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MUTLU YILLAR!
Hayatın her alanında ve mesleki birlikteliğimizde; daha
güçlü bağlar kuracağımız, dostlukla, dayanışmayla sıkıca
sarılacağımız nice yıllara!

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞA
MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yeni yılın gölgesi üzerimize düştü. 2015 yılının 2014’ten daha iyi olması için ülkemizin yapması gereken daha çok ev ödevi var. Sosyal hayattan ekonomiye kadar tüm alanlarda yapılacak reformların başarıya ulaşması için de ‘birlik ve bütünlüğe’ ihtiyacımız olduğu kesin… Bu nedenle kutuplaşma, ayrışma değil birlik olma zamanı… Zira Zirvedekiler sayfalarımızın konuğu olan, sermaye piyasaları konusunda yetkin isimlerden Şeniz Yarcan’la yaptığımız röportaj ortaya koyuyor ki, 2015, 2014 kadar zor olacak… Amerika ve Avrupa’nın yeni
ekonomik programlarıyla bizim gibi gelişmekte ülkelere artık ‘oluk oluk’ para akmayacak. Ekonomi yönetimi 2015 için enflasyonda, büyümede daha iyimser hedefler ortaya koysa da özel sektörün yatırım yapmada çekimser davranması olası görülüyor.
Dünyayı ekonomik olarak daha zorlu bir yıl beklerken, Türkiye bir taraftan da bölgesindeki savaşların bir sonucu olarak ‘mülteci ve göçmen’ sorunuyla baş etmek zorunda. Bu nedenle dosya konumuzda ülkemizde yaşayan 1.5 milyon Suriyeli göçmenden de
yola çıkarak mülteci konusunu tüm boyutlarıyla inceledik.
İSMMMO Yaşam’ın yayın çizgisinde duyarlı olduğu konulardan biri de hayatımızı, evimizi paylaştığımız, himayemize aldığımız ve alamadığımız “dostlarımız”… Zaten sabit haber sayfalarımızda her sayıda, hayvanlarla yaşamı nasıl güzelleştirebileceğimiz
konusunda bilgi veriyoruz. Bu kez kapak konumuzu ‘hayvan hakları’na ayırdık. Ülkemizde hayvanların haklarını koruma altına alan
yasa 2004 yılında çıksa da halen uygulamada sorunlar var. Bu noktada tek teselli kaynağımız; hayvan hakları ile ilgili mücadele
eden çok sayıda sivil toplum kuruluşunun olması…
Dergimizde medya dünyasından, Türkiye’nin önde gelen televizyoncularından Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün’ü
konuk ediyoruz. Halk TV’nin iktidardan muhalefete tüm kesimleri ‘muhalif’ olduğu için yeterince memnun etmeyen yayın çizgisini anlatan Aygün, Türkiye’nin demokrasiden uzaklaştığına vurgu yaptı. Sanat dünyasından ise konuğumuz, yorumculuğuyla olduğu kadar besteciliğiyle de tanınan Ege… Müzik çalışmalarının yanı sıra girişimciliğe de adım atan Ege ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Üyelerimizden Aysun Koçulu’nun ekolojik yaşama ilişkin girişimlerinin detaylarını sayfalarımızda bulabilirsiniz. Lezzet sayfalarımızda ise sizi organik yaşamın peşinden koşmak için Ordu’ya davet ediyoruz. Ordu’nun Kayabaşı Köyü’nde kurulan
organik köy kahvaltısı sofrası sizleri bekliyor.
Dergimize değer katan konularımız bunlarla sınırlı değil elbet… Sağlık sayfalarımızda çocuklarımızın göz sağlığını mercek altına aldık. Kariyer sayfalarımızda etkili konuşmak için neler yapmamız gerektiğini araştırırken, eğitim sayfalarımızda üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını çözerken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarımız var. Gezi sayfalarımız aracılığıyla sizleri Türkiye’nin doğa harikası peribacalarına ev sahipliği yapan şehri Nevşehir’e ve dünyanın en eski
barok şehrini bünyesinde bulunduran Litvanya’nın başkenti Vilnius’a davet ediyoruz. Kültür sanattan teknolojiye, kitaptan sinemaya tüm sayfalarımız yine dopdolu… Dergimizi keyifle okumanız dileğiyle…

Sağlıcakla kalın dostlar

Yahya Arıkan
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K A P A K

Dostlarımızın da
hakkı var

İÇİNDEKİLER

Aynı dünyayı paylaştığımız
hayvanlar pek çok haktan ve
insancıl muameleden mahrum
yaşam mücadelesi veriyor. Sokak
hayvanları ülkemizin kanayan
yarası ama diğer yandan tıbbi ve
kozmetik deneylerde kullanılan,
derisi için öldürülen, eğlence için
kullanılanlar da gözlerden uzak acı
ve zulmü yaşıyor. Dostlarımızın
haklarını mercek altına aldık…
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Sermaye piyasalarının kraliçesi

