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‘Şiddet toplumsal
seferberlikle
yokedilebilir’
Gezi Direnişi esnasında Ankara Barosu'nun
çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığı
dönemde göreve geldi Sema Aksoy. Baro’nun
ilk kadın başkanı olan Aksoy, "Temel ilkemiz,
insan hakları ve hukukun üstünlüğüdür. O
yüzden asla ve asla bir grubun veya siyasi
görüşün yandaşı veya muhalifi olarak
nitelendirilmeyi kabul etmiyoruz" diyor.
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DEFNE DOĞAN
“90. yılımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin barosunda,
bugüne kadar olan bir eksikliğin giderilmiş olması, beni çok mutlu etti,
çok onurlandırdı. Biz avukatlar kendimizi kadın ya da erkek avukat
diye tanımlamayız. Ama kadın-erkek eşitliğine yakışmayan bir tabloyu gidermiş olduk…" Bu cümlelerin sahibi Ankara Barosu'nun ilk
kadın başkanı Sema Aksoy…
1988'den bu yana Ankara Barosu'na kayıtlı serbest avukat çalışan Aksoy, yıllardır Baro'da çeşitli görevler üstlendi. 2010-2012 döneminde ‘genel sekreterlik’ yapan ardından da ‘başkan vekili’ olan
Sema Aksoy, temmuzda yapılan kongre sonunda başkanlık koltuğuna oturdu.
Kadınların her alanda görev almasının, toplumsal duyarlılık, toplumun bütünleşmesi ve şiddet dilinin yok olması açısından önemli olduğunu söyleyen Sema Aksoy ile yeni dönemdeki projelerini konuştuk.
Ankara Barosu'nun ilk kadın başkanı oldunuz. Ne hissediyorsunuz? Çalışmalarınızda zorluk yaşıyor musunuz? Kadınların siyasette ve ekonomik yaşamda daha etkin olabilmesi için Türkiye nasıl bir yol izlemeli?
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ğiştirilemeyeceği noktasında tavrımızla
ortadadır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin
üniter yapısına bağlı insan hak ve özgürlüklerinin tam olarak uygulandığı, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir
sistem adına bir mücadele içindeyiz. Bu
doğrultudaki çalışmalarımızı önceden
olduğu gibi devam ettireceğiz. Temel ilkemiz, insan hakları ve hukukun üstünlüğüdür. O yüzden asla ve asla bir grubun veya siyasi görüşün yandaşı veya
muhalifi olarak nitelendirilmeyi kabul etmiyoruz. Biz sadece hukukun üstünlüğü
yönünden tarafız. Mesleki sorumluluğun
yanında, toplumsal sorumluluğunun bilinci ile sosyal sorumluluk projelerine imza
attık. Kadına yönelik şiddetin giderilmesi
için Gelincik Projesi'ni başlattık. Bu proje, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için
en önemli bir projedir. Biz söylemlerden
yana değil, sorunların çözümü noktasında
hareket etmekten yanayız. Kadına yönelik şiddet devam ettiği sürece çalışmaya
da devam edeceğiz. Keşke bitse ve kapatsak Gelincik merkezimizi. Ama gün
geçtikçe kadına yönelik şiddetin artarak
devam ettiğini görüyoruz. Binlerce başvuru geliyor. Kadınlar, çocuklarıyla bekliyor kapıda…
Neden toplumda şiddet bu
kadar arttı?
Bunun sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve siyasi etkenleri var. Biz toplum
olarak çok agresifleştik. Birbirimizi anlamayan, dinlemeyen bir toplum haline
geldik. Her alanda bu tahammülsüzlüğü görüyorsunuz. Toplumda şiddetin
yok edilmesi için topyekûn bir seferberlik
ilan edilmesi lazım. Bunu yapacak olan
kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri
ve ailelerdir.
Türkiye oldukça hassas, tartışmalı gelişmelerin yaşandığı bir
dönemden geçiyor. Gezi Direnişi ile

25 YILLIK AVUKAT
Sema Aksoy, 1965 Yozgat, Boğazlıyan doğumlu… Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Aksoy, 1988
senesinden bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukatlık yapıyor. Aksoy yerel yönetimlerde de görev aldı.
Çankaya Belediyesi Meclis üyeliği, Çankaya Belediyesi
Meclisi 1. Başkan vekilliği ve çok sayıda komisyonun başkanlığını yaptı. Aksoy, Ankara Barosu’nun 53. Olağan Genel Kurulu’nda divan yazman üyesi; Ankara Barosu’nun 54. Olağan
Genel Kurulu’nda divan başkan yardımcısı seçildi. Ankara Barosu’nun 61. Olağan Genel Kurulu için Demokratik Sol Avukatlar
Grubu’nun yaptığı ön seçimde yönetim kurulu adaylığına gösterildi ve Ankara Barosu 61. Olağan Genel Kurulu’nda yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.
Aksoy, 2010-2012 dönemi için Ankara Barosu Yönetim
Kurulu tarafından Baro Genel Sekreteri görevini sürdürdükten
sonra Ankara Barosu’nun 62. Genel Kurulu’nda yönetim kurulu
üyesi olarak seçildi. 2012-2014 dönemi için Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından Baro Başkan Yardımcısı olarak seçildi. Avukat Metin Feyzioğlu’nun Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak seçilmesini takiben Ankara Barosu Başkan Vekilliği
görevini üstlendi. Aksoy, Ankara Barosu’nun tarihindeki ilk kadın başkan yardımcısı ve başkan vekili görevlerinin ardından
bu yıl temmuzda yapılan kongrede başkan olarak seçildi.
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90. yılımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin barosunda, bugüne
kadar olan bir eksikliğin giderilmiş olması,
beni çok mutlu etti, çok onurlandırdı. Bakacak olursanız, Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Buna
rağmen, kadınların ekonomiye katılımında dünyada sondan dördüncü sırada yer almaktayız. Birçok kadın, güvencesiz, sendikasız, esnek ve aynı işi
yaptığı erkek işçilerden daha düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Yükselemiyorlar. Yönetim kadrolarına gelebilen kadınlar ise “haber” değeri taşımaktadır.
Öte yandan, son zamanlarda çalışma yaşamına ilişkin gündeme gelen kıdem tazminatının tasfiyesi, özel istihdam
bürolarına işçi kiralama yetkisi verilmesi,
esnekliğin artırılması ve taşeronluğun yaygınlaştırılması gibi değişikliklerin, “kadınlara müjde” diye meşrulaştırılmaya
çalışıldığını üzülerek görmekteyiz. Yani
‘pozitif ayrımcılık yapıyoruz’ denilerek
esasen kadın, işgücünden uzaklaştırılmakta ve çalışma hayatının asli unsuru
olmaktan çıkartılıp yedek işgücü haline
getirilmekte, geleneksel rollerine hapsedilmektedir. Bu kadının, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik olarak çökertilmesi, ikinci sınıf görülmesi ve kadına yönelik
şiddetin daha da tırmanması ile kadının
sindirilmesi sonucunu doğuracaktır. Demokrasiye ancak ve ancak kadınların
ekonomi, siyaset, yargı ve idare başta olmak üzere her alanda yüksek oranda
temsiliyle ulaşılabilir.
Baroda hedefleriniz neler?
Ankara Barosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi doğrultusunda mesleğine ve ülkesine duyduğu sorumlulukla çalışan bir barodur. Bizim Ankara Barosu'nun köklü geçmişinden
gelen bir duruşumuz vardır. Bu kararlılık, Anayasa'nın ilk 3 maddesinin de-
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ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDAN
HERKES NASİBİNİ ALIYOR
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İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, barolar, akademisyenler kendi alanlarında ne kadar fikir üretirlerse halkı o kadar aydınlatırlar. İSMMMO için de bu geçerli. Halkı aydınlatmanın ötesinde siyasi iktidarlara da bir kapı açarlar. Onlar için bu bir kolaylık ve demokrasinin aracıdır. Ancak
son yıllarda bu kapı kapandı. Bu kapı kapandığı için her iki taraftan geçmek isteyen bu kapıya tökezleyip kalıyor. Bu kapıları açmak, birbirimizi farklılaştırmadan, ötekileştirmeden, geçişleri kolaylaştırmak
lazım. Her iki tarafa da düşen görevler var. Siyasi iktidarın kurumsal ve anayasal görev anlamında toplumun demokratik hak ve taleplerini geliştirecek, hürriyetlerin daha da gelişmesini sağlayacak tedbirleri alması lazım. Ancak Türkiye'de tam tersi bir durum yaşanıyor. Ne yazık ki Türkiye'de
gelinen noktada özgürlükler istisna, kısıtlamalar esas haline geldi.

alevlenen antidemokratik uygulamalar, kutuplaşma konusunda
ne düşünüyorsunuz?
Gezi Parkı eylemlerinde ve sonrasında yaşanan ODTÜ olaylarında
maalesef karşılıklı inatlaşmaya girildi. Toplumda şiddet her alanda tırmanışa
geçti. Siyasi iktidarın halkıyla buluşması ve inatlaşmaması lazım. Halkıyla buluşmayı reddeden iktidar karşılıklı kopuşu ve kutuplaşmayı kolaylaştırır.
Bu sorunu çözmenin yolu ise iletişimden geçer. Birbirimizi dinlemeyi, anlamayı, birbirimizle yüksek sesle konuşmamayı öğrenmeliyiz. Toplumsal
huzursuzluk yaşanıyor. Siyasi iktidar, eleştirilerden ders çıkarmak yerine
"Beni niye eleştiriyorsunuz, benim yaptığım her şey doğru" mantığıyla giderek otoriterleşiyor. Demokratik parlamenter rejimlerde böyle bir durum
söz konusu bile olamaz. Siyasi iktidar, seçimle iş başına geldikten sonra
bütün erkleri elinde bulunduran bir yapı değildir. Siyasi iktidar yürütmenin bir parçasıdır. Siyasi iktidarlar vatandaşların yasal talepleri doğrultusunda onların temel hak ve özgürlüklerine saygı duymalı, onları dinlemeli
ve gereğini yapmalıdır. Onun için iktidara düşen toplumu kucaklamaktır.
Sadece kendinize oy vereni mutlu etmek adına bir tutum sergilerseniz, diğer kesimi küstürürsünüz. Onları anlamaktan vazgeçerseniz onları bu şekilde sokağa dökersiniz.
Protestoların adliyelerdeki yansımalarını, hukuksal boyutuyla yakından takip ediyorsunuz. Hukuki bilançoda nasıl bir
fotoğraf var?
Ankara Barosu olarak bu sürecin bir an önce bitmesi ve sonuca bağlanması toplumsal sorunların diyalogla çözülmesi, konuşmaya ihtiyacımız
olduğu noktasında, vatandaşlarımızı hukuk alanına çekerek, haklarını hukuk yoluyla aramaları gerektiğini ifade ederek bu süreç içerisinde yer al-
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dık. Hukuki sürece yardımcı olduk. Olayların başladığı günden beri hem
hukuki hem de toplumsal bir görev icra ettik. Ankara tablosu için söylüyorum. 30 yaşın üzerinde gözaltı çok yoktu. Çoğu lise ve üniversite öğrencisi
900'e yakın gözaltı. Hiçbir olaya karışmamış kişi sayısı yüzde 90'nın üzerinde. Düşünün hiçbir olayla ilgisi yok. Bizim apolitik diye suçladığımız, ama
bizi utandıran çocuklarımız. O gençleri birebir gördüğüm için çok açık söyleyebilirim. Sadece gördüğüm gerçekler üzerinden konuşuyorum. Bunlar
doğrudan doğruya, benim yaşam alanıma karışma, beni özgür bırak, tek
tip insan yaratma, bu topraklarda özgürce yaşamak istiyoruz diyen gençlerdi. Arkasında şu vardır, bu vardır, dış güçler vardır, iç mihraklar vardır
vs. diyerek eğer yapılanları görmezden gelirseniz, gençlerinizi ve halkınızı dinlemekten uzak durursanız bu olayların önüne geçemezsiniz.
Olayların ilk günlerinde müdahale ettiğimiz 66 çocuk oldu. Çocuk
Şube'de ilk gün 6 çocuk gözaltına alınmıştı, 15-16 yaşlarında. Görüşmek
istedik. Bizi şubeye almak istemediler. Araya Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
girdi, çocukları görebildik. 6 çocuk dip dibe oturmuş, titriyordu. 15 yaşında
lise öğrencisi hepsi. Hiçbiri birbirini tanımıyor. Çocukların kolları arkadan
kelepçelenmiş öyle getirilmiş. Kollarında kelepçe izleri duruyordu. Birisi darp
edilmiş, üzeri kan içindeydi. Bunlar bizlerin zihinlerimize yerleşti. Ama bu
çocukların yaşadıkları onları ömür boyu huzursuz edecek. Bu çocuklara mutlaka terapi şart. Bunları zihinlerden silmek lazım.
Biz polislerin Gezi Parkı eylemlerinde nasıl çalıştıklarını da gördük.
Dışarıda ayrı, emniyet müdürlüğünün içinde çok farklı bir tablo vardı. Emniyet müdürlüğünde bir kötü muamele yaşanmadı ama araca bindirilene,
emniyete getirilene kadar kötü muamele sabit. İfadeler var, binlerce hastane raporu var. Ellerinde silah olmayan, kafa travmaları geçiren, gözle-

EYLÜL - EKİM 2013

EYLÜL - EKİM 2013

ODTÜ rektörüyle, dekanıyla, yönetimi ile bir noktaya varmaktır. Millet adına iş yapan kişilerin
“ben yaptım oldu” anlayışıyla hareket etmesi,
aslında milletin adına iş yapmadıklarını gösteriyor. ODTÜ Rektörünün açıklaması var; diyor
ki, bizim itiraz sürecimiz tamamlanmamışken,
yani imara ilişkin askı süreci henüz tamamlanmamışken burada bir adım atıldı. Bu yanlış bir
adımdır. Henüz yargılama süreci yahut itiraz süreci açık iken böyle bir uygulamaya gidilmesi,
bir üniversiteye baskın yapar gibi iş makineleriyle, polisle girilmesi demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan manzaralar değil. Bu konuda
Avrupa’daki birçok kuruluşun, yurtdışından
gelen heyetlerin raporları da var. Biz hem
kendi memleketimizde milletimize karşı zor durumdayız, hem de dışarıya kendimizi anlatacak
durumda değiliz.
Yerel seçimler için geri sayım başladı. Bu yoğun gündemde yeni anayasa
unutuldu. Türkiye'nin demokratikleşmesi için yeni anayasada ne olmalı?
Anayasa toplumun bütününün bir kon-

sensüsüdür. Yalnızca siyasi partilerin uzlaşması yeterli değildir. Bu nedenle Anayasa sadece
Meclis’te tartışılmış bir metin haline dönüşmemelidir. Toplumun bütün kesimlerince benimsenmiş, katılımcı, şeffaf ve demokratik bir
Anayasa üzerinde çalışmalıyız. Halka gidilerek,
anayasanın içselleştirilmesinin sağlanması lazım.
Toplumun kabulünün alınması lazım. Ankara Barosu olarak ilk günden beri bizim tavrımız, 'Anayasa daha demokratik, daha özgür bir Türkiye
için değiştirilmelidir' oldu. İlk üç maddenin asla
değiştirilmemesi, Türkiye’nin kuruluş temelleriyle asla oynanmaması gerektiği taraftarıyız.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerleriyle oynanmamalı. Bu toplumun temel değerleridir, bunu
kabul ettiremezsiniz zaten. Ümit ediyorum ki,
halkımızın beklentilerine cevap verecek, siyasi, ekonomik ve çok değişik açılardan ülkemizin önünü açacak, vatandaş odaklı, temel hak
ve özgürlükleri fakatsız, mümkünse amasız tanımlayıp koruyan, yasama, yürütme ve yargı ile
diğer anayasal kurumlar arasında sağlıklı bir denge kuran Anayasayı hep birlikte yaparız.
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rini kaybeden, ölen bu insanlar birbirlerini mi
yaraladı? Polise olan güveni yeniden tazelemeniz,
insanların karakola gitmesini sağlamanız lazım.
Ankara Emniyeti'nin olaylara ilişkin
hazırladığı fezlekede, Baro da suçlandı.
Fezlekede, Ankara Barosu olarak vatandaşı cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmaya teşvikle suçlandık. Bu suç nerede yazıyor bilmiyorum. Aksine yapmasaydık,
görevimizi yapmıyor olurduk. Çünkü biz hukuki
yolları arayan ve vatandaşı da hukuki yollara
yönlendirmekle görevli bir meslek örgütüyüz.
Bir hukuk camiasını hukuki yola teşvikle suçlamak
çok komik bir durum. Sivil toplum örgütlerini de
otur evraklarını imzala, ondan sonra görevini
bitir diye bir kalıp içinde sokmak demokratik anlayışa aykırıdır. Çok enteresan bir yapı var. Sanki herkes suçlu. Muhalefeti suç örgütü gibi göstermişler… Toplu bir muhalefet örgütü yaratmış. Bizim bu süreçte üç meslektaşımız ağır şekilde yaralandı. Bir meslektaşımız, olayların arasında kaldı, gözü kör oldu. Bunun bedelini kim
ödeyecek? Şimdi bu olaylarla ilgili nasıl sessiz
kalabiliriz ki? Biz avukatlar cübbemizi giydiğimiz anda, mesleğimizi icra ederken bütün siyasi
ve ideolojik görüşlerimizden sıyrılarak taraf olduğumuz insan hakları ve hukukun üstünlüğü
anlamında görevimizi icra ederiz. Bu bakımdan,
Gezi olayları sürecinde Ankara'da yaşanan
olaylarda hukuk devleti çerçevesindeki görevlerimizi layığıyla yerine getirdik. Ankara Emniyet
teşkilatında avukatlarımız hazır bulunarak sorgu süreçlerinin derhal yerine getirilmesi için büyük gayret sarfettiler ve vatandaşlarımızı telkin
etmekte suç işlemişsek biz bu suçu işlemeye tekrar hazırız. Buradaki suçlama Ankara Barosu'na
yapılmış bir suçlama değildir; tüm hukuk camiasına yapılmış bir suçlamadır.
Öte yandan ODTÜ'de sıcak gelişmeler söz konusu… Burada iktidarın hukuki sürecin sonuçlanmasını beklememesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ODTÜ’de günlerdir süren bir gerginlik var.
Sayın Belediye Başkanına düşen burada oturup
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Lüks yaşamın
alternatifi
sade yaşam
Tüketim çılgınlığına, lükse, israfa karşı çıkanlar
‘sade yaşam’ hareketi etrafında birleşiyor.
Dünyada 30 yıl önce ilk taraftarlarını bulan
hareket, 2001 ekonomik krizi sonrasında
Türkiye’de de tanınmaya başladı. Sanal
alemde örgütlenen sade yaşamcıların
televizyona, alışveriş merkezlerine ve kredi
kartlarına adeta alerjileri var.

KAPAK

GÜLŞEN KANDEMİR
Yıl 2000…. 29 yaşındaki Ahmet Bey, Türkiye’nin en hızlı büyüyen bankalarından birinde 3 yıldır fon yöneticisi olarak çalışıyordu. Ayda
5 bin dolar kazanıyordu. Yılsonunda primleriyle birlikte kazancı 70 ila
100 bin dolar arasında değişiyordu. Kiralık olan lüks dairesinde ayda
bir kalabalık partiler veriyor; işyerinin ona tahsis ettiği son model arabasıyla arkadaşlarını gezdirmekten mutluluk duyuyor, sezonda en son
moda kıyafetleri almasa kendini eksik hissediyor; elleri dolu çantalarla
eve döndüğünde büyük bir haz duyuyordu. En yeni açılan restoranlarda
en ünlü şeflerin yarattığı müthiş lezzetlerin tadına bakmak da hayatının vazgeçilmezlerindendi… Ödediği yüksek faturaları gözü görmüyordu
Ahmet Bey’in… Sinema, konser derken her akşam bir etkinliğe katılıyordu… Ara sıra İzmit’te oturan anne babasının yanına uğruyor, gönüllerini
alıyor ama onların bulduğu gelin adaylarıyla ilgili sohbetleri geçiştiriyor; evlenmeyi aklının ucuna bile getirmiyordu. Adeta kendi çapında
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bir ‘Lale devri’ yaşıyordu Ahmet Bey…
Lale Devri, Ahmet Bey gibi binlerce bankacı için 2001 kriziyle sona
erdi. Bir gecede servetler eridi; binlerce çalışan işini kaybetti. Bu dönemde
Ahmet Bey de işi ile birlikte şaşaalı hayatını kaybetti. O da değirmenin
suyunun hiç kesilmeyeceğini düşünenler gibi yanıldı. Önce anne babasının
yanına taşındı… Ancak aylar geçmesine karşın iş bulamadı, birikimleri tükenmeye başladı.

SAHTELİKTEN SADELİĞE
Artık gününü bilgisayar başında geçirir olmuştu Ahmet Bey. Eskiden çevresinde olan arkadaşların hiçbiri kalmamıştı. Bir taraftan eski
hayatını özlüyor; bir taraftan da şaşaalı hayatının aslında ‘sahte’ olduğunun farkına vardığı için de içten içe seviniyordu. Anne babasının
yanında adeta ruhunu iyileştirdi Ahmet Bey. Onların babasının memuriyetten gelen emekli maaşıyla nasıl da huzurlu yaşadıklarını yıllar
sonra tekrar gözledi. Üstelik bu maaşla çevrelerindeki yardıma ihtiyacı
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olanlara da yardım edebildiklerini hayretle gördü.
Bir gün bilgisayar başındayken kendisine gelen bir mail ilgisini çekti. Bu mailde her yıl kasım ayının üçüncü Cuma gününün "Buy
Nothing Day" yani "Satın Almama Günü" olarak kutlandığını belirtiyordu. Biraz araştırınca bu ilginç eylemin ‘Sade Hayat Hareketi’nin
ses getiren eylemlerinden biri olarak 1992’den beri devam ettiğini
öğrendi. Tüketim alışkanlarını eleştiren bu hareketle tanışınca hayata
bakışı da değişti. Bugün iyi bir işi olmasına rağmen artık eski Ahmet’ten
eser yok…
Evet, Ahmet Bey de Sade Hayat Hareketi’ne katılan yüzlerce
gönüllüden sadece biri… O da birçok arkadaşı gibi çok az televizyon
izliyor. Alışverişe yalnızca haftada bir kere çıkıyor. Bankacılık kökenli
olmasına rağmen kredi kartlarının tümünü iptal ettirdi. Küçük birikimleriyle aldığı ve halen borcunu ödediği evini son derece sade döşetti. Eski evindeki gereksiz eşyaların tümünden kurtuldu.
Elbette lüks yaşama karşı çıkan ‘Sade Hayat’ın olmazsa olmazları
sadece bunlardan ibaret değil. Türkiye’de sanal ortamda örgütlenen
Facebook’taki Sade Yaşam Grubu’nun hedeflerini açıkladığı şu
cümleler bu hareketin felsefesi hakkında biraz da olsa fikir veriyor:
“Amacımız; "sade yaşam" fikrini, hayatımızda yaşanabilir hale getirmektir. Neden sade hayat? Sade hayat, her şeyden önce bir tercihtir.
Tüketim çılgınlığına; israfa, lüks ve gösterişe; zamanı, enerjiyi ve yetenekleri çürüten, eriten, buna karşılık tüketime ve israfa yönelik bir
yaşam tarzını yerleştirmeye çalışan bütün unsurlara, televizyona, medyaya, abartılı reklamlara; reklamlara kapılıp marketlere hücum etmeye; al-kullan-at-tekrar yenisini al anlayışına; "tükettiğin kadar mutlu olursun" düşüncesine; özgürlük iddiasıyla paranın ve tüketimin
esiri olmaya ve hayatı daraltan, çekilmez hale getiren bütün şartlara
karşı basit gibi görülen, ama çok önemli bir tepkidir.”

AVRUPA’DAN AMERİKA’YA…
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SADE YAŞAM KURALLARI
•
•
•
•
•
•

Her isteğin ihtiyacın değildir.
Gerekmedikçe telefon kullanma.
Alışveriş yaparken dikkatli ol.
Sadece bir kredi kartın olsun.
Televizyon izleyerek zamanını tüketme, kitap oku.
Ailene ve dostlarına mutlaka zaman ayır.

KAPAK

Modern hayatın dayattıklarından sıkılanlardan, lüks yaşama
tepki duyanlardan oluşan grubun Türkiye’de 300’e yakın üyesi var.
Bunlar arasında öğretim üyesinden muhasebeciye, avukattan bankacıya kadar her meslekten insan bulunuyor. Daha çok meslek sahibi ekonomik bağımsızlığı olan orta yaşlı insanların bu harekete katıldığı gözleniyor.
Türkiye’deki grup üyelerinin özel profillerine geçmeden önce
Sade Yaşam Hareketi’nin geçmişine bakmakta fayda var. Avrupa’da
“Gönüllü Sadelik Hareketi” olarak bilinen bu hareketin geçmişi 1980’li
yılların başına dayanıyor. Hareket, 1981’de Duane Elgin tarafından
yazılan Voluntary Simplicity (Gönüllü Sadelik) kitabıyla sistematik
bir şekilde ortaya konuldu. Hareket Avrupa’da çıksa da Amerika’da
daha hızlı yayıldığını belirtelim. İnsanlar aslında tüm dünyada ken-
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di istekleriyle düştükleri tüketim esaretinden yine kendi iradeleriyle kurtulmak istiyor. Bunun için de üç-beş aileden oluşan küçük gruplar oluşturdu önce. Burada aileler kendi hayatlarını daha da sadeleştirmenin yolunu aradılar. Buldukları çözüm yollarını bir taraftan kendileri uygulayıp, bir taraftan da çevreleriyle paylaştılar. Sonuçta Gönüllü Sadelik Hareketi Wall Street çalışanlarından medya dünyasına bankacılardan reklamcılara kadar birçok farklı meslek grupları tarafından benimsendi.
Ancak hareketin dünyada popüler hale gelmesi ise yaptığı ilginç
eylemlerle oldu. Bunların başında da her yıl kasım ayının üçüncü Cuma
günü kutlanan "Buy Nothing Day" yani "Satın Almama Günü” geliyor.
1992’de beri kutlanan bu günde dünyanın birçok yerinde tüketim alışkanlıkları eleştiren ilginç eylemler de yapılıyor.

