hendek’e komşu olan Karasu ilçesinin yolunu tutuyoruz. Marmara Bölgesi’nin Batı Karadeniz ile birleştiği yerde olan ilçenin Karadeniz’e kıyısı bulunuyor. Sakarya’nın en turistik ilçelerinden biri olan Karasu’da, kıyı boyunca yazlık daire ve siteler bulunuyor. Burada pansiyonculuk da gelişmiş. İlçedeki
7 otelden birine yerleşiyoruz. Günün yorgunluğunu Karadeniz’in bu akşam oldukça sakin olan sularını izleyerek atıyoruz. Karasu’yu gezmeyi
bir sonraki güne bırakıyoruz. Sabah kahvaltısından sonra sahilde kısa
bir gezinti yapıyoruz. Burada sezon haziranın sonunda başladığı için şimdilik sahiller bomboş. Zaten ilçenin nüfusu da oldukça az. Sokaklarda
tek tük insan görüyoruz. Sahildeki gezintiden sonra Acarlar Longozu’nun
yolunu tutuyoruz. Türkiye’deki ender su basar orman olan Acarlar Longozu endemik bitki ve hayvan türleriyle, uluslararası boyutta ilgi çekmeye
başlamış bile. “Yeryüzündeki cennet” olarak adlandırılacak bu longoz;
deniz, göl, kumul ve orman
ekosistemlerini bir arada
barındıran dünyanın nadir tabiat köşelerinden biri olma
özelliğini taşıyor. Bern Sözleşmesi gereği koruma altında olan 6, küresel ölçekte tehlike altında olan su me-

nekşesi ve göl soğanı gibi 2 bitki türü bulunuyor. Su menekşesi Türkiye’de
sadece Acarlar longozunda yetişirken, nilüferlerin su üstündeki muhteşem görüntüsü gözlerimizi ve gönlümüzü doyuruyor. Karasu ilçesi Müezzinler köyü sınırları içerisinde bulunan longoz, İğneada’yı da geride
bırakarak Türkiye’nin en büyük su basar ormanı özelliğini taşıyor. 2 bin
517 hektar alana yayılan longozun Çevre İl Müdürlüğü tarafından ‘Yaban Hayatını Koruma ve Geliştirme Sahası’ ilan edildiğini de belirtelim.

Karasu’da görülecek yerlerden biri de Yenimahalle. Burada Sakarya
Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Sakarya Ağzı var. Yenimahalle’de büyüklüğü 30 kiloya kadar olan Mersin balığı yetişiyor. Balıklar denizden
gelip, nehir yatağının uygun yerlerine yumurtalarını bırakıyor. Bu nedenle
burada siyah havyar üretimi yaygın. Nehir kenarında çınar ağaçlarının
altında küçük bir balıkçı lokantasında yediğimiz yemekten sonra tekrar
yollara koyuluyoruz. Kaynarca
üzerinden İstanbul’a dönüyoruz.
Sakarya’nın her ilçesi ayrı bir
güzellik barındırıyor. İstanbul’a
çok yakın olan bu ili keşfetmek
için birkaç hafta sonunuzu ayırırsanız hayal kırıklığına uğramayacağınıza eminiz.

GEZİ-TÜRKİYE
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SİYAH HAVYAR ÜRETİMİ
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Vanessa Wagner

Alexei Volodin
Llyr Williams

Klasik müziğin ustaları İstanbul’da

KÜLTÜR-SANAT

Klasik müziğin dünya çapındaki büyük
ustaları, dev orkestraların önde gelen solistleri, 2012 - 2013 sezonunda İstanbul Resitalleri
için Sakıp Sabancı Müzesi 'the Seed'de sahneye çıkacak. Yeni sezonda da bundan önceki sezonlarda olduğu gibi yine 9 ay boyunca her ay
bir büyük sanatçı İstanbul izleyicisi ile buluşacak. 4 Ekim 2012'de başlayan sezon, 8 Haziran
2013'te sona erecek.
Romantik dönem repertuarının İtalyan
ustası, ünlü piyanist Paolo Restani resitali ile
Ekim'de açılan sezon, Kasım ayında 300 yıllık
çellosu ile barok dönem repertuarının en
önemli yorumcularından Fransız Çelist Ophélie
Gaillard'ın Bach Çello Süitleri'ni seslendirece-
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ği muhteşem çello resitali ile devam etti. Aralık ayında ise zamanımızın en büyük piyanistlerinden biri olarak gösterilen ve çok özel
bir virtüöz olan Galler Piyanisti Llŷr Williams'ın İstanbul'daki ilk resitali ile 2012 yılı sona
erecek.
İstanbul Resitalleri, 2013'ü klasik gitarın
dünya çapındaki birkaç önemli isminden biri olan
Çin'in ilk uluslararası kadın gitaristi, Royal Academy of Music üyesi Xuefei Yang ile karşılayacak.
Şubat ayının konuğu ise dünyanın neredeyse
en prestijli tüm salonlarında ve en büyük tüm
orkestraları ile verdiği resital ve konserleriyle
ortalığı kasıp kavuran büyük Rus piyanisti Alexei Volodin olacak. Dizi Mart ayında Kanadalı

efsanevi piyanist Angela Hewitt ile devam
edecek. Nisan ayında ise enerji ve ateş dolu bir
Fransız piyanistini, retrospektif Fransız repertuarının derin müzisyeni, “Victoire de la Musique“ sahibi Vanessa Wagner'i ağırlayacak
olan İstanbul Resitalleri; Mayıs ayında, günümüzün en büyük Beethoven yorumcusu olarak
kabul edilen hocaların hocası ve piyano yarışmalarının baş jüri üyesi İrlandalı piyanist John
O'Conor'u İstanbul Resitalleri izleyicisiyle buluşturacak. Son beş yılın dünyada en fazla ödül
alan klasik müzik sanatçısı, Fransız piyanist JeanEfflam Bavouzet, Haziran ayında, İstanbul
Resitalleri 2012-2013 sezonunu muhteşem bir
finalle noktalayacak.

Yılbaşına Sıla ile girin

Yaptığı besteler ve yazdığı sözlerle Türk pop müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Sıla, 2013 yılına girerken İstanbul’un en prestijli salonlarından biri olan Lütfi Kırdar sahnesinde olacak. Yılbaşına özel hazırlanacak dekor, stand ve loca düzeni ile Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu Hall 1
unutulmaz bir gece ile kapılarını aralıyor. Lila Organizasyon, kurulacak olan 8
adet büyük bar ve içki üniteleri ile misafirlerine limitsiz içki keyfini sorunsuz ve
kuyruksuz yaşatmayı vaat ediyor. Biletler Biletix’de satışa sunuldu.
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Bu gösteri kaçmaz
İki kişilik
ilişki oyunu
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İki çılgın konser

Pop punk ve alternatif rock sahnesinin Floridalı temsilcileri Yellowcard, 6 ve 7 Şubat’ta iki
gece üst üste Türkiye’de ilk kez Babylon sahnesinde! Ocean Avenue, Way Away, Only One,
Lights and Sounds, Light Up the Sky ve For You
and Your Denial gibi dillerden düşmeyen efsanevi şarkılarıyla tüm dünyada hatırı sayılır bir hay-

ran kitlesine sahip olan Yellowcard, verdikleri aranın ardından 2010 yılında yeniden bir araya geldi. Geçen Ağustos ayında yayınladıkları sekizinci stüdyo albümleri Southern Air ile listeleri yine
alt üst eden Yellowcard şimdi iki gece üst üste Babylon’u sallamaya hazırlanıyor. Konser, Babylon İstanbul’da saat 21.30’da başlayacak.