Yatırım Finansman Menkul Değerler’in kaptan köşkünde bir kadın oturuyor.
Şirketin genel müdürü Şeniz Yarcan, “Hükümet 2015’te iç talep kaynaklı
büyüme ve özel sektör yatırımlarında artış bekliyor. Küresel talep noksanlığı
özel sektör yatırımlarını sekteye uğratabilir” diyor.
10

D O S Y A

Umut sığınağında yaşam savaşı

Türkiye, ilk kez bu dönemde bilinmezliklere doğru yola çıkan bu kadar çok insanı
kucaklamış durumda… Artık kamplardan taşan mülteciler, çoğunlukla ucuz işçi,
istenmeyen komşu, esnafın güvenmediği müşterileri, potansiyel suçlu olarak
görülüyor. Oysa onlar arada kalmışlıkları, umutları, dirençleriyle ve
24
kararlılıklarıyla sadece insanlar...

GÜNDEMİN SESİ
Türkiye’nin
muhalif sesi

Halk TV Genel Yayın
Yönetmeni Hakan
Aygün, Türkiye’nin ilk
özel televizyon
habercilerinden. Halk
TV’yi geniş kitlelere
açan Aygün, “Kimseyi
memnun etmeyecek
kadar herkese muhalif
bir çizgiye
oturduk
20
galiba” diyor.

YAŞAMIN PORTRESİ
Ege’nin sesi,
Ege’nin tadı!

KARİYER

Müzikte 19 yılı geride
bırakan Ege,
yorumculuğuyla olduğu
kadar besteciliğiyle de
ön planda olan bir
sanatçı… Besteleri
8 dile çevrilen Ege,
zeytinyağı markası
Egeolive’ı büyütmenin
heyecanını
30
yaşıyor.
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Ekolojik gıdaya el attı

Meslek mensubu Aynur Koçulu, bir yandan
muhasebeciliği sürdürürken diğer yandan aile işi
olan organik peynir ve tereyağı üretimini devam
ettiriyor. Koçulu, herkese ekolojik ürünleri tercih
etmeleri ve ne yediklerini bilmeleri
önerisinde bulunuyor.
28
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KÜLTÜR-SANAT

İş toplantılarında, konferanslarda yapılan etkili ve
güzel konuşmalar pek çok kişinin kariyerine olumlu
katkı sağlıyor. Hitabet ve etkili konuşma
yeteneğinizi geliştirmek için yapmanız
gerekenleri araştırdık.
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Rehineler kurtarıldı, olasılıklar kaldı
Türkiye, Musul’da IŞİD tarafından rehin alınan aralarında Başkonsolos’un da bulunduğu 49 kişinin kurtarılması sevincini 20 Eylül’de yaşadı.
Ancak bu kurtarma operasyonuyla ilgili spekülasyonlar ve buna bağlı olarak kurgulanan senaryoların arkası gelmedi. Bunun nedeni aslında bu rehinelerin kurtarılmasına ilişkin kamuoyuna pek az bilgi açıklanmasıydı.
Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung, olayı şu başlıkla duyurdu: Ankara, rehinelerin nasıl kurtarıldığını açıklamıyor. Pek çok yayın ve muhalefet
de olayı “esrarengiz” olarak niteledi. Medyaya yansıyan haber ve yorumlardan olaya ilişkin ‘bilinen tespitleri’ derledik:
1. Rehinelerin kurtuluşuna ilişkin resmî açıklamalarda “operasyon”
vurgusu yapılsa da ortada bir operasyon yok. Rehineleri bulundukları yerden Türkiye’ye IŞİD’e rağmen getirmek imkansızdı. Nitekim Danimarka
ile yaşanan rehine krizi bir takas olduğuna işaret ediyor.
2. BBC Türkçe muhabiri Sinan Onuş’un da dikkat çektiği üzere, cumhurbaşkanının ‘operasyon’ vurgusuna karşılık Başbakan Davutoğlu, çalışma
ve temas tanımları kullandı.
3. Rehinelerin yerleri en az yedi defa değiştirildi, daha önce de kurtarılabilecekleri fırsatlar (beş defa) çıktı, ama sonra ortadan kalktı.