KAPAK

TV ESARETİNE SON
Günümüz insanı, televizyonun esiri olmuş durumda. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de herkes günde en az 4 saatini televizyon başında geçiriyor. Televizyonun hem aile ilişkilerini hem de kişisel üretimi
olumsuz etkilediği düşünüldüğünden Sade Yaşam’da televizyona çok fazla yer yok. Bu nedenle en ilginç eylemlerden biri de "TV-Turn Off Week"
yani " Televizyonu Kapama Haftası"… 1995'te başlayan bu eylem, her
yıl nisan ayının son haftasında gerçekleştiriliyor. "TV'yi kapat, hayata
dön!" sloganıyla kutlanan haftada eylemciler şu mesajı veriyor: “Televizyon
iyi bir iletişim aracıdır. Ama kendimizi de televizyona mahkum edip, elimizde sürekli kumanda bir o kanal bir bu kanal gezinip vaktimizi tüketmeyelim."
Sade Hayat Hareketi, Türkiye’ye dünyadan yaklaşık 20 yıl sonra
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gelmiş. Türkiye’de bu hareketin duyulmasında Veli Sırım’ın emeği büyük. Halen Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan Sırım; “Alanım iktisat olduğu için sade
hayat ve sadelikle ilgili çalışmalarımın olması belki normal karşılanabilir. Ancak benim sade hayat düşüncesi ve uygulamalarıyla tanışmam
ve bu alanda çalışma ve araştırmalarda bulunmamın geçmişi 12 sene öncesine dayanıyor” diyerek anlatmaya başlıyor. Türkiye’nin derin bir ekonomik kriz yaşadığı günlerde tanıştığı bu hareketi Türkiye’de tanıtmak
için neler yaptıklarını Sırım şöyle anlatıyor:
“Öncelikle belirtmeliyim ki, hemen her kime “sadelik” veya “sade
hayat”tan bahsederseniz, çok basit ve biraz da önemsemeyen bir eda
ile “Yahu kardeşim, ben herkesten daha sadeyim” veya “Bu ekonomik
şartlarda mecburen sadeyiz” gibi sözler dile getirilir. Aslında, itiraf edeyim, 2001 yılının ilk aylarına kadar bu kavrama karşı ben de böyle yaklaşıyordum. Belirttiğim yılda doğrudan sade hayat eksenli bir dergi hazırlama fikri gündemimize girdi. Ayrıca bu yılda ülkemiz çok derin bir
ekonomik kriz içindeydi. Ancak, özellikle internet üzerinden yaptığımız
araştırmalar sonucu, başta ABD olmak üzere ekonomik zenginliğin en
üst sınırlarında olan batı ülkelerinde sade hayat düşüncesinin hızla yaygınlaştığını gördüm ve çok şaşırdım. Çünkü Batı insanı, yakalandığı “tüketim bağımlılığı ve çılgınlığından” kurtulmak için yoğun bir çabaya girmişti ve yakaladığı en zayıf çarelere dahi canla başla sarılıyordu. İşin daha
ilginç bir yönü de, tarihi ve kültürel yapısı sayısız sadelik uygulamalarıyla dolu olan ülke insanımız da bu hastalık ve bağımlılığın ortasında
çırpınıyorken, içinde bulunduğu durumun farkına bile varamıyordu.
Karşımıza çıkan bu tabloyu bir sihirli değnek ile bir anda düzelt-
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‘SADE YAŞAM’I ÖĞRETİYOR
Veli Sırım

Sade Yaşam Grubu’nun Kurucusu
Türkiye’de sanal ortamda Sade Yaşam Grubu’nu
ilk kuran kişi olarak, gruba katılıp aktif olarak sadelik
faaliyetlerine katkı sağlayan değerli grup üyelerimizin
çabalarıyla kısa zamanda kamuoyunda önemli mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Son yıllarda grubumuz
biraz pasif olsa da medya aracılığıyla ve özellikle internet aracılığıyla pek çak kesime ulaştığımız kanaatindeyim. Benim sadelik eksenli şu ana kadar 200 civarında yazım yayınlandı. Bunlardan
bir kısmını “Kendini Tüketme, Sade Yaşa Mutlu Ol” isimli bir kitabımda değerlendirdim. Halen aylık olarak yayınlanan Moral Dünyası dergisindeki Sade Yaşam bölümünde yazılarıma devam ettiğimi söyleyebilirim. Bununla birlikte bir akademisyen olarak
da yine ‘sade yaşam’ eksenli bilimsel çalışmalarda bulunduğumu belirtmeliyim. Mesela 19 Nisan 2012 tarihinde İnönü Üniversitesince organize edilen Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-2’de “Çevre ve Kültürle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak Sakin Şehir Hareketi” başlıklı bir tebliğ sundum. Sade Hayat konusunda kaleme aldığım yazılarda mümkün olduğunca teorik olmaktan uzak durmaya,
gerek ülkemizden gerekse dünya genelinden yaşanmış örnekler üzerinden hareket etmeye çalışmaktayım. Çünkü yaşanmış örnekler öncelikle kendim açısından önemli. Küçük bir örnek, gerek düşünce dünyamda gerekse günlük hayatımda önemli etkileşimlere yol açabiliyor. Tüketim alışkanlıklarımdan, ailemle ve çevremle kurduğum diyaloglara, bu diyalog ve iletişimin önüne geçebilecek bir takım engelleri bertaraf etmeye, hayatımı olabildiğince dolu, verimli, paylaşıma dayalı hale getirmeye kadar bahsettiğim yaşanmış örneklerin yansımaları olabiliyor. Halihazırda dörtdörtlük sadeliği
yaşayabildiğimi söyleyemem. Ancak bu yolda çaba sarf ettiğimi, en azından gündemimde olan önemli bir konu olduğunu söyleyebilirim.
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lerin yüz yüze gelme ve tanışma toplantıları olmuş. 2002 yılı Ağustos
ayının sonunda gerçekleştirilen ilk toplantıyı aylık periyotlarla düzenlenen
toplantılar izlemiş. Daha geniş kitleleri haberdar etmek için bir internet sitesi de kurulurken, grubun çalışmaları o zamanlar da medyanın
ilgisini çekmiş.
Veli Sırım, “Sade Yaşam Grubu’nun en önemli özelliklerinden
birisi, Türkiye’de ilk diyebileceğimiz bazı konuları kamuoyuna duyurması
oldu. Uluslararası çapta düzenlenen Televizyonu Kapatma Haftası, Komşuluk Haftası, Satın Almama Günü gibi çeşitli etkinliklerle ilgili bilgi
ve doküman sunduk. Bunları, pek çok medya organı aracılığıyla geniş kitlelere duyurduk” diye konuşuyor.

KAPAK

mek imkansızdı. Ama bu yönde en azından küçük, ama önemli bir adım
olarak sadeliği aramak, yakalamak ve yaşamak adına bir şeyler yapmanın gerekli olduğunu düşündüm. Bu yönde araştırmalarımı devam
ettirdim. Özellikle yabancı kaynaklardan ulaşabildiğim ilginç örnekleri sayısı belki yüzlere varan yazılarımda dile getirmeye çalıştım. Hatta bu çalışmalarımdan “Kendini Tüketme, Sade Yaşa Mutlu Ol” isimli
bir kitap da ortaya çıktı.”
Sırım’ın anlattığına göre, sade yaşam konusundaki en önemli
gelişme internet ortamında sadelik arayışında olanların buluşma noktası olan Sade Yaşam Grubu’nun kurulmasıydı. Grubun ilk faaliyeti,
uzunca bir süre sadelik düşüncelerini internet ortamında paylaşan üye-
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DÜNYADA SADE YAŞAM HAREKETLERİ BUNLAR
Gönüllü Sadelik Hareketi: Bu hareketi 1970’li yılların
başında Amerikalı Joe Dominquez başlatmış. Dominquez, Wall Street’te
çalışan 31 yaşında başarılı bir finansal analistken emekli olmaya karar verir. Para, lüks tüketim ve gösteriş gibi kavramların çok uzağında
bir hayatı öngören “Para İçin Yeni Yol Haritası Projesi”ni geliştirir. Bu
hareketin hedefi daha az tüketmek ve kendin için daha anlamlı faaliyetlerde bulunmak.
Sakin Şehirler Hareketi: İtalya’da 32 şehrin yöneticileri 20 Haziran 2000’de bir araya gelerek CittaSlow-Sakin Şehirler Projesi
için imza atarlar. Buna göre İtalya’nın
Piomente bölgesindeki Bra şehri
sade yaşam felsefesine göre düzenlenir. Şehrin özellikleri şöyle: İnsanlar işlerine yürüyerek ya da bisikletle gidiyor. Cadde ve yol kenarlarında zevksiz reklam panoları, süpermarket ve fast-food lokantaları
yok. Hiçbir evin üzerinde çanak ya da televizyon anteni bulunmuyor.
Televizyon Kapatma Haftası: TV Kapatma Haftası ilk
olarak 1995’te Amerika’da kutlanmaya başlamış. Her yıl nisan ayında isteyenler televizyonlarını bir hafta kapatıyor. Ülkemizde de bir kişi
günde 4 saatini televizyon başında geçiriyor, oysaki televizyon sade ha-

yatın baş düşmanı.
Satın Almama Günü-SAG: SAG’ın hikayesi 1992’de başlıyor. Organizasyonu başlatan kişi Kanadalı Ted Dave. Dave reklam şirketinde çalışan başarılı bir grafik sanatçısıyken, etrafında gördüğü her
şeye reklam gözüyle bakmaktan ve kendisi dahil herkesin başkaları tarafından yönlendirilmesinden rahatsızlık duyar. İşini bırakır ve kampanya
başlatır. “Yılda sadece bir gün alışveriş yapmadan yaşayabilirsiniz.” der.
SAG, Kasım 2006’da 65 ülkede kutlanmış.
Freeganizm: Tüketim karşıtı eylemler arasında çok ilginç akımlarla karşılaşmak da mümkün. ABD’de adından yeni yeni söz ettiren freeganizm bunlardan biri. Bu grubun taraftarları süpermarket çöplerine
atılan yiyecekleri topluyorlar, atılan eşyaları kullanıyorlar. Onlar için
zengin muhitlerin çöp konteynırları süpermarket rafları gibi. Hiç açılmamış taze yiyecekleri bile buralarda bulmak mümkün.
Organiponico; Organik Şehir Tarımı: Bu harekatı
1989 yılında Havanalı bir öğretmen başlatmış. Ülkesinin ve dolayısıyla kendisinin girdiği ekonomik sıkıntıdan kurtulmak için eline geçirdiği her saksının içine sebze eken Maria Felix Boneme, bir süre ülkede
organik şehir tarımının başlamasına önayak olmuş. Şehir tarımı modeliyle Küba’nın yıllık üretim artışı yüzde 300’lere varmış. Resmî istatistiklere göre Küba’nın pirinç ihtiyacının yüzde 65’i, taze sebze ihtiyacının
yüzde 46’sı, meyve ihtiyacının yüzde 38’i şehir çiftliklerinde yetiştiriliyor. Üstelik hepsi organik.

2001-2002 yıllarında Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden
sonra taraftar toplayan Sade Hayat Hareketi zaten; günümüzde en sakıncalı şeylerden biri ‘kredi kartı’ olarak görüyor. Grup üyeleri kredi kartlarının bilinçsizce kullanılmasının toplumu nasıl bir felakete sürükleyeceğini
yıllarca önceden görmüş. Alışverişe çıkarken, “Her istediğimiz ihtiyacımız değildir" mottosunu akıllarından çıkarmıyorlar. Grup üyelerinde muhasebeci Fatma Gümüş sade hayat kavramının hayatına neler kattığını şu sözlerle anlatıyor: “Grup sayesinde üçüncü bir göz, beşinci bir bakış kazandım. Farklı yorumları ve perspektifleri olan insanları anlamaya
başladım. Her olaya biraz daha yumuşak bakmayı öğrendim. Maaşımı
alınca ihtiyacımı alıp gerisini biriktiriyorum. Bir, iki günlük alışverişleri bıraktım. Kozmetikten giyime kadar alışkanlıklarım tümüyle değişti.”
Bankacı Tülay Ararat ise hayatına ‘sade’lik katmaya 10 yıldır çalışıyor. Medya ile paylaştığı sadeleşme formülüne göre; 10 arkadaşıyla birlikte bir eko-köy kurmuş. Bu küçük grup, salçasını, sabununu, zeytinyağını kendisi yapıyor. Ekim yapmıyorlar, doğa ne verirse onu tüketip, kalanını uygun biçimde saklıyorlar. Ararat, “Doğaya hiç müdahale

etmiyoruz, toprağı derin kazmıyoruz. İşi doğaya bırakıyoruz. Ne verirse onunla besleniyoruz. Bir bisikletimiz var, dinamoya bağladık, biz pedal çevirdikçe elektrik üretiyor, o elektrikle bahçeyi aydınlatıyoruz”diye
ne yaptıklarını anlatıyor.
Sade yaşam kavramının Türkiye’de duyulmasında önemli katkıları olan isimlerden olan Ümit Şimsek, bu hayat tarzının manevi olduğu kadar da maddi anlamda da insan hayatına zenginlik kattığına inanıyor. “İşin aslına bakacak olursak, bugünkü tüketim odaklı hayat tarzımız, bizi gittikçe yoksullaştırıyor” diyen Şimşek, günümüz insanı için
şu saptamayı yapıyor: “Kazandığımız paralar, sahip olduğumuz eşyalar gittikçe artıyor; fakat ihtiyaçlarımız bundan daha hızlı bir şekilde artıyor. Her gün yeni bir şeylerin peşine düşüyoruz. Hayalimizi, sahip olduklarımızın çok ötesindeki eşyalar ve imkânlar süslüyor. Böylece, ihtiyaçlarımız ile gelirimiz arasındaki mesafe gittikçe açılıyor. Yani, zenginleştikçe fakirleşiyoruz. Kendi ihtiyaçlarını kendi iradesiyle belirleyen
ve bir yerlere “Bu kadarı bana yeter” diyerek kırmızı bir çizgi çizebilen insanlar ise, gelirleri ve ihtiyaçları arasındaki mesafeyi kapatabil-
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dikleri için, ceplerindeki para miktarı ne olursa olsun, diğerlerinden daha zengin sayılmalılar.”
Sade Hayat adında bir kitabı da olan Ümit Şimşek, sade hayat sürmek
isteyenlere bir reçete vermekten ziyade şu ana tavsiyede bulunuyor: “Sade hayat kavramı için belli bir standarttan söz etmek mümkün değil. Maruz kaldığı onca telkinlere rağmen kendi ihtiyaçlarını bizzat tayin eden ve belirli bir çizgiden ötesi için “Yeter” diyebilen insan, bence sade hayatı yakalamıştır. Herkesin çıtası farklı yüksekliklerde olabilir; birinin hayatı diğerinden daha sade
olabilir. Fakat önemli olan, kendi hayatı üzerinde söz sahibi olabilmek ve kendi hayat tarzını bütün bir dünyaya karşı savunabilmek.”

‘SADELİK ÖZGÜRLÜKTÜR’
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Ümit Şimşek

Sade Yaşam Hareketi gönüllüsü
“Sade hayat konusunu, 2002-2003 yılları arasında 15 sayı yayınlanan aylık Özgür ve
Bilge dergisinde, enine
boyuna ele almaya çalışmıştık. Bu konu, toplumun çeşitli kesimlerinden oldukça geniş bir
ilgi ve katılım gördü. Bu
arada, Televizyonları Kapatma Haftası, Satın Almama Günü gibi bazı uluslararası kampanyaların duyurusunu yaptığımızda da kamuoyundan oldukça cesaret
verici cevaplar aldık, bu etkinlikleri uygulayan insanların
hayatlarında önemli değişikliklerin cereyan ettiğini gözleme imkânı bulduk. Bu arada benim Sade Hayat isimli kitabım önce Selis, sonra da Zafer Yayınları arasında
birkaç baskı yaptı.
Tabii ki, sade hayat dendiği zaman herkesin zihninde aynı türden ve aynı seviyede bir hayat tarzı canlanmıyor. Bunu herkesin kendi şartları içinde değerlendirmesi gerekiyor ki, en önemli adımı da zaten bu
değerlendirmeyi yapabilmek, buna güç yetirebilmek teşkil ediyor. Her gün dört bir yandan maruz kaldığı binlerce mesaj kendisini tüketime ve gösterişli bir hayat sürmeye çağırırken, bir insanın oturup da “Benim ihtiyaçlarım şu seviyeye kadardır; bundan ötesini istemiyorum”
diyebilmesi ve bu kararını azimli bir şekilde uygulayabilmesi gerçekten büyük bir başarı olarak değerlendirilmelidir. Ancak bunu yapabilenler, dünya hayatının
gösterişinden uzaklaştıkça hayatın manevî boyutlarında derinleşebildiklerini görüyorlar ve yaşanacak asıl hazların bu boyutlarda bulunduğunu keşfediyorlar.”

KAPAK

Kadri Patır da ‘sade yaşam’ bilincinin Türkiye’de yaygınlaşması için emek
veren gönüllülerin başında geliyor. 1958 Mardin doğumlu olan Patır, iktisat eğitimi almış. İş hayatından emekli olup Karamürsel’in bir köyünde 5 dönüm tarla almış. Bir köy evi yaptırıp yerleşmiş. Şimdi bağ-bahçe işleriyle uğraşıyor.
Kendi deyimiyle hayatını sadeleştirme kararı aldığı bir dönemde sanal
alemde Sade Yaşam Hareketi ile tanışmış. Sade Yaşam Grubu’nda yazılan yazılardan etkilenen Patır, önce grubun moderatörü Veli Sırım ile mesajlaşmış.
Ardından grupta kendisine mesajlarıyla yakınlık hissettiği isimlerle yüz yüze
tanışmak istemiş. Bunun için de gruba “Bu grup üyeliğimizi sanal ortama mahkum etmeyelim; 30 Ağustos 2002 tarihinde saat 14.00’te Taksim Meydanı’ndaki
aile çay bahçesinde herkesi çaya davet ediyorum” diye bir mesaj atmış. Sade
Yaşam Grubu’nun sanalda başlayan buluşması böylece gerçek hayata taşınmış. Devamını Kadri Patır şöyle anlatıyor:
“Ve o gün buluşmaya gelen 32 arkadaşla 40 yıllık dostmuşuz gibi çok
samimi bir ortam oldu. Ve halen o gönüldaşlarla iletişim halindeyim. Ondan
sonra aylık toplantılar, Darülaceze’ye ziyaret, Çocuk Esirgeme Kurumu ziyareti,
piknik, seminer vs. birçok aktiviteler yaptık. Yazılı ve görsel medyada birçok
röportaj ve haber olarak faaliyetlerimiz yayınlandı. İş görev icabı yurt dışına
gidince maalesef bu aktiviteler durdu. İnşallah yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz eski ve yeni gönüldaşlarımızla birlikte.”
Sade Yaşam faaliyetlerinin biraz aksamasından rahatsızlık duyan Kadri Patır, sade yaşam bilincinin kendi yaşamında neler değiştirdiğini şöyle anlatıyor: “Sade Yaşam’ın Türkiye’mizde yaygınlaşmasından katkım olmuşsa
mutluluk duyarım. Ömür boyu yüzde yüz tüketici rolünde bulunmak istemedim
hep. Üretken tüketici olmak istedim. Çevreye, doğaya, insanlara katkım olsun diye bir hayalim vardı. Hayallerin gerçekleşmesi için, yüklendiğimiz doğal olmayan her türlü fazlalıklardan, alışkanlıklardan vazgeçmek gerekiyor.
Emekliliği hak ettiğimde çalışmaya devam etmeyip istifa ettim. Kocaeli Karamürsel’in bir köyünde 5 dönümlük tarla aldım. Köy evi yaptım; bahçe ağaç
işi ile uğraşmayı tercih ettim. İnsanlara sade yaşam adına; suni mahkumiyetten kurtulmalarını ve hakiki doğal özgürce yaşama kavuşmalarını tavsiye ederim.”

LÜKS VE
GÖSTERİŞTEN
UZAKLAŞMALI
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başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
Bazen sizler de hayatımızın çok karmaşık olduğu hissine kapılıyor musunuz? Modern yaşam araçları ile birlikte hayatımız
daha da karmaşık hale gelirken, bir avuç insan 30 yıl önce ‘simple life’ hareketini başlatmışlar. Simple life yani sade yaşam, Türkiye’de az sayıda taraftar bulsa da tüketim çılgınlığına, kredi kartlarına, televizyonun bizi esir almasına karşı duran bu hareket
incelenmeye değer… İSMMMO Yaşam okurları için ‘sade yaşam’ hareketini araştırdı ekibimiz…
İstanbul demek, trafik demek… Bu sorundan kurtulamadığımız müddetçe İSMMMO Yaşam olarak bu konuyu incelemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Trafikle ilgili yapılan araştırmalarda İstanbul son yıllarda en üstlerde yer alıyor. Trafik çilesi gittikçe artarken peki yeni yapılan köprü ve yollar trafik sorununu çözebilecek mi? Bazı uzmanların bu konuda çok
da iyimser olmadığını dosya haberimizde okuyabilirsiniz.
Zirvedekiler sayfamızın konuğu Ankara Barosu’nun ilk kadın başkanı avukat Sema Aksoy… İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü temel ilkeleri olarak benimsediklerini söyleyen Aksoy, siyasi bir duruşlarının olmadığının altını çiziyor.
Aksoy, Gezi olaylarını hukukçu gözüyle değerlendirirken, kadına şiddet konusunda yaptıklarını da anlatıyor. Medya dünyasından konuğumuz ise duayen gazeteci, Milliyet gazetesi köşe yazarlarından Melih Aşık. Samimiyetle sorularımıza yanıt veren Aşık, mizah sevmeyen siyasilerin olduğu ortamda yazar olmanın zorluğunu paylaştı.
Sanat dünyasından genç oyuncu Serdar Orçin ile de söyleşi yaptık. Orçin’in oyunculuğa merak sarma hikayesini
ve kariyer hedeflerini söyleşimizde okuyabilirsiniz. Ayrıca, yazdığı kitapla genç meslektaşlarımıza ışık tutan meslek mensubumuz Ceyhan İnaltong’u da sayfalarımızda konuk ettik.
Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Kütahya’ya rotamızı çevirip, bu özel şehrin güzelliklerini satırlarımıza taşıdık. Kuzey’in soğuk ama huzurlu ülkesi Finlandiya’yı keşfetmek istediğinizde gezi sayfalarımızı okumalısınız. Lezzet sayfalarımızda Bebek’teki meşhur badem ezmesinin yıllardır süren lezzet hikayesine yer verirken, sağlık
sayfalarımızda çocukların fobilerini, eğitim sayfalarımızda da çocukların sınav stresini nasıl yenebileceğine ilişkin uzman önerilerine kulak vermenizi tavsiye ediyorum.
Elbette bu kadar değil sizinle paylaştıklarımız ve paylaşacaklarımız… Kültür sanattan sinemaya, kitaptan modaya hayatınıza artı değer katacak bilgileri sizlerle paylaşmayı bundan sonra da sürdüreceğiz…
Sağlıcakla kalın dostlar

Yahya Arıkan

İSMMMO
Eylül-Ekim 2013
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Türk basınının duayen isimleri arasında yer alan
Melih Aşık, 32 yıllık yazarlık serüvenini anlatırken
köşesinin de 'ciddileşmek zorunda kaldığını'
belirtiyor. Aşık, “Ülke gündeminin pek mizah kaldırır
hali kalmadı. Ayrıca iktidarda mizahla gerçeği ayırt
edemeyen otoriter bir parti var. Şaka kaldırmıyorlar.
Halkın da şakaya gülecek hali yok" diyor.

Melih Aşık: Türkiye’de
yazar olmak zor iş
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ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI
Ankara doğumlu gazeteci, yazar Melih Aşık, Saint Benoit Fransız
Lisesi’nin ardından, Ankara Üniversitesi SBF'den mezun oldu. SBF'ye devam ederken bir yandan da TRT'de çalışmaya başladı. 1971 yılında 12
Mart Muhtırası sonrasında TRT Ankara Televizyonu'ndaki işine son verildi. İşsiz kaldığı yıllarda İsveç ve Almanya'da işçilik yaptı. 1974 yılından
sonra Günaydın ve Güneş gazetelerinde çalıştı. 1982'de, Güneş Gazetesi'nde "Arka Pencere" köşesini hazırlayarak köşe yazarlığına başladı. Bugün aynı köşeyi Milliyet'te "Açık Pencere" adıyla sürdürüyor.
1999 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü ödülüne, 2003 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Mustafa Ekmekçi Ödülü'ne layık görüldü. Yine 2003'te "Mülkiye Özel Ödülü"ne layık görülen
Aşık, 2012'de de Türkiye Mimarlar Odası ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nin yılın gazetecisi ödüllerini aldı. Ernur Aşık'la evli olan Melih Aşık'ın
Okan ve Doğan adlarında iki çocuğu bulunuyor.

GÜNDEMİN SESİ

"Başbakan grupta konuşuyor... Tribünlere toplanmış şakşakçılar
ikide bir sözün arasına girip “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye tempo tutuyor. Son derece sakil bir manzara. Dünya lideri olduğunu söyleyen Başbakan bu tezahürata ihtiyaç mı duyuyor? Öyle görünüyor. Aynı
tezahürat manzarası CHP grubunda da yaşanıyor. CHP’li vekiller grup
toplantısına zamanında yetişemezse içeri girmiyor. Çünkü yerleri
mutlaka izleyicilerce kapılmış oluyor. Grup konuşmaları naklen veriliyor. İsteyen dışarda dinleyebilir. Partilerin bu toplantılara izleyici almaması gerekir. Ama bu şovdan medet umuyor her iki parti... Yakışmıyor..."
Bu paragraf Milliyet Gazetesi'nin ünlü yazarı Melih Aşık'ın Kasım ayı sonlarında yayımlanan bir köşe yazısından alıntı. Türk basınının duayen isimleri arasında yer alan Aşık'ın 32 yıldır, her dönemde
siyasiler ile arasında koruduğu mesafeyi de özetliyor. Türk medyasında on yıllar boyunca başını dimdik, kalemini sımsıkı, köşesini dopdolu tutmak kolay olmasa gerek... Hele her iktidar döneminde bütün bunları yapabilmek iyice zor bir iş olsa gerek. Nitekim Melih Aşık da Türkiye'de yazar olmanın zor bir iş olduğunun altını çiziyor. Bunu belirtirken cezaevlerinin gazetecilerle dolu olduğuna işaret ediyor.
Milliyet'te 'Açık Pencere' adlı köşesinde 27 yıldır, ondan önce
de Güneş'te 5 yıl okuru aydınlatan Melih Aşık, köşesinin önceki yıllarda
daha geniş ve mizah ağırlıklı olduğunu anımsatırken "Hem hacmi küçüldü, hem ciddileştik... Çünkü ülke gündeminin pek mizah kaldırır hali
kalmadı" diyor. Yazının ustası Aşık, İSMMMO Yaşam'ın sorularını şöyle yanıtladı:
Açık Pencere'nizde yıllardır okuru aydınlatıyorsunuz. Tam
olarak kaç yıldır yazıyorsunuz?
Açık Pencere'yi 5'i Güneş, 27'si de Milliyet olmak üzere tam 32
yıldır sürdürüyorum... Önceleri daha geniş ve mizah ağırlıklı bir köşeydi.
Son yıllarda hem hacmi küçüldü hem de ciddileştik. Çünkü ülke gündeminin pek mizah kaldırır hali kalmadı. Ayrıca iktidarda mizahla gerçeği ayırt edemeyen otoriter bir parti var. Onlara bir takım şeyleri mizah yoluyla anlatmanın anlamı ve mümkünü yok... Şaka kaldırmıyorlar.
Halkın da şakaya gülecek hali yok.
Yazar olmak zorlu iş mi?
Türkiye'de zor iş... Biliyorsunuz Türkiye şu anda dünyada en çok
gazetecinin hapsedildiği ülke... İktidardan gelen emirle gazetelerden
yazarlar atılıyor. Yukardan gelen emirle yalnızca gazeteciler işten atılmıyor. Aynı zamanda iktidar kendi gazetecilerini yukardan emirle gazetelere yerleştiriyor. Örneği Milliyet'te var. Böyle bir ortamda yani sırat köprüsünde yazı yazmak zor iş... Siz çok cesur olsanız da para etmiyor. İktidar bu defa çalıştığınız yayın organını cezalandırmaya kal-
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‘İKTİDAR ODALARIN
ETKİSİNİ AZALTTI’
"İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın çalışmalarını nasıl bulduğu" yönünde soru yönelttiğimiz Melih Aşık, İSMMMO'nun faaliyetlerini, yayınlarını
çok yakından takip etmemekle beraber, Oda'nın iktidarlara sorgulayıcı gözle baktığının dikkatinden kaçmadığını söylüyor. Aşık, konuyla ilgili değerlendirmesini şöyle aktarıyor:
"Üzülerek söyleyeyim. Geçmişte odalar ve sendikaları
daha yakından izlerdim. Yaşadığımız dönemde artık izleyemiyoruz. Çünkü iktidar bu tür kuruluşların etki ve önemini azalttı. Araya mesafe koydu. Odanızın her zaman nitelikli kişiler tarafından yönetildiğini, iktidarlara sorgulayıcı
gözle baktığını biliyorum. İlk fırsatta yayınlarınıza daha
yakından bakmayı deneyeceğim..."
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kışıyor. Doğan Holding'e bu bağlamda
5 milyar liralık bir vergi cezası tahakkuk
ettirildiğini anımsatalım. Özetle gerçekleri yazmaya kalkışırsanız hem kendi geleceğinizi hem yayın organını tehlikeye
atıyorsunuz. Geçmişte gazeteciler öldürüldü bu ülkede. O yıllarda gerçekleri yazanlar öldürülme tehlikesi içinde yaşadılar. Bugün de işten atılma, işsiz ve gazetesiz kalma riski içindedir meslektaşlarımız.
Bir gazetecinin görevi doğruları
yazmaktır. Doğruları yazamamak ruhsal olarak sizi rahatsız eder. Bunun yukardan gelen baskıyla olması başlı başına keyifsizliktir. Baskı geliyorsa tüm motivasyonunuz bozulur. Bunların hepsi birden yaşanıyor bu dönemde...
Siz bu konuda nasıl hissedi-

yorsunuz kendinizi?
Bütün tatsızlıkları yaşıyorum.
Ama her koşulda doğruları yazmaya çaba
gösteriyorum. Dediğim gibi doğruları yazamamak bir gazeteci için en kötü durumdur. Doğruları yazıyorum ve sonuçlarına katlanmaya da hazır bekliyorum. Başka çarem yok. Şu ana kadar
bir engelle karşılaşmadım. Ama her an
karşılaşabilirim. Böyle bir ortamda çalışıyoruz.
Yerel seçim sonuçları konusunda tahmininiz nedir?
Yerel seçimlerde oy dengesinin çok
değişeceğini ummuyorum. Geçen seçimden bu yana AKP'ye karşı halkta yükselen ve sertleşen bir muhalefet var. Ama
bu durum oy tablosuna ne kadar yansır bilemeyiz. CHP de iyi bir alternatif his-
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alan projelerle çözmek mümkün.
Bunu da dış finans çevreleri
için değil gerçekten Türk halkı
için çalışan bir iktidar yapabilir.
Son derece başıboş bir ekonomi
var. Dış sermaye hortumu dayamış, bütün kazancımızı alıp
götürüyor. Yabancı sermayeye sınırsız kazanç imkanı tanınmış.
Vergi alınmıyor. Ülkenin çıkarlarına dönük bir eğitim ve ekonomi politikası izlemek lazım.
Ama üç büyük partide böyle politikalar görmüyoruz.
Yeni kitap projeniz
var mı?
Yeni kitap projem yok.
Böyle bir ihtiyaç görürsem oturur yeni kitap hazırlarım ama
çok kitap çıkıyor piyasaya...
Aralarına girmek çok da anlamlı
gelmiyor bana...
Çok çalıştığınızdan
eminiz. Nasıl dinleniyorsunuz?
Çok çalıştığım doğru...
Özel bir dinlenme programım
yok. Fazlaca sinemaya, tiyatroya
gidemiyorum. Televizyonda futbol ve basketbol maçlarını izliyorum. Akşamları iyi bir film
olursa onu izlerim. Kalan zamanda kitap karıştırırım. Normal
olarak Moda'daki evimden Şişli'deki gazeteye vapur ve metroyu kullanarak gidiyorum. Yolculuk beni dinlendiriyor. Pazar
günleri Moda'da birkaç saat
kahvede otururuz. Çalışırken
müzik dinlerim... Yılda iki üç kez,
iki üç günlüğüne İzmir'e gider
Crown Plaza (Wyndham oldu)
otelinde kalırım. Dinlencem bunlar...