KÜLTÜR-SANAT

İki Kişilik Bir Oyun,
DOT ve Salon işbirliğiyle gerçekleştirilen iki kişilik tiyatro
oyunu… Karşılaşan, tanışan,
bakışan, şakalaşan, dokunan, sevişen, seven, sahiplenen, özleyen, kıskanan, aldatan, kandıran, terk eden,
terk edemeyen, unutan ve
hatırlayan, yeniden ve yeniden
deneyen iki kişinin bir yaşam
boyu sürdürdükleri “ilişki”
bu oyunda sahneye yansıyor.
Devasa bir metal ağın içinde,
tek kelimelerden örülü bir
diyalogla, bir ilişkinin seyrini
anlatan iki kişilik oyunu dört
oyuncu, farklı eşleşmelerle, dönüşümlü olarak oynuyorlar.
Yönetmenliğini Bülent Erkmen’in yaptığı oyunu Erkmen, Aslı Mertan ile birlikte
yazdı. Pınar Töre, Ece Dizdar,
Serkan Salihoğlu, Tan Temel
oyunda rol alıyor. 19 Kasım ile
4 Şubat tarihleri arasında oynanacak oyun Salon İKSV’de
izlenebilir.

İş Sanat, birinci sınıf bir çağdaş bale topluluğunun doğuşuna tanıklık
ediyor. Ünlü Fransız koreograf ve dansçı Benjamin Millepied tarafından kurulan ve yönetilen L.A. Dance Project sanatçının geleneksel bir topluluk kurmak yerine dostları bir araya getirdiği bir "sanat kolektifi". Yeni eserler yaratmak ve yeni ufuklar açan geçmiş işbirliklerini canlandırmayı amaçlayan
proje, prömiyerini Eylül 2012’de Glorya Kaufman’ın Dance at the Music Center gösterisiyle yaptı. Los Angeles’daki yazarlar, sanatçılar ve sanat kurumları ile işbirliği yapan projenin mimarı olan 34 yaşındaki Millepied, günümüzün
en rağbet gören koreograflarının başında geliyor. Bugüne kadar 130’a yakın gösteri ortaya koyan ve Paris Opera Balesi, Rusya'nın ünlü Mariinsky Balesi, Amerikan Bale Tiyatrosu gibi en üst bale toplulukları için koreografiler
yapan sanatçı, 2010 yılında Fransız Hükümeti tarafından verilen Sanat ve Edebiyat Nişanı’na layık görüldü. L.A. Dance Project’in İstanbul’daki gösterisi 10
Mayıs 2013’te İş Sanat Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da başlayacak.
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Evrenin Askerleri: İntikam Günü
Orijinal adı: Universal Soldier: Day of Reckoning
Tür: 3 Boyutlu, Bilim Kurgu, Aksiyon
Yönetmen/Senaryo: John Hyams
Oyuncular: Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, Dolph Lundgren,
Mariah Bonner, Andrei Arlovski

 1992'de başlayan Evrenin Askerleri serisinin 2012

versiyonunda, uzun zaman önce uyutulan ve genetik
müdahalelerle birer ölüm makinasına dönüştürülen iki askerin
aksiyon dolu hikayesine odaklanılıyor... Luc ve Andrew, Evrenin
Askerleri tarafından yönetilen yeni bir düzen için savaş vermek
zorundadırlar. Luc, Evrenin Askerleri’ni bir araya getiren bir kilise

Orijinal adı: Hotel Transylvania
Tür: Animasyon
Yönetmen: Genndy Tartakovsky
Senaryo: Daniel Hageman, Kevin Hageman, David I. Stern

kurmuştur, amacı Evrenin Askerleri’nin beyinlerine kazınan
anıları silmek ve hükümetin oyunlarını ortaya çıkartarak Evrenin
Askerleri’ni özgür kılmaktır. Günümüz teknolojisinde 3D olarak
çekilen filmde Jean-Claude Van Damme ve Dolph Lundgren'i
altıncı kez karşılıklı oynarken seyrediyoruz. Yönetmen koltuğunda
ise bir önceki filmde olduğu gibi John Hyams var.

Otel
Transilvanya

SİNEMA -DVD

 Canavarların bile tatile ihtiyacı vardır!
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Eğlenceli bir animasyon filmi olan Otel
Transilvanya, Kont Drakula'nın sahibi olduğu otelde yaşananları anlatıyor. Transilvanya, canavarlar ve ailelerinin insanların dünyasından uzak bir şekilde rahatça yaşadıkları bir oteldir. Özel bir
haftasonu gecesinde Drakula dünyanın
en ünlü yaratıklarını oteline çağırır:
Frankenstein ve karısı, Mumya, Görünmez Adam, Kurtadam ailesi ve daha pek
çoğu... Drakula'nın kızı Mavis'in 118'inci
yaşgünüdür o gün. Drakula için tüm bu
yaratıklara ev sahipliği yapmak sorun
değildir, ta ki alelade bir adam otele gelip Mavis'ten hoşlanana kadar...

EYLÜL-EKİM 2012

Eve Dönüş

 "Eve Dönüş" 1915 yılında Osmanlılar ve

Rusya arasında gerçekleştirilen ve sonucu
Osmanlı için büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan harekâtın gerçekleştiği kış şartlarında
yaşanan trajediye odaklanıyor. Filmde binlerce askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekâtı’nın hemen ardından yaşanan karmaşa
ve savaş fonunda; toplumun değişik sınıflarından ve kültüründen gelen bir grup insanın, ıssızlığın ortasında vahşi doğa ile çevrili
ve korkunç kış koşullarının sürdüğü terk
edilmiş bir köydeki gerilim dolu hayatta
kalma mücadelesi anlatılıyor.

Yönetmen: Alphan Neşeli
Tür: Dram, Savaş, Tarih
Senaryo: Serdar Tantekin/Alphan Neşeli
Oyuncular: Uğur Polat, Nergis Öztürk, Serdar Orçin, Muharrem Bayrak

DVD SEPETİ
 Sevmek Zamanı

 Karanlık Şehir

Metin Erksan'ın 1965 yapımı kült filmi, aşka
farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Adada ustasıyla birlikte boyacılık yapan Halil, çalışmaya gittiği bir
köşkün duvarında asılı halde gördüğü bir kadın res-
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 Kusursuz Cinayet

Zengin bir aileden gelen Emily Bradford, başarılı
bir işadamı olan Steven Taylor ile evlidir. Ancak Emily, kocasını sanatçı olan David
Shaw ile aldatıyordur. Steven
bunu bilmektedir ama hiçbir
şey yokmuş gibi davranıyordur... Steven, David’e şantaj yapıp karısını öldürmesini
ister. Ancak bunu yapmak kolay olmaz ve Emily kendini
müdafaa ederken David’i
öldürür.