62. GÜN

Yaşlılara bakacak
robotlar geliyor

‘Yaşlılığımda bana kim bakacak, çocuklarım torunlarım ilgilenecek mi?..’ Bu soru pek çok insanın aklında yer eder ve çok kimsenin huzurunu kaçırır. İşte bu gerçeği dikkate alan bilim adamları, son yıllarda yaşlı insanlara bakacak robot geliştirme çalışmalarını hızlandırdılar.
İtalya’da yaşayan 94 yaşındaki büyükanne Lea, yaşlılık nedeniyle kendi işlerini göremiyor ama yakınları bile olsa başkasının evinde de yaşamak
istemiyor. Buna çözüm ise @giraffplus firmasından gelmiş. Robot Robin,
birkaç aydır büyükanne Lea’nın hayat arkadaşı. Bugün pek çok yaşlı giderek bu duruma geliyor. Bilim adamları ve şirketler de yaşlıların bu talebini karşılamak üzere çözümler üretiyor. Dünya genelinde yaygınlaşması biraz zaman alacak gibi görünen robotların, en geç 20 yıl içinde
seri olarak üretilmesi planlanıyor.
Robotlar, evde hemen her ihtiyacı karşılayabiliyor. Örneğin, Ro-
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4. Rehineler sürekli izlendi. MİT kendi profesyonel elemanlarını, bölgedeki yerel unsurları, insansız hava araçlarını ve elektronik iletişim aygıtlarını devreye soktu.
5. IŞİD rehineler ile ilgili birtakım temaslarda bulundu. Dolaylı müzakereler, yanıltma ve sahte bayrak gösterme (kendini başkası olarak tanıtma) dahil her yöntemle IŞİD’e yaklaşım sağlanmaya çalışıldı.
6. “Neden şimdi?” sorusuna verilen yanıtlardan öne çıkan yorum:
Rehineler, Türkiye’nin hareketini kısıtladı, ancak gösterebileceği tepkileri
de büyüttü. IŞİD’in, Türkiye’nin hareketlerini rehineler tehdidiyle kontrol
etmenin bir sınırı olacağını hesap edecek kadar diplomasiye, siyasete önem
verdiği anlaşıldı.
7. Örgütün bir jest olarak rehineleri bırakması ihtimal dışında. Kobani’ye saldırıyı hedefine ulaştırıp Rojava kantonlarını birbirlerinden soyutlama ve Türkiye ile sınır boyunda çok daha sağlamlaşmış bir konum
elde etme peşinde olduğu açık. Türkiye, sınır boyundaki savaşın belirleyici etkeni olabilir. Türkiye büyüklüğünde bir güç kimi desteklerse ona savaşı kazandırabilir. Rehinelerin bırakılması bu konudaki bir pazarlığın da
sonucu yaşanmış olabilir.

bot Robin, eve yerleştirilen sensörler ve giyilebilir teknolojiler sayesinde büyükannenin sağlığını takip ediyor, sağlık ekibi, ailesi ve arkadaşları ile haberleşmesini sağlıyor. Sensörler yemek pişirmek, uyumak, TV
seyretmek, tansiyon, şeker seviyesi gibi çeşitli olayları takip ediyor. Yaşlıları takip etmek isteyen sağlık personeli veya ailesi, uzaktan bu verileri ve robota yerleştirilmiş kameralarla neler olup bittiğini görebiliyor.
Birkaç yıl önce de Japonya’da bir bakımevine aynı şekilde robotlar yerleştirilmiş, yaşlıların ihtiyaçları karşılanmıştı.
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Saray tartışma konusu
Kamuoyunda “AK Saray” adıyla anılan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, hem maliyeti hem de yapıldığı
arazi ve yasalara uygunluğu açısından tartışılıyor.
Türkiye ve dünya basınının da gündeminden düşmeyen bina, bilindiği kadarıyla 1.5 milyar lirayı aşkın bir kaynağa mal oluyor. Bunun bir bölümü harcandı, bir bölümü de 2015 bütçesinde planlanıyor.
Atatürk’ün özel arazisi üzerine yapılan “AK
Saray”ın 1000 odası, bir yeraltı tünel sistemi ve casusluğa karşı son teknoloji bir sistemi var.
Sarayla ilgili eleştiriler artarken hemen yanı
başına 250 odanın daha yer alacağı bir rezidansın
yapılacağı bilgisi tartışmayı büyüttü. Esasen, konuyla
ilgili eleştiri sadece basından değil, AKP hükümetinin içinden de geldi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,

Ağaç nöbeti
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bulunduğu yere Kolin’in kurmayı planladığı termik
santrale karşı başlattıkları mücadele Türkiye genelinde yankı uyandırdı. Köylülerin ortalama 1.5 ay
süren “zeytin nöbeti” sık sık polis şiddetiyle karşı
karşıya kaldı. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma
kararı ve zeytinliklere santralin kurulamayacağının
anlaşılmasına kadar Yırcalılar, binlerce ağaçlarını
kaybetti. Kolin’in özel güvenlik görevlilerinin de şiddetine maruz kalan köylüler, buruk bir zafer kazandı.