GEZİ, HOYRATLIĞA KARŞI
MÜTHİŞ BİR DİRENİŞ
Melih Aşık zaman zaman köşesine de taşıdığı "Gezi olayları" konusunda
şu tespiti yapıyor:
"Gezi olayları Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri bence. Tam
toplumun üzerine ölü toprağı serpildi, kedi gibi uysal ve bilinçsiz bir gençlik yetişti denirken, genç nüfusta bir patlama oldu. İktidar hoyratlığına karşı müthiş
bir direniş hatta başkaldırı ortaya konuldu. İktidarın gazına, suyuna, bombasına, kurşununa karşı göğsünü açarak yürüyen bir gençlik fışkırdı toplumun içinden... Topluma cesaret ve moral verdi. Diktatör heveslilerini şaşırttı... Emniyet
rakamlarına göre yurt çapında 3 milyon 600 bin kişi katılmış gezi olaylarına.
Büyük bir rakam. Toplumun cumhuriyetçi, çağdaş, aydınlık kesimini ezip geçmek
isteyenlerin işi zor demektir... Gezi ruhu yüreklerde capcanlı duruyor çünkü..."
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si vermiyor kamuoyuna. Birçok
alanda AKP'nin dümen suyunda gidiyor. Bu arada CHP örnek
belediyeler yaratamamıştır. Bugün bir belediyeyi örnek gösterip: "Biz belediyeyi kazanırsak
işte böyle farklı bir belediyecilik uygulayacağız" demek durumunda değil CHP... Farklı bir
belediye olarak Eskişehir var. Ancak Eskişehir'in de CHP politikaları sonucu değil Yılmaz Büyükerşen'in şahsi çabalarıyla
parladığı herkesce biliniyor. Seçimlerde CHP, yine AKP'ye yönelik tepki oylarını toplayacaktır. O kadar...
İstanbul ve Ankara'da
durum ne olur?
CHP Ankara adayı henüz
belli değil. Bence artık belli olmalı. İstanbul'a gelince... Sarıgül'ün adaylığı kesinleşti. İki ihtimal var önümüzde… Seçime
doğru iktidar Sarıgül'le ilgili
dosyaları açacaktır. Bu dosyalara
halk ya kulak asacak ya asmayacaktır. Halk kulak asarsa Sarıgül ve CHP müthiş şekilde çöküntüye uğrar. Halk kulak asmazsa iyi bir çekişme olabilir.
Türkiye'nin kronik
ekonomik hastalıkları işsizlik, kalitesiz eğitim, cari
açık gibi sorunlar nasıl çözülebilir? Bugün uygulanan
politikaları çözüm üretmeye yönelik buluyor musunuz?
Bu sorunun cevabı üzerine kitaplar yazılabilir. Özetlersek… Türkiye'nin sorunlarını
dış etkilerden kurtulmuş, Türkiye'nin gerçeklerini göz önüne
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İstanbul’un taşı
toprağı trafik!
Hızlı göç ve nüfus artışına paralel toplu ulaşımda
doğru hamlelerin yapılmaması, İstanbul’da trafik
sorununu kronikleştirdi. Ancak Marmaray gibi yeni
projeler İstanbulluları yeniden umutlandırdı. Peki,
yıllardır üzerinde çalışılan yeni projeler İstanbul
trafiğini rahatlatmaya yetecek mi? Bu kronik soruna
çözüm bulmak için neler yapılması gerekiyor?
Uzmanlar ve toplumun farklı kesimleri İSMMMO
Yaşam’a çözüm önerilerini anlattı.
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AYŞEGÜL EMİR
“Her gün işe giderken iki saatimi, dönerken iki saatimi yolda harcıyorum… Yakınlarda bir yere giderken bile
yarım saatten önce varamıyorum… Boğaziçi Köprüsü’nde trafiğin olmadığı bir saati görmedim… Vaktimin
çoğunu trafikte geçirmekten, aileme vakit ayıramamaktan çok şikayetçiyim… Arabamla şehir merkezine gitmekten
nefret eder hale geldim..”
Bu ve benzeri şikayetlerde bulunmayan ya da çevresinde duymayan İstanbullu yoktur. Herkes hemfikir ki,
İstanbul’un en büyük sorunu trafik. Nüfusu resmi rakamlara
göre 15 milyon, resmi olmayan rakamlara göre ise 20 milyon olan şehirde en büyük sorunu azaltmaya yönelik çalışmalar da sürüyor. Toplu ulaşımda doğru hamlelerin yapılmasında çok geç kalan şehir, son beş yılda metro, metrobüs gibi yeni ulaşım araçlarıyla tanıştı. En son ise Boğaz’ın altından giden Marmaray Projesi faaliyete geçirildi.
Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, yeni yol, kavşak gibi
projeler üzerinde ise planlar devam ediyor. Peki, yıllar-
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dır üzerinde çalışılan bu projeler İstanbul trafiğini rahatlatmaya yetecek mi? Bu kronik soruna çözüm bulmak için neler yapılması gerekiyor?
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat
Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr.
Ergun Gedizlioğlu, İstanbul’un ulaşım sorununun
son 20 yıldır ulaşım olanaklarını geliştirme yerine özel araçlara yatırım yapılmasından kaynaklandığını iddia ediyor.
Gedizlioğlu, “Bugün İstanbul’un trafiği ‘insani boyutları’ aşmış, özel araçlara bağlı duruma gelmiştir. İstanbul’da toplu ulaşım bütünleşik
bir ağ oluşturmamaktadır. Bu da trafik sorununun
uzun bir süre daha çözümsüz ve en önemli sorun olarak kalmasına neden olacaktır” tespitinde
bulunuyor.

YOLLAR PLANSIZ VE PROJESİZ
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Beykoz Lojistik MYO Lojistik Uygulamaları ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Okan
Tuna ise, kent içi lojistik hareketin trafik üzerine baskı kurduğuna işaret ederek, “Yapılan
araştırmalarda şehir içinde bakkal, market, büfe ve diğer perakende satış noktalarına günde en az 18-20 farklı ürün sevkiyatı yapılıyor. Bu tür hareketler trafiğe neden oluyor. E-ticaret kapsamında yapılan kargo işlemlerinin yüzde 26'sı İstanbul içinde. Bu da trafik yaratıyor”
diyor. Trafik sorununun çözümü için öncelikle kentsel lojistik anlamında yük sevkiyatının düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Tuna, çözüme yönelik yapılan çalışmalardan çıkan sonuçları
şöyle özetledi:
l Demiryolu ve denizyolunun daha yoğun kullanılması: Marmaray projesi her ne kadar yolcu ağırlıklı da olsa yük treni de işletilecek.
l Yol ücretlendirme: Şehir içinde belirli bölgelere girişin ücrete tabi olmasını sağlayan bu sistem, 2003 yılından bu yana Londra'da uygulanıyor. Bu sayede Londra'da
trafik sıkışıklığı yüzde 18 oranında düzelmiş, gecikmeler yüzde 30 oranında önlenebilmiştir.
l Gece sevkiyatları: Barcelona, Dublin gibi birçok şehirde başarıyla uygulanan bu sistemle, şehir içinde perakende noktalarına yapılan gündüz sevkiyatları yasaklanmış,
trafik büyük ölçüde rahatlamıştır.
l Yol ve cadde sınıflandırması: Buna göre
belli araçların girişlerine belli
özelliklerdeki yol ve caddelerde
izin verilmesi gündeme gelebilir.
Bu uygulama ile her yükleme aracının her alana girmesi engellenecek ve trafik yoğunluğunda iyileştirmeler sağlanabilecektir."

DOSYA

İstanbul için Ulaştırma Ana Planı hazırlandığını ancak daha kesinleşmeden, bu planda yer almayan kavşaklar, tüneller gibi altyapı yatırımlarının yapıldığına da dikkat çeken Gedizlioğlu, şunları söylüyor: “İstanbul’da raylı ulaşım ağının bugün 145 km olduğu öne sürülüyor.
Buna henüz açılmamış Üsküdar-Ümraniye hattı da dahil ediliyor. Ayrıca var olduğu belirtilen
145 km toplu taşıma parçaları arasında bağlantı,
aktarma olanakları da zayıftır. Metrodan, metrobüse, diğer raylı ulaşımlara, otobüse, metrobüsten hafif raylı hattına ya da bir otobüs hattına aktarma yapmak çok zor. Bunun nedeni, her
bir hattın ayrı projelendirilmesi ve diğer hatlarla
bütünleşmesinin göz önünde tutulmamasıdır. Toplu taşımanın önemini sonunda anlayan yöneticiler, raylı ulaşım ağının geliştirileceğini, bugün
141 km olan ağın 2019’da, 400 km’ye çıkarılacağını ilan etmektedir. Ancak
bu ağın nasıl oluşturulduğu,
hangi araştırma, etüd ile belirlendiği belli değil. Bu kadar kısa
sürede bu ağın etüdünün, projelendirilmesinin yapılması olası
değil.”

ÜRÜN SEVKİYATI ÖNEMLİ SORUN
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EN FAZLA ARAÇ İSTANBUL’DA

l Türkiye'de 17 milyon kayıtlı araç olduğunu açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2013 verilerine göre bu araçların yüzde 18'ine İstanbul
ev sahipliği yapıyor.
l İstanbul'daki araç sayısı 3 milyona dayandı. Bu da İstanbul trafiğinin dayanılmaz hale gelmesinin birincil nedenlerinden biri olarak görülüyor.
l Ankara 1 milyon 483 bin araç ile ikinci sırada yer alırken, araç
yoğunluğu bakımından üçüncü sırada 1 milyon 87 bin araçla İzmir geliyor.
l Araç sayısının ve trafik yoğunluğunun en az olduğu il ise Tunceli. Türkiye'deki 17 milyonluk aracın 9 milyonu otomobilden, 3 milyonu kamyonetten ve 245 bini de otobüsten oluşuyor. Tüm araç tipleri yoğunluğunda İstanbul ilk sırada yer alıyor.

DOSYA

İŞ GİRİŞ ÇIKIŞ SAATİ
DEĞİŞTİRİLSİN!
Trafiğin çözümü için çok farklı kesimlerden farklı öneriler de var. Özel sektör, kamu ve eğitim gibi sektörlerin mesaiye başlangıç ve bitiş saatlerinin değiştirilmesi de bunlar arasında.
Bu çözüm İstanbul’un trafik yoğunluğunun yüzde 29’unu
oluşturan servisçilerden geldi. İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği (İSTAB) üyeleri, trafiğin her gün saat 08.30’da işlerinde ve
okullarında olmak için aynı saatte sokağa çıkan insanlardan kaynaklandığını tespit etti. İş başlangıç ve çıkış saatleri düzenlenirse
mevcut yol kapasitesiyle trafiğin azaltılabileceği dile getirildi.
İSTAB’ın önerisi şöyle: “Bir tasnif yapıldığında, İstanbul ili, işçiler, memurlar, özel sektör çalışanları ve öğrenciler olarak 4 başlıkta gruplanabilir. Yapılacak düzenlemede;
l İşçiler, sabah 06:00 de iş başı yapmalı, 15:00 de paydos etmeli.
l Memurlar, sabah 07:00 de başlamalı, 16:00 da paydos etmeli.
l Okullar, sabah 08:00 da başlamalı, 15:30 da paydos etmeli.
l Özel sektör, sabah 08:45 de başlamalı, 17:30 de paydos etmeli
l Üniversiteler sabah 10:00 da başlamalı.
Daha erken paydos ettiği için ve daha az zamanını trafikte harcayan, günü daha verimli yaşayarak geçiren ve ailesiyle
daha fazla ilgilenme fırsatı bulan, sosyal açıdan mutlu bir çalışan grubu ortaya çıkacaktır.”
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Ergun Gedizlioğlu’na göre, bu kadar plansız, projesiz, birbiri ile bağlantısı zayıf, bütünleşik bir ağ oluşturmayan İstanbul toplu taşıması nedeniyle, insanlar araçlarına zorunlu oldukları için İstanbul’un trafiği içinden çıkılmaz duruma geldi. Gedizlioğlu, Marmaray, üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı ile ilgili ise şunlara dikkat çekiyor: “Marmaray doğru proje, 40 yıldır üzerinde çalışılıyor. İlk projelendirilme çalışması 1970’lerde
yapıldı. En geç 2010’da, Gebze-Halkalı bitmeliydi. Yarım yamalak açılsa
da Marmaray’ın, İstanbul’a katkısı olacak; banliyö hatları tamamlandığında ve metro ile hafif raylı ağa bağlandığında İstanbul trafiğine önemli yararlar sağlaması bekleniyor.
3. köprü ise, İstanbul’un kalan akciğerlerinin ölümüne neden olacaktır. İstanbul’un trafiğine hiç yararı olmayacaktır. Şehre uzak olduğu
için şehrin trafik yükünü azaltması çok zor görünüyor. Bu da İstanbul’un
son kalan yeşil alanlarının, kuzey ormanlarının sonu demektir. Üçüncü
hava alanı için de bir etüd yapıldığını sanmıyorum. Gerekliliği gösterilmelidir.”

HER KONUDA MERKEZ OLMASIN
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman ise,
İstanbul’un kronik hale gelen trafik sorununun çözümünün toplu taşıma
ve raylı sistemin önce-
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likli hale getirilmesinden geçtiğini vurguluyor. Kahraman, şu görüşleri dile getiriyor: “Raylı sisteme yatırım yapılmalı. 15 milyonluk nüfusu olan şehirde başka sistemler bu sorunu çözemez. Marmaray gibi iki yaka arasında gidiş gelişi
sağlayan raylı sistemlere öncelik verilmeli. Bu anlamda geçmişe bakıldığında
fazla bir gelişme yok. Trafiğe çıkan taşıt sayısı her geçen gün artıyor. Ulaşım altyapısına yapılan yatırımlar yetersiz. Deniz ulaşımı daha fazla kullanılmalı. Köprü yapılmadan önce İstanbul’da yüzde 20 olan deniz yolu kullanımı, bugün yüzde 3’lerde. Şu haliyle şehrin trafik sorununun gelecekte de çözülmesi çok zor.”
Üçüncü köprünün mevcut trafiği rahatlatmaya yönelik olmadığını da dile
getiren Kahraman, “Bu köprü o tarafta kurulacak yeni yerleşim alanlarına hitap edecek. Şehre çok uzak olan bu köprünün trafiğin azalmasına katkısı olmaz.
Köprü kendi trafiğini yaratacak. Kuzey ormanlarında tahribat yaparak yeni trafik ve sorun yaratacaktır. Üçüncü havalimanından da şehir çok faydalanmayacak. Kapasitesi yüksek görünse de daha önce belirlenen planlar unutularak yapıldı. Havalimanı, su havzasının tam ortasına yapılıyor. Ayrıca Türkiye’de gelir
dağılımı eşitsizliği var. Tüm kaynaklar İstanbul’daki projelere harcanıyor. İstanbul’u
bu kadar cazibe merkezi yapmak da anlamsız. Her fonksiyonun başkenti yapılmamalı. Bu politikayla şehir yeni göçler alıyor ve trafik sorunu daha da kronikleşiyor” değerlendirmesini yaptı.

TELEFERİK
ÇÖZÜM
OLUR MU?
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dan, Beykoz’da Karlıtepe ve Yuşa Tepesi arasına teleferik kurulması için çalışmalar başlıyor. Paşabahçe sahilinden en yüksek tepeye uzanacak birinci teleferik, 2 km mesafelik bir gezintiyle Boğaz'ın seyrini sağlayacak.

TomTom'un, 2013 yılının ikinci çeyreği için yayımladığı Trafik Sıkışıklığı Endeksi'nde, yüzde 67 ile
Rusya'nın başkenti Moskova birinci olurken;
İstanbul, yüzde 65 ile ikinci sırada yer aldı.
İstanbul'da 13 Haziran Perşembe günü,
2013'ün ikinci çeyreğinde trafiğin en kötü
olduğu gün olarak kayıtlara geçti. Trafiğin
pazartesi sabahları ve cuma akşamları en
yoğun saatlerini yaşadığı İstanbul'da kent
sakinleri, normalde 1 saatlik mesafeyi
trafik sıkışıklığı yüzünden ortalama 2 saat
4 dakikada alabiliyor. Endekse göre, trafiğin
en kalabalık olduğu ilk 10 kenti ve ortalama
tıkanıklık oranları şöyle sıralanıyor:
1- Moskova (yüzde 65)
2- İstanbul (yüzde 57)
3- Rio de Janeiro (yüzde 50)
4- Varşova (yüzde 44)
5- Palermo (yüzde 40)
6- Marseille (yüzde 40)
7- Sao Paulo (yüzde 39)
8- Roma (yüzde 36)
9- Paris (yüzde 36)
10 - Stockholm (yüzde 36)

DOSYA

İstanbul'un artık kronik
hale gelen trafik sorununu çözmek için metrobüs, metro gibi toplu taşıma sistemlerinin devreye
alındığı İstanbul’da, bu halkaya
teleferik de eklenmeye çalışılıyor.
Etiler ile Çamlıca arasına yapılacak projeyle saatte 6 bin, günde
100 bin kişinin Boğaz'ı teleferikle geçmesi planlanıyor. Avrupa yakasından Anadolu
yakasına uzanacak teleferik hattıyla ilgili çalışmalar önemli ölçüde tamamladı.
Beykoz'un iki tepesi de teleferikle
bağlanacak. Eyüp ve Maçka'nın ardın-

TRAFİK
SIKIŞIKLIĞINDA
İKİNCİ SIRADA
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Yazıya küçüklüğünden beri
ilgi duyan meslek mensubu
Ceyhan İnaltong, kitap
yazma hayalini serbest
çalışmaya başladıktan sonra
gerçekleştirmiş. Yüksek
lisansını tamamlarken
yazdığı, vergi alanındaki
kitabıyla bu alanda
çalışanlara ışık tutmayı
hedefliyor.

Kitap hayalini gerçekleştirdi

RENKLİ YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Ceyhan İnaltong, mesleki birikimlerini yeni nesillere ve meslektaşlarına kitap yoluyla aktarmayı seçen meslek mensuplarından biri…
Eski hesap uzmanı, yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi… Yıllar önce
yarıda bıraktığı yüksek lisansını tamamlarken yazdığı, vergi konusundaki kitabıyla bu alanda çalışanlara ışık tutmayı hedefliyor.
‘Katma Değer Vergisi’nde Tevfikatın Nedenleri, Gelişimi ve Uygulama
Esasları’ adlı kitabı Maliye Hesap Uzmanları Derneği tarafından yayınlandı. Küçüklüğünden itibaren yazıya merakı olan İnaltong, kitap isteğini serbest çalışmaya başladıktan sonra gerçekleştirme fırsatı bulmuş.
Aslen İstanbullu olsa da babasının görevi nedeniyle 1960’da Trabzon’da dünyaya gelmiş. İstanbul’da Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girmiş. Henüz Fakülte’de okurken, Mülkiye mezunu ve daha sonra Merkez Bankası’nda müfettiş olan
ağabeyinin fikren yönlendirmesi onun gelecekteki mesleğini de şekillendirmiş. Muhasebe ve denetçilik alanında ilerlemeye karar vermiş.
1983’de hesap uzmanlığı sınavını kazanarak kamuda çalışmaya
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başlamış İnaltong. Sınavı kazanan adayların 13’ü Mülkiyeli iken tek İktisatlı olan İnaltong, dönem arkadaşlarınca ‘Fahri Mülkiyeli’ kabul edilmiş. 1988’de özel sektöre geçerek 22 yıl boyunca Eczacıbaşı Holding bünyesinde görev yapmış. 2009 yılı sonunda gruptan ayrıldıktan sonra ise
yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalışma hayatını sürdürmeye devam ediyor.
Diğer ağabeyi Cenap İnaltong da yine meslekten biri ve halen İSMMMO Çevre ve Sosyal Sorumluluk Proje Çalışma Komitesi Başkanı. Serbest
çalışmaya başlayınca önceden ertelediği alanlara odaklandığını anlatan
Ceyhan İnaltong, yıllar önce yarıda bıraktığı yüksek lisansına devam etmeye karar vermiş. İstanbul Üniversitesi’nde Mali Hukuk alanında yüksek lisansını tamamlamış. Yüksek lisans tezi olarak ele aldığı konuyu ise
kitaplaştırma kararı aldığını anlatıyor. Zaten uzun yıllardır yazıya olan
ilgisi nedeniyle bir kitap yazmayı planladığını belirtiyor.
Vergi konusunda biraz da teknik sayılabilecek ‘Katma Değer Vergisi’nde Tevkifatın Nedenleri, Gelişimi ve Uygulama Esasları’ kitabında
Türkiye’deki kısmi KDV tevkifatına eleştirel bir bakış getiriyor. Kitapta
KDV’de tevkifat ayrıntılarıyla ele alınıyor, Avrupa Birliği uygulamalarıyla
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EĞİTİM VERİYOR
Eski hesap uzmanı, yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi Ceyhan İnaltong’un diğer bir yönü ise eğitmenliği. Türkiye
Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği (TÜRMOB) bünyesinde SMM ve YMM’lere bağımsız
denetim eğitimleri veriyor. İnaltong, özellikle geçen yıl eğitim konusunda kendisi için yoğun bir yıl olduğunu belirterek, meslektaşlarla
bilgi paylaşımının önemine değinerek, gelecek dönemlerde de benzer projelerde yer almaktan mutluluk duyacağını belirtiyor.
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şan yasal boşluğun doldurulması için bugünlere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir çalışması var. Bu çalışmada meslek örgütümüz TÜRMOB’un
da bu süreçlerdeki etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemelere yer
verildiği görülüyor.”

HERKESİN HOBİSİ OLMALI
Okuma ve yazmanın yanında seyahate ve farklı kültürlere de meraklı olan İnaltong, yurt içi ve yurt dışına yaptığı seyahatlerle her fırsatta
bunu yerine getiriyor. Özel sektörde üstlendiği yurt dışı görevlerinde tanıdığı farklı ülke insanlarının kültürlerinin hayata bakışında farklı pencereler açtığını belirtiyor. Özellikle Rus yazarlarının dünya edebiyatında çok farklı bir yeri olduğunu vurguluyor. Gitar çalıyor ve yürüyüşler
yapıyor. Herkesin günlük hayatı içinde çeşitli etkinliklerinin olmasının
gerektiğini düşünüyor. İnaltong, “Hayatın akışı içinde günlük yaşamımızda yer vereceğimiz uğraşılara sahip olmamız ve bunlardan işlerimiz
nedeniyle vazgeçmememiz, ilerleyen dönemlere de devam ettirebilmemiz
önemli. Mesleğin günlük stresleri bu uğraşlar
sayesinde atlatılabiliyor. Ayrıca, dostlarla vakit geçirmeyi, şakalaşmayı, konuşmayı ve gülmeyi asla ihmal etmemeliyiz” diye anlatıyor.
Ceyhan İnaltong, kitap çalışmalarını
elinden geldiğince devam ettirmeyi planlıyor.
Herkesin yararlanabileceği kaynaklar oluşturmanın, bilgi paylaşımının meslek mensupları için önemine dikkat çekiyor. İnternetin bilgiye erişimi kolaylaştırdığını,
ancak o bilgileri süzgeçten geçirerek
doğru olanı almanın çok önemli olduğunu
ve bunun da deneyim gerektirdiğini
vurguluyor.
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karşılaştırılıyor ve sistemin bütünüyle işleyişi ortaya koyuluyor. İnaltong,
kitaba ilişkin görüşlerini şöyle özetliyor: “Mesleki yayınlara bakıldığında,
akademik yayınlarda teori ağırlıklı ve uygulamacı yayınlarında uygulama ağırlıklı bir yapı bulunduğunu gözlemleriz. Böyle olması doğaldır.
Biz ise bu çalışmalarımızda, akademik boyutun da etkisi ile teori ve uygulamayı harmanlayan ve dolayısıyla hem akademik çalışma yapanlara
hem de uygulamacılara yararlı olabilecek bir eser oluşturmaya çalıştık.
Diğer taraftan, KDV’de kısmi tevkifata yönelik eleştirel görüşlerimiz de
ortaya koyduk.”
İnaltong’un bu ilk kitabı olmasına karşın, daha önce vergi konusundaki makalelere imza atmış. Maliye Hesap Uzmanları’nın dergisi olan Vergi Dünyası’nda bugüne kadar çeşitli makalelerinin yayınlandığını
aktarıyor. Halihazırda bu dergide yeni ve güncel konular hakkında da
yazmaya devam ediyor. Edebi anlamda da yazı yazmak isteyen İnaltong,
bu projesini ise daha ileriki tarihlere ertelemiş durumda.
Sektördeki güncel gelişmeleri de takip eden Ceyhan İnaltong, yeni
Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin gelişmeleri şöyle değerlendiriyor:
“TTK tasarısının ilk haliyle Türkiye gerçeklerine
tam oturmayan noktaları vardı. Cezaların daha
makul hale getirilmesi gibi bazı konularda revizyonlar yapıldı. Ancak yeni TTK’nın temel taşlarından olan kayıtların uluslararası finansal raporlama standartlarına göre tutulması ve sermaye
şirketlerinin bağımsız denetime tabii tutulması
konularında radikal geri dönüşler yapıldı. Özellikle denetim alanı daraltıldı. Böyle bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu tutulan çok kısıtlı
sayıda anonim şirket dışında kalan tüm anonim
şirketler denetim dışında kaldı. Meslek mensuplarını da yakından ilgilendiren bu konuda olu-
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Oyuncu Serdar
Orçin, lisede
birdenbire tiyatrocu
olmaya karar
vermiş. İlk
seyrettiği tiyatro
oyununda alkışların
cazibesine katılan
Orçin, şimdi tiyatro,
televizyon ve
sinemada başarılı
performansıyla
dikkat çekiyor.
Orçin ile
oyunculuğu
konuştuk.