SİNEMA -DVD

John Murdock, bir sabah nasıl geldiğini bilmediği yabancı bir otel odasında uyanır ve
vahşice işlenmiş cinayetlerin katili olarak arandığını fark eder.
Hafızasını kaybetmiş olduğu
için cinayetleri işleyip işlemediğini dahi hatırlayamamaktadır.
Dedektif Burmstead tarafından
aranan Murdock, karşılaştığı bu
korkunç bilmeceyi çözmek için
büyük bir mücadeleye başlar.
Kısa sürede de çözüme ulaşır ve
yeraltında yaşayan garip canlılarla karşılaşır...

mine aşık olur. Bir yıl boyunca her gün köşke girer
ve resmi seyreder. Ancak, bir gün, köşkün sahibinin
kızı olan resimdeki Meral, iki arkadaşıyla köşke gelir ve Halil'i resmini seyrederken görür. Meral, bu
durumdan fazlasıyla etkilenir. Ancak Halil yalnızca
Meral'in resmine aşık olmuştur, kendisine değil...
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Biber gazlı görkemli kutlama

da meydanı inletti. Kalabalık nedeniyle meydana giremeyen yurttaşlar,
Anafartalar Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nda kaldı. Alanı dolduran yurttaşlar sık sık hep bir ağızdan, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Türkiye
laiktir laik kalacak. Atatürk gençliği görev başında” sloganları attı.
Polisin zaman zaman Türk bayraklarıyla yürüyen yurttaşlara tekme attığı da gözlendi. Atılan gaz bombalarına ve sıkılan tazyikli suya karşın yurttaşlar bir süre sonra polis barikatlarını yıktı. Görkemli Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kortejin önü Anıtkabir’e ulaştığında arkası
hâlâ Ulus’taydı. Anıtkabir’e giriş kalabalık nedeniyle saatlerce sürdü. Mozoleyi karanfillerle donatan yurttaşlar, Anıtkabir’in avlusunda “Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Ne mutlu Türk’üm diyene. Türkiye laiktir laik
kalacak” sloganları attı, marşlar söylendi. Yoğunluk akşam saatlerine kadar devam etti.

62. GÜN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bu yıl Türkiye
tarihinde “ilk”lere sahne oldu. Çünkü, 29 Ekim’de Ankara Valiliği’nin günler öncesinden yasakladığı “Cumhuriyet Buluşması” ile “Seferberlik Yürüyüşü” tüm engellemelere karşın yüz bini aşkın yurttaşın katılımı ile
gerçekleştirildi. Polisin biber gazı, gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği yurttaşlar, polis barikatlarını yıkarak, panzerlerin üzerine çıktı. Yurttaşlar, caddeleri doldurarak Anıtkabir’e yürüdü. Anıtkabir’in girişinden itibaren adım atacak yer kalmadı.
CHP, Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Kamu-İş ve DSP’nin de aralarında bulunduğu 40’a yakın siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütünün destek verdiği etkinlik sırasında Ulus,
ilginç gelişmelere sahne oldu. Güneşli bir Ankara gününden on binlerce yurttaş kentin dört bir yanından Ulus’a aktı. Başka kentlerden miting
için Ankara’ya gelmek isteyenlere ise izin verilmedi. Otobüsler daha
kentlerden çıkarken polis tarafından durduruldu. Yürüyüşün Ankara
Valisi Alaaddin Yüksel imzalı açıklama ile yasaklanması nedeniyle meydana ulaşan yurttaşlar barikatlarla karşılaştı.
Öğle saatlerine doğru Ulus Meydanı on binlerce yurttaşla tamamen
doldu. Alan Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kaplanırken, davullar

6  İSMMMO YAŞAM

EYLÜL-EKİM 2011

Uçurumun
eşiğinde

Obama’nın ABD’de başkanlık seçimlerini
kazanıp Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu alamaması, dünya piyasalarının önüne yeni bir
sorun daha çıkardı. Sağlık politikasını revize
etmek ve vergi yükünü orta ve alt sınıflar lehine yeniden dağıtmak için daha kararlı
adımlar atması beklenen Obama’nın, bunlardan önce “mali uçurum”a düşmeden ekonomiye makas değiştirtmesi gerekiyor. Oysa
hem sorunu çözüp hem açığı azaltma konusunda Cumhuriyetçi çoğunlukla derin görüş ayrılıkları çözülebilmiş değil.
Birinci sorun, bundan 10 yıl önce, George W. Bush döneminde, ekonomiyi canlandırmak için yürürlüğe konan gelir ve istihdam vergilerindeki indirim süresinin 1
Ocak 2013’te dolması. İndirimlerin vadesi dolduğunda, zengini fakiri, tüm mükelleflerin vergisi 600 milyar dolar artacak.
İkinci sorun da, daha önce alınan karar gereğince, kamu harcamalarından yapılacak otomatik kesintilerin yeni yılın başından
itibaren otomatik olarak devreye girmesi. Buna
göre 2013’te 109 milyar dolar, on yıl içinde
1 trilyon dolar kesinti için sosyal programlarda
tasarrufa gidilecek, işsizlik yardımları sona erecek. Bu da yoksulları vuracak.
Bu iki kararın birlikte yürürlüğe girmesi,
durgunluk içindeki ekonomiyi canlandırmak
için yapılması gerekenlerin tam zıddı etki yapacak, işi çıkmaza sokacak. Bunun için de soruna, “mali uçurum” deniyor.

EYLÜL-EKİM 2012

18 yıl sonra gelen not

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak BB+’dan
yatırım yapılabilir seviye olan BBB-’ye yükseltti. Fitch böylece 1994’ten bu yana Türkiye’ye bu
seviyede not veren ilk kuruluş oldu. İş dünyası kararın yerinde ancak gecikmiş bir karar olduğunu belirtirken yatırım yapılabilir seviyenin Türkiye’ye fon girişlerini hızlandırması bekleniyor.
Fitch, kararını açıklarken bu yıl GSYH’nin yüzde 7.3’ü düzeyindeki cari açığın Türkiye’yi dış şoklara daha dayanıksız hale getirdiği uyarısı da yaptı.
Türkiye’nin daha geniş bir uluslararası yatırımcı kitlesinden sermaye girişi sağlaması için
ise üç büyük derecelendirme kuruluşundan en az ikisinden kredi notunun yatırım yapılabilir seviyede olması gerekiyor. Diğer derecelendirme kuruluşlarından Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilirin bir kademe altı olan Ba1 seviyesinde “pozitif” görünümle, Standard
& Poor’s ise yatırım yapılabilirin iki kademe altında BB’de “durağan” görünümle derecelendiriyor.