Türkiye, iş kazalarında dünyada en kötü tabloyu sergileyen ülkeler arasında. Hatta ciddi yaralanma ve ölümlü kazalarda başı çekiyor. Soma’nın yarası kabuk bağlamadan Torunlar GYO’nun gökdeleni, Ermenek ve Isparta’dan acı
haberler geldi... Her birinde onlarca
kişinin yaşamını yitirdiği, “iş kazası” olarak nitelendirilen bu acı
olayların tümünün ortak noktaları;
İhmal ve denetimsizlik...
Isparta’da 24 kişilik kapasitesi olan minibüse çoluk-çocuk,
genç, yaşlı 46 elma işçisi bindirilmişti. Ermenek’te ne sondaj ne denetim ne yaşam odası... Hatta su
sızıntısı bile zaman zaman içilerek
“kontrol edilmişti.” Torunlar’da
da zamanında kontrol yapılmaması, denetimlerin gereğinin yerine
getirilmemesi, uyarıların dinlenmemesi 10 kişinin hayatına mal olmuştu...
Eğer ihmaller olmasaydı
ve de gerekli denetimler yapılmış
olsaydı bunların hiçbiri yaşanmamış olacaktı. Tabii bir de taşeron
çalışma sistemi olmasaydı... Ne çocuklar babasız kalacaktı, ne anneleri ağlayacaktı... Torunlar’ın inşaatında üniversite harçlığını çıkarmak için çalışan gençler şimdi
toprak altında değil, okullarında
olacaklardı...
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Üsküdar Belediyesi’nin, Validebağ Korusu’nun hemen yanındaki alana ağaçları da sökecek
biçimde otopark ve cami inşaatı gerekçesiyle yapılaşma hedefi, Validebağ Gönüllüleri’nin mücadelesiyle
karşı karşıya kaldı. Bir ayı aşkın süredir, polisin biber gazlı müdahaleleri, soğuk ve yağmura karşın
nöbeti bırakmayan mahalleliler, kamuoyunda geniş bir destek buldu.
Soma’ya Yırca köylülerinin de zeytinliklerin

“Burada 1 katrilyonun üzerinde masraf yapıldı. Az
bir para değil. Devlette israf çok. Yüreğim sızlıyor”
dedi.
Dünya medyası da sarayla ilgili tartışmaya
geniş yer ayırdı. Financial Times gazetesi yeni
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, bazı kesimlerce ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “otoriter aşırılıklarının şimdiye kadarki en belirgin işareti”
olarak görüldüğünü yazdı ve şu yorumu yaptı; “Beyaz Saray ve Elysee’den daha büyük olan bin odalı saray, mahkeme kararına rağmen, koruma altındaki
bir orman arazisinde yapıldı. Sarayın, yakın çevresinin adının karıştığı yolsuzluk skandalına rağmen
bu yıl iki seçim kazanan Erdoğan’ın destekçileri arasında da eleştirildiğine dair fazla bir işaret yok.”

Gençler
okulda
olacaktı
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Katkı payları vatandaşın
SAĞLIK
sağlığını bozdu TÜRKİYE’DE
HARCAMALARI PANORAMASI
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu açıklarının son dört yılda yeniden artış eğilimine girmesinin faturası, 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm Programı’na rağmen vatandaşa kesilmeye başlandı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın hazırladığı (İSMMMO) “Türkiye’de Sağlık
Stratejileri ve Harcamalar” adlı rapora göre vatandaşın cebinden
çıkan sağlık harcamaları tutarı 2014 yılsonu itibariyle 15 milyar
lirayı bulacak.
Çalışan ve emeklilerden alınan katkı payları ise 10 farklı çeşide ulaştı. Rapora göre, para ödemekten kurtulmanın yolunu arayan vatandaş hastanelerin acil servislerine yönelirken,
77 milyon nüfuslu Türkiye’de bir yılda tedavi için 90 milyon kez
acil servislere gidildi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, OECD,
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları’nın verilerinden yararlanılarak
hazırlanan “Türkiye’de Sağlık Stratejileri ve Harcamalar” adlı çalışmaya göre vatandaşın cebinden çıkan sağlık ödemeleri her yıl
bir öncekine göre ciddi artış gösterdi. 2009 yılında 8.1 milyar lira
olan bu tutar, 2012 yılında 11.7 milyarı aşarken, TÜİK’in son açıkladığı veriye göre 2013’te rakam 13.2 milyar liraya ulaştı. 2014
yılında ise söz konusu rakam tahmini 15 milyar lirayı bulacak.
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ARIKAN: YENİ STRATEJİLER GEREKLİ

2009
2010
Tedavi giderleri 15.129 18.150
-Devlet Has.
7.875
9.584
-Üniversite Has. 2.572
3.371
-Özel Hastane 4.682
5.195
İlaç
13.161 13.468
Diğer
573
462
-Cihaz, optik ürün 520
462
-Yolluk giderleri
53
0
TOPLAM
28.863 32.080

2012 2013
29.206 33.508
16.746 19.718
5.152 5.950
7.244 7.780
14.300 15.763
645
757
605
708
40
49
44.151 49.938