‘İşimiz hayal kurmak’
BANU BOZDEMİR
Serdar Orçin, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden mezun olan
yeteneklerden biri… Tiyatro ile başlayan oyunculuk kariyerini, televizyonda ve sinemada sürdürüyor. Orçin, lisedeyken ‘birdenbire’ oyuncu olmaya karar vermiş. Liseye geldiğinde birçok yaşıtları gibi futbol oynayan, tekvando yapan bir genç iken, lise ikide okulda seyrettiği
tiyatro oyunundan etkilenip yolunu çizmiş. Daha doğrusu alkışların
büyüsüne kapılmış.
İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularından olan Orçin, televizyon
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ve sinemadaki yapımlarda da rol aldı ve alıyor. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin son sezonuna oyunculuğuyla damga vuran, final sahnesinde dizinin kötü karakterlerini öldürdüğü performansıyla alkışlanan Orçin, sinemada ise başrolünü oynağı ikinci filmin heyecanını yaşıyor. 2001’de Yazgı filmindeki performansıyla birçok ödül
alan Orçin’i bu kez genç yönetmen Can Kılcıoğlu’nun ilk uzun metraj filmi olan Karnaval filminde izliyoruz. Filmde arabada yaşayan
hatta arabada yaşaması annesi tarafından desteklenen bir adam olarak karşımıza çıkıyor. Hayatı ters gitmesine rağmen sevimlilikleriyle bu terslikleri alt eden Alis’in hayatını canlandırıyor. Serdar Orçin’le
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TİYATROYLA BAŞLADI
Serdar Orçin 21 Ocak 1976 yılında
Bayburt'ta doğdu. Tiyatroya Mehmed Beyazıd Lisesi’nde başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro okudu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’na girdi. Oyunculuk
hayatı boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nın
yanı sıra birçok tiyatroda çalıştı. Çalıştığı tiyatrolar arasında İstanbul Devlet Tiyatro-

ları hatırlayıp pısıyor. Ancak tepkisi kız tuvalete
gittiğinde o da, yanından kaçmak oluyor. Demet’le ilgili olan kısımsa o da ailesine bağımlı
ama mecburiyetten bağımlı. Onun tepkileri
de daha çok ergen gibi. Atarlanıyor, ani çıkışlar yapıyor. Anne eksikliği, büyük sorumluluklar üstlenmesi gibi. Bunları çok ön
planda göstermiyorum ama bir karakteri oluşturan şeyler bunlar sonuçta. Göstermeye çalıştığımız şey hiçbir karakter mükemmel
değil, hayatta da olduğu gibi.
Filmin vizyon süreci nasıl ilerledi, tarih belirlemekte zorlandınız mı?
Gösterim için alternatif yöntemler düşünüyor musunuz?
Olmadı İzmir’de çekim yaptığımız
düğün salonunda bir perde kurup orada izlettiririz. Orada bir hafta gösterim yapsak tamam işte. (Gülüşmeler) Eski usul pasta ve ga-

su, D.A.T. Production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları da var. İstanbul Kraliyet Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmalarında
bulunan Orçin’in, tiyatronun ilk oyununda
oynadığını belirtelim. Serdar Orçin, 2000 yılından bu yana yeni dönem Türk Sineması'nda birçok sinema filminde ve çok sayıda dizide rol aldı.

zoz eşliğinde. Şaka bi yana ama İzmir ve Eskişehir, Antalya, Bursa gibi yazları en azından birkaç açıkhava sineması, birkaç tane bağımsız film gösteren sinema salonu olsa…
Bir ay yapılsa mesela ya da bu tarz filmlerin gösterileceği salonlar gerekiyor.
Kahkahalarla gülmüyorsunuz
ama hep bir gülümseme oluşturuyor
film; aynı Alis gibi... Alis ve Serdar Orçin’i çok bütünleştirdim ben. Nasıl
oluşturdunuz karakteri?
Can (Kılcıoğlu) çok eğlenceli, kendi gibi
bir film yazmış ama sorunsalını da unutmadan çekme derdindeydi. Bu net zaten biz bir
komedi yapmayacağız, durumdan yola çıkacağız. Bir süre ortak bir dil oturtmaya çalıştık, Can da ilk çekeceği film için dili bir yandan bulmaya ve kurmaya çalıştı. Türü belli
değil, aşk filmi mi, geleneksel aileye bakan
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Karnaval’ı ve sinemadaki diğer halleri konuştuk.
Oyunculuk aşkına nasıl kapıldınız?
Bayburtluyum. Babam Almanya'da işçiydi,
emekli oldu. Annem ev kadını. Üç ablam var. 1986'da
İstanbul'a göç ettik. Ailem için başlarda zordu ama şimdi iyi ki gelmişiz diyorum. Fikirtepe Mehmet Beyazıt
Lisesi'nde okurken ikinci sınıfta okulumuzun tiyatro oyununa gitmemizi mecburi kıldılar. Gördüğüm şey karşısında büyülendim. Seneye o sahnede olmam gerekiyordu. Müjdat Gezen Tiyatro Bölümü'nü bitirdim ve
2000’den bu yana Şehir Tiyatrosu'nda oynuyorum.
Karnaval filmi eylül ayının son haftasında vizyona girmişti. Ben filmi izlerken dikkatimi çeken şeylerden biri baba olayı oldu. Alis’in
de kızın da bir baba takıntısı var değil mi?
Bizde ki baba problemlerinin çoğu anneden kaynaklanır. Annenin köprü olmaya çalışması, babayla oğlun arasına girmesi, o gerilimleri tetikler diye düşünüyorum. Bu tamamen orta sınıf aile yapısıyla ilgili…
Koruma içgüdüsüyle yapılan kavanoza çocuğu sokup
sevgiden sıkmakla sonuçlanan durumlar var. Alis gibi
30’lu yaşların ortasına geliyor ama kimle nasıl konuşacağını, iş görüşmesine nasıl gideceğini bilemiyor. Babayla problemli gibi ama aslında sevgi şiddeti bazı şeylerin dengesini bozabiliyor. Bizim filmde büyük bir sorunsal olarak göze sokulmuyor ama gösteriliyor.
Alis ilginç bir karakter… Bu karakteri bize
anlatır mısınız?
Bir tarafı aileye bağımlı o yüzden, kaçıyor arabada yaşıyor ama birkaç sokak ötede. Başını alıp gidemiyor; ekonomik bağımlılık da var. O yüzden bun-
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PARA EN SON
KONUŞULUR
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Serdar Orçin’e “Sinema oyunculuğu
yaparak geçinmek mümkün mü?” diye soruyoruz. “Hayır tabii geçinilemiyor, keşke öyle olsa.
Bir film çektiğimde birkaç sene diğer rolüme
hazırlanabilsem keşke” diye gülerek karşılık
veriyor. Filmler için fazla hazırlık sürecinin olmadığından yakınan oyuncu, şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Film zaten kendisini ifade edemiyor ki… Bana 7-8 sinema filmi geliyor da ben bunlardan en uygun olan bir tanesini seçiyorum durumu yok. Film çekilirken
para en son konuşulan şey oluyor.”
bir film mi? Ölçü ya da ne yapmış bu adamın cevabı Can’ın ikinci filminde çıkacak.
Can’ın dilinin de zamanla tanınacağını ve
oluşacağını düşünüyorum. Türk komedisi
de olacak gibi ama tam değil, dram da var.
İsmi geçti diye söylüyorum; Onur Ünlü buna
iyi bir örnektir.
Evet severiz kendisini…
Ben de severim de sevip sevmemekle ilgili değil mesele. İlk filmini çektiğinde birileri sevdiyse birileri de ‘deli herhalde’ dedi. İkinci filmde de öyle ama filmler arttıkça ve en son İstanbul Film Festivali’nde ödül alınca artık Onur Ünlü sineması diyebiliyoruz.
Filmde, Tülin Özen’le inanılmaz
bir uyum yakalamışsınız. Yeşil göz-
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ler bile uyumluydu…
Kardeş gibiyiz, benziyoruz.
Mesela bir oyuncu olarak partnerinizin kim olacağını merak eder misiniz?
Kendi maceramız müthiş bir şey
oldu. Tülin’le tanışıyorduk ama bir arada
oynamamıştık, beraber çalışmak ayrı bir
şey. Bazen de tanıştığın insanla birlikte iş
yapmayalım dersin. Bizimki olur da bu kadar olur gibi bir şey oldu. Tülin’le de filmde annemi oynayan İpek Bilgin’le de. Sanırsın yörüngede dolaşıyormuşuz, sonra birbirimizi bulmuşuz gibi. Ben öyle hissettim
yani. Filmden önce çalışma imkanımız da
oldu. Tülin hayatta rast gelebileceğim ender oyunculardan. İpek aynı zamanda hoca

ALDIĞI ÖDÜLLER
• 13. Afife Tiyatro Ödülleri : Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu - Maskeliler – 2009
• Antalya Altın Portakal Film Festivali
: Jüri Özel Ödülü - Yazgı (film, 2001) – 2001
• Ankara Uluslararası Film Festivali Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü - Yazgı
(film, 2001) 2001
• Çasot Jüri Özel Ödülü - Yazgı (film,
2001) – 2001
• Sadri Alışık Ödülleri : Umut Veren
Oyuncu Ödülü - Yazgı (film, 2001) 2002
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oldu bize. İkisini de görünce sarılmak
istiyorum.
Dizileri çok fazla tercih etmeyen bir oyuncusunuz. Behzat
Ç’de geçen sezon vardınız değil mi?
TV’de kendimi görebildiğim işlerde olmayı tercih ediyorum. Bugüne
kadar hiç olmadım desem; altı dizide oynamışımdır.
Eve Dönüş: Sarıkamış
1915 filminde de oynadınız, değişik bir filmdi. O filmle ilgili neler söylersiniz?
Üç sene öncesinden aldığım,
ilginç bir senaryoydu. Etkilendim
tabii ama bir yandan da ‘Nasıl bir şey
olacak’ diye kaygılandım. Yönetmenin ilk filmi ve Sarıkamış gibi özel
ve biraz da sakıncalı bir konu. Ama
Sarıkamış’a bambaşka bir açıdan yaklaşan, sonunda savaşa dair bir şeyler de söyleyen ama bunu ajite etmeden başarabilen bir filmdi. İki tane
çılgın insan çıktı böylece karşıma. Yazarlardan Serdar Tantekin okuldan
arkadaşımdır. Alphan Eşeli ile de bu
sayede tanışmış olduk. Sami diye bir
karakter oynadım, bambaşka bir de-

neyimdi.
Her filmde oynar mısınız?
Sinemayı çok seviyorum ama
her filmde oynayamam açıkçası…
Film çekme hayaliniz var
mı?
Bizim işimizin baş aktörlerinden birisi hayal kurmak. Belirgin
bir şey yok ama hayal kurmak hep
var.
İnsanların ilham kaynaklarının değiştiğini, yok edildiğini
düşünüyorum. Siz bu konuda ne
dersiniz?
Her yeri steril, yeni pırıl pırıl
yapmak, eski olanı (hafızası olan) yıkmak bilinçaltımızı yıkmak gibi geliyor bana. Örneğin Emek Sineması’nda çok güzel filmler izledim.
Şehrin tarihi belleği bunlar, orada olmak zorundadır, hiç kimse de gitmeyebilir. Emek Sineması’na kimse
de gitmeyebilir ama devletin bunu korumak zorunluluğu vardır. Çünkü o
bir bellek oluşturur orada. Böyle giderse, şehirler sadece gökdelenlerin
olduğu bir şehir olarak kalacak.
Bunun mantık ve duyguyla izah
edilebilir yanı yok.

OYNADIĞI FİLMLER
VE DİZİLER
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l Gümüş (dizi) 2005 Onur
l Hayalet 2004 Yusuf
l Bekleme Odası 2003 Kerem
l Mühürlü Güller 2003 Esat
l Abdülhamit Düşerken 2002
Mustafa Kemal
l Gülbeyaz 2002 Tahir Demiroğlu
l Sır Çocukları 2002 Ziya
l Yazgı (film, 2001) Musa
l Köçek 2000
l Artık Çok Geç 2000 Karslı
l Üçüncü Sayfa 1998 Ev Sahibi
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l Karnaval 2013 - Alis
l Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 2012-2013 – Barbaros
l Eve Dönüş: Sarıkamış 1915
- 2013 - Onbaşı Sami
l Devrimden Sonra – 2011
l Mükemmel Çift Rafet Dereci
l Haneler 2009
l Ölüler 2008
l Ali'nin Sekiz Günü 2008 Ali
l Barda 45
l Yolda / Rüzgar Geri Getirirse
2005 Sedat
l Tombala 2005
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Haydi yeni
bir işe girişin!
Girişimcilik, son dönemde dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de öne çıkıyor
ama ülkemizde risk almayı ve yenilikleri
desteklemeyen bir kültür var. Sabancı
Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Direktörü
Kutlu Kazancı ile girişimcilikte yapılan
hataları konuştuk.

KARİYER

GAYE DELEN
Yıllarca maaşlı çalıştıktan sonra kendi işini yapmaya karar verdi.
Çocukluğundan beri hep kendi işini yapmak istediği için üniversiteyi bitirir bitirmez şirket kurdu. İşten çıkarılınca yıllardır hayali olan girişimciliği denedi. Aileden girişimci olduğu için
babasının işiyle çalışma hayatını sürdürüyor…
Bu ve benzeri nedenlerle girişimciliğe adım atan pek çok insan var. Adım atmayı da düşünen niceleri… Girişimcilik, son
dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de öne çıkan bir kavram. Hükümetlerin ekonomi politikalarında da yerini alıyor. Pek
çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik istikrarın devamı ve istihdam sorununun çözümü girişimcilerin teşvik edilmesinde görülüyor.
Peki, Türkiye’de girişimcilik ne du-
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rumda, bir girişim nasıl kurulur, girişimci olmak isteyenlerin neler yapması gerekir, en çok yapılan hatalar neler?
Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Direktörü Kutlu Kazancı,
Türkiye’de genç ve yetenekli bir nüfus bulunduğunu belirterek, ancak
aile, okul ve kurumsal kültürün bu yeteneklerin risk alarak yeniyi yaratmalarını çok desteklemediğini söylüyor. Ancak
eskinin bu anlayışı da yavaş yavaş yok olmuyor
değil. Üniversitelerde ve kurumsal hayatta girişimcilikle ilgilenenlerin sayısı giderek artıyor.
Kazancı’ya göre, girişimci olanların bir
alanda fark yaratması gerekiyor. Bir kitlenin hayatını kolaylaştırması, iyileştirmesi veya güzelleştirmesi şart. Kazancı, “Yeni bir girişimde bir sorunu çözmek veya ihtiyacı mevcut çözümlerden daha
iyi veya daha uygun fiyata karşılamak gerekiyor.
Yeni ve daha iyi bir değer önerisi sunmak şart. Girişimcilerin en çok zorlandıkları alan bu. Müşteri
bulmak, müşterileri anlamak, onların isteyeceği
ürün ve hizmetleri geliştirmek. Girişimcilere ilk olaKutlu
Kazancı
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rak hangi sorunu çözdükleri
veya hangi ihtiyacı karşılamaya çalıştıklarını tespit etmelerini
tavsiye ederim” diyor.

ORTAKLIĞI YANLIŞ
YAPIYORUZ
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KENDİNİ MOTİVE ET, DİSİPLİNLİ OL
Kötü alışkanlıklardan vazgeçmek zordur. Ancak hayatınızı zora sokan alışkanlıklardan vazgeçebilmek için öncelikle kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Kötü alışkanlıklardan vazgeçmek için
yapılması gerekenler şöyle: 1-Plan yapın, 2-Disiplinli ve bilinçli olun, 3-Doğru yaklaşım edinin, 4- Engel koyun, 5- Pozitif davranışlar edinin, 6- Kendinizi ödüllendirin, 7- Sürece başkalarını dahil edin

BUNLARA DİKKAT EDİN!
Yeni girişimciler, akıllarına bir iş fikri veya proje geldiğinde herhangi bir
plan yapmadan, araştırmadan, rakiplerini tanımadan hemen
o işe atılmak istiyorlar. Fakat bu atılım çoğu zaman başarısız girişimcilerin ve işletmelerin oluşmasına neden oluyor. İstatistiklere göre Türkiye’de işletmelerin yüzde 50'si ilk iki yılda, yüzde 70'i ilk beş yılda kapanıyor. Bu sonla karşılaşmak istemeyenlere şunlara dikkat
etmesi öneriliyor:
l İş fikrinizi kağıda yazıp, detaylandırın: İş fikrinizin tam
olarak ne olduğunu yazamazsanız işinizi anlatacağınız kişileri de ikna edemezseniz. Mutlaka iş planı
çıkarın.
l İş fikriniz uygulanabilir mi? Bunu anlamanın en kolay yolu rakipleri incelemektir.
Fikrinizin yapılabilirliğini mutlaka araştırın.
l İşi netleştirdikten sonra ne yapmalı: Fikriniz kafanızda oturdu ve bu işi yapmak için yola koyulacaksınız. Önce ofis mi kiralayacaksınız, evden mi çalışacaksınız ona karar verin.
l Kuruluş işlemleri: Yer kesinleştikten sonra evden veya kiraladığı işyerinden çalışan
herkesin vergi dairesine başvurması, vergi numarası ve Bağ-Kur kaydı yaptırması zorunlu. Bu işlemlerden sonra girişimci ilgili odalara kayıt olur, noterden imza sirküleri ve şirket sözleşmesi gibi belgeleri alır.
l Demirbaşlar: Kuruluş işlemleri sürerken işletmenize alacağımız makine teçhizat-ofis donanım-yazılım gibi demirbaşların araştırmalarını yapın ve faaliyete geçmek için mutlaka bunları alın.
l İnsan kaynakları: Girişimcilerin en büyük yanlışı ‘her şeyi ben bilirim’ düşüncesidir.
İşin ehli, nitelikli elemanlarla çalışmayı dikkate alın.
l Açılış, tanıtım: Yeni girişimi, hizmeti, ürünü tanıtmak çok önemli. Siz isterseniz dünyanın en verimli ürününü, hizmetini üretin eğer ondan kimse haberdar değilse satış yapamazsınız.

KARİYER

Kutlu Kazancı, her yerde girişimlerin en büyük başarısızlık nedeninin bir açığı kapatmaması olduğunu kaydediyor ve ekliyor: “Türkiye'deki
girişimlerde en çok görülen
hatalardan biri ise Türk girişimcilerin iyi ortaklık yapmamaları. Acele davranıyorlar,
hisseleri hemen başta paylaştırıyorlar. Ortak olurken baştan
oturup neyi, kimin, nasıl yapacağını ve anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğini belirlemiyorlar.”
Türkiye’nin en çok hizmet ve ticaret sektöründe girişimci çıkardığını da aktaran
Kazancı, şunları belirtiyor: “Teknoloji alanında ise uzun süre eticaret ön planda gidiyordu.
Mobil ve oyun girişim sayıları artıyor. Girişimciler öncelikle ne kadar risk alabileceklerini belirlemeliler. Örneğin, gıdayla ilgileniyorsa ancak çok sermayesi
yoksa önce kendi mutfağında
bir şeyler pişirip satmayı deneyebilir. Mobil uygulamalarla
ilgileniyor ancak tam zamanlı
işi var ve parası yoksa bir projeye ufak emek ortağı olabilir.
Girişimcilikte aile kültürü de çok
önemli. Aile ve erken çocukluk
ortamı yaratıcılık, risk almak ve
kişilik gelişimi için çok önemli.”

İSMMMO YAŞAM l 35

Öğrenciler sınav
dönemlerinde
huzursuz, kaygılı
ya da agresif
tavırlar
sergileyebiliyor.
Uzmanlar, başarıyı
olumsuz etkileyen
sınav stresiyle
mücadele
konusunda ailelere
çok iş düştüğünü,
anne-babanın
ortamı
normalleştirmeleri
gerektiğini
söylüyor.

Sınav stresiyle başa çıkın
EĞİTİM

CAN KIZILDAĞ
Sınav kaygısı yaşayanların unutkanlık, dikkat dağınıklığı, odaklanmada güçlük, algılama zorluğu ve okuduğunu anlayamama gibi durumlarla karşı karşıya olduğunu belirten Memorial Hizmet Hastanesi
Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Mehmet Güdük, "Yoğun kaygının süreklilik
kazanması; kişide sıkıntı, huzursuzluk, gerginlik, mutsuzluk, karamsarlık ve sinirliliğe yol açmaktadır. Zihin devamlı sınavla ve başarısızlık durumunda olabileceklerle meşguldür. Bu nedenle aşırı endişe hali
gözlenmektedir. Kaygılı düşünceler sonucunda öğrencide özgüven eksikliği gelişebilir" diyor.
Güdük, sınav kaygısına yol açan nedenleri; sınavın gelecek planlanmasında belirleyici olması, geçmişteki olumsuz sınav deneyimleri,
başarı odaklı mükemmeliyetçi tutum, kişinin ve ailenin yüksek beklentisi,
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hedeflerin netleştirilmemesi ve gerçekçi olmayan hedefler, ailenin yanlış tutumları, hazırlık süresince yanlış çalışma şekli ve zamanı iyi değerlendirememe olarak sıralıyor.

ESNEK PROGRAM YAPIN
Sınav kaygısının kontrolünde en önemli aşamanın, hedeflerin gerçekçi bir biçimde belirlenmesi ve buna yönelik planlı bir çalışma programı oluşturulması gerektiğini kaydeden Mehmet Güdük’ün önerileri
şöyle: "Geçmişteki başarısız sınav deneyimlerinin tekrarlayacağı düşüncesi,
kaygıya sebep olmaktadır. Ancak bu deneyimlerden sınava hazırlık sürecinin planlanmasında, eksik ve yanlışlıkların giderilmesinde yararlanılmalı. Çalışma süresince hazırlanacak programa uyulmalı; ancak
çok katı bir program yerine daha esnek bir program planlanmalı. Rahat bir çalışma ortamı oluşturulmalı, dikkati dağıtacak uyaranlar or-
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tamdan uzaklaştırılmalı. Haftada birkaç saat
mutlaka sosyal etkinliklere ve keyif alınan aktivitelere zaman ayrılmalı. Hazırlık süresince
sağlıklı bir uyku düzeni sağlanmalı, yeterli ve
dengeli beslenme ihmal edilmemeli. Daha az
uyumak için aşırı kahve, çay ve enerji içeceklerinden kaçınılmalı, bu amaçla herhangi
bir uyarıcı ilaç kullanılmamalı."
Kaygıyı kontrol etmek için nefes ve gevşeme egzersizleri uygulanmasını tavsiye eden
Güdük, bunun için nefesin burundan yavaş ve
derin bir şekilde alınıp, ağır bir şekilde ağızdan verilmesi gerektiğini kaydediyor. Gevşeme egzersizlerinde vücudun tüm kasları gevşetilip kas gerginliği azaltılarak gevşeme
sağlandığını belirten Dr. Güdük yapılacak kısa
yürüyüşler ve egzersizlerin kaygıdan kaynaklanan huzursuzluk ve hareket etme isteğini azaltmada yardımcı olacağını vurguluyor.

AİLELERE ÖNERİLER
Sınav kaygısını azaltmak için ailelere
de önemli görevler düşüyor. Uzmanlar, ailelerin öğrencilere ekstra stres yüklememesi gerektiğini söylüyor. Sınavın hemen öncesinde
ailelerin çocuğa normalden aşırı farklı davranmaması gerektiğini belirten uzmanlar,

AZ HEYECAN
BAŞARIYI
GETİRİR
Sınav stresiyle mücadele etme
konusunda değerlendirmelerde bulunan Uzman Pedagog Mehmet Teber
ise heyecan duymanın abartılmadığı sürece yararlı bir duygu olduğunu
söylüyor. Teber, "Eğer korkmazsan,
ağzından köpükler saçarak sana
doğru koşan bir köpekten kaçmazsın.
Korku seni korur; diğer tüm duygular gibi... Ancak bu duyguları abartmamak gerekiyor. Heyecan duymak
aslında o şeyi ne kadar önemsediğini gösterir. Sınavlarda heyecanlanmak
çok normal bir şey. Ancak boş veren
insanlar heyecanlanmaz. Heyecan
bize başarıyı getirir" diyerek heyecan
duygusunun yararını anlatıyor. Sınav
stresini yenmenin bir yolunun da pozitif senaryolar kurmak olduğunu kaydeden Teber, sınav başlamadan önce
öğrencinin daha önce başarılı olduğu başka bir sınavı düşünerek "Bu sınavdan da başarılı olacağım" demesi
gerektiğini söylüyor.

EĞİTİM
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"Sana güveniyoruz,
hepsini yaparsın" şeklinde baskı yaratacak cümleler kullanılmamasını öneriyor. Güdük, anne-babanın beklentilerinin
çocuğun akademik ve
sosyal becerileriyle
uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Dr. Güdük ailelere şu tavsiyelerde bulunuyor: "Çocuğun kaygılarını dillendirmesine fırsat verilmeli, ebeveynler kendi kaygılarıyla baş etmekte kullandıkları çözüm yollarını ifade etmeliler. Sınavın sadece
bir fırsat sağladığı belirtilmeli, çocuğun kişiliğinin ve zekasının ölçütü olmadığı bilinmeli. Ayrıca ebeveyn tarafından gösterilecek
sevgi ve ilginin de belirleyicisi olmadığı/olmayacağı anlatılmalı. Öğrenci akranları ile karşılaştırma yapılmamalı. Öğrencinin uyku ve beslenme gibi fiziksel ihtiyaçları bu dönemde dikkatle gözetilmeli, çalışma zamanları dışında
arkadaş ilişkileri, spor ve sosyal etkinlikler ile
desteklenmeli.”
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Çocukların küçük gibi
görünen korkuları
önemsenmezse,
zamanla onların
hayatını olumsuz
etkileyecek fobilere
dönüşmesi olası.
Uzmanlar,
“Çocuklarının
korkuları olduğunu
fark eden anne ve
babalar; onlara
yaklaşımlarını
değiştirmeli: hatta
profesyonel yardım
almalı” diyor.

Küçüklerin korkularını
küçümsemeyin
SAĞLIK

GÜLŞEN KANDEMİR
Gülseren Hanım, üç yaşındaki oğlu Ali’nin isteksiz yemek yemesinden
yorulmuştu. O da son zamanlarda kendi çocukluğundan aklında kalan sihirli bir cümleyi oğluna söylemeye başlamıştı. “Bak şimdi öcüler gelecek;
aç bakayım ağzını” dedikçe Ali daha çok yemek yemeye başlamış; Gülseren
Hanım da derin bir nefes almıştı. Gülseren Hanım şimdilik rahatlasa da oğlunu büyük korkuların kıyısına attığının farkında değil. Küçük sanılan bazı
korkular hayat boyu gidebilecek fobilerin kapısını aralayabilir.
Reem Nöropsikiyatri Merkezi’inden Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet
Yavuz, korku duygusunun, bebekliğin dördüncü ayından itibaren başladığını belirtiyor. Her korkunun fobi olmadığını belirten Yavuz, “Köpekten korkulur, hızlı gelen arabadan korkulur. Yani korkuda, kaçınılacak bir
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durum ya da nesne vardır. Fobide ise neden olacak nesnesi yoktur. Anlamsızdır; kendisine zarar gelmeyeceğini bilse dahi kişi korkmaya devam
eder” diyor.