Obeziteye savaş

Sağlık Bakanlığı, Facebook ve Twitter hesaplarını kullanarak vatandaşları
sağlıklı bir beden için harekete geçmeye çağırıyor. Vücut kitle endeksinin nasıl hesaplanacağının belirtildiği sosyal medyada, sağlıklı bir beden için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da önerilerde bulunuluyor. Facebook hesabında yaşama geçirilen “Vücut Kitle İndeksi”nde formülün nasıl
uygulanacağı anlatılıyor. Uygulamada kilo ve boyunu yazan herkes normal
mi, kilolu mu, obez mi yoksa zayıf mı olduğunu öğrenebiliyor. Hesaplamanın sonucunda göre de davranış biçiminin belirlenmesine ve beslenme alışkanlığının programlanmasına ilişkin tavsiyelere yer veriliyor. Uygulama için, ''http://apps.facebook.com/vucutkitle'' hesabına girilmesi yeterli.

Sorunları Titan çözecek

Dünyanın en gelişmiş iki süper bilgisayarından biri olan
Titan, bilimsel araştırmalar için ekim ayının son günlerinde faaliyete geçti. Nvidia marka grafik işlemci birimleri (GPU) kullanan Titan, saniyede 20 trilyon hesaplama yapabiliyor. Süper
bilgisayar, iklim değişikliğinden biyo-yakıtlara kadar sayısız
alandaki araştırmalar için kullanılacak. Saniyede 20 trilyon hesaplama yapabilen Titan süper bilgisayarın montaj aşamasında
çok sayıda mühendis çalıştı. Titan, ABD Enerji Bakanlığı’nın
araştırma laboratuvarları ağında yer alan, Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda bulunuyor. Titan, 2005 yılında süper bilgisayar üreticisi Cray tarafından aynı laboratuvarda inşa edilen Jaguar bilgisayarının yeni versiyonu olarak tasarlandı. Titan, iklim değişikliğinin
ölçümleri ve alternatif yakıtların geliştirilmesi gibi birçok konuda kullanılacak.
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 Yazar: Yaşar Kemal  Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları  Sayfa sayısı: 272

"Çıplak Deniz Çıplak Ada" usta yazar Yaşar Kemal'in "Bir Ada Hikayesi" dörtlemesinin
sonuncu kitabı. "Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana" romanı ile başlayan, "Karıncanın Su
İçtiği" ve "Tanyeri Horozları" kitaplarıyla devam eden Bir Ada Hikayesi dörtlemesinin son
kitabı "Çıplak Deniz Çıplak Ada"nın yazımı 8 yıl sürmüş. Savaşlardan, kırımlardan,
sürgünlerden arta kalan insanların, Yunanistan'a gönderilen Rumların boşalttığı bir
adada yeni bir yaşam kurma çabalarını konu alan kitaplar için Yaşar Kemal "Bu dörtlü
belki de roman gibi roman değildir, acılarımı, üzüntülerimi, öfkemi, sevinçlerimi,
sevgimi döktüğüm belki başka bir anlatım çeşididir" diyor.

Bora'nın Kitabı

 Yazar: Ayşe Kulin  Yayınevi: Everest Yayınları 
Sayfa sayısı: 256 "Bora" Ayşe Kulin okurlarının Gizli Anların

Yolcusu’ndan tanıdığı bir karakter... Bora’nın hazin öyküsüyle
Ayşe Kulin, sadece genç bir adamın kişisel varoluş mücadelesini
değil, bu coğrafyanın zorlu koşullarında bir insan, bir âşık, bir
birey olabilmenin zorluğunu anlatıyor. Acımasız günlerin
gölgesinde geçen çocukluğunun yaralarını sarmak ve geçmişini
silmek için İstanbul'a gelen genç bir adam Bora. Tam hayatını
değiştiren aşkı bulup umudu yeşerdiğinde, geçmişi yeniden
karşısına çıkacak ve kendi öyküsünü anlattığı Bora’nın Kitabı onu bir girdabın içine
sürükleyecek.

Grinin Elli Tonu

KİTAP

 Yazar: E.L James  Yayınevi: Pegasus
 Sayfa sayısı: 576 Yazar Erika Mitchell'in E.L James

takma ismiyle yazdığı kitap, Christian Shade isimli
zengin bir işadamıyla bir üniversite öğrencisi arasındaki
ilişkiyi anlatıyor... Edebiyat öğrencisi olan Ana Steele,
genç girişimci Christian Grey’le röportaj yapmaya
gittiğinde son derece çekici, zeki ve sinir bozucu bir
adamla karşılaşır. Toy ve masum Ana, bu adama
duyduğu arzu karşısında şaşkına döner ve adamın
gizemli doğasına rağmen ona yakınlaşma arzusuyla
yanıp tutuşur. Ana’nın güzelliği, zekâsı ve özgür
ruhuna direnemeyen Grey de onu istediğini kabul eder, ancak şartları vardır...
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 Çıplak Deniz Çıplak Ada
 Bora'nın Kitabı

 Grinin Elli Tonu

 Akra'da Bulunan Elyazması

 Struma

 Türk Ordusuna Balyoz
 Kuzular Vadisi

 Mesnevi Terapi
 Yedinci Gün

 Uçurumun Kenarında Dış Politika

ŞİİR

SENFONİ

Önce sesin gelir aklıma
Çaresiz kaldıkça hep seni düşünürüm
Güzel olan, dolgun başaklardaki sarışın sevinçli
Sonra cumartesi günleri gelir
Sonra gökyüzü gelir hemen kurtulurum
Bir yağmur yağsa da, beraber ıslansak
Kırk kere söyledim bir daha söylerim
Savaşta ve barışta, karada ve denizde,
Düşkünlükte ve esenlikte
Zamanımız apayrı bize göre
Yan yana olduk mu elele
Aç kalsak ağlamayız biliyorum

İçim güvercinleri okşamış gibi rahat
Sen yanımdayken ister istemez
Geniş meydanlarda akşam üstleri
Üst üste üç kere deniz, üç kere çınarlar

Sen yanımdayken ister istemez
Uzak ırmakları hatırlıyorum.

Ara sıra düşmüyor değil aklıma
Yabancı kadınların sıcaklığı
Ama Allah bilir ya, ne saklıyayım
Yanında ihtiyarlamak istiyorum...

TURGUT UYAR
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 Remzi Kitabevi (Ekim 2012)

Çıplak Deniz Çıplak Ada

EN ÇOK SATANLAR

Akra'da Bulunan
Elyazması

 Yazar: Paulo Coelho  Yayınevi: Can Yayınları
 Sayfa sayısı: 152 Eserleriyle milyonların gönlünde taht

kurmuş yazar Paulo Coelho, "Akra'da Bulunmuş Bir
Elyazması"nda insanı insan yapan değerlerin aradan geçen
bütün senelere rağmen kolay kolay yozlaşmadığını gösteriyor...
1945 yılının Aralık ayında kendilerine dinlenecek yer arayan iki
kardeş, Yukarı Mısır'da bir mağarada papirüslerle dolu bir testi
bulurlar. Papirüsleri birer birer antika pazarında satmaya karar verirler. Anneleriyse "kötü
güçler"den korkarak papirüslerin bir kısmını yakar. Halbuki bulunan papirüsler,
Hristiyanlığın ilk yüzyılı ile MS 180 arasında yazılmış metinlerin Yunanca çevirileridir...