2014
36.222
21.315
6.431
8.410
16.942
818
765
53
54.000

10 ÇEŞİT KATKI PAYI ÖDÜYOR

l İlaç bedelinin yüzde 10-20'si
l Muayene için 5-12 TL
l Reçete için 3 TL
l Eşdeğer ilacın en ucuzunun yüzde 10’u
l İlaç kutusu başına ek 1 TL
l Tetkik parası. Öncelikli tetkik parası. Özel hastane işlemlerinde liste fiyatından
% 200’e ulaşan oranlarda ödeme. İstisnai hizmetle hastaneye göre değişen otelcilik ücretleri ödemesi. Telefonla randevu için 4.5 lirayı bulan harcama.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan bütünleştirilmiş bir sağlık hizmeti sistemi olmadan finansal sürdürülebilir bir yapı
kurmanın mümkün olmadığına dikkat çekti.
Sağlıkta hastalık değil, hasta merkezli bir sistemin kurulmasının önemine işaret eden Arıkan tüm halkı kapsayan, yüksek standartlara sahip,
bir altyapının önemine işaret etti. Türkiye nüfusunun ileriki yıllarda yaşlanmasına bağlı olarak ekonomiyi ve bütçeyi daha büyük risklerin beklediğini ifade eden Arıkan şöyle konuştu: “Sağlık politikalarında çocuk, kadın, yaşlı gibi gruplara yönelik bir stratejinin oluşturulması gerekiyor. Aynı
şekilde gerek özel gerekse de kamu sağlık kurumlarında nitelikli insan gücü,
işleyen bir altyapının yanında, hizmet programlarının geliştirilmesi gerekiyor. Özellikle de sağlık bütçesi nüfusbilim verilerine dayalı olarak plan-
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2011
21.848
11.255
4.100
5.582
14.144
550
508
42
36.542

(Milyon TL)

lanırsa vatandaşın ileride sağlığa cebinden ödeyeceği harcamalar minimize
edilebilir. Sosyal devlet de bunu gerektirir.”

SGK AÇIĞI BÜTÇEYİ ZORLUYOR
İSMMMO raporuna göre, 'Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın resmen
uygulanmaya başlandığı 1 Ekim 2008'den sonraki verilere göre de bir kesimin karadelik olarak adlandırdığı sosyal güvenlik açığı konusunda giderek belirginleşen negatif tablo bütçeyi zorluyor. 2009 yılında 28.7 milyar lira olan Türkiye'nin sosyal güvenlik açığı, 2011'de 16.2 milyar liraya düştükten sonra yeniden çıkışa geçti. Açık, Genel Sağlık Sigortası uygulamasının zorunlu hale getirildiği 2012'den itibaren yükselerek 17.2
milyarı, 2013 yılında ise 19.6 milyar lirayı buldu. 2014 yılı SGK açık beklentisi ise 21.5 milyar lira.

EYLÜL-EKİM 2014

Farkındalık eğitimlerine büyük ilgi

EYLÜL-EKİM 2014

üretimde etik düşünce sisteminin önemine vurgu yaptı. İSMMMO Başkan
Yardımcısı Turgay Kanarya ise mesleki anlamda büyük bir gelişme olan “Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı” ile ilgili ilçelerde bilgi verdi. Uygulamalı
olarak anlatılan sunumları meslek mensupları ilgiyle dinledi. Eğitimlerde
kapanış konuşmasını ile İSMMMO ve TÜRHAK Başkanı Yahya Arıkan gerçekleştirdi. Sunumlarda anlatılan bilgilerin mesleğin geleceğinde önemli yer
tuttuğuna değinen Arıkan, yaptıkları çalışmalarla farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Bağımsız denetimin ayrı bir meslek olmadığını belirten Arıkan, TÜRMOB’un da verdiği eğitimlerin dikkate alınması gerektiğini, meslek ruhsatı alan herkesin zaten birer bağımsız denetçi olduğunu vurguladı. KGK’nin vermiş olduğu lisanslama eğitimlerinde 15 yıl zorunluluğuna da değinen Arıkan, genç meslektaşların mesleki geleceklerinin engellendiğini belirterek, bu koşullar kaldırılmadan lisanslama eğitimlerine
katılmayacağını açıkladı.

İSMMMO HABER

İSMMMO, ekim ayı içinde mesleki gelişmeleri ve bağımsız denetim
çalışmalarını değerlendirdiği “Farkındalık Eğitim” programını hayata geçirdi. Programın ilk haftasında Fatih, Eminönü, Bakırköy, Zeytinburnu, Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerin ikinci haftasında ise Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Pendik, Tuzla, Maltepe, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Beyoğlu, Beşiktaş,
Şişli, Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerindeki
meslek mensupları ile buluşuldu. Ekim ayı boyunca “Herşey Bizim Elimizde” sloganı ile gerçekleştirilen eğitimlere çok sayıda meslek mensubu katıldı. Farklı mekanlarda yapılan eğitimlerde İSMMMO Sekreteri Erol Demirel,
“Hizmet Kalitesi Meslek Kararı” üzerine bir sunum yaptı. Sunumunda Demirel, mesleki anlamda geleceğe ilişkin neler yapılması gerektiğine dair bilgiler verdi. İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Cemile Kuzu “Etik Eğitim Tebliği”ne ilişkin sunum gerçekleştirdi. Kuzu, mesleki dayanışma ve mesleki
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Sermaye
piyasalarının
kraliçesi

Türkiye’nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman Menkul
Değerleri’nin kaptan köşkünle bir kadın oturuyor.
Şirketin genel müdürü Şeniz Yarcan, “Hükümet 2015’te
iç talep kaynaklı büyüme ve özel sektör yatırımlarında
artış bekliyor. Küresel talep noksanlığı özel sektör
yatırımlarını sekteye uğratabilir” diyor.