BÜYÜYEN KORKULAR
Dünyaya yeni gelmiş, her şeye yabancı bir bebek gürültüden, ani
hareket eden nesnelerden korkarken, 2-3 yaş aralığındaki çocuklar yüksek ses, gök gürültüsü gibi şeylerden korkuyor. 3-5 yaş arası çocuklarda
ise gelişmekte olan hayal gücü sayesinde korkunun kaynağını gerçek nesnelerin yanında hayali kişi ve olaylar alıyor. 5-12 yaş arası çocukların çevreyle olan etkileşimi artarken, gerçekle hayali ayırt etmeyi, kuralları öğreniyorlar. Bu yaştaki çocuğun korkuları daha çok hırsızlık, toplumsal düzen içinde cezalandırılma, bedensel yaralanmalar üzerine yoğunlaşıyor.
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Peki çocuklarda doğal olarak tanımlayabileceğimiz bu korkular
nasıl fobiye dönüşüyor? Bu sorunun yanıtını; Dr. Mehmet Yavuz şöyle veriyor: “Anne ve babaların ‘Öcüler gelecek, yemeğini ye bakalım’ gibi oldukça pratik ve sonuç odaklı gözüken sözleri çocuğun korkularının pekişmesini, zihinlerinde ebeveynlerinin de onayladığı bir
korku kaynağı oluşmasını sağlıyor. Bebeklik ve çocukluk döneminde farklı nedenlerle korkutulan çocuk, yanlış ebeveyn tutumları nedeniyle korkmayı öğreniyor. Korkusu, sürekli bir kaygıya ve dolayısıyla fobiye dönüşüyor. Ebeveynlerin özellikleri ve tutumları çocukları
olumsuz etkiliyor. Tedirgin, aşırı koruyucu, halk arasında ‘pimpirikli’ olarak tanımladığımız anne-babaların çocukları, bilinçli ya da bilinçsiz olarak ‘Galiba güvende değilim ki annem onu yapma, oraya gitme diyor ’gibi düşünceler içerisine giriyor ve korku davranışı
geliştiriyorlar.”

ÇOCUK FOBİLERİ
Genel fobi çeşitlerinin tümü çocuklarda da görülebilir. Spesifik bir nesne ya da durumdan sürekli korkma durumu olarak nitelendirilen ‘özgül fobilere’ çocuklarda da sık
sık rastlamak mümkün. Özgül fobilerde korkunun kaynağı; hayvanlar, böcekler, fırtına,
rüzgar, yükseklik olabildiği gibi yara, kan, toplu taşıma araçları, asansörler gibi yerler
olabilir.
Çocuklarda sosyal fobiler de azımsanmayacak oranda görülüyor. Bu korkunun
kaynağı, sosyal ortamlar... Bu fobiye sahip çocuklar; tanımadığı kişilerle konuşmaktan çekindikleri gibi insanlarla iletişime girerken yüzü kızarabiliyor; kalp
çarpıntısı bile yaşayabiliyorlar. Sınıf ortamında bildiği sorulara cevap
verememe, sınavlarda aşırı heyecanlanma, sıkılma, çarşıda satıcıdan
bir şey istemekte zorlanma davranışları sosyal fobinin belirtileri arasında gösteriliyor.

ANNE-BABALAR NE YAPMALI?
Reem Nöropsikiyatri Merkezi’inden Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, korkularıyla başa çıkmaya çalışan çocuklara ebeveynlerin nasıl yaklaşması gerektiğini şöyle anlatıyor:
l “Dünya, senin güvende olduğun bir yer” mesajını her hareketinizde, sözünüzde hissettirin.
l Gelişim dönemine özgü doğal korkularını yenmek için güven verici, açıklayıcı, korkuyu desteklemeyen bir tutum içinde olun. Örneğin, “Karanlıktan korktuğunu biliyorum, ama tut elimi ışığı açıp bir şey olmadığını görelim” deyin.
l Çocuklarınızda empati kurun. Korkularını küçümsemeden, onların çocuk
dünyaları içinde yorumlayalım.
l Etkili iletişim kurup, yansıtma yapın. Konuşurken, diz çökün, onunla eşit
seviyeye gelin, onu anladığınızı hissetmesi için söylediği kelimeleri tekrar ederek,
sakinleşmesini sağlayın.
l Çocuğunuza sarılmaktan çekinmeyin.
l Disiplin aracı olarak korkuyu kullanmayın. Korkulu masallar anlatmayın.
l Çocuğunuza model olun. Çocuklar yetişkinleri taklit eder. Örneğin köpek
fobisi olan çocuğumuz uzakta dururken, gidip yavru bir köpeği sevebilirsiniz.
l Açıklama yapın. Korkusu hakkındaki sorulara sabırla cevap verin.
l Gelişim dönemine özgü olmayan, çocuğunuzun ve sizin yaşam kalitenizi
bozan fobilerde bir uzmandan destek alın.

ONLARI FARKEDİN

EYLÜL - EKİM 2013

larda fobilerin tedavisinin nasıl yapılacağını ise şöyle anlatıyor: “Özgül fobilerin
tedavisinde korkunun kaynağına yönelik terapiler ya da davranışsal terapiler yapılabilir. Davranışsal bir yöntem olarak kullanılan sistematik duyarsızlaştırmada,
korkunun kaynağı olan duruma kişi aşamalı olarak karşı karşıya getirilir, korkulan nesne çocuk için sıradanlaştırılır. Örneğin köpek fobisi olan çocuğa en az
kaygı uyandıran köpek resmi göstermekle başlanıp, son seanslara doğru köpekle
fiziksel temas sağlanılarak devam edilir.”

SAĞLIK

Hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerin sosyal fobili ya da
bu fobiye meyilli çocukları fark etmeleri önem taşıyor. Bir anne veya
baba, çocuklarının sosyal ortamlara, bir topluluğa, başka insanların
ya da çocukların olduğu kalabalıklara girmekten kaçındığını fark ederlerse bunun üstünde durması gerekiyor. Dr. Mehmet Yavuz, “Çocuklarının korkuları olduğunu fark eden anne ve babalar; çocuklarına olan tutum ve yaklaşımlarını değiştirmeli, hatta daha önemlisi profesyonel yardım almalı” diyor. Dr. Yavuz, genel olarak çocuk-
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K A P A K

Lüks yaşamın alternatifi sade yaşam
Tüketim çılgınlığına, lükse, israfa karşı çıkanlar ‘sade yaşam’ hareketi
etrafında birleşiyor. Dünyada 30 yıl önce ilk kez taraftar bulan
hareket, 2001 ekonomik krizi sonrasında Türkiye’de de tanınmaya
başladı. Sanal alemde örgütlenen sade yaşamcıların televizyona,
alışveriş merkezlerine ve kredi kartlarına adeta alerjileri var.

İÇİNDEKİLER

14

Z İ R V E D E K İ L E R

Şiddet toplumsal seferberlikle yok edilebilir
Sema Aksoy, Gezi Direnişi esnasında Ankara Barosu'nun çeşitli
suçlamalarla karşı karşıya kaldığı dönemde göreve geldi. Aksoy, "Temel
ilkemiz, insan hakları ve hukukun üstünlüğüdür. O yüzden bir grubun
veya siyasi görüşün yandaşı veya muhalifi değiliz" diyor.
10

D O S Y A

İstanbul’un taşı toprağı trafik!
Hızlı göç ve nüfus artışına paralel toplu ulaşımda doğru hamlelerin yapılmaması
İstanbul’da trafik sorununu kronikleştirdi. Ancak Marmaray gibi yeni projeler
İstanbulluları yeniden umutlandırdı. Peki, yıllardır üzerinde çalışılan yeni projeler
İstanbul trafiğini rahatlatmaya yetecek mi? Uzmanlar ve toplumun
24
farklı kesimleri İSMMMO Yaşam’a çözüm önerilerini anlattı.

GÜNDEMİN SESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

Kitap hayalini gerçekleştirdi
Yazıya küçüklüğünden beri ilgi duyan meslek
mensubu Ceyhan İnaltong, kitap yazma hayalini
serbest çalışmaya başladıktan sonra gerçekleştirmiş.
Yüksek lisansını tamamlarken yazdığı, vergi
alanındaki kitabıyla bu alanda
çalışanlara ışık tutmayı hedefliyor.
28

Melih Aşık: Türkiye’de yazar olmak zor iş
Türk basınının duayen isimleri arasında
yer alan Melih Aşık, 32 yıllık yazarlık
serüvenini anlatırken köşesinin de
'ciddileşmek zorunda kaldığını'
belirtiyor.

6 2 .
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‘İşimiz
hayal
kurmak’
Oyuncu Serdar Orçin, lisede birden bire
tiyatrocu olmaya karar vermiş. İlk seyrettiği
tiyatro oyununda alkışların cazibesine katılan
Orçin, şimdi tiyatro, televizyon ve
30
sinemada dikkat çekiyor.

Girişimcilik, son dönemde dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de öne çıkıyor. Sabancı
Üniversitesi’nden Kutlu Kazancı ile
34
girişimcilikte yapılan hataları konuştuk.

Akvaryumların alımlı ve güzel balıkları betalar; ne kadar
uygun ortamda beslenirlerse o kadar çok güzelliklerini
sergileyebilirler. Dişi betaları beslerken, bol bitkili
akvaryum ortamı oluşturmanız da gerekiyor.

Alımlı ve güzel betalar
DOSTL ARIMIZ

ILGIN ŞENYÜZ
Çocuklarının balık besleme isteğini geçiştirmek isteyen birçok aile;
küçük bir kavanoz alıp, içine genelde birkaç balık koymayı tercih ederler. Genellikle de bu hak etmedikleri ortamlarda yaşamak zorunda kalan dostlarımız; beta balıklarıdır. Aslında onlar akvaryum dünyasının asil
ve mağrur balıkları… Onlara hak ettikleri ortam sağlanırsa güzelliklerini cömertçe sergileyebilirler…
Önce beta balıklarının neden fanusta, kavanozda ya da bardakla
beslenmemesi gerektiğini anlatarak başlayalım. Küçüklüklerinden itibaren yeterince geniş akvaryumlarda beslenen betalar çok canlı ve sağlıklı olurlar. Yüzgeçlerinin, renklerinin ve hareketlerinin güzelliklerini sonuna
kadar gösterirler. Mutsuz kavanoz betaları ise sarkan yüzgeçleriyle süklüm püklüm bir görüntü sergilerler. Bir akvaryuma konulduklarında bir
süre yüzdükten sonra yorulup dibe çökerler.
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Betalar ne kadar geniş alan bulurlarsa, o kadar dirençli ve güzel
bir görünüme sahip olurlar. Bu alımlı dostlarımız için en ideal akvaryum,
yüksekliği 30 santimetre, genişliği 30 santimetre olanlar…
Betaların akvaryumunun ısısı en az 22°C - 24°C olmalı. Bu ideal
sıcaklığı tutturamayıp su 26-28 dereceye çıksa bile betalar ölmez. Ancak
bu durumun balıkların çabuk yaşlanmasına neden olup, ömürlerini kısaltacağını belirtelim.
Peki beta balıklarını nasıl beslemelisiniz? Beta yavrularını ilk 1-2
hafta yumurta sarısı ile besleyebilirsiniz. Daha sonra pet shoplardan rahatlıkla bulabileceğiniz yavru yemi ve beta yavrularının bakımı için özel
yemlerden alabilirsiniz. Yavrulara yedireceğiniz yemlerin kaliteli olmasına özellikle dikkat etmelisiniz.
Aslında beta balıklarını beslemek zor değil. Dostlarımız beslenmelerinde çok da seçici davranmıyorlar. Genel olarak betalar kaliteli kuru
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yemler, canlı yemler ve dondurulmuş
yemlerle beslenebilir.

DİŞİLER İLGİ İSTİYOR

EYLÜL - EKİM 2013

KAVGACILIKLARIYLA
ÇOK ÜNLÜLER
Erkek betalar güzelliklerinin yanında kavgacılıklarıyla ünlü… Doğada
geniş alanda genellikle seremonileşmiş gövde gösterilerinden sonra zayıf tarafın kaçmasıyla sona eren zararsız karşılaşmalar, dar akvaryumlarda ölümüne mücadelelere dönüşebilir. Tayland'da tıpkı dövüş köpekleri gibi, dövüş
betaları yetiştirildiği biliniyor. Dövüşçüler hep kısa yüzgeçleriyle daha güçlü
vahşi erkek betalardan seçiliyor. Erkek betalar; akvaryuma yeni konulduklarında birbirlerine solungaç ve yüzgeç kabartarak gözdağı vermeye başlarlar.
İkinci safhada yanal salınımlarla kuyruklarıyla suyu hasımlarına karşı itip,
şaşılacak kadar güçlü su akıntıları oluşturarak güç gösterisi yaparlar. Üçüncü safhada artık hassas solungaç ve göz çevresini ısırmak üzere gerçek saldırılar başlar. Taraflar bir açık yakalamak için hızla birbirlerinin çevresinde
dönmeye başlarlar. En tehlikeli dördüncü safhada ise taraflar rakiplerini ağızlarından yakalayarak tabana doğru bastırmaya, böylece olabildiğince uzun
süre yüzeyden hava almalarını engellemeye çalışırlar. Bu dövüş aşamaları
tekrar başa dönerek sonuncusuna gelerek saatlerce sürebilir. Çoğu zaman da
dövüş sonunda betalar yorgunluktan son nefeslerini verebilir.

DOSTL ARIMIZ

Beta balık besleyeceklerin bilmesi
gereken en önemli şeylerden biri de dişi
betaları tanımak… Aynı akvaryumda
hem erkek, hem dişi besleyecekler dişilere gereken ortamı sağlamak için hassas olmalı. Genelde piyasada dişi beta
bulmak zordur… Ancak bulursanız da
ona gereken konforu sağlamalısınız. Erkeğin darbelerinden korunmak için dişi
betanın formda olması gerekiyor. Yine
erkeğin dişi betaya zarar vermesini
önlemek için akvaryumun büyük ve bol
bitkilendirilmiş olması da şart. Bitkiler
akvaryuma oksijen kazandıracağı için
dostlarımız için uygun bir yaşam ortamı yaratıyor. Beta balıkları canlı yemi çok
severler. Bulabilirseniz canlı yem verebilirsiniz. Betalar zaten doğada daha çok
sivrisinek larvalarıyla beslenirler.
Gelelim beta balıklarının üremesine… Beta balıkları
yılın her ayında yumurta dökseler de en elverişli aylar; eylül
ve ekim aylarıdır. Dişi beta, ömrü boyunca ancak 10 kez yumurta dökebilir. Üretimleri için orta boy bir akvaryum kullanılmalı ve ortasından ikiye bölünmeli. 10-20 santimetre dinlendirilmiş su ile doldurulan akvaryum erkek betanın yapacağı hava kabarcıklarını tutmaları için su üstü bitkileriyle bitkilendirilmeli. Erkek ve dişiyi, ikiye ayrılmış akvaryumun iki
yanına ayrılarak koymalısınız. Dişiyi camın arkasından gören
erkek balık, bir miktar kur yaptıktan sonra süratle yuvayı yapmak için çalışmaya başlar. Su üzerinde sabun köpüğünü andıran yuvanın kalınlığı ortalama 2 santimetre kadar bir yer
kaplar. Erkek balık yuvayı ağzına aldığı hava ve tükürük salgısıyla oluşturduğu baloncuklarla kurar. Yuva bitince camın diğer yanındaki dişiye yönelir ve kur yapmaya başlar; solungaç ve yüzgeçlerini kabartır, rengi daha parlak ve canlıdır.
Üretimde sağlıklı akvaryum betalarından çok daha iyi
sonuç alındığını da belirtelim. Yuvayı kuracak, dişiye kur yapacak ve sonra yavrulara bakacak enerjiyi zor (veya hiç) bulamayan kavanoz betaları, genellikle üreme sürecinden kısa
bir süre sonra ölürler.
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LEZZET

En meşhur badem ezmesi
Meşhur Bebek Badem
Ezmesi’ndeki lezzetler
tamamen el emeği ile
hiç katkı maddesi
kullanılmadan
üretiliyor; başka da
şubesi yok. Bu özel
mekanın varisi Sevim
İşgüder, “Her ayrıntı
önemli, her hareket
anlamlı. Yoksa malzeme
belli, tarif kolay. Su,
şeker ve badem” diyor.
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GAYE DELEN
Dil üzerinde pütürlü
yumuşak bir tat bırakıyor.
Bademin lezzeti damakta eriyip giderken, tadını ömür
boyu unutmak mümkün olmuyor…
İstanbul’daki Meşhur
Bebek Badem Ezmesi’nden
badem ezmesi yiyenlerin her
daim yaşadığı eşsiz deneyim,
bu. Hiç katkı maddesi kullanmadan, doğal yollarla el yapımı üretilen ezmenin tadına doymak
mümkün değil. Bebek’te hemen cadde kenarında,
gizemli camekanı ve kokusuyla adeta içeri davet ediyor sizi…

Dükkanın girişi de
bir hayli şık. İlk bakışta
özenle düzenlenmiş şeker müzesi izlenimi veriyor. Girişte hemen sağda
el işlemesi panoda ‘Yaşasın Şeker’ yazısına dikkat etmemek imkansız.
Burası, badem ezmesinde Türkiye’nin en
eski ve en köklü dükkanı.
Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Sevim İşgüder tarafından işletiliyor. Ailenin
kökeni Mudanya’ya dayanıyor. Meslek dededen babaya, babadan da anneye ve sonra da Sevim ve
Sema İşgüder adlı iki kız kardeşe kalmış. Ailenin
badem ezmesine üretmeye başlama tarihi resmi ola-
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TARİHİ DOKUSUNU KORUYOR
Meşhur Bebek Badem Ezmesi’nin tek şubesi var. Sevim İşgüder, şube açma taleplerini hep
reddetmiş. Doğal malzemelerle, el yapımı üretildiği için başka şube açmak istememiş. Badem ezmesinin ayıklamasının bir kısmı hariç yüzde 75’i insan eliyle yapılıyor.
Badem ezmecisinin dekorasyonu da çok özel. Kapısından girince adeta tarihi bir şölene adım
atıyorsunuz. Ahşap raflarda dizili şekerlikler, dükkanın atmosferi yıllara mekan okuyor. Eski şeker dükkanlarının havasını bugüne taşıyor. Duvardaki ‘Yaşasın Şeker’ sloganı da ilgi çekici. Meşhur ezmecide, akide şekeri, lokum, drajeler gibi farklı çeşitler de bulunuyor.
Meşhur Bebek Badem Ezmesi, ilk kez Bebek 500 nüfuslu bir köyken dükkanı açmış. Bulunduğu kısımda yol çalışması yapılması nedeniyle 1961-1967 yıllarında farklı bir apartmanın altındaki dükkana taşınmış. 1976’dan beri de şu andaki dükkânında faaliyet gösteriyor.
Adres: Cevdet Paşa Caddesi, No:238/1 Bebek/İstanbul
Tel: (0212) 263 59 84
pülerliğini sürdürmesinin sırrı malzeme seçiminde ve titizlikle aynı standartta hazırlanmasında saklı.
İşgüder, üretim sürecinde sadece bademin kabuklarının
makinede soyulduğunu, diğer aşamalarının hep el emeği olduğunu aktarıyor. Bademin kaliteli olması gerekiyor. Bu nedenle Bebek Badem Ezmesi, bademlerini Mardin, Elazığ ve DiBİR AŞK HİKAYESİ
yarbakır’dan getirtiyor.
Ünlü badem ezmecisinin tarihinde ise güzel bir aşk
Hiç katkı maddesi kullanmadan, doğal yollarla el yahikayesi de yattığını öğreniyoruz. İşgüder’in babası Mupımı üretiliyor. Sevim İşgüder, badem ezmesinin yapım aşadanyalı Mehmet Halil Bey, okumak için İstanbul’a gelir.
masını şöyle anlatıyor: “Bademin en önemli şeyi yöresi ve rahO sırada Arnavutköylü Anastasya Hanımla tanışır. O yıllesi. Bu nedenle bademi Elazığ, Diyarbakır ve Malatya’dan alılarda iki farklı dinden insanın evlenmesi zordur. Anasyoruz. Badem, biraz şeker ve hamuru tutturmak için de biraz
tasya Hanım’ın ailesinin tek şartı vardır; İstanbul’da yasuyla karıştırılıyor. Badem ayıklanıyor, düşük ısıda 12 saat kuşamalarını ister. Mehmet Halil Beyin babası, memlekerutuluyor, rendelenip dibekte saatlerce dövülüyor. Şekerletinde yaptığı badem ezmesi ve şekerleme işini oğluna öğSevim İşgüder
yeceksin, keseceksin, el değmeden ama makine de kullanretmek için birkaç yıllığına İstanbul’a gelir.
madan, katkı maddesi koymadan. Sonra mermere alınıyor.
Bebek’te bir dükkan açarlar. Böylece İstanbul’daMermerde fitiller açılıyor. Daha sonra kesilip kutulara diziliyor. Her ayki lezzet yolculuğu 1904’te başlar. Ama Sevim İşgüder daha 1.5 yarıntı önemli, her hareket anlamlı. Yoksa malzeme belli, tarif kolay. Su,
şındayken babası yaşamını kaybeder. Anne Anastasya Hanım işi devam
şeker ve badem.”
ettirir. Ancak anne de hastalanınca iki kız kardeş kendilerini badem ezmesi üretirken bulurlar. Sema Hanım da dokuz yıl önce yaşamını yitirince bugün Sevim Hanım tek başına işleri yürütüyor. Ailenin başka vaDAHA DÜN ÜRETİLDİ
risi yok ama Sevim Hanım, yıllardır kendileriyle beraber çalışan eleBadem ezmesi satışa çıkmadan bir gün önce yapılıyor. 50 kilomanlarının işi devam ettireceğini söylüyor.
luk üretim bir günlük satışı karşılıyor. Çok büyük sipariş olduğunda ise
mesaiye kalınarak 150 kiloya kadar üretim yapılabiliyor. Sevim İşgüTAMAMEN EL YAPIMI
der, “Her şey el emeği. Hep dede mesleğimizi devam ettirelim dedik.
Peki, meşhur badem ezmesi nasıl yapılıyor, diğer badem ezmeHiçbir zaman malzemeden kaçmadık. Her gün daha iyi nasıl yaparız diye
lerinden farkı nedir? Bebek Badem Ezmesi’nde iş sabah badem soymakla
düşünüyoruz. Bademin üzerindeki zarı bile ayıklamak gün boyu sürübaşlıyor, bitişi akşam 23:00’ıı buluyor. Badem ezmesinin yıllardır poyor. Babadan kalma kurabiyemiz ve pandispanyamız da var.”
rak 1904’lere gidiyor. Ancak tarihinin bundan da daha
eskiye gittiği biliniyor. Mudanya’daki büyük yangında ailenin geçmişi yok olup gitmiş. 1967’den beri ise Bebek’te,
Cevdet Paşa Caddesi’nde müdavimlerine hizmet veriyor.

LEZZET
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Sonbahar - kış
sezonunda şık
olmanın pek
çok yolu var.
Tasarımlarda
birçok farklı
eğilim dikkat
çekiyor...
Herkes kim
olmak
istediğine
karar veriyor
ve o oluyor!

Renkli ve eğlenceli kış
MODA

CAN KIZILDAĞ
Yaz mevsiminin sona ermesiyle kasvetli ve soğuk günler geri geldi. Sonbahar ve kış; karşıt mevsimler olan ilkbahar ve yaza göre daha
eğlencesiz olarak bilinse de modacılar bu kez bildiklerimizi unutturuyor! Çok renkli ve eğlenceli bir sonbahar-kış modası bizleri bekliyor. 20132014 sonbahar kış modasında yok yok... Bu sezon tasarımlar, geçmişe doğru zaman yolculuğuna çıkarıyor... "Peki geleceğe yolculuk yok
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mu?" derseniz, o da var.
2013'ün öne çıkan rengi olan zümrüt yeşiline ek olarak bu sezon mavi ve kırmızı tonları dikkat çekiyor. Ateş tonlarında kırmızılar ve
turuncular, pastel tonlarda maviler ve lacivert, asker yeşili, hardal ve
camel tonları trend. Siyah ve beyaz her zamanki gibi başı çeken renklerden...
2013 yazının en hit trendlerinden çizgililer, 2014 kışını da etkisi altına almış. Çizgiler pantolonlarda, ceketlerde, kazaklarda, gömleklerde

EYLÜL - EKİM 2013

kısaca her yerde! Çiçek desenleri, hayvan desenleri, puantiyeler de tasarımlarda öne çıkıyor.

İSTER 1970, İSTER 1990
Bu sezon retro akımlar, yani belli bir dönemin ikonikleşmiş giyim parçaları baskın. Sezonda öne çıkan retro temalar arasında 1990'lardan Grunge, 1970'li yıllardan Punk ve 1960'lı yılların ilk dönemini yansıtan trendlerle
karşı karşıyayız!
Eğer yırtık kotların üzerine
oduncu gömlekler giyip, uzun salaş hırkalar geçirip ve biraz ‘boşverip’ takılmak isterseniz şu sıralar vitrinlere
göz atmanızda fayda var. Punk akımının yegâne kumaşlarından biri olan
ekose de kendini gösteriyor. Yırtık
pırtık ve pismiş gibi görünen kıyafetler, dar pantolonlar, düz ayakkabılar,
gri tonları ve umursamaz tavırlar bu kış
çok moda.
Bu sezon, birçok farklı eğilim dikkat çekiyor. Herkes kim olmak istediğine karar veriyor ve o oluyor! İsterseniz
1970'lerin bohemlerinden ilham alan
bir kadın olabilirsiniz isterseniz de gençlik enerjisiyle dolu asi bir punkçı...

TEKDÜZELİK YOK
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HER YERDE SWEATSHIRT
Son yıllarda sweatshirtlerin her
yerde rahatlıkla giyilebilir oluşu tasarımcıları harekete geçirmiş ve sonbahar-kış koleksiyonlarına göz alıcı nitelikte sweatshirt tasarımları eklemişler. Sezonun sweatshirtleri çok şık ve
dikkat çekici. Farklı materyaller, dokular, baskılar, motifler ve hatta kürkle zenginleşen yeni sweatshirtler kazakların tahtına en büyük rakip olarak
karşımızda.
2013-2014 sonbahar-kış koleksiyonunda diz altına kadar uzanan kalem etekler de öne çıkıyor. Bu sezon tasarımcıların değişmezi olan modellerden bir tanesi de midi etekler. Ayak
bileğinin yaklaşık 1 karış üzerinde tasarlanan boyu ile midi etekler, feminenlikten hoşlanan ve romantikliği
sevenlerin favorisi olacak gibi. Bu kış
özellikle siyah renkli dantelin yükselişine tanık oluyoruz. Transparan kumaşlarla kullanılan
dantel en fazla elbiselerde
dikkat çekiyor.

MANTOLAR BÜYÜK BEDEN
Bu sezon büyük beden manto
moda. Üzerinize bir beden büyükmüş
gibi duran hacimli ve düşük omuzlarıyla bu kış annemizin mantosunu giymişiz gibi olacak. Eğer şanlıysanız annenizin paltosunu giyerek bu stili
daha başarılı uygulayabilirsiniz... Geçtiğimiz kış sezonunda ceketlerimizi dolabımızın başköşesine koymuştuk ama
bu sezon eski sezondan kalma ceketlerinizi unutmanız gerekecek. Çünkü
bu sonbaharda ceketlerimizin boyu dizlere kadar uzanıyor ve derilerimize
kürkler eşlik ediyor.

SÜPER
KAHRAMAN OLUN

Koleksiyonlarda pelerinler de dikkat çekiyor. Pelerinler bu sezon paltoların
yerini almaya hazırlanıyor. Eğer siz de farklı bir alternatif arıyorsanız, sonbaharda kendinizi pelerinlere sarabilir ve süper kahraman edasıyla şehirde dolaşabilirsiniz.
İster kendinize öğrenci havası verin, ister
"seyyah" gibi görünün, sırt çantaları da
bu sezon çok moda. Taşıması kolay olan
sırt çantaları omuzlarımızın yükünü hafifletirken şık tasarımlarla göz alıyor.