Struma

 Yazar: Halit Kakınç  Yayınevi: Destek Yayınları
 Sayfa sayısı: 232 Akademisyen, gazeteci ve yazar

Halit Kakınç, Nazi soykırımından hurda bir gemiyle kaçan
769 Yahudi’nin başından geçenleri romanlaştırdı. Kakınç’ın 9
yıllık bir araştırma sonucu yazdığı kitabı, Avrupa’nın büyük
çoğunluğunu ele geçiren Nazi işgalinden, Nazi yandaşlarının
katliamlarından ve Yahudi Soykırımı’ndan kurtulabilmek için
Filistin’e göç etmeye çalışan, Struma adlı hurda bir gemiyle
yola çıkan 769 Yahudinin başından geçenleri konu alıyor.
Kakınç, Struma dramının aşklarını, hüzünlerini siyasi arka planıyla birlikte belgelere
dayanarak anlatıyor.

Kuzular Vadisi

 Yazar: Üstün Dökmen  Yayınevi: Remzi
Kitabevi  Sayfa sayısı: 112 İnsan ilişkilerindeki roller
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KİTAPLAR
Vanilya Kokulu
Mektuplar

Yazar: Sevim Ak
Yayınevi: Can Yayınları
Sayfa sayısı: 128
Annesiyle babası ayrılan Kıymık, bir süreliğine anneannesinin yanına yerleşmek
zorunda kalır. Hayal gücü çok geniş bir
çocuk olduğundan, kendi dedektiflik
ve keşif bürosunu kurar. Bir gün postacı Bay Güleryüz, Kıymık'ın ölen dedesine, otuz yıl önce Paris'ten postalanmış
bir mektup getirir. Göndereni belirsiz bu
mektupların gizini çözmeye kesin kararlı
acar dedektif Kıymık, kolları sıvar...

Küçük Öğretmen

Yazar: Arif Berberoğlu
Yayınevi:Evrensel Basım Yayın
Sayfa sayısı: 72

Oku yavrum, oku, diyor. Okumayan insanın şu ağaçtan pek farkı yoktur. Okuyan insan dünyaya daha başka bir gözle bakmayı öğrenir. Hayatın anlamını
daha iyi kavrar. Hepsinden önemlisi, insanı sevmeyi öğrenir... Küçük Öğretmen;
okumaya, paylaşmaya, emeğe, sevgiye
ve hayata dair sıcacık öykülerle sesleniyor
bu kitapta. Büyük küçük hepimize aslında
neyin önemli olduğunu hatırlatmak ve
göstermek için, yüzünde umut ve sevgi
dolu bir gülümsemeyle anlatıyor...

KİTAP

genellikle "kurt" ve "kuzu" ikilemi arasında gidip geliyor. Bu
ikilemde ya parçalamak var ya da parçalanmak... Prof. Dr.
Üstün Dökmen, kurgusal ve ironik ögelerle yüklü bu kısa
romanda, kurt ve kuzu olmanın ötesinde üçüncü bir seçeneğin
ardına düşüyor. Roman kahramanının kişiliğinde okuru salt
insan olarak yaşamaya, insanlık vadisinde var olmaya çağırıyor.
Kuzular Vadisi, iyi insanlara ilişkin bir roman...

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Oyunlarda
çığır açan
konsollar

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR

Oyun konsolları küçükler kadar büyüklerin de eğlencesi.
Televizyonda oyun oynanmasını sağlıyorlar. Sony
Playstation, Nintendo Wii ve Microsoft Xbox bu alanda
iddialı oyunculardan. Vücut hareketiyle kullanılan yeni
konsollar ise oyun oynama deneyiminde çığır açıyor.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR

bu pazarda yakaladığı başarı üzerine sektöre Xbox ile girdi. 2005'de bu konsolun yeni
Call of Duty: Modern Warfare 3 - XBOX: 13 milyon
versiyonu Xbox 360 çıktı. Sektörün bir diğer
Oyun konsolları, sadece çocukCall of Duty: Modern Warfare 3 - PS3: 10 milyon
firması Nintendo ise Wii adlı oyun konsolu ile
ların değil büyüklerin de en önemli eğFIFA 12 - PS3: 5 milyon 250 bin
başarı elde etti.
lencelerinden biri. Günümüzün ev eğBattlefield 3 - XBOX: 4 milyon 920 bin
Wii sektörde bir çığır açtı. 2006′da pilencesi anlayışının önemli bir parçası
Battlefield 3 - PS3: 4 milyon
yasaya
sürülen konsolun özel parçası olan oyun
haline geldiler. Oyun konsolu, bilgiFIFA 12 - XBOX: 3 milyon 380 bin
kumandası (Wii Remote) hareketle kullanılısayar dışında televizyon bağlantısıyla
LA NOIRE - PS3: 2 milyon 250 bin 873
yor. Oyun deneyimi olmayanların da el ve kol
oyun oynanmasını sağlıyor. Sony PlayLA NOIRE - XBOX: 2 milyon 83 bin 505
hareketleriyle rahatça oyun oynayabiliyor. Micstation, Nintendo Wii ve Microsoft
rosoft’un Kinect’i de Wii’yle yarışacak tekXbox bu alanda iddialı oyuncularnolojiye
sahip.
Türkiye'ye
2010'un sonlarında gelen Kinect teknolojisi
dan. Konsollar teknolojik gelişimden de nasibini alıyor Oyun konsollarının
el ve kol hareketleriyle oyunlarda kontrol sağlıyor. 3D teknolojisi oyutemeli kartuşlu ilk Nintendo ve Atari firmaları tarafından geliştirilen konna da girdi. Üç boyutlu ekrana sahip oyun konsolları satışa sunuldu. Sony
sollara gidiyor. Sega firması yıllarca bu alanda çalıştıktan sonra Sony
Playstation 3 3D’yi oyunseverlerin beğenisine sundu. Oyun konsolu deile anlaşarak kartuşlu konsol üretimini bitirdi. İlk gelişmiş CD sürücünince konsollarda oynanan oyunları da unutmamak gerekiyor. Oyun ürelü konsol 1994'te çıkan Sony Playstation 1 oldu. Bu konsolu 2000'de
ticileri bu sektörün önemli bir parçası.
Playstation 2, 2006'da Playstation 3 takip etti. Microsoft firması Sony'nin
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Etkileyici fotoğraf ve videolar
Canon, fotoğraf makinesi koleksiyonuna iki yeni
ürün daha ekledi. PowerShot SX500 IS ve PowerShot
SX160 IS. Aksiyona daha fazla yakınlaşmak isteyenlere hitap eden PowerShot SX500 IS, şık ve kompakt
bir gövdeye sahip. Etkileyici 16x optik zum özelliği var.

Bu özellikle ne kadar uzakta olursanız olun anları yakalayabiliyorsunuz. İki makineyle kolayca etkileyici
fotoğraflar ve HD videolar çekmek mümkün. Canon’un
akıllı IS özellikli optik görüntü sabitleyicisi ile çekilen
her sahnenin parlak ve net olmasını sağlıyor.