ZİRVEDEKİLER

GÜLŞEN KANDEMİR
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Türkiye’de ilklere imza atan birçok
kadın, toplumda rol model oluyor. Kariyer basamaklarını çıkarken yaşadıkları, zorluklarla
baş edebilme azimleri ve işe kattıkları farklılıklarıyla toplumda özellikle çalışan kadınlara
örnek olan çok sayıda kadın patron ve yönetici var. Kendi alanında rol model olan iş kadınlarından biri de Şeniz Yarcan… Sermaye
piyasalarının adının Türkiye’de bilinmediği
yıllarda bu alanda kariyer yapmaya karar veren Yarcan, Türkiye’nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman’ın Genel Müdürü… Türkiye’de zaten aracı kurumlardaki kadın genel müdürü sayısı bir elin beş parmağını geçmiyor. İş
hayatında 25 yılı geride bırakan Şeniz Yarcan,
TSKB’de (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası)
genel müdür yardımcılığı yaptıktan sonra üç yıl
önce bu görevi üstlenmiş. Halen 21 ve 16 yaşında iki kızı olan Yarcan, kariyerle birlikte annelik de yapmayı başarmış. Türkiye ve dünya
ekonomisini yakından takip eden Yarcan ve eki-

bi, 2015’te ekonomideki en büyük riski, özel
sektör yatırımlarının az olmasında görüyor. Yatırım Finansman Menkul Değerler Genel Müdürü Şeniz Yarcan ile hem kariyer yolculuğunu hem de Türkiye ekonomisini konuştuk.
Şeniz Hanım, sermaye piyasalarında kariyer yapmaya nasıl karar verdiniz?
Ben Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldum. Boğaziçi Üniversitesi’nin en iyi olduğu ve kıymetli hocaların bulunduğu bir dönemdi. O yıllarda finans bilinmeyen bir dünyaydı. Orada sermaye piyasaları üzerine de dersler vardı. O noktada ben çok nettim; finans, bankacılık ve sermaye piyasalarında kariyer yapmak üzere yola
çıktım. Hiç pişman değilim. Bugün yeniden doğsam yine önce finans derim.
Dealer kavramının çok yeni olduğu dönemlerden bahsediyorsunuz.
Evet çok yeni olduğu yıllar. Zaten
1987’de önce yabancı bankalar fon yönetimi
bölümlerini kurmuştu. TSKB ise 1988’de Ha-
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Yatırım Finansman
Genel Müdürü Şeniz Yarcan, ekip çalışmasına çok
önem veriyor. Röportajımız sırasında sorularımızı, Araştırma Müdürü
Zümrüt Can Ambarcı ve
Başekonomist Müdür Levent Durusoy ile birlikte
yanıtladı.
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geliştirmezseniz başarılı olmanız mümkün değil. Çok
iddialı bir şey olacak ama bilgisiz kişiler korkar diye
düşünüyorum.
Bu alanda gençlere kariyer yapmak isteyen gençlere fırsatlar var mı?
Finans sektörü tüm dünyada lokomotif
sektör olmuştur. Bence önce finans sektöründe çalışıp ardından reel sektöre geçip sorumluluk almak
mümkün. Finans iyi bir başlangıç noktasıdır. Yatırım bankaları da çok donanımlı kişiler yetiştirir. Günümüzde risk yönetimi de gençlerin ilgi duyduğu
alanlardan biri haline geldi. Pazarlama ve satışta
da gençlere fırsatlar var. Finans sektöründe rengarenk fonksiyonlar var. Siz matematikle çok alakalı bir kişiyseniz perdenin arkasında, Hazine bölümünde yani işin mutfağında görev alabilirsiniz.
2015’te Türkiye ekonomisiyle ilgili
beklentileriniz neler?
Tüm dünyayı etkileyen gelişmeler; FED’in
(Amerikan Merkez Bankası) ve Avrupa Merkez Bankası’nın atmakta olduğu adımlar. Avrupa parasal
genişlemeye devam ediyor ama bu euro’nun değerini azaltacak bir unsur. FED’de çıkış ve normalizasyon sürecine, tahvil alım programına azaltarak başladı. 2015 ikinci yarısında ve son çeyreğinde
faiz artırım sürecine girebilir. FED’in tahvil alımını sonlandırmasıyla, Avrupa genişlerken Amerika
parasal sıkılaştırmaya geçiyor. Bu durum doların
lehine ve doların değer kazanma sürecini destekleyecek. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de eskisi gibi çok büyük para akışları olmayacak. Av-