MODA

Geçen yıl önü kısa arkası uzun
gömlekler, miniden maxiye geçişli
etekler asimetrik modanın sinyalini vermişti. Tekdüzelikten hoşlanmayanlar
için asimetrik tasarımlar raflarda yer
alıyor.
Yıllardır dolabımızda hep özel bir
yeri olan dik yakalı kazak ve elbiseler
bu sezonunun dikkat çeken trendlerinden. Bu sezonun en trend kazak modellerinden biri de saç örgüsü kazaklar. Özellikle krem ve ekru tonlarında
kullanılan bu kazaklar birçok giyim par-

çasıyla rahatlıkla giyilebilir.
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Yıllara meydan
okuyan estetik
Sağlıklı yaşam dendiğinde
pek çoğumuzun aklına
yediğimiz, içtiğimiz
ürünler gelse de
yaşadığımız ortamlardaki
malzemeler de önemli…
Eve döşeyeceğimiz
parkenin rengi ve
deseninden önce
menşeine bakmakta
büyük fayda var.
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FERİDE AY
Parkenin döşendiği evin havasını değiştirdiği kesin... Estetik kadar kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Ve artık parke, gerek fiyat gerekse
montaj açısından erişimi çok rahat bir ürün. İlk
bakışta her şey yolunda görünse de ne yazık ki
ucuz parkeler, insan sağlığı açısından çok büyük
risk taşıyor. Bu nedenle de parke seçerken sadece rengine, desenine değil, menşeine de dikkat etmekte büyük fayda var.
Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, yaşamımızda yer alan tüm ürünler sağlığımızı ciddi ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla üzerine bastığımız,

gece uyurken karıştığı havayı soluduğumuz parke evde dikkat edilmesi gereken ürünlerin başında
geliyor. Her şeyden önce eve döşenecek parkenin
nasıl bir üründen yapıldığı, kanserojen maddeler
içerip içermemesi önemli. Durumun ciddiyetini kavrayan birçok ülkenin satışını yasakladığı, başta
menşei belirsiz parkeler olmak üzere birçok
ürün maalesef ülkemizde satılıyor. Ucuz, kalitesiz ve kanserojen maddeler içeren zemin kaplama ürünleri parke görünümüyle ülkemizde satılıyor. Gün boyu temas halinde olunacak parkeyi
seçerken her şeyden önce bu ürün grubunda olmamasına özen gösterilmesi gerekiyor. Bu parkelerin, kimler tarafından ne şartlarda üretildiği
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bilinmiyor. Bu ürünlerin içerisinde yoğun bir biçimde
bulunan ve son derece kanserojen olan ‘formaldehit' maddesi ise insan sağlığı için çok büyük tehlike arz ediyor. Bu ürünlerden korunmanın başlıca yolu E1, TSE, ISO gibi yeterlilik belgelerine sahip firmaların ürünlerini tercih etmekten geçiyor.
Yeterlilik belgeleri olmayan ürünleri eledikten sonra yaşam alanına döşenecek parke ürünleri, kullanıcısına büyük bir konfor vaat ediyor.

EN SAĞLIKLISI MASİF
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PARKE SEÇENEKLERİ
Aslında parkeleri üç grupta sınıflandırmak
mümkün. Bunların başında ‘masif parkeler’ geliyor. Uzun ömürleri, ısı ve ses izolasyonu sağlamaları nedeniyle en çok tercih edilen gruplardan
biri. Daha çok Afrika ve Uzak Doğu’dan getirilen
tomruklardan üretiliyor. Masif parkelerin yerli hammaddeden üretilenleri olduğunu da belirtelim.
“Lamine” diye bilinen parkeler ise ağaç tüketimini bir ölçüde azaltıyor. Ancak tercih ederken
belgelere dikkat etmekte büyük fayda var. Rutubete dayanıklı, hazır cilalı ve montaj kolaylığı söz
konusu.
Laminat parkeler ise yüzeyinde koruyucu
film tabakası olduğu için, özellikle yoğun kullanılan mekanlarda tercih ediliyor. Mekanda modern
bir görünüm sağlıyor, çizilmeye dayanıklı. Bunlar
arasında ciddi fiyat farkları da var. Doğal olan masif parkelerin daha pahalı olduğunu tahmin etmeniz
zor değil…

PARKELERİNİZİ
KORUYUN!

l Ahşap parkelerin iki
düşmanı vardır; çizik ve su… Masif parkeleri çok sık bol su ile temizlerseniz zamanla parkeler
bel verebilir.
l Parkelerin tozunu elektrik süpürgesinin halı temizleyici
yumuşak başlığı ile haftada bir
alın. Daha sonra iyice sıkılmış yumuşak bir bez ya da vileda ile temizleyin.
l Temizlik suyunuza ahşap temizleyici madde ekleyin. Kesinlikte sert yüzey temizleyicilerini
kullanmayın.
l Parkenizin en önemli
koruyucusu ciladır. Parkelerinizin
parlak görünmesi için cila atmayı ihmal etmeyin.
l Parkelerin yıpranmasını engellemek için evinizde sık
kullanılan geçiş noktalarına küçük
kilim ya da paspaslar atabilirsiniz.

EVİM EVİM

Dekorasyonda ahşap, her zaman çok önemli bir yer tuttu. Parke de her mekanı ve dekorasyon tarzını bütünleyen eşsiz bir malzeme. Özellikle masif parke yüzyıllardan beri kullanılagelen
belli form ve kalınlıktaki ahşap elemanlardan oluşan zemin kaplama malzemesi olarak biliniyor.
Masif aynı zamanda sağlıklı bir ürün, ahşabın doğallığını ve sıcaklığını mekanlara taşıyor. Ancak
uygulaması zor ve zahmetli. Kalın ve tek bir tabaka ahşaptan oluştuğu için zamanla deforme olabiliyor.
Yine de halı ya da diğer esnek zemin kaplamalarına göre bakımı ve temizliği en kolay zemin yüzeyleri olan parkeler, bilinçli ve doğru adımlarla ilk günkü görünümlerini yıllar boyunca koruyabilir. Yoğun kullanılmayan mekanlarda, ah-

şabın doğal kokusuna ulaşmak ve onu hissetmek
mümkün. Bu nedenle yağlı yüzey seçenekleri istenen sonucu verebilir. Sirkülasyonun daha yoğun
olduğu mekanlarda ise parlak ahşap ile daha modern görünümlü ortamlar yaratılabiliyor. Bu durumda cilalı parkeler ihtiyaca uygun bir seçenek.

İSMMMO YAŞAM l 47

Doğa, sessizlik
ve huzur

FİNLANDİYA

Başkent: Helsinki
Para Birimi: Euro
Nüfus: 5.4 milyon
Resmi Dil: Fince, İsveççe

Kuzey Avrupa’nın kendi halinde ülkesi, Finlandiya, karlarla kaplı
doğası, buz tutmuş gölleri, Ren geyikleri, kızaklara koşulmuş kar
köpekleriyle eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. İki önemli şehri
Helsinki ve Laponya’yı gezdik ve yazdık.

GEZİ-DÜNYA

AYŞEGÜL EMİR
Ren geyikleri, sauna, kar köpekleri, buzda balık avı, soğuk, gece
ve gündüz farkları… Finlandiya denince ilk aklıma gelenler bunlar oldu.
Kuzeyin kendi halinde, gözlerden uzak ülkesi... Karlarla kaplı görüntüleri halen hayalimde… Zaten bu hayalle uçaktan iniyorum. Başkent Helsinki’de soğuk havayla hemen tanışıyoruz. Karla kaplı bir peri masalı şehrine girmiş gibiyiz.
Finlandiya, Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi kıyısında bulunuyor. Doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç var. Üç saatin üzerinde bir uçak yolculuğuyla şehre giriyoruz.
Saat erken olmasına karşın kararan hava şehri gezme isteğimize
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engel olamıyor. Valizleri otele bırakıp şehri keşfe çıkıyoruz. Küçük bir şehir olan Helsinki’yi gezmeye meydanından başlıyoruz. Limandan geçerek katedrallerin arasından meydana varılıyor. Küçük bir şehir olduğu
için yürüyerek gezmek daha güzel. İlk etapta tabelalardaki çift dil dikkatimi çekiyor. Bütün tabelalar Fince ve İsveççe. Ülkede iki resmi dil var.

HER YERDE TASARIM
Vardığımız meydan şehrin en büyük cazibe merkezi. Eski Rus hakimiyetinin etkisi hissediliyor. Meydandaki heykel etkileyici. Tarihi katedraller ihtişamlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı. Şehirde birkaç katedral
öne çıkıyor. Yüksek tepeye kurulu Helsinki Katedrali şehrin her yerinden
görülüyor. Dışarıdan ihtişamlı görünen katedralin içini ise inanılmaz sade
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kezi liman çevresi ve Mannerheim ve Alexander caddeleri. İlk iş buraları hızlıca geziyoruz. Mağazalara
da bakmadan olmaz tabii ki. Ama her şey çok pahalı
geliyor bize; bunda euro’nun artışının da etkisi var.
Küçük şehir merkezinde kuyruklar ve kalabalık
olmadan hızlıca bütün turistik yerleri görmek şahane.
Şehirdeki ince zevk ve tasarımdaki ayrıntılar ise dikkatlerden kaçmıyor. Zaten 2012’de Dünya Tasarım
Başkenti olduğunu öğreniyoruz. Gerçekten hak ediyor diye düşünüyorum. Her sokağı kapsayan bir tasarım bölgesi de bulunuyor. Düzen ve tasarım hastası olarak keşke bizim ülkemiz de böyle olabilse diye

GEZİ-DÜNYA

buluyorum. Hükümet Sarayı, üniversite ve kütüphanenin bulunduğu meydan, Senato Meydanı olarak
adlandırılıyor.
Tüm binaların Alman mimar Engel tarafından
yapıldığını öğreniyoruz. Şehrin en ihtişamlı yapısı ise
Ortodoks Kilisesi olan Uspenski Katedrali. Soğan biçimli kubbesiyle akılda kalacak mimari yapılar arasında. Tabii ki Rus etkisinin de şehirdeki en büyük
kanıtı.
Helsinki, Finlandiya’nın başkenti ama büyüklüğü ve nüfusu İstanbul’un bir semti kadar ancak… Helsinki’nin en hareketli ve canlı yaşam mer-
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düşünmeden edemiyorum. Uzun yürüyüşün ardından
Senato Meydanı’ndaki Engel Cafe’de kahve molası veriyoruz. Bir buçuk günlük kalış sürecinde Kuzeyin bu
sevimli şehrinde görülebilecek her şeyi görmek şaşırtıyor.
Helsinki, yürüyerek dolaşılacak bir şehir, sokaklarında
vakit geçirmek ve kafe sohbetleri için biçilmiş kaftan.

BUZDA BALIK AVI
İkinci durağımız olan ülkenin daha kuzey kısmı Lapland… Laponya da denilen bu bölge için havaalanının yolunu tekrar tutuyoruz. Dört şehirden oluşan bölgede en çok buzda nasıl balık avlandığını görmek istiyorum.
Eşsiz ve karlarla kaplı doğa manzarası karşılıyor bizi. Buz tutmuş göller, Ren geyikleri, kızaklara koşulmuş kar köpekleri… Doğanın güzelliğini anlatmakta
kelimeler kifayetsiz kalıyor adeta. Çok üşüyen biri olarak bu doğal güzellik karşısında soğuğu hissetmiyorum bile… Sessizlik, doğa, alabildiğine beyaz ve her
yerde huzur. Zaten Finliler kişi başına düşen göl, ağaç
ve saunada birinciler. Bölge, Kuzey Kutbu’nda bulu-
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SAUNADAN VAZGEÇMİYORLAR
Finlandiya denince saunadan bahsetmemek olmaz. Fin halkı orman ve tabiatla iç içe yaşamaya çok düşkün. Saunayı günlük hayatlarında devamlı kullanıyorlar. Bu gelenekten öte insan bedenini sağlıklı kılmak için tercih ettikleri bir yaşam
biçimi olmuş. Bugün Finlandiya’da 2 milyon civarında sauna olduğu tahmin ediliyor. Bunun önemli bir kısmı özel dairelerde yer alıyor. Biz ülkede saunaya girme
fırsatı bulamasak da Finliler her fırsatta burada ter atıyor, ter atmanın ötesinde
aile toplantıları, buluşmalar ve şirket toplantıları için kullanıyorlar. Finlilerle özdeşleşen saunayı otel, öğrenci yurdu gibi toplu mekanlarda da görmek mümkün.

nuyor. Bu nedenle Kutup iklimi hakim; kışın sıcaklık
eksi 50 derecelere kadar düşüyor.
Buz tutmuş göl turumuzda geyik postuna oturup çevreyi izliyoruz. Balık tutma deneyimini de yaşamadan olmaz. Çok da bilmediğim bu işte balıkçıları izlemekle yetiniyorum. Buzu kırarak oltalar atılıyor
ve sabırlı beklemenin ardından günün ganimetleri ağır
ağır yukarı çekiliyor. Mümkün olduğunca doğal ortam
havasının verildiği el işlemeleriyle süslü restoranda bu
balıkları ve geyik etini tatma fırsatı buluyoruz.
Hemen her yerde geyik eti sunan restoran bulmak mümkün. Geyik bonfilesi, yağsız eti, suyu ve az
pişmiş haliyle damağımda her zaman hatırlayacağım
bir tat bırakmayı başarıyor. Yanında yaban mersini ve
patatesle servis ediliyor. Rusya sınırında olan bölgede
doğal parklar, kayak merkezleri, müze ve bilim merkezleri de var. Kayak severler için pek çok pist ve otel
seçeneği mevcut. Biz daha çok doğa gezisini tercih ediyoruz. İki buçuk günlük kısa Finlandiya seyahatimi noktalarken, Kuzeyin bu sevimli ve sessiz ülkesinden unutulmaz anılarla dönüyorum.
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Ege’nin paha
biçilmez çeyizi
Kütahya, Osmanlı’ya
çeyiz olarak verilmiş. Bu
güzel Ege ili, Türk
ulusuna büyük zaferin
haberini de getirmiş.
Dumlupınar’daki
Başkomutan Meydan
Muharebesi’nin geçtiği
toprakları ve Kütahya’nın
bilinmezlerini
görmelisiniz.
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ILGIN ŞENYÜZ
Sonbaharın son günlerinde kısa bir geziye çıkmak istediğimizde eşimle haritada gitmediğimiz bir
il aradık. Aradığımız ili Eskişehir yakınlarında bulduk. Zaten hafta sonu otomobille gideceğimiz için
İstanbul’a çok uzak olmaması gerekiyordu. Adapazarı- Pamukova ve Bozüyük üzerinden devam eden
yolculukla 4 saatte Kütahya’nın merkezine ulaştık.
Bir cuma akşamı şehir merkezindeki otelimize
vardığımızda hava kararmak üzereydi. Otelimize yerleştikten sonra hemen kendimizi dışarı attık. Sevgi yolu olarak da bilinen Cumhuriyet Caddesi’nde
biraz turladık. Trafiğe kapalı caddeden giderken Ali

Paşa Camii özellikle dikkatimizi çekti. Camiinin karşısındaki Osmanlı Restaruant’ın da akşam yemeğimizi
yiyip, yemek faslını fazla uzatmadan dinlenmek için
otelimize döndük.

DEV ÇİNİLİ VAZO
Sıkı bır uyku çektikten sonra bir cumartesi
günü Kütahya’nın güneşli sabahına uyandık. Kahvaltının ardından Kütahya’nın merkezine yürüdük. Daha önce fotoğraflarda gördüğümüz dev çinili vazonun önünde bu kez fotoğraf çektirmek için
durduk. Bu vazo zaten şehrin meydanını simgeliyor.
Meydanda valilik, belediye binası bir de saat kulesi
dikkatimizi çekiyor. Meydandan dün akşam yürü-
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düğümüz Sevgi Yolu’na tekrar çıktık. Yaklaşık 1
kilometrelik bu yolun etrafına adeta Kütahya’nın tarihi camileri ve hamamları dizilmiş. Ali
Paşa Camii, restoran olarak işletilen küçük hamam, Karagöz Camii, Dönenler Camii… Önce Dönenler Camii’ni uğruyoruz. Burası 14. yüzyılda
Mevlevihane semahanesi olarak inşa edilmiş. Zaten karşısında da bir Mevlevi heykeli var. Dönenler
Camii’nin hemen yukarısında ise Kütahya’nın en
görkemli camisi olan Ulu Camii bulunuyor. Yıldırım Beyazıt’ın yapımına başlattığı bu camiyi,
1410’da Musa Çelebi tamamlatmış. Son dönem
Osmanlı camilerinden olan Ulu Camii’nin iki ana
kubbesi, altı yarım kubbe ile çevrilmiş.

ÇİNİ MÜZESİ

KOMUTAN KOTYS’DEN ADINI ALDI
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Kütahya demek çini demek… Kütahya’da
Eski kaynaklara, sikke ve yazıtlara göre Kütahya’nın antik dönemdeki adı “Kotiaeion”dur.
çini üretimi 14. yüzyılda başlamış. İznik çinileri
Ünlü antik çağ coğrafyacısı Strabon bu adın, “Kotysin kenti” anlamına geldiğini belirtmekOsmanlı’da sarayda kullanılırken, Kütahya çinisi
tedir. Kotys, Trakya’da yaşayan Odrislerden olup, Romalıların M. S. 38’de Anadolu’ya gönhalkın ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiş. Elderdiği bir komutandır. Kütahya Müzesi’nde bulunan bir sikkede bu ad “Koti” olarak geçmektedir.
bette çini sanatının da bu şehirde bir müzesi var.
Kütahya adı, eskisine benzetilerek Türkler tarafından verilmiş.
Ulu Camii’nin yanındaki Çini Müze’yi geziyoruz.
Kütahya ilinin ilk yerleşim yeri Kütahya kalesi ve çevresidir. Germiyanoğulları döneDünyanın ilk ve tek çini müzesi olarak biliniyor.
minde de kullanılan şehir merkezinde yapılan kazılarda Roma dönemi mezarlık alanları buBuraya içindeki yekpare mermer şadırvan nelunmuş. Ancak şehir merkezinde Frigler dönemine ait önemli bir buluntuya rastlanmamış. Küdeniyle halk “Gökşadırvan” diyormuş. 1999’da
tahya’nın antik dönemdeki yerleşim alanı henüz olarak belirlenememiş.
hizmete açılan müzede türbe bölümünde, burayı
Osmanlı Sultanı 1.Murat, oğlu Şehzade Beyazid'e Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun’u
Osmanlı’ya vasiyet eden 2. Yakup’un çinili sanistemiş. Süleyman Şah, kızının çeyizi olarak Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı 'yı Osmanlıdukası bulunuyor. Müzenin odalarında 14. yüzlara bırakmış.1381 yılında yapılan düğünden sonra Şehzade Beyazid Kütahya Sancağı’na idayıldan günümüze kadar olan çini örnekleri var.
reci olarak gönderilmiş.
Adeta desenler arasında başka bir dünyaya gidiyoruz. Müzenin iç kısmında sağdaki odada en
eski Kütahya çinileriyle çinicilikte kullanılan materyaller, boya,
Bu odalardan birinde Roma dönemi eserleri bulunuyor. Çanaklar, çömlekler,
fırça ve desen örnekleri yer alıyor. Topkapı Sarayı’ndan getiriheykeller… Çoğu cam vitrinler içindeki eserlerle ilgili küçük notları okuyarak
len bazı İznik çinilerinden duvar karolarının da müzede sergiilk bölümdeki gezimizi bitirip, Roma-Bizans dönemi eserlerinin sergilendiği
lendiğini belirtelim.
diğer odayı da geziyoruz.
Çini Müzesi’nden sonra rotamızı Kütahya Arkeoloji Müzesi’ne
çeviriyoruz. Zaten iki müze yürüme mesafesinde… Aslında burası
NEFİS KÖFTE, HELVA
1314 yılında yapılmış bir medrese. Kültür Bakanlığı’nın 1965’te
Oradan oraya koştururken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Mümüzeye çevirdiği yapı; Vacidiye Medresesi olarak da biliniyor. Müzeden çıkarken saat 13.30’a yaklaşıyordu. O zaman acıktığımızı anlayıp, Saze’nin girişinde bizi en önemli eseri karşılıyor. Bu eser, Amazonlar
man Pazarı’nın yolunu tutuyoruz. Daha önceden aldığımız bir öneri üzerine
Lahdi. Kütahya’ya 57 kilometre uzaklıktaki Çavdarhisar’da buNefis Köfte’ye gidiyoruz. Burası küçücük bir köfte salonu. Alt kat hınca hınç
lunan Aizanoi Antik Kenti’nden getirilmiş bu lahit, dünyadaki sadolu olduğu için üst kata çıkıyoruz. Garsona ‘bir buçukluk’ köftelerimizi söyyılı Amazon lahitlerinin arasında durumu en iyi olanlardanmış…
lüyoruz. Karnımız doyduktan sonra köftenin nefisliği üzerine sohbet edip, tatMüzenin kesme taştan yapılan kapalı avlusu ve odası var.
lılarımızı köftecinin karşısındaki helvacıda yiyoruz. Çıkışta hediyelik olarak
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yaprak helvası alıp yola revan oluyoruz.

GEZİ-TÜRKİYE

GERMİYAN SOKAĞI
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Arkeoloji müzesinde ipuçlarını bulduğumuz Kütahya’nın tarihinin
izlerini bu kez şehrin sokaklarında sürmek istiyoruz. Bunun en iyi yolu da
Germiyan Sokağı’na gitmek. Sora sora
sokağı buluyoruz… Burası Ankara’daki Beypazarı gibi tarihi dokusu
aynen muhafaza edilmiş bir Osmanlı
sokağı… Belediye, sokaktaki eski
Kütahya evlerini restore etmiş; hatta
1912 yılında yapılan Şapçızade ve Karaca konaklarını restore ederek; Kütahya Kent Tarihi Müzesi olarak açmış. Müzeye ilk girdiğimizde; Kütahya
esnafı bizleri selamladı. Kütahya’da
ve tüm Anadolu’da kaybolmaya yüz
tutmuş mesleklerin erbabı -ki aralarında sepetçiden dülgere, semerciden
nalbanda kadar birçokları var- hem
fotoğraflarla hem de mankenlerle canlandırılmış. Müzedeki bir odada ise
şehrin 100 yıl önceki halini siyah beyaz fotoğraflarla gözümüzde canlandırıyoruz. 100 yıl önceki fotoğrafların arkasında ise aynı görüntülerin yeni halleri olduğu için şehrin
dününü ve bugününü rahatça karşılaştırabiliyoruz.

Kütahya’da turistlerin en çok
ziyaret ettikleri yerlerden biri ise
Macar Evi olarak bilinen yapı. Macar
özgürlük savaşının öncülerinden Lajos Kossuth, 1850 yılında ailesi ve arkadaşlarıyla Türkiye’ye sığınarak bu
evde yaklaşık iki sene oturmuş. Hatta Macaristan Anayasa Tasarısı’nı
da bu evde hazırlamış. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu evi restore ederek
Lajos Kossuth anısına müze olarak açmış.
Kütahya’daki ikinci günümüzde Dumlupınar’a direksiyonu
çeviriyoruz. Bir saatlik bir yolculuktan sonra Kurtuluş Savaşı’nın büyük
zaferinin kazanıldığı topraklara ulaşıyoruz. Bilindiği üzere 26-30 Ağustos 1922 tarihleri arasında geçen Başkomutan Meydan Muharebesi, Afyonkarahisar Kocatepe’den başlamış, 30 Ağustos‘ta ZafertepeçalköyDumlupınar hattında Türk Ordularının gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve cesaretle son bulmuş. Bu
savaşta binlerce vatan evladı şehit olmuş. Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa, 1 Eylül 1922 tarihinde Dumlupınar’da ordularımıza “Ordular ilk
hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!..” tarihi
emrini vermiş.
Dumlupınar’a gidince önce
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İLİMİZ YETERİNCE TURİST ÇEKEMİYOR
Kütahya SMMM Odası Başkanı Necmi Polat, 2006
yılında odanın başkanlığını üstlenmiş. 1988 yılında
mesleğe adım atan Polat halen bağımsız bir meslek
mensubu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kütahya
SMMM Odası’nın 312 üyesi bulunuyor. Bu üyelerin
142’si bağımlı çalışanken, odanın 52 de kadın üyesi olduğunu belirtelim. Birçok ilde olduğu gibi Kütahya’da
da meslek mensuplarının haksız rekabet sorunu dile getiriliyor. Odanın eski üyelerinin oda ile iletişimlerinin ve
toplantılara katılımlarının az olduğundan yakınan Başkan Polat, “Gençler oda çalışmalarıyla daha ilgili. Buna
karşın bazı toplantılarda toplantı yeter sayısına ulaşamıyoruz” diyor. Kütahya’nın emeklilerin yoğun yaşadığı bir Anadolu
şehri olduğunu vurgulayan Polat, “İlimizde aynı aileye mensup Kütahya Porselen ve Güral Grubu’nun yatırımları var. Bu iki grup 5 bine
yakın istihdam sağlıyor. Ancak birçok ilde olduğu gibi ilimizde de çalışanlar yeterli ücretleri alamıyor. İlimizdeki bazı KİT’lerin de özelleşti-

‘İlk Hedef Anıtı’nı’ ziyaret ediyoruz. Bu anıt, aslında
Başkomutan’ın o tarihi emrini verdiği yere yapılmış ve 1972’de hizmete açılmış. Atatürk Heykeli’nden ve bronzdan süvari birliklerini canlandıran
bir rölyeften oluşuyor anıt. Anıtın önünde resim çektirdikten sonra Dumlupınar Şehitliği’ne yürüyoruz.
Üç Komutan Anıtı, Milisler Anıtı, 500 kişilik sembolik şehit mezarları ve kitabeleri, Şehit Baba Oğul
Anıtı, Mehmetçik Anıtı, Namazgâh ve Şadırvan’dan
oluşuyor. Vatan topraklarının her karışının değerini anlamak için bu tür şehitliklerin havasını solumak gerekiyor.

Bu şehitlik kadar Şehit Baba-Oğut Anıtı da
etkileyici… Bu anıt; 1912 yılında daha oğlu Mehmet 8 yaşında iken Balkan Savaşı’na katılmak için
köyünden ayrılan, daha sonra sırasıyla Galiçya, Hicaz, Yemen, Kafkasya’da 11 yıl cepheden cepheye koşarak çarpışan, Çetmili Kara Ali Çavuş ile oğlu
Onbaşı Mehmed’i sembolize ediyor. Çetmili Kara
Ali Çavuş, Anadolu’da Milli Mücadele başlayınca,
Doğu Cephesinden Kurtuluş Savaşı’na koşmuş, Başkomutan Meydan Muharebesi’nde 19 yaşındaki Alay
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Sancaktarı Mehmet Onbaşı ile karşılaşmış. Öğrenmiş
ki, Mehmet Onbaşı, O’nun 11 yıl önce bırakıp gittiği oğludur. Bu büyük asker, 31 Ağustos 1922 günü,
11 yıl sonra kavuşabildiği oğlunun kollarında şehit düşmüş. Oğul Onbaşı Mehmet de 9 Eylül
1922 günü İzmir’e giren birliğin başında şehit olmuş. Anıt 30 Ağustos 1992’de ziyarete açılmış. Dumlupınar Atatürk Karargah Evi bu bölgede gezilebilecek yerler arasına 2003 yılında eklendi.
Dumlupınar’a yakın olan Zafertepeçalköy'de de önemli. Burası Başkomutan Meydan Muharebesi’nin sevk ve idare edildiği 1181 rakımlı
tepe… Burada da birkaç anıt var. Kırık Kağnı ve
Üç Komutan Anıtı, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, en çok bilinenleri. Zafertepeçalköy’deki Yüzbaşı
Şekip Efendi Şehitliği yine bu savaşta kahramanlık göstermiş bir yüzbaşının adını taşıyor.