Tek tuşla 3D ses deneyimi

Samsung, Smart TV kullanıcıları için sunduğu 3D görüntü deneyimini 3D ses teknolojisiyle tamamlıyor. Samsung yeni nesil Smart TV’lerinde görüntü ve ses eşleşmesini sağlayarak video kaynağını
analiz ediyor. 3D ses sistemi, basamaklı bir etki yaratarak zengin ve üç boyutlı bir ses sistemi keyfi
sunuyor. Samsung Smart TV, akıllı algoritmayla ekranı analiz eden bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde 3D ses sistemine geçmeyi çok kolay hale getiren Samsung, 3D filmlerin keyfini tam
bir 3D hissi ile izlenmesine olanak sağlıyor.

Kablo karmaşasını ortadan kaldıran stereo Bluetooth kulaklıklar, dahili mikrofonlarla eller serbest modunda telefon görüşmesi
yapmayı kolaylaştırıyor. Yüksek ses kaliteleri ile de müzik dinlemeyi
keyfe dönüştürüyor. Ağırlıklı olarak lityum iyon pil kullanan stereo
Bluetooth kulaklıklar uzun bekleme, müzik dinleme ve telefonla görüşme süreleriyle de dikkat çekiyor. Ortalama olarak 300 saati aşkın bekleme süresine sahip bu tür kulaklıkların telefonla görüşme
süresi 10, müzik dinleme süresi ise sekiz saate kadar çıkabiliyor.
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Nokia Asha akıllı telefon ailesi
Nokia Asha 309 ile büyüyor. Asha
309 düşük maliyetli hızlı web deneyimiyle öne çıkıyor. Asha 309, 2G desteklemenin yanı sıra 3.0 inç’lik kapasitif
ekran, birden fazla ana ekran deneyimi,
stereo radyo, hoparlör ve 32GB’a çıkabilen microSD hafıza kartı desteğine sahip. Tek sim kartlı Nokia Asha
309’un Wi-Fi bağlantı özelliği de bulunuyor. Özel Facebook ve Twitter uygulamaları, Nokia Messaging Service
ve tarayıcıyla YouTube gibi sitelerden
video streaming gibi sosyal özellikleri de beraberinde getiriyor.

TEKNO-YAŞAM

Kablosuz müzik
dinleme keyfi

Nokia Asha
ailesini
büyütüyor
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KOMİK RESİMLER

AYI NEREDEN
BİLSİN?

Bir avcı, evine gelen misafirlerine eski bir ayı postunu göstererek der ki: "Bu ayıyı Bolu
ormanlarında vurmuştum."
Misafirlerden biri, bu palavraya
inanmayıp sorar: "Nasıl olur?
Bu kutup ayısıdır. Bolu'da bulunmaz."
Avcı gülümseyerek cevap verir:
"Kardeşim ayı bu. Buranın kutup
olmadığını, Bolu ormanları olduğunu nereden bilsin?"

MİZAH

ÖĞRETMEN VE ALİ

Öğretmen derste Ali'ye sorar:
- İngiltere nerededir?
Ali:
- Bilmiyorum, öğretmenim.
Öğretmen:
- Git evdekilere sor, yarın tekrar soracağım.
Ali eve gelir ve babasına sorar.
Babası:
- Tam olarak bende bilmiyorum nerde diye ama çok
uzakta olamaz, çünkü bizim şirkette bir tane İngiliz çalışıyor, işe yürüyerek geliyor.
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HİÇ

Nasrettin Hoca'ya sormuşlar:
- Kimsin?
“Hiç” demiş Hoca, “Hiç kimseyim.”
Dudak büküp önemsemediklerini
görünce, sormuş Hoca:
- Sen kimsin?
“Mutasarrıf” demiş adam kabara
kabara.
“Mutasarrıftan sonra ne olacaksın?” diye sormuş Nasrettin Hoca.
“Herhalde vali olurum” diye cevaplamış adam.
“Daha sonra?” diye üstelemiş
Hoca.
“Vezir” demiş adam.
“Daha daha sonra ne olacaksın?”
“Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”
“Peki, ondan sonra?”
Artık makam kalmadığı için adam
boynunu büküp son makamını
söylemiş:
- Hiç.
- Daha niye kabarıyorsun be adam.
Ben şimdiden senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım.
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Dul bir adamla, dul bir kadın evlenirler. Önceki evliliklerinden ikisinin de birer çocukları vardır. Evlendikten sonra bir çocuk daha
yaparlar. Çocuklar bir gün bahçede oynarlarken kavgaya tutuşurlar. Evin penceresinden durumu fark eden kadın eşine bağırır:
- Çabuk yetiş çocuklar kavga ediyor.
Adam seslenir:
- Kim kiminle kavga ediyorlar?
Kadın cevap verir:
- Seninki ile benimki bir olmuş bizimkini dövüyor.

ÇİMENTO

Rizeli, Ankaralı ve Bayburtlu bir bina yapmak isterler. Karar verip binayı dikerler. Ertesi gün gelip bakarlar ki bina yıkılmış.
Ankaralı, “Oy gitti yapı malzemelerim” diye
basar feryadı.
Bayburtlu, “Oyy gitti tuğlalarım gitti” diye
feryat figan eder.
Oradan Rizeli katılır: “İyi ki çimento koymamışım. Yoksa ben de zarar edecektim.”

MEKTUP

EYLÜL-EKİM 2012

YAŞ 5: Anne ve babamın birbirlerine bağırmalarının beni ne
kadar korkuttuğunu öğrendim.
YAŞ 7: Meşrubat içerken gülersem içtiğimin burnumdan geleceğini öğrendim.
YAŞ 12: Bir şeyin değerini anlamanın en iyi yolunun bir süre ondan yoksun kalmak olduğunu
öğrendim.
YAŞ 13: Annemle babamın el
ele tutuşmalarının ve öpüşmelerinin beni daima mutlu ettiğini öğrendim.
YAŞ 15: Bazen hayvanların kalbimi insanlardan daha fazla ısıttığını öğrendim.
YAŞ 18: İlk gençlik yıllarımın
keder, şaşkınlık, ıstırap ve aşktan
ibaret olduğunu öğrendim.
YAŞ 24: Aşkın kalbimi kırabileceğini ama buna değer olduğunu
öğrendim.
YAŞ 33: Bir arkadaşı kaybetmenin en kestirme yolunun ona
ödünç para vermek olduğunu öğrendim.
YAŞ 36: Önemli olanın başkalarının benim için ne düşündükleri değil, benim kendi hakkımda ne düşündüğüm olduğunu
öğrendim.
YAŞ 38: Eşimin beni hala sevdiğini, tabakta iki elma kaldığında küçüğünü almasından anlayabileceğimi öğrendim.
YAŞ 41: Bir insanın kendine
olan güveninin, başarısını büyük