İLK ARACI
KURUMUMUZU
YÖNETİYOR
Şeniz Yarcan, 1965 Bolu doğumlu. İlköğrenimimi Bolu’da tamamladıktan sonra orta
dereceli öğrenimini TED Ankara Koleji’nde bitirdi. Ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına TSKB’de
Hazine Müdürlüğü’nde fon yönetiminde başladı. Bankanın genel müdür yardımcılığına kadar yükselen Yarcan, halka arzları düzenlemekten, birleşme-satınalma yapmaya birçok
alandan sorumluydu. Şeniz Yarcan, 1 Ocak
2012’de Yatırım Finansman Menkul Değerler genel müdürlüğüne atandı. 38 yıl önce kurulan Türkiye’nin ilk aracı kurumunda sorumluluk üstlenmekten memnun olan Yarcan,
“Yurtiçindeki bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yurtdışında da kurumsal yatırımcılara hizmet veriyoruz. Her türlü sermaye piyasası hizmetini sunuyoruz, tüm yetki belgelerimiz var.
Hisse senedi ile birlikte sabit getirili ürünler
ve türev piyasalarında da yatırımcılara hizmet veriyoruz. Repo, portföy yönetimi, özel
sektör tahvilleri gibi ürünlerde de hizmet sunduğumuz yatırımcılarımız mevcut” diyor.

ZİRVEDEKİLER

zine Müdürlüğü’nü kurmuştu. TSKB’de bu alanda
öncüdür.
Peki o yıllarda bu alanda kadın yönetici ve çalışan sayısı neydi?
Aslında bankacılık kadın çalışanları çok
çeken bir sektör. Eğitimli kadın nüfus reel sektöre nazaran bankacılığı çok daha fazla tercih eder.
Halen bankacılık sektöründe kadın çalışan sayısı
yüzde 50’yi geçmiş durumda. Ancak tepe yönetimine baktığımızda rakamlar on binde birlerle ifade ediliyor. Tepe yönetimi; dediğinizde genel müdür yardımcısı, genel müdür ve yönetim kurulu üyesi veya başkanı… Aracı kurumlarda tepe yönetiminde kadın sayısı da bindeli rakamlarla ifade ediliyor. Banka sayımızın iki katı kadar, 88 aracı kurum sayısı var ama genel müdür sayısı bir elin beş
parmağını geçmiyor.
Sizin alanınız çok stresli… Stresi nasıl dengeliyorsunuz?
Yaptığınız işi sevmeniz önemli. Yemek de pişiriyorsanız severek pişirmenin tadı ve keyfi başkadır; sizi strese sokmaz. Bence başarıya giden yolda işin püf noktası, severek yapmak. Finans piyasaları çok değişken. Her gün para kazanamayabilirsiniz. Güzel yanları daha çok. İnisiyatif almaktan korksaydım, trade edemeseydim, riski yönetemeseydim korkacak çok şeyim olabilirdi. Ne
iş yapıyorsanız teknik olarak çok iyi bilmeniz gerekiyor. Değişim ve gelişimin sonu yok; çok okuyacaksınız. Hele bizim işimizde bilgi her gün değişiyor. Okumaz ve yaptığınız iş alanında kendinizi
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‘ÇOK OLGUN
İKİ KIZ
YETİŞTİRDİM’

Şeniz Yarcan’ın 21 ve 16 yaşlarında iki kızı var. Büyük kızı Alara, üniversite üçüncü sınıfta, küçük kızı İlayda ise lise üçte okuyor. Yarcan’a “Annelikle iş dünyasını birlikte yürütmek zor olmadı mı?” diye soruyoruz. “Kadın isterse!” diye sözlerine başlayan Yarcan, şöyle konuşuyor. “Kadın olup hem çocuk hem kariyer yapmak zor
ama imkansız değil. Bazı hemcinslerim kendilerine verilen görevi yapamıyor. İş seyahatine çıkamayacağını, çocuğunu bırakıp iş yemeğine gelemeyeceğini söyleyenler oluyor. Çocuğu ve aileyi işe engel olarak gösterirseniz,
kariyer hayatında size kapı kapanır. Ben çocuklarım büyüyene kadar uykularımdan çaldım. Onların istediği özel
yemekleri ve yapmam gereken iş okumalarını onlar uyuduktan sonra yaptım. Çok geç yatardım; kendiişlerime
onlar uyuduktan sonra zaman ayırırdım. Çok olgun, hayatı çok güzel yönetebilen iki kız çocuk yetiştirdim. Belki
kendimden çok çaldım ama pişman değilim.” Kızlarını büyütürken kendi hobilerine zaman ayıramayan Şenis Yarcan, şimdi geçmiş yılların açığını kapatmaya çalışıyor. En büyük hobisi pilates olan Yarcan, “Üç senedir, haftada
üç gün pilates yapıyorum. Pilatesle yeniden doğdum diyebilirim” diyor.