ÇEYİZ OLARAK VERİLDİ
Dumlupınar’daki gezimizin ardından Afyon
yolu üzerinden dönüşe geçiyoruz. Kütahya’da
termal kaynaklar açısından da zengin. Bizim
gibi zaman fakiri değilseniz Simav’a gidip şifalı
sularda yenilenebilirsiniz.

YÖRESEL LEZZETLERİ

Kütahya’nın zengin bir mutfağı var.
Kütahya’ya özel çorbaların başında sıkıcık
çorbası geliyor. Bulgur, tarhana, nane, karabiberden oluşan ana karışımı sıkılarak top
haline getirildiği için çorbaya sıkıcık çorbası
deniliyor. Güveç, küp kebabı, mantı, et tridi, tavuk tridi, cimcik… Kütahya’ya özel lezzetlerden bazıları… Küp kebabının güveç
benzeri, ancak bol etli bir yemek olduğunu söylemeliyiz. Güllaç da Kütahya mutfağında sık rastlanan tatlılar arasında yer
alıyor. Kütahya’a gittiğinizde tosunum böreği, etli yaprak sarma, göveç, gaçimak gibi
yöresel lezzetlerin de tadına bakabilirsiniz.

GEZİ-TÜRKİYE

BABA-OĞUL ŞEHİTLERİMİZ

rilmesiyle Kütahya emekli kenti görünümüne büründü”
diye konuşuyor. Çini sanatının Kütahya’ya yeterince
katma değer sağlamadığını belirten Polat şu değerlendirmeyi yapıyor: “Kütahya’da irili ufaklı 200’e yakın Çini sanatıyla uğraşan zanaatkar var. Ancak onların ürettiğini
‘çantacı’ diye tabir ettiğimiz aracılar alıp Kapalıçarşı’ya
satıyorlar. Çok düşük fiyatlarla alınan çiniler sizlerin evine
çok yüksek fiyatlarla girebiliyor. Böylece ilimiz bu işten
yeterince katma değer sağlayamıyor.” Kütahya’nın yeterince turist çekemediğini de belirten Necmi Polat, şöyle
konuşuyor: “İlimiz Simav, Emet ve Yoncalı’daki kaynakları
da dikkate alınarak termal şehir ilan edildi. Ancak Afyon
gibi bizim bir konaklama altyapımız yok. Daha çok pansiyon türü işletmeler var. Bu nedenle yeterince turist çekemiyoruz. Yoncalı’nın
suyu, tedavi edici nitelikte. Halen Yoncalı’da büyük bir devremülk yatırımı devam ediyor. Ayrıca, Germiyan Sokağı’ndaki konaklarımız restore edilip turizme açılsa daha fazla turist çekebiliriz.”
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Ünlü bir
sürrealist
geldi

Sürrealizm (gerçeküstücülük) akımının en ilham
verici ve öncü isimlerinden Barcelona doğumlu Katalan
sanatçı Joan Miro (1893-1983), dünyaca tanınmış Mourlot
ve Maeght koleksiyonlarında yer alan 60 eseriyle 20 Kasım-19 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak. 1924 yılında Sürrealist Manifesto’yu yayınlayan Andre Breton’un “içimizdeki
en sürrealist” diye tanımladığı Joan Miro canlı renklerin,
biomorfik yaratıkların, arabesklerin, kadınların, kuşların, güneşin ve yıldızların göksel bir mekâna serpiştirildiği çocuksu ve nükteli resimleriyle izleyiciye fantastik bir
dünya sunacak. Serginin en güzel yanlarından biri de sergiyi ziyarete gelen çocuklar için ayrılan özel bölüm... Çocuklar burada Miro’nun eserlerini boyayacak ve sonrasında projeksiyonla sergileme imkanı bulacak.

Yeni yıla Gülşen ile girin
Yeni yıla Türkiye müzik sektörüne damga vuran Gülşen ile girmek istiyorsanız, 31
Aralık akşamı Hilton Convention Hall 1’de yerinizi ayırtın. Son albümü "Beni Durdursan
Mı?" ile 2013 müzik listelerine ve müzik sektörüne damga vuran, imza attığı albümlerle, farklı ve enerjik sahne performansı beğeni

kazanan Gülşen, Volume Up Organizasyon’uyla yılbaşı gecesi Hilton sahnesinde olacak. Sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek yeni
yılın en iddialı yılbaşı organizasyonunda Erdem Kınay ve DJ Cihat Uğurel, Gülşen’in performansının öncesi ve sonrasında Hilton
Convention Hall 1’de sahne alacak.

KÜLTÜR-SANAT

Milano Sirki, İstanbul’da...
Milano Sirki,
Sirkav Sirk Organizasyon ile 15 Ekim 29 Aralık 2013 tarihleri arasında İstanbul'da gösterilerine başlıyor. Dünyanın en ünlü sirkleri
arasında yer alan Milano Sirki, gittiği her ülkede büyük ilgi görüyor. Bu özel sirkte, bengal kaplanları, köpekler, Palyaço Rossi, Sihirbaz Yarda, Komik Zebra’nın gösterileriyle birlikte hulo hoop ve yer akrobasileri de izleyebilirsiniz.
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Garfield’dan davet var
7’den 77’ye herkesin sevgilisi Garfield, muhteşem sahne
şovuyla canlı canlı ilk kez Türkiye’de... Bu müzikal için hazırlanmış
muhteşem danslar, özel kostümler, ses, ışık efektleri, zengin oyuncu ve dansçı kadrosuyla kahramanımız Garfield ve sevimli arkadaşı Odie, sizleri gizemli bir masalın içinde eğlenceli bir yolculuğa çıkaracaklar. Altınok Tiyatrosu'nun hazırladığı Garfield
Live Show Komedi Festivali, 29 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında
TİM Show Center'da gerçekleştirilecek. Murat Altınok’ın dakika
dakika oyunlaştırıp yönettiği oyun 70 dakika sürecek.

Video sanatçısı Köken Ergun’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Kitle ve İktidar, 5 Aralık’ta
SALT Ulus’ta açılıyor. Ergun’un işleri, farklı sosyal
grupların kimlik ve temsil ritüellerini araştırırken
performatif ögeleri ön plana çıkarıyor. Ergun’un
sergisi 16 Şubat’a kadar devam edecek.

Sezonun en iddialı oyunları arasında gösterilen Kafkas Tebeşir Dairesi, Türkiye’de bir kez daha sahneye konuluyor. Bertolt
Brecht’in 1944 yılında yazdığı Kafkas Tebeşir Dairesi, dünyanın
her yeri için geçerli olan insanlık temasını işleyerek din, dil, ırk,
mezhep ayrımı gözetmeden dünya insanına seçenek yaşama biçimi sunuyor ve bir insanlık mücadelesinin iç yüzüne iniyor. Evrensel bir nitelik taşıyan; iyilik, dürüstlük, özveri, mülkiyet gibi "insanlık değerlerinin", çok farklı karşılıklar bulabildiği bir masaldan hareket eden Kafkas Tebeşir
Dairesi, müzikli oyunu hem şarkıları hem dansları hem de hikayesiyle yeni sezonun en iddialı oyunu olmaya hazırlanıyor. Oyun, 23 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Barış Erdenk’in yönetmenliğini ve Sibel Erdenk’in koreograflığını yaptığı müzikalde başrolleri başarılı oyuncular Songül Öden ve Levent Ülgen paylaşırken, oyun 12 kişilik oyuncu kadrosu ve 5 kişilik orkestrasıyla Zorlu Center PSM'de prömiyer yapıyor.
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Kafkas Tebeşir Dairesi

Bu da video
sergisi
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Delivery
Man

Tür: Komedi
Yönetmen / Senaryo: Ken Scott
Oyuncular: Vince Vaughn, Cobie Smulders, Chris Pratt, Simon
Delaney, Bobby Moynihan

l Senaryo ve yönetmen koltuğu, 2011 yılında yapımını gerçekleştirdiği Starbuck filmiyle dikkat çeken Ken Scott'a ait olan "Delivery Man" sperm bankasına spermlerini bağış yapmış olan bir
adamın öyküsünü anlatıyor. David Wozniak, yirmi yıl önce yaptığı
sperm bağışının ardından ilginç bir durumla karşılaşır. O dönemde yaptığı bağışlar aracılığıyla farklı yerlerde 533 adet çocuğun
babası olmuştur. Bir çeteye borçlandığı için başı belada olan ve

hamile olan kız arkadaşı tarafından terk edilen David'in hayatı,
bu gerçeği öğrenmesiyle birlikte tam anlamıyla altüst olur. Babası
olduğu çocukların 142'si gerçek babalarını bulabilmek için dava
açtıklarında ise tam anlamıyla bir kaosa sürüklenir. David, kimliğini açıklayıp açıklamama noktasında karar almaya çalışırken
hem kendisini hem de babalık kavramını sorgulayacağı manevi
bir yolculuğa çıkar.

Bu İşte Bir Yalnızlık Var

SİNEMA -DVD

l Birkaç yıl öncesine

58 l İSMMMO YAŞAM

Tür: Dram

kadar bir rock grubun- Yönetmen: Ketche
da çalan, besteler yaSenaryo: Burak Göral
pan ve zamanında
Oyuncular: Özgü Namal,
parlak bir gelecek vaat Engin Altan Düzyatan,
eden, 30’larının sonla- Wilma Elles, Emin Gürsoy,
rındaki eski müzisyen Gaye Gürsel
Mehmet, müzikten
uzaklaşmış, boşanmış
ve kıt kanaat geçinen bir adamdır artık... Geçimini gitar tamir ederek ve birkaç kişiye özel ders vererek sağlayabilmektedir. Onu hayata bağlayan en önemli şey, haftada bir gün
görüşebildiği 9 yaşındaki kızı Ezgi’dir. Mehmet boşandıktan
sonra başka biriyle evlenen eski eşi Nazlı’yla kızı yüzünden
hâlâ görüşmektedir. Büyük bir aşkla evlendikleri Nazlı’yla
artık hiç anlaşamıyorlar ve sürekli atışıyorlardır...
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Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları
Orijinal adı: The Hobbit: The Desolation of Smaug
Tür: Fantastik/ Macera
Yönetmen:Peter Jackson
Senaryo: Fran Walsh, Philippa Boyens
Oyuncular: Martin Freeman, Richard
Armitage, Ian McKellen, Cate Blanchett, Evangeline Lilly

l J.R.R. Tolkien'in aynı adlı kitabından uyarlanan Hobbit üçlemesinin ikinci filmi olan "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları" Misty Dağları'ndan başarıyla geçen Thorin ve beraberindekilerin Mirkwood ormanındaki zorlu maceralarına
odaklanıyor. Yanlarında Büyücü Gandalf olmadan ormanı geçmek zorunda
olan Hobbitler insanların yaşadığı bölgeye ulaştığında Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaşması da son bulacak. Yalnız Dağ'a ulaşmak zorunda olan ekip ulu
ejder Smaug'un saklandığı inine giden gizli kapıyı bulabilecekler mi? Peki güneye doğru gizli bir görev peşinde olduğunu söyleyen Gandalf nerede?

DVD SEPETİ
l Büyük Hesaplaşma
Gerek içgüdüleri gerekse üstün zekasıyla, içerisinde bulunduğu her türlü suçtan arkasında kesin deliller bırakmadan, başarılı bir şekilde sıyrılmayı başaran Neil McCauley profesyonel bir hırsızdır. En az kendisi kadar yetkin hır-

l Hızlı ve Ölü

l Olağan Şüpheliler
San Pedro’da patlayan
bir tekneyi araştıran polis, teknede 27 ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası bulur.
Olaydan kurtulan iki kişiden biri
yanıklarla dolu vücuduyla korkmuş bir Macar terörist ve diğeri
de Verbal Kint adında bir tetikçidir.
Polisteki sorgusunda Kint, 6 hafta öncesinden başlayarak tüm
olayları anlatır. Beş suçlunun
nasıl bir araya geldiğinden, kaçırılan bir kamyondan ve bir suç
lordundan polislere bahseder.

SİNEMA -DVD
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Ellen kadın bir silahşördür.
Kendi halindeki bir kasabaya
kimsenin bilmediği sebeplerden
ötürü geliverir. Bir süre sonra Cort
isimli bir rahip bir barın kapısından gözlerinin önünde dışarı
atılır ve aniden kasabanın halkı
gerçekleşecek bir silahlı karşılaşma için kayıt olmaya koyulurlar. Ödül oldukça yüksek bir
meblağdır. Tek kural ise yarışmayı organize eden Herod'un kurallarına uymak olacaktır. Herod
aynı zamanda kasabanın sahibi,
lideri ve efendisidir...

sızlardan oluşturduğu çetesiyle altından kalkılması zor işlere kalkışıp minimuma yakın hasarla
başarıya ulaşırlar. Her azılı suçlu vakasında olduğu gibi söz konusu hırsızın peşinde de hırslı
ve takıntılı bir dedektif vardır. Dedektif Hana, şimdiye dek bu usta hırsızın zekasıyla başa çıkamasa
da davayı çözmekte kararlıdır.
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Demokratikleşme paketi
beklentileri karşılamadı
İçeriğine ilişkin spekülasyonlarla aylarca gündemde kalan ve hükümetin farklı kesimlerden görüş almak yerine kapalı bir modelle hazırlamakla eleştirildiği demokratikleşme paketini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül’de açıkladı. Kamuda başörtüsü yasağı ile ilköğretim okullarında “andımız”ın kaldırıldığı pakette, ayrıca farklı dilde eğitim, seçim barajının kaldırılmasına yönelik seçenekler gibi düzenlemeler
dikkat çekti. Pakette eski köy isimlerinin verilmesi, Hacı Bektaş Üniversitesi,
“x, w ve q” harflerinin kullanılabilmesi ve Roman Enstitüsü gibi unsurlar
da yer aldı. Başbakan Erdoğan'ın 11 yıllık bir sürecin sonucunda hazırlandığını vurguladığı paket, muhalefetten destek bulamadı. Paketin
önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu paket demokrasi açığını kapatamaz" diyerek düzenlemeleri eleştirirken seçim barajı konusunda
Başbakan’a teklifte bulundu: "Getirin yüzde 3 baraj teklifini, Meclis’ten
hemen geçirelim.” Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın paketi açıklama şekline dik-

kat çekerek “Paketi açma tavrına bakın. Kenan Evren nasıl açıklıyorsa
Erdoğan'da öyle açıkladı. Paketin açıklama şekli bile demokrasi dışı”
yorumunu yaptı.
Paketin barış sürecini riske attığı eleştirisini getiren BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da seçim barajı konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: “Seçim barajı. Biz mi getirdik diyordu Başbakan. Şimdi çıkmış üç tane seçenek sunuyor. Hani tartışmaya açmayacaktın? Tartışmaya açarken bile kendisine yarayan formülü getiriyor. Gerçekten demokrasiyi savunuyorsan barajı sıfıra indirelim. Bütün partiler girsin kim
ne oy alıyorsa taşısın meclise. Niye işi kıvırıyorsun, neye göre hesap yapıyorsun? Kendi çıkarına göre.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de paket için “'Usul ve esas bakımından antidemokratik” yorumuyla dikkat çekti. Başbakan Erdoğan’ın
bir yerde doğru konuştuğunu söyleyen Bahçeli “Bir yerde doğru konuştu.
Korkaklar zafer anıtı dikemezler” dedi.

62. GÜN

Büyük ustalar yüreklere gömüldü
Usta aktör Tuncel Kurtiz’in ani ölümü Türkiye’de büyük üzüntü yarattı. 27 Eylül’de evinde düşerek yaşamını yitiren Kurtiz’in ölümü; TV
ve internet siteleri haberi “flaş” olarak duyurdu. Haber sosyal medyada TT oldu. Bu büyük ilgi,
sanatçının “Ezel” dizisinde canlandırdığı “Ramiz
Dayı” karakterindeki, “Herkes ölür yeğen, kimi
toprağa gömülür kimi yüreğe” repliğini hatırlattı.
77 yaşında kaybettiğimiz Tuncel Kurtiz, ayrıca
reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl dizisinde
rol alıyordu ve ölümünden birkaç hafta sonra bile
sesi diziye renk katmaya devam etti.
Ünlü tiyatro sanatçısı Nejat Uygur da yaşama
veda ederken hayranlarını yasa boğdu. Duayen,
bir süre tedavi gördükten sonra 86 yaşında yaşamını
yitirdi. Sanatçı Nejat Uygur, son röportajlarından
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birinde “Bir gün tiyatronun ışıkları sönecek, zil sesleri susacak ve tiyatro perdesi sonsuza kadar üzerime kapanacak. İşte o zaman giderken tüm
üzüntülerinizi yanımda götürerek size sadece
kahkahaları bırakacağım” demişti.
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Meme kanseri alarmı

Silüet değişiyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Köprüsü’nün
hizmete girişinin 40. yılı dolayısıyla yapılacak ağır bakım çalışmaları ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin büyük onarım ve yapısal takviyesi için 25 Eylül’de ihale
yaptı. İhaleyi kazanan ve sözleşme imzalanan MakyolIHI iş ortaklığı, Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinin büyük onarım ve yapısal takviyesi işine iş yeri
tesliminin ardından başlayacak. Yapılacak çalışmalar Boğaziçi Köprüsü’nün hizmete girişinin 40. yılı dolayısıyla yapılacak ağır bakım kapsamında, onarım, yapısal
takviye ve askı halat değişimi çalışmaları 2014’te tamamlanacak. Söz konusu çalışmalarda 236 halat değiştirilecek. Boğaziçi Köprüsü’nün çapraz halatları,
FSM köprüsündeki gibi dikey hale getirilecek.

Kimyasal silahları
ABD imha edecek
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mamen iyileşme şansı yükseldi.
Uzmanlar, meme kanserinde
farkındalığı artırmak için "Ayda 3 dakikanızı ayırarak yaşamınızı uzatın"
sloganını benimsedi. Düzenli mamografi çektirme alışkanlığının yanı sıra
her kadının ayda bir, 20 yaşından itibaren kendi kendine meme muayanesi
yapması tavsiye ediliyor. Uzmanlara
göre, kansere yakalanma endişesiyle
iki memesini birden aldıran Angeline
Jolie’nin durumu da farkındalığı yükseltti.

Marmaray hizmete girdi ama..
Marmaray, 29 Ekim günü daha
açılırken töreniyle Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarının gölgelendiği eleştirilerine hedef oldu.
Yüzyıllık proje olarak anılan Marmaray’ın açılmasından hemen sonra yaşanan arızalar, uzmanların “testleri bitmedi, bütünlüklü bir proje parça parça
ele alındı, risk yaratıyor” uyarılarını haklı çıkarır gibi başka spekülasyonlarla sürdü. Su sızıntısı haberlerinin kesin bir dil-

le yalanlandığı Marmaray, açıldıktan sonra 15 gün boyunca İstanbullular’ı ücretsiz
taşıdı.
Devletin zirvesini bir araya getiren açılış töreni öncesinde ve sonrasında da hükümetin seçim propagandasına
da alet edildiği tartışması yaşandı. Marmaray, denizin altından demiryolu ulaşımını sağlıyor. Biraz daha güneyden, içinden otomobillerin geçeceği tüp geçidin
de 2015’te bitirilmesi planlanıyor.

62. GÜN

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü,
ABD’nin Suriye’nin kimyasal silahlarını imha etmeyi
önerdiğini duyurdu. Buna göre kimyasal silahların bir
bölümünün imhası, denizde ABD donanmasına ait bir
gemide gerçekleştirilecek. Bunun için gemi imha çalışmalarına uygun hale getiriliyor.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye’nin kimyasal silahlarını imha etmek için 35 özel
şirketin başvuruda bulunduğunu da açıkladı.

Türkiye’de kadınlar meme kanserine, Avrupa’ya oranla 10 yıl daha
erken yakalanıyor. 7 bin 500 kadın üzerinde yapılan araştırmada Avrupa’da
61-62 olan meme kanserine yakalanma
yaşının Türkiye’de 51-52 olduğu ortaya
çıktı. Meme kanserinin görülme sıklığı artsa da tedavide umut verici gelişmeler var. Mamografinin yaygınlaşması ve tümöre göre uygulanan tedavi yöntemleri, meme kanserine
bağlı ölümlerde ciddi bir düşüş sağladı.
Erken evrede teşhis etme imkanıyla ta-
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l Yazar: Mustafa Sarıgül l Yayınevi: Remzi Kitabevi
l Sayfa sayısı: 280 Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül "Ne Bir

Eksik Ne Bir Fazla" isimli kitabıyla hayat hikayesini okuyucuyla
paylaşıyor... Mustafa Sarıgül 1956 yılında Erzincan’ın Güngören Köyü’nde
doğdu. Babasını ilk kez altı yaşında gördü. Ortaokulda bir hazır giyim
firmasına çırak girdi. 16 yaşında CHP Gençlik Kolları’ndaydı. 20 yaşında
CHP Gençlik Kolları’nın yaylada düzenlediği siyasi eğitim kampını
koruyayım diye gözcülük yaparken verem oldu. Türkiye’nin en genç
milletvekili unvanını aldığında 30 yaşındaydı… 1994’te Şişli Belediye Başkanlığı seçimini
yüzde 0.9 oy farkıyla kaybetti. Ağladı... Tam pes edecekti ki imdadına şu cümle yetişti:
"Demokrasiye inananlar seçim sandığına küsmez!" Bir dahaki seçime kadar çalmadığı
kapı, sıkmadığı el kalmadı...

Beyoğlu’nun En Güzel Abisi
l Yazar: Ahmet Ümit l Yayınevi: Everest Yayınları
l Sayfa sayısı: 412 Polisiye edebiyatın usta kalemlerinden Ahmet
Ümit’in "Beyoğlu’nun En Güzel Abisi" adlı romanı, 2014 yılının ilk günü,
yani yılbaşı gecesi Beyoğlu’nda işlenen bir cinayetle başlıyor. Başkomser
Nevzat ve ekibi olaya müdahil oluyorlar. Soruşturma boyunca
Tarlabaşı’nın hem bugünü, hem geçmişi romana giren karakterlerin
yaşamlarından yola çıkılarak gözler önüne seriliyor. Bir yandan
cinayetler sürmeye devam ediyor. Her ölüm, romanın gizemine başka bir
boyut katıyor. Bir yanda Tarlabaşı’ndaki rant kavgası, bir yanda yeraltı alemi, suç
dünyası, bir yanda orada yaşayan, itilmiş, horlanmış, yoksul insanlar... Fahişeler,
muhabbet tellalları, uyuşturucu satıcıları, kumarbazlar, tutunmaya
çalışan insanlar...

Yaş
75
Yolun
Yarısı
l Yazar: Ertuğrul Akbay l Yayınevi:Yaysat

KİTAP

l Sayfa sayısı: 216 Ertuğrul Akbay, bir tıp adamı olmasa da

uzun yılların deneyimleri ve birikimi ile bu ilginç kitabı kaleme
almış. "Daha sağlıklı, daha genç ve kimseye muhtaç olmadan en
az 100 yıl yaşamak istiyorsanız, bu kitapta yazılanları aynen
uygulayın" diyen gazeteci Akbay, şöyle diyor: "Ünlü şair Cahit
Sıtkı Tarancı ne diyor? ‘Yaş 35, yolun yarısı…’ Ben de diyorum
ki; ‘Yaş 75, yolun yarısı neden olmasın?’ Bana inanın! Bu sizin elinizde…” Kitaptaki
konulardan bazıları şöyle: "Gerçek yaş nasıl anlaşılır?", "Başarılı olmanın iki önemli
şartı", "Her yaşta boy uzatmanın sırrı", "Boyumu 12 santim nasıl uzattım?", "Cinsel gücü
hangi hareketler, hangi gıdalar artırır, hangi gıdalar azaltır?", "Beyin Okuma Nasıl Olur."
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l Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla
l Beyoğlu'nun En Güzel Abisi
l Yaş 75 Yolun Yarısı
l Allah De Ötesini Bırak
l Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda
l Yaşarken Yazılan Tarih
l Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş
Rehberi
l Ve Dağlar Yankılandı
l Bir Psikiyatristin Gizli Defteri
l Vatanı Sattık Bir Pula

ŞİİR
YENİLEN BÜYÜK
İşte karanlık büyümüştür,
Dağ daha dağ
Su daha su
Yıldız daha yıldız olmuştur ötelerde.
İşte karanlık büyümüştür,
Ellerin
Ayakların
Solukların karası,
Göklere, göklerin karasına karışmıştır kocaman.
İşte karanlık büyümüştür,
Yaralı atların kişnemeleri
Geri çekilen topların gıcırtısıyla büyümüştür
yusyuvarlak.
Uzaklarda
İzmir’den çok uzaklarda
İşte karanlık büyümüştür,
İşte gözlerini örtmüştür yenilen

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
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l Remzi Kitabevi (Kasım 2013)

Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla

EN ÇOK SATANLAR

Ve Dağlar Yankılandı
l Yazar: Khaled Hosseini l Yayınevi: Everest Yayınları
l Sayfa sayısı: 410 “Uçurtma Avcısı” ve “Bin Muhteşem Güneş”
ile dünya çapında sevilen bir yazar olan Khaled Hosseini bu kez “Ve
Dağlar Yankılandı” ile okuyucularının karşısında... Gece vakti, çölü
bir el arabasını çekerek geçen bir baba. Arabanın içinde annesiz iki
çocuk; iki kardeş; biri kız, biri erkek. Küçük Peri için ağabeyi
Abdullah, ağabeyden çok öte. On yaşındaki Abdullah’a sorsanız Peri,
her şey demek. Köylerinden Kâbil’e varmak için çıktıkları yolculuğun
sonunda aileyi yürek parçalayıcı bir son bekliyor. Fakat aslında bu bir son değil… Kardeşlerin
başlarına gelenler ilişki kurdukları tüm insanların hayatlarında nesiller boyu yankılanacak…
Hayat farklı aileleri sevgi ve fedakârlık, ihanet ve sadakat gibi ortak duygularla sınıyor...

Sır Yani…
l Yazar: Craig Silvey l Yayınevi: Martı Yayınları
l Sayfa sayısı: 448 Özlem Kılıç’ın “Sır Yani” adlı romanı
Truva Yayınları’ndan çıktı. İSMMMO Üyesi Yavuz Kılıç’ın eşi
olan Özlem Kılıç, bu romanında İstanbul’un yılgın
sokaklarından, Midyat’ın büyülü atmosferine uzanan sırlarla
bezenmiş bir sevda masalını anlatıyor. Romanın kahramanı
Nisan, rüyalarında tanıştığı aşkının peşinden koşuyor. Sır Yani
romanı insanoğlunun değiştirilemez kaderinin masum
yüreklerdeki aşklara oynadığı oyunun serüven tadındaki
efsanevileşmiş yanını gözler önüne seriyor.

Daha
l Yazar: Hakan Günday l Yayınevi: Doğan Kitabevi
l Sayfa sayısı: 417 Hakan Günday, son romanında 9
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KİTAPLAR
Güney Çayırı
Yazar: Astrid Lindgren, Marit Törnqvist
Yayınevi: Pegasus Yayınları
Sayfa sayısı: 48
Çok uzun yıllar önce, açlığın dünyayı kasıp kavurduğu günlerde, yapayalnız kalan iki küçük kardeş, Güney Çayırı'ndaki evlerini terk edip Bataklık Köyü'nde yaşayan bir çiftçinin yanına sığınırlar. Çiftlikte işler ağır, günler yoksulluk grisidir. Bir gün iki kardeşin karşılarına çıkan bir kuş, önlerine düşüp onları sürekli ilkbahar yaşanan bir bahçeye götürür... Astrid Lindgren'in yazdığı en güzel masallardan biri olan Güney Çayırı, Marit Törnqvist'in ustalıkla
çizdiği resimlerle can bulmuş.

Korku Sirki
Yazar: Tuncel Altınköprü
Yayınevi: Çilek Yayınları
Sayfa sayısı: 160
Ufaklık'la Gizem, İstanbul'a gelen dünyanın en ünlü sirklerinden birini izlemeye giderler. Ne yazık ki trapez gösterisi sırasında bir kaza yaşanır. Baştrapezci, otuz metre yüksekten düşerek
yere çakılır. Acaba bu gerçekten bir kaza
mıdır? Kazayı araştıran çocukların sirkte arka arkaya tanık oldukları olaylar,
korkunç bir gerçeği açığa çıkarır. Bu sirk,
kente halkı eğlendirmek için değil;
kan, dehşet ve korku salmak için gelmiştir...