oranda belirlediğini öğrendim.
YAŞ 44: Annemin beni görmekten her seferinde sonsuz mutluluk duyduğunu öğrendim.
YAŞ 46: Yalnızca minik bir kart
göndererek bile birinin gönlünü
aydınlatabileceğimi öğrendim.
YAŞ 49: Herhangi bir işi yaptığımdan daha iyi yapmaya çalıştığımda, o işin yaratıcılığa dönüştüğünü öğrendim.
YAŞ 50: Sevgi, evde üretilmemişse, başka yerde öğrenmenin
çok güç olabileceğini öğrendim.
YAŞ 53: İnsanların bana izin
verdiğim biçimde davrandıklarını
öğrendim.
YAŞ 55: Küçük kararları aklımla, büyük kararları ise kalbimle
almam gerektiğini öğrendim.
YAŞ 64: Mutluluğun parfüm
gibi olduğunu, kendime bulaştırmadan başkalarına veremeyeceğimi öğrendim.
YAŞ 70: İyi kalpli ve sevecen olmanın, mükemmel olmaktan daha
iyi olduğunu öğrendim.
YAŞ 82: Sancılar içinde
kıvransam bile başkalarına
baş ağrısı olmamam gerektiğini öğrendim.
YAŞ 90: Kiminle evleneceğin kararının hayatta verilen
en önemli karar olduğunu öğrendim.
YAŞ 95: Öğrenmem gereken
daha pek çok şeyler olduğunu öğrendim.

NİYE YEDİN

Küçük Temel bir gün sokakta oynarken geçen bir kadını
durdurur.
Kadının karnını işaret
ederek, “Karnındaki
nedir?” diye sorar.
Kadın, “O benim çocuğum” der.
Temel, “Seviyor musun onu
teyze” diye sorar.
Kadın; “Tabii ki evladım, sevmez miyim” diye
cevap verir.
Temel en kritik soruyu yapıştırır: “O zaman
onu niye yedin?”

MİZAH

Temel ile Cemal beraber askere giderler. Nöbet tutarlarken komutan bir bakmış Cemal’in
elinde bir mektup var ve onu okuyor. Hemen
bağırmış:
- Siz ne yapıyorsunuz burada?
Temel cevap vermiş:
- Sevcülümden mektup geldi, Cemal oni okuyi bağa. Benum okumam yoktur.
Komutan sorar:
- Kulaklarındaki pamuklar da nedir?
Temel cevabı yapıştırır:
- Mektubu tuymasın diye…

YAŞ VE ÖĞRENME

Cevaplar

BİZİMKİ

1-Dalında yeşil, çarşıda siyah, evde kırmızı olan
nedir?
2-En dik kuş hangisidir?
3-Düşünen file ne denir?
4-Hangi kalemle yazı yazılmaz.
5-Bir kamyonu bir eliyle kim durdurabilir?
6-Tavuklar en çok hangi ülkeyi sever?
7-Ben giderim o gider, içimde tık tık eder.
8-Uzun sırık beli kırık
9-Her yeri görür kendiniz görmez
1-Çay
2-Yokuş
3-Filozof
4-Kontrol kalemi
5-Trafik polisi
6-Mısır
7-Kalp
8-Kaş
9-Göz

 İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ
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K O L A Y

SOLDAN SAĞA

1. Baz› iskambil oyunlar›nda kullan›lmas› gerekmedi€inden bir yana b›rak›lan ka€›tlar - Türk pizzas›. 2. Kenar süsü - Anket yapan kimse. 3. Datça yak›nlar›ndaki
antik kent - ‹ngilizce “bay”›n k›sa yaz›l›ﬂ› - Lityumun simgesi. 4. Para ve emek harcamadan baﬂkalar›n›n s›rt›ndan geçinmek - ‹lave. 5. M›s›r tanr›lar›n›n en eskisi Turunçgiller. 6. Bir yay›n kurumu - Uzakl›k anlatan sözcük - Eski M›s›r’da güneﬂ
tanr›s›. 7. ‹mkan - Kaslar›n, özellikle diz kaslar›n›n iradesiz kas›lmas›. 8. S›n›r niﬂan› - Duman kiri - Organ, uzuv. 9. Turﬂusu yap›lan bir tür yaban so€an› - Sodyumun simgesi. 10. Tatl› bir madde - Gaziantep’in bir ilçesi. 11. Bir davan›n nas›l sonuçland›€›n› gösteren resmi mahkeme karar› - ﬁikar - Alkollü bir içki. 12. Koﬂarak
yap›lan yar›ﬂ - Kar›ﬂ›k renkli. 13. Parasal - Kayak sporunda bir dal. 14. “Ölü ...”(Gogol’un bir roman›) - Parola - Rusçada “evet”. 15. Bir zaman birimi - Argoda çalmak, aﬂ›rmak.

YUKARIDAN AŞŞAĞIYA

1. ‹ndirim, tenzilat - Kap› boﬂlu€unun alt yan›nda bulunan alçak basamak - Kalsiyumun simgesi. 2. Yaman, adamak›ll›, dehﬂetli - Yabanc› - Konya’da bir baraj. 3. Vilayet - Ünlü bir aktör. 4. “Sevda ...”(aktris) - Güçsüz, dayan›ks›z kimse. 5. Kesilmiﬂ
a€aç kökü - Kromun simgesi - Belgi. 6. Plan - Bir Güney Kore otomobili - Alt›n›n
simgesi - Arjantin’in plaka iﬂareti. 7. Lahza - Engel - Rus, Leh, S›rp, H›rvat, Bulgar
ve Çek halklar›na dillerindeki yak›nl›k dolay›s›yla verilen ortak ad. 8. Bin metrenin
k›sa yaz›l›ﬂ› - Dogma, inak - Ezgi, na€me - Hastal›kl›, sakat. 9. “Georges ...” (Frans›z yazar) - Marketing. 10. Bir hayvan - Bir meyve - Bertolt Brecht’in bir oyunu. 11.
Zürriyet, nesil - Rapor - Evin bir bölümü. 12. Taht - (Eﬂek) Ba€›rmak.

K O L A Y

SOLDAN SA⁄A
1. Iskarta - Pide. 2. Su - Anketör. 3.
Knidos - Mr - Li. 4. Otlamak - Ek. 5. Nu Narenciye. 6. TRT - Ta - Ra. 7. Olanak Spazm. 8. Ura - ‹s - Aza. 9. Incal›z - Na.
10. ﬁeker - Araban. 11. ‹lam - Av- Rak›.
12. Koﬂu - ala. 13. Mali - Slalom. 14.
Canlar - ‹m - Da. 15. Ay - Araklamak.
⁄

y
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Iskonto - Eﬂik - Ca. 2. Sunturlu - El May. 3. ‹l - Tar›k Akan. 4. Aydan Nanemolla. 5. Omaca- Cr - ﬁiar. 6.
Tasar - Kia - Au - Ra. 7. An - Ket - Slav.
8. Km - Nas - Ir - Alil. 8. Perec Pazarlama. 9. ‹t - Kiraz - Baal. 11. Döl Yazanak - Oda. 12. Erike - An›rmak.
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HAZIRLAYAN: İLKER MUMCUOĞLU
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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