rupa bir taraftan para vermeye devam ettiği için dünya genelindeki fon dağılımı bir anda sıkılaşmayacak. O yüzden gelişmekte olan ülkeler üzerinde çok
negatif bir etki beklemiyoruz. Bundan 3-5 sene öncesinde olduğu gibi oluk oluk bol para dönemi bitiyor. Gerçi Türkiye’ye her zaman para gelir; Türk
kuruluşları her zaman istediği parayı bulur ama para
pahalılaşacak.
Cari açığın finansmanı noktasında sıkıntılar yaşayabilir miyiz?
Hem finans, hem de reel sektörün dış borç
çevirmesi konusunda bir sıkıntı ile karşılaşmasını beklemiyoruz. Biz önemli ölçüde portföy yatırımlarıyla finanse ettiğimiz bir cari açığa sahibiz. Bunların
azalması durumunda verebileceğimiz cari açık konusunda belli kısıtlar ortaya çıkıyor ve büyüme hızımız düşük oluyor. Bizim büyüme hızımız artık yüzde 3 ila 4 arasında oluşuyor. 2014 yılı için büyüme tahminimiz uzunca bir süredir 3.2’ydi. Orta Vadeli Programda da büyüme tahmininin yüzde
3.3’e çekildiğini gördük. Gelecek sene içinde yüzde 4’lük bir büyüme hedefi konuldu. Bizim tahminimiz yüzde 3.7. Bir miktar talep kompozisyonunda bir farklılaşma görme şansımız var. Bu sene
için ihracatın büyümeye katkısı daha belirgindi. Biz
ihracatımızın yüzde 40-45’ini Euro bölgesine yapıyoruz. Doların güçleniyor olup euro’nun zayıflıyor olması maliyet ve hasıla bakımından baktığınızda handikap. O nedenle ihracatın büyümeye katkısının gelecekte bir miktar yavaşlayabileceğini düşünüyoruz.

Enflasyon ve kur ile ilgili tahminlerinizi
öğrenebilir miyiz?
Bu sene için enflasyonun 9.6 gibi önemli bir
noktada olmasını bekliyoruz. Gelecek sene enflasyonun yüzde 7 civarına düşmesini bekliyoruz.
Özellikle bu seneki yüksek kur etkisinin gelecek sene
görülmeyeceğini düşünüyoruz. Gelecek sene kur tahminimiz 2.40 civarında. Bu yılı 2.30 civarında bitiririz. Euro/dolar paritesinin de bu sene sonunda 1.26,
2015 sonunda da 1.20’li seviyelere inebileceğini düşünüyoruz. Bunun aşağısı da var… Cari açığın da
bu sene 46 milyar dolar civarında yılı kapama şansı var. Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin faydasını görüyor olacağız. Ama eğer bir
gelecek sene iç talep kaynaklı bir büyüyeceksek cari
açığın bir miktar genişlemesini, 50 milyar dolara doğru yükselmesini bekleyebiliriz.
İhracata dayalı büyüme olmazsa, iç taleple büyümemiz mümkün mü?
Orta Vadeli Programa bakarsanız, büyümeye net ihracatın katkısı 0 (sıfır) bekliyorlar. Büyümenin önemli bir kısmı özel sektör tüketiminden gelecek gibi… Hükümetten bizim biraz daha farklı
gördüğümüz nokta; özel sektör yatırım harcamalarının ciddi oranda canlanıp canlanmayacağı konusu… Hükümet özel sektör yatırım harcamaları
açısından 2015’te yüzde 6’yı, 2016’da 10’i aşan
bir büyüme öngörüyor. Ancak FED’in sıkılaştırmasıyla da faiz hadlerinde de yükseliş olacaktır. Küresel
talep noksanlığı ihracat tarafını baskı altına alırsa,
ihracat yapan firmalar da yatırımı öteleyecektir. Bun-
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‘KAYIT
DIŞI İLE
MÜCADELE
ÇOK
ÖNEMLİ’

Yatırım Finansman Genel Müdürü Şeniz Yarcan’a İSMMMO’nun faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerini soruyoruz. “İSMMMO’nun faaliyetlerini birebir takip ettiğimi söyleyemem ama meslek örgütü olarak ciddi bir üye sayısına sahip olduğunu biliyorum. Ana misyonuna uygun sürdürülen faaliyetler üyelerine de muhakkak
ciddi fayda sağlıyordur” diye sözlerine başlıyor. Türkiye’nin en büyük sorununun kayıt dışı ekonomi olduğuna değinen Yarcan, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede Oda’ya
ve meslek mensuplarına büyük görevler düştüğünü belirtiyor. Yarcan, bu konuda şu
değerlendirmeleri yapıyor: “Kronik