KİTAP

yaşındaki Gazâ'yı anlatıyor. Kaçakların bildiği tek Türkçe kelime
olan "Daha”dan geliyor romanın adı. Daha hava, daha su, daha
yiyecek... Her şeyin ‘daha’sı. Gazâ, üç kıtadan gelen göçmenlerin
arasında başlayan çocukluğunda insanın kullanım kılavuzunu
yazacak kadar bilgi sahibi oluyor. Kaçaklarla yaptığı mikro
düzeydeki demokrasi denemesi sırasında insanın davranış
modellerini gözlemliyor, liderin toplumdaki yerini sorguluyor, tanrı
konumuna gelişini, halkın tepkisini, kahraman-halk çatışmasını.
Galiba en çok da ‘ölüm’ü. 13 yaşındayken kaçakları Yunanistan’a
geçiren teknenin kaptanlarından Harmin’den öğrendiği ‘hayatın
anlamı’ teorisi kılavuzluğunu yapıyor: “Bir umut ya da amaca gerek yok, hayatta kalmak için.
Öleceğini bilmek yeter. Hayatın anlamı işte bu: Ölüm korkusu...”

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Akıllı saatiniz kaç?
Son dönemin yeni teknoloji trendi, akıllı saatler. Bu saatler, cep
telefonlarıyla iletişime geçip SMS’leri, e-postaları ve sosyal medya
mesajlarını gösterebiliyor. Türkiye’de de satışta olan Sony MyWatch,
Cookoo, ı’m Watch gibi akıllı saatlerin özelliklerini araştırdık.

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Cep telefonu ve
televizyon gibi cihazların
akıllanmasının ardından sıra
şimdi de saatlere geldi. Dokunmatik ekranı olup internete bağlanabilen cihazlar
‘akıllı’ olarak nitelendirilirken, bu alanda üreticilerin
yeni gözdesi saatler oldu.
Akıllı saatler, telefonlarla iletişime geçip SMS, eposta ve sosyal medya mesajlarını gösterebilme
özelliğine sahip.
Cep telefonu ve tablet gibi akıllı cihazlarla
eşleştirme ve iletişimi bluetooth (cihazların birbiriyle haberleşmesini sağlayan teknoloji) yardımıyla yapıyorlar. İnternete de bluetooth özelliğiyle bağlanıyorlar. Bu saatler uzun vadede iletişimde önemli bir rol oynayacağa benziyor. Destekledikleri Android ve iOS işletim sistemleri sayesinde saatlere uygulama indirmek de mümkün. Bütünleşik pile sahip akıllı saatleri modeline bağlı olarak günde bir ya da ayda bir şarj
etmek gerekiyor. Microsoft, Apple, Google ve LG
gibi dev markalar, akıllı saat modellerini birer
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birer tanıtıyor. Pek çok akıllı saat modeli Türkiye’de de satışa çıkmış durumda. Türkiye’de de
satışları olan saatlerin fiyatları 200-1.000 TL arasında değişiyor.

FARKLI MODELLERİ VAR
I’m Watch: İtalya’da tasarlanan bir
saat. Türkiye’de de satılıyor. 1.5 inç’lik LCD ek-

ranı var. 4 GB’lik depolama alanı ve bluetooth bağlantısı bulunuyor. Kare ekrana
göre modifiye edilmiş Android işletim sistemiyle çalışıyor. iOS uyumu da var. Telefon
üzerinden internete bağlanabiliyor. Sosyal medya bildirimi, Instagram fotoğrafları ve SMS bilgilerini gösterebiliyor. Bu saate uygulama da yüklenebiliyor.
Sony SmartWatch: Sony
akıllı saatin ilk örneklerinden birine imza
attı. Smart Watch, Android işletim sistemini destekliyor. Facebook, Twitter mesajlarını
renkli ekranında görebilmeniz mümkün. Müzik dinleyip, e-posta’larınızı kontrol
edebiliyorsunuz. En uygun fiyatlı akıllı saatlerde olan
SmartWatch, Türkiye’de de
satılıyor. Sony, bu saatin
ikinci sürümünü de duyurmuş
durumda.
Cookoo: Diğer akıllı saatlerin aksine standart saat görünümüne sahip. Bluetooth 4.0 özelliğiyle Apple markalı akıllı
cihazlara bağlanabiliyor. Üzerindeki ikonlarla akıllı cihazlarınızda neler olduğunu
öğrenebiliyorsunuz. Gelen çağrı, sosyal
medya mesajları, takvim hatırlatıcısı var.
Motorola MotoActv: 1.6
inç’lik LCD ekrana sahip. Gorilla glass, bluetooth, FM Radyo ve GPS gibi özellikleri var.
Koşmayı sevenlere yönelik üretilen MotoActv, çeşitli fitness işlevlerini üzerinde barındırıyor. Cihaz sadece Android işletim sistemli cihazlarla eşleştirilebiliyor.
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Reçel kavanozunda ses!
Müzikseverler tarafından ilgi gören ‘Jam Bluetooth
Hoparlör’, Türkiye’de satışa sunuldu. Hoparlör, farklı tasarımı, canlı renkleri, mükemmel ses kalitesi, kullanıma
yönelik ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla ön plana çıkıyor. Jam hoparlör, 6.4 santimetrelik boyutuna oranla
yüksek ses kalitesi sunuyor. Tüm Bluetooth özellikli

akıllı telefonlar, tabletler ve diz üstü bilgisayar cihazlarla çalışan Jam’in aynı zamanda bluetooth özelliği olmayan
cihazları bağlamak için 3.5 mm ‘Line-in’ bağlama noktası da var. Şarj edilebilen pille uzun süre kablosuz kullanım sağlayan Jam’in; mavi, pembe ve gri olmak üzere 3 çarpıcı rengi ve 3 farklı modeli bulunuyor.

Tuşları
arkaya taşıdı

Suya dayanıklı
cep telefonu
Sony, suya dayanıklı akıllı sosyal kamera uzmanı Xperia Z1’i Türkiye’ye getirdi. Xperia Z1, 20.9 megapiksellik kameraya, Facebook’tan canlı yayın yapan social live, iki saniyede 61 kare yakalayan teknoloji timeshift, anında bilgi sağlayan info eye ve augmented reality effect gibi uygulamalarıyla akıllı telefon deneyimini baştan yaratmayı hedefliyor. 2 Gigabaytlık Ram’e sahip cep telefonunda, 16 GB dahili hafıza ve 64 GB’ye kadar yükseltilebilen microSD kart bulunuyor. Dayanıklı temperli cam
ve katı tek parça alüminyum çerçeveye sahip beğeni toplayan Omni Balance tasarımı ile suya
ve toza dayanıklılık sunuyor. Telefon, siyah, beyaz ve mor renk alternatiflerine sahip.

Cep telefonu üreticisi Nokia, geç de olsa
tablet yarışına katıldı. Kısa süre önce Microsoft'un satın aldığı Nokia, tablet bilgisayar pazarına girdi. Şirket, Lumia 2520 adlı tableti
tanıttı. Lumia tablete ek olarak Nokia, 'phablet' adıyla da bilinen iki yeni büyük boy akıllı telefonunu da pazara sundu. Yeni akıllı telefonların modelleri Lumia 1520 ve Lumia 1620
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olarak açıklandı. Tablet Lumia 2520’nin özellikleri şöyle: “168 mm x 267 mm x 8.9 mm
boyutlarına sahip. 615 gram ağırlığında.
10.1 inç’lik ekranı ve 1920x1080 Full HD çözünürlüğü var. 6.7 megapiksel optik kamera,
32 GB hafızaya sahip. Bu hafıza MicroSD kart
ile genişletilebiliyor. Stand by süresi ise 25 gün.
İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 800.”

LG, amiral gemisi, akıllı telefonu
G2’yi tanıttı. ‘Senden Öğreniyorum’ konseptiyle geliştirilen G2, tuşları arkaya taşıyor. G2, 5.2 inç’lik ekranına rağmen ortalama bir kişinin tek elle rahat bir şekilde kavrayabileceği şekilde tasarlandı. Telefonun arkasındaki ‘Sihirli Tuş’ kolay ve doğal bir nagivasyon sağlıyor. G2, 5.2 Full HD ekrana sahip. Sadece 2.65 mm’lik inceliği olan telefon, IPS teknolojisini sunuyor. G2’nin fotoğraf
makinesinde bulunan Optical Image Stabilizer (OIS) teknolojisi hareket halindeki görüntülerin bile daha net, parlak ve canlı olmasını sağlıyor. G2, 13 megapiksel fotoğraf
makinesiyle dikkat çekiyor. Misafir Modu sayesinde her kullanıcı da ekrana çizdiği şekille ayrı bir telefon kilidi oluşturabiliyor.

TEKNO-YAŞAM

Nokia
tablet
çıkardı
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KOMİK RESİMLER

YÜZÜNDEKİ İFADE
Karısından boşanmış olan bir adam, o gün annesini görecek
olan kızına:
- Al kızım bu zarfı. Sen artık 18 yaşına bastın. Bu annene vereceğim son nafaka çeki. Bunu annene ver, sonra bir adım
geri çekil ve annenin yüzündeki ifadeyi seyret demiş.
Kız annesine gitmiş:
- Anne babam bu zarfı sana gönderdi. Ben artık 18 yaşıma
bastığımdan sana gönderdiği son nafaka çekiymiş. Zarfı sana
verip sonra bir adım geride durup senin yüzündeki ifadeyi
seyretmemi söyledi.
Annesi :
- Peki kızım. Şimdi babana git. 18 seneden sonra ona aslında senin gerçek baban olmadığını söyle. Sonra bir adım geri çekil ve yüzündeki ifadeyi seyret!

MİZAH

BİLGİSAYAR
Kadınlar diyor ki:
Bilgisayar erkektir. Çünkü bilgisayarlar aslında sorunları çözmek için yaratılmalarına karşın ömürlerinin dörtte üçünü sorun yaratarak geçirirler.
Daha da önemlisi bunlardan bir tane aldığınız an, biraz daha sabretmiş olsaydınız çok daha gelişmiş bir modeline sahip olabileceğinizi görüp pişman olursunuz.
Erkekler diyor ki:
Bilgisayar dişidir. Çünkü onun mantığını yaratıcısından başka kimsenin anlaması mümkün değildir. Yaptığınız en ufak hatayı bile hafızasına kaydedip tekrar tekrar önünüze koyar.
Ve bir bilgisayar aldıktan kısa bir süre sonra fark edersiniz ki, asıl parayı ona gereken aksesuarlar için harcamak zorundasınız.
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DELİYİZ BİZ
Adamın birisinin arabasının
lastiği tam akıl hastanesinin önünde patlar. Adam
arabanın lastiğini söker.
Ama lastikten söktüğü 4 bijon yuvarlanıp yağmur
mazgalının içerisine düşer. Adam bakar mazgaldaki bijonlar görünmüyor
bile, çaresiz oturup düşünmeye başlar. Olayı başından beri gören bir deli parmaklıkların arkasından adama derki :
- Arkadaşım sen ne yapıyorsun orada öyle?
- Sorma birader, lastik patladı. Tam değiştirecektim bijonlar mazgala düştü.
- Düşündüğün şeye bak. Ondan kolay ne var.
Bütün lastiklerden birer bijon çıkar. Lastiğe
tak. Hepsinde 3 bijon olur. Seni lastikçiye kadar idare eder.
- Adama çok mantıklı gelir, hemen delinin
dediğini yapar. Giderkende deliye der ki :
- Senin ne işin var bu akıl hastanesinde. Deli
cevap verir:
- Biz burada delilikten yatıyoruz, salaklıktan değil.
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l Baykuş mavi rengi görebilen tek kuştur.
l Beethoven beste yapmadan önce kafasını
soğuk suya sokardı.
l Bir BigMac hamburgerin ekmeğinde ortalama
178 adet susam bulunuyor.
l Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte
üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.
l Bir devekuşunun gözü, beyninden büyüktür.
l Bir karınca kendi ağırlığının elli katı ağırlığı
kaldırabilir.
l Bir kilo limonda, bir kilo
çilekten daha fazla şeker
vardır.
l Bir kromozom, bir genden
daha büyüktür.
l Bir okyanusun en derin
yerinde, demir bir topun dibe
çökmesi bir saatten uzun sürer.
l Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe,
ayaklarının büyüklüğüne eşittir.
l Birinin yüzünü hatırlamak için beynin sağ
tarafı kullanılır.
l Buckingham Sarayı’nda 602 oda bulunuyor.
l Bugüne kadar ölçülmüş en büyük buz dağı,
200 mil uzunluğunda ve 60 mil genişliğindedir.
Diğer bir deyişle, Belçika’dan daha büyük bir
yüzölçümüne sahiptir.
l Bukalemunların dilleri, vücutlarından iki kat
daha uzundur.
l Çocuklar baharda daha fazla büyüyor.
l Dalmaçyalılar gut olmayan tek köpek cinsidir.
l Değerli taşların çoğu birkaç elementten
oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan
oluşur.
l Dünyada her dakika iki tane düşük şiddette
deprem olmaktadır.
l Dünyada insan başına düşen karınca sayısı bir
milyondur.
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AĞAÇTAN DÜŞEN GELSİN
Nasrettin Hoca, çıktığı ağaçtan düşmüş oflayıp puflamış. Yanına gelenler:
-Az sabırlı ol Hoca! Sanki ne olmuş da bu kadar nazlanırsın, demişler.
Hoca, “Siz hiç ağaçtan düştünüz mü?” diye sormuş.
Oradakiler bir ağızdan:
-Hayır, demişler
Hoca:
-Öyleyse siz gidin de ağaçtan düşen birisi gelsin benim yanıma.

GELİN ADAYI
Genç adam heyecanla eve gelmiş, annesinin yanına giderek:
-Anneciğim, evlenmeye karar verdim ve hayalimdeki kadını buldum. Ancak senin de aynı fikirde olup olmayacağını merak ediyorum. Eğlence olsun diye yarın sana üç hanım arkadaşımı getireceğim. Bakalım hangisi ile evleneceğimi bulabilecek misin?'
Anne merakla kabul etmiş, “Getir bakalım” demiş.
Ertesi gün, genç adam yanında üç güzel hanımla eve gelmiş. Hep
beraber oturmuşlar, sohbet etmeye başlamışlar. Bu arada anne
çay, pasta servisi yaparken, sorular soruyormuş.
Akşam olunca kadınlar izin isteyip, kalkmışlar. Genç, annesine
dönerek:
-Tahmin et bakalım. Hangisiyle evleneceğim?
Anne, büyük bir kararlılıkla:
-Kızıl saçlı olanla evleneceksin.
Genç çok şaşırmış:
-Nasıl olur, nasıl tahmin ettin? Tam isabet.
Anne biraz üzgün yanıt vermiş:
-İçlerinden bir tek onu sevmedim.

Cevaplar

İLGİNÇ BİLGİLER

1-Duruşu ömür, gözleri kömür, soğuk dondurur, sıcak öldürür.
2-Suda yaşar, karada ölür.
3-Başımda saç yok, içimde tat çok.
4-Yattım yumuşak, uyudum sıcak sıcak.
5-Altında dört teker, üstünde yük çeker.
6-Hem açar, hem kapar.
7-Kat kat sefer tası, içinde insan sesi.
8-Tepe arkasında gümüş tepsi.
9-Sarıdır sarkar, düşerim diye korkar.
1-Kardanadam
2-Balık
3-Kabak
4-Yatak
5-Araba
6-Anahtar
7-Apartman
8-Ay
9-Ayva

l İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ

HEPSİ BU
KADAR MI?
Küçük Ayşe’ye teyzesi 10 TL verir. Küçük kız
bir şey demeden parayı cebine atar.
Bunun üzerine annesi söze karışır:
-Ayşe, teyzene ne söylemen gerekirdi?
Ayşe hiç sesini çıkarmaz. Anne
bunun üzerine yardım etmek ister:
-Baban bana
para verdiği zaman ben ne diyorum?
Birden gözleri parlayan Ayşe:
-Hepsi bu kadar mı?
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SOLDAN SAĞA
1. Sünni inanışına göre ilk halife – Pamuk kozası. 2. Muğla’nın bir ilçesi – Bardak. 3. Siirt’in bir ilçesi
– Caminin bir bölümü. 4. Sümer sağlık tanrıçası – Ceylan, karaca – İri taneli bezelye. 5. Kimi zaman,
bazen – Kamer. 6. Patika – Namuslu, iffetli. 7. Az tavlı toprak – İnleyen. 8. İddia – Habeş soylusu –
Yasaklama. 9. Pamuktan düz dokuma. 10. Bakırın simgesi – Bir deniz memelisi – Bir ağaç türü. 11.
Lokmanruhu – Bir yarış kayığı – Bir nota. 12. Güneydoğu Anadolu’da, genellikle kadınların yaptırdığı
bir tür dövme – Ölümsüz, ölmez. 13. İnce alay – Uzun omuz atkısı. 14. Tat alma organı – Yumuşak
başlı, boyun eğen – Cet. 15. Mısır’ın plaka işaeti – İnce perde ya da örtü – Manda pastırması.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Servet-i Fünun Edebiyatı’nın diğer adı. 2. Avukat örgütü – İspanyolların sevinç ünlemi – Merkür gezegeninin diğer adı. 3. Yüce, ali – Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl vb – Okul. 4. Karabiber, tarçın, kimyon vb – Bir renk. 5. İlaç – Onur kırma – Peru’nun başkenti. 6. Büyük sözlük – Kağıt,
yazılı kağıt – Mezopotamya’da kurulmuş büyük bir site. 7. Kayınbirader – Sahip, iye – Bulaşma, geçme.
8. İnce yapılı – Hareketle ilgili. 9. Müsvedde – Etiyopya’da bir ırmak. 10. Meclis – Beddua, kargış –
Haberci. 11. Altınkökü de denen kusturucu kök – Lahza – Birinin buyruğu altında olan kimse – Uzaklık anlatan sözcük. 12. Bir nota – Belli, açık – Bir tembih sözü – Bir tür spor karşılaşması.

K O L A Y

SOLDAN SAĞA
1. Ebubekir-Şif. 2. Dalaman-Kupa. 3. Eruh-Minare. 4. BoAhu -Araka. 5. Arasıra-Ay.
6. Yolak-Sili. 7. Alatav- Nalan.
8. Tez –Ras-Men. 9. Amerikan. 10. Cu-Otari-Çam. 11. EterKano-Si. 12. Dak -Layemut.
13. İroni-Etol. 14. Dil-MutiAta. 15. Et-Zar-Kakaç.

1. Edebiyat-ı Cedide. 2. Baro-Ole-Utarit. 3. Ulu-Alaza-Ekol.
4. Baharat-Mor. 5. EmHakaret- Lima. 6. Kamus-Varaka-Ur. 7. İni-Is-Sirayet.
8. Narin-Kinetik. 9. Karalama-Omo. 10. Şura-İlenç-Ulak.
11. İpeka-An-Ast-Ta.
12. Fa-Ayan-Emi-Maç.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
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Türkiye’nin lider yazar kasa üreticisi
Profilo Ödeme Sistemleri ve dünyanın 1 numaralı
EFT POS üreticisi VeriFone güvencesiyle
ortak geliștirildi.
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Dünyada Kurulu VeriFone
EFT POS Sayısı
Dünyada Kurulu Profilo, Olivetti
Yazar Kasa Sayısı
Türkiye’de Kurulu VeriFone
EFT POS Sayısı
Türkiye’de Kurulu Profilo, Olivetti
Yazar Kasa Sayısı
Türkiye’de Mevcut Profilo Yazar Kasa
EFT POS Servis Teknisyeni Sayısı
81 İl ve 220 İlçede Münhasır Yazar Kasa
EFT POS Yetkili Servis Noktası
Uygulamaları Desteklenen
Banka Sayısı
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17,2cm boy, 8,6cm en,
557gr ağırlık,
15m kağıt rulo
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Mobil ve rahat kullanıma
uygun tasarım ve boyutlar

*YHQOL
PCI PTS 3.X,
EMV Level 1, 2
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3,5” dokunmatik ve
grafik özellikli
renkli ekran

400MHz 32 bit ișlemci,
192 MB bellek
(500 MB’a artırılabilir)

MSR, smart card,
temassız (NFC özellikli)
kart okuyucu

Restoran
otomasyon
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* Uygulamaları Desteklenen 17 Banka: Akbank, Bank Asya, Citibank, DenizBank, Finansbank, Garanti Bankası, HSBC Bank, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası,
Odeabank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İș Bankası, VakıfBank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası

w
www.edata.com.tr
ww.edata.com.tr
w
www.profilovx680e1.com
ww.profilovx680e1.com

E Data Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Tantavi Mah. Menteşoğlu Cad. Terra Plaza No: 25 34764 Ümraniye, İstanbul Çağrı Merkezi: 444 0 776 Tel:
e +90 (216) 461 31 10 Faks: +90 (216) 461 31 80
Kampanya 17 Haziran 2013 - 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında geçerlidir. Satın alma faturaları, (kesildiği tarihin Merkez Bankası USD alış kuru dikkate alınarak) TL olarak düzenlenecektir. Kampanya stoklarla sınırlı olup, Profilo
Ödeme Sistemleri herhangi bir anda kampanya süresini, şartlarını, içeriğini değiştirebilirr, güncelleyebilir ve kampanyayı sona erdirebilir. Ürünlerr,, Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 426 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine
uygun olarak fatura tarihinden itibaren 90 gün içerisinde teslim edilecektir.
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Sanayileştik ama zenginleşemedik
Cumhuriyetimiz bu yıl 29 Ekim’de 90. yılını kutlarken Türkiye,
zenginleşme yolunda sınıfta kaldı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın “90 Yılda Türkiye Ekonomisi” adlı raporuna göre, Türkiye modernleşti, büyüdü, sanayileşti, yaşam süresi uzadı, okuryazar oldu,
gelir ve harcaması arttı ama bir türlü borçlarından kurtulup zenginleşemedi. Raporu yorumlayan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, 90 yılda
hep birlikte çalışarak bir değer yaratıldığını belirterek, “Önümüzdeki 2030 yıllık süreçte dünyada yaşanacak yeni büyüme dalgasında, çevresel ‘sürdürülebilirliği’ esas alan teknolojilerin, insanların yaşamını değiştirecek makineler arası iletişimi sağlayacak ağ teknolojilerinin, nanoteknoloji ve biyoteknolojinin etkili olacağı yönünde güçlü işaretler bulunuyor. Bu teknolojilerde söz sahibi olabilirsek Türkiye’nin orta gelir grubundan sıyrılarak zenginler kulübüne girebilmesi mümkün” diye konuştu.
Arıkan, teknolojilerin gelişiminin teşvik edilmesi, Ar-Ge'ye yapılan
harcamaların GSMH'nin yüzde 2'nin üzerine, hatta yüzde 3'lere yükseltilmesi ve eğitim sisteminin araştırmacı ve girişimci bireyleri teşvik etmesinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:
“Önümüzdeki 10 yıllık dönemde iç tasarruf oranının yüzde 15'lerden yüzde 25-30 bandına çekilmesi, büyümenin daha yüksek oranda iç
kaynakla finanse edilerek ortalama yüzde 7-8 bandında sürdürülebilir bir
trendin tutturulması hedeflenmeli. Ancak bu planlamayla Cumhuriyet'in
100'üncü yılına dünya sıralamasında en az bir basamak atlayarak
16'ncı büyük ekonomi olarak girebilmemiz mümkün olur.”

TÜRKİYE 90 YILDA
NEREDEN NEREYE GELDİ?
Nüfus (kişi)
Gayri Safi Milli Hasıla (MilyonTL)
Kişi başına milli gelir (TL)
Sanayi üretimi (%)
Tarım üretimi (%)
Hizmet sektörü (%)
Toplam işyeri sayısı
Toplam İşçi sayısı
İmalat sanayi işyeri sayısı
İmalat sanayi çalışan sayısı
Dünya ticareti payı (%)
Kara /demiryolu uzunluğu (km)
Okul sayısı
Öğretmen sayısı
Öğrenci sayısı
Okur-yazar oranı (%)
Hekim sayısı
Yaşam süresi (yıl)

1923
12.559.000
26.060
2.075
10.6
43.1
46.3
33.058
76.058
264
14.060
0.30
22.111
5.062
12.437
358.548
19.2
344
35.5

2013
74.491.000
1.415.786
19.006
32.9
9.3
57.6
2.591.372
11.531.568
252.975
3.146.147
1.06
377.799
43.694
871.405
19.848.274
94
126.029
74.5

NELER BAŞARILDI?
“90 Yılda Türkiye Ekonomisi” raporuna göre, Cumhuriyetin en büyük başarıları, ekonomi, ticaret, gelir artışı, ulaşım, sağlık ve eğitim alanlarında gerçekleşti. Son derece fakir bir tarım ülkesinden 90 yılda, sana-
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yinin çok değişik alanlarında yatırım ve üretim yapabilen, girişimci, kalifiye insan gücü üretme potansiyeline sahip, eğitim ve sağlık hizmetlerine
yaygın olarak erişilebilen bir toplum yaratıldı.
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İSMMMO okumayı sevdiriyor
İSMMMO, sosyal sorumluluk projelerine destek vererek topluma
katkılarını sürdürüyor. Maddi gücü yetersiz çocukların eğitimine destek
vermek amacıyla yürütülen “Okumayı Seninle Öğrendim” kampanyasına İSMMMO da destek verdi. Kızılay’ın Merter Şubesi’nin öncülüğünde başlatılan, PTT, PTT Kitap ve Kitap Network işbirliğiyle yürütülen kampanyaya, serbest muhasebeci mali müşavirlerin de yardım eli uzanıyor.
Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk yarışmasında 2013 Avrupa KSS Ödülü Türkiye üçüncülüğünü alan
Okumayı Seninle Öğrendim projesi, yeni eğitim öğretim yılında binlerce yeni öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Kurumsal ve bireysel destekçilerle daha geniş bir öğrenci kitlesine katkı sağlayabilecek kampanyanın destekçileri arasına katılması nedeniyle İSMMMO ile Türk Kızılay arasında
bir ön protokol imzalandı. Bu özel kampanya, maddi durumu yetersiz okul
öncesi ve 1. sınıf öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayarak okumayı sevdirme-

yi hedefliyor. Çocuklara ulaştırılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı okuma setleri, çocukların bir yıllık okuma ihtiyaçlarını karşılayan hikaye
ve etkinlik kitaplarından oluşuyor.

e-Fatura ve e-Defter’e hazırlanıyoruz
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gulamasıyla mesleki anlamda yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Başkan Yahya Arıkan, “Zamanında işlemlerde kağıtların kalkacağını, bütün işlemlerin elektronik ortamda yapılacağını her yerde ve herkese söylemiştik” dedi.
Öte yandan 5-6 Ekimde gerçekleşen seçimlerle TÜRMOB’a güvenin
sorunsuz devam ettiğini belirten Arıkan, İSMMMO ve TÜRMOB’un yeni dönemde de yeni projelere ve çalışmalara imza atacağını söyledi. İSMMMO
Sekreteri Erol Demirel de ihtiyaç olduğu müddetçe e-fatura ve e-defter seminerlerinin tekrarlanacağını belirtti.

İSMMMO HABER

İSMMMO’nun ekim ayında düzenlediği “e-Fatura ve e-Defter” uygulamaları semineri geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İSMMMO Hizmet ve
Kültür Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, İSMMMO
Başkanı Yahya Arıkan’ın yanı sıra oda kurullarından birçok ismin yanı sıra,
akademisyenler ve eğitimciler de hazır bulundu. Katılımın yoğun olduğu
seminerde oturum başkanlığını TESMER Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu
yaptı. Seminere, Vergi Hukuku danışmanı Cem Kaan Aracı, Luca ve Luca
Net Ürün Yöneticisi Cenk İçer konuşmacı olarak katıldılar.
Seminerde konuşan Başkan Yahya Arıkan, e-fatura ve e-defter uy-
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