Dünya ekonomisinde 10 büyük ülke arasında yer almayı hedefleyen Türkiye’nin ileri teknolojiye daha çok yatırım yapması gerekiyor. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) “Gelecek; Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nde” adlı raporuna göre, dünya ticaretinde bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde
14’ler düzeyindeyken, bu rakam Türkiye’de yalnızca yüzde 3. Zaten ülkemiz ağırlıklı olarak da
ithalatçı pozisyonunda bulunuyor. İSMMMO’nun
raporunda ülkeler için uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve yüksek çarpan etkisi ile fark yaratan teknoloji yatırımlarına Türkiye’nin daha çok
pay ayırması gerektiği vurgulanıyor. Bill Gates’ler
ya da Steve Jobs’lar çıkarabilmek için özellikle
yerli teknolojinin desteklenmesinin zorunlu görülüyor.
İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Mü-

Yerli Bill Gates’ler
için destek şart
şavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan,
yazılım, donanım ve bilgi teknoloji hizmetlerinde dünyanın hızla değiştiğini, Türkiye’nin bu sürece uyum sağlaması, büyümesini kalıcı hale getirmesi ve hızlandırması için yenilikçi sektörlerdeki yerli firmaların satın alma tercihlerinde ilk
sıraya konulması gerektiğini söyledi. Arıkan; “Dünyada internet abonesi sayısı 1 milyar 700 milyonu, aktif Facebook kullanıcısı 1 milyarı, akıl-

lı telefonların sayısı 800 milyonu geçerken, ArGe harcamaları ya da yazılım benzeri sektörlere ağırlık verilerek gelecekte orta ve yüksek teknolojik ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olunması hedeflenmeli” diye konuştu. Arıkan 10 milyonun üzerinde tabletin verileceği Fatih Projesi’nde
bilgisayarlarda işletim sistemi olarak yerli üretim Pardus’un kullanılacağının açıklanmasının da
önemli örnek bir adım olduğunu belirtti.

İSMMMO HABER

‘Camianın taleplerine duyarsızlar’

Arıkan bugünlerde "iş ve ekmek" çaMuhasebe ve mali müşavirlik
basındaki meslektaşlarının, özellikle
alanında meslek mensupları ve meslek
“bağımsız denetim” hakkı konumensubu adaylarına yönelik eğitim hizsunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
metleri için İstanbul’da önemli merkez
Denetim Standartları Kurumu’nun
daha açıldı. TESMER’in Gaziosmanpa(KGK) Türkiye’nin yararına alacaşa Eğitim Birimi, eylül ayında hizmeğı bir karara kilitlendiğini de vurte girdi. Açılış kurdelesini kesen İstanguladı.
bul Serbest Muhasebeci Mali MüşavirBağımsız denetim ve denetler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıçilerin denetimi konusunda yetkikan, Temel Eğitim Staj Merkezi İstanlendirilen KGK’nın “Bağımsız Debul Şubesi’nin, 12 ilçede 13 eğitim binetim Yönetmeliği Taslağı”nı bir
rimine sahip olduğunu, son altı yılda çesüre önce resmen duyurduğunu
şitli konularda düzenlenen eğitim seanımsatan Arıkan şöyle konuştu:
minerlerine ise 37 bin meslek mensu“Taslak yönetmelikte muhasebe
bu ve stajyerin katıldığını belirtti.
meslek camiasının temel talepleriBaşkan Arıkan, bugüne dek
TESMER Gaziosmanpaşa Eğitim Birimi'nin açılış
ne duyarsız kalındığı görülüyor. Türmesleğin geleceğine ilişkin tespitler, önekurdelasını İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan kesti
kiye genelindeki sermaye şirketleririler ve taleplerde bulunurken hep
"ortak aklın, toplam faydanın" gereklerine uygun bir yaklaşım sergilemeye
ni denetleyecek serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşaçalıştıklarını vurgulayarak, aynı yaklaşımı gözetim ve denetim konusunvirlere ilişkin taslakta olumlu yaklaşım göremiyoruz. Özellikle çatı örgüda karar aşamasında bulunan kurumlardan da beklediklerini dile getirdi.
tümüz TÜRMOB devre dışı bırakılmak isteniyor.”
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MADALYANIN MALİYETİ
Olimpiyat

Londra 2012
Pekin 2008
Atina 2004
Sidney 2000
Atlanta 1996
Barselona 1992
Berlin 1936

Kazanılan
madalya
sayısı
5
8
10
5
6
6
2

Bir madalya için
946 milyon lira harcadık
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4.728
2.419
2.302
1.586
1.156
1.044
8.2

Madalya
maliyeti
(Milyon TL)
946
302
230
317
193
174
4.1

spora ayırdığı bütçenin son yıllarda ciddi oranlarda artmasına rağmen, özellikle uluslararası büyük başarılar elde edilebilmesinin mümkün olamadığını belirtti. Arıkan olimpiyatlarda madalya kazandığımız atletizm, judo,
boks gibi branşlarda dahi özerk federasyonların kendi gelirlerini yaratamadığını vurgulayarak, Türkiye’nin spor politikasının hızla yeniden şekillendirilmesinin zorunluluğuna dikkat çekti. Arıkan futbolda bile amatör sporcu başına yıllık bütçenin 122 lira gibi oldukça düşük bir tutarda gerçekleştiğini,
sporun kâr ve zarar mantığına dayanan bir “gösteri endüstrisine” dönüşmesinin önüne geçilerek, halka yayılma stratejilerine ihtiyaç olduğunu belirtti. Nüfusu 74 milyonu aşan Türkiye’de lisanslı sporcu sayısı 2.2 milyonda
kalmış durumda. İSMMMO’nun raporuna göre, bu rakam halkın büyük bir
bölümünün spor yapmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Gençlerin sadece
yüzde 5’i aktif olarak sporla buluşabiliyor. Türkiye’de Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne konsolide bütçeden ayrılan payın yıllar itibariyle onbinde 5 ile binde 6 arasında değiştiği anımsatılan raporda, spora ayrılan payın son üç yılda reel olarak 1 milyar liranın üzerine çıktığı vurgulanıyor.

İSMMMO HABER

Türkiye, sporda uluslararası alanda özlediği başarıyı yakalayamıyor.
2012 yılındaki 513 bin faal sporcu sayısı, milyar liraları aşan bütçelere rağmen beklenen başarı elde edilemedi. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın “Türkiye’nin Spor Bütçesi: Madalyanın Maliyeti Yüksek”
adlı araştırmasına göre, Olimpiyatlarda bir madalya kazanmanın maliyeti 946 milyon lirayı buldu. Türkiye’nin ilk madalyasını elde ettiği 1936 yılındaki olimpiyatlarda ise bir madalya kazanmanın maliyeti sadece 4 milyon lira düzeyindeydi. Konsolide Bütçe’den Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne aktarılan rakamlar üzerinden, enflasyondan arındırılarak yapılan
hesaplamalara göre Türkiye’nin son 4 yıllık olimpiyat dönemi için ülkede
spora ayırdığı para 4.7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 2012 yılında Londra Olimpiyatları’nda 26 olimpik branştan sadece 3’ünde toplam 5 madalya
kazanabilen Türkiye, tüm olimpiyat tarihinde ise bugüne dek yalnızca 6 ayrı
branşta madalya sahibi olabildi.
Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Türkiye’nin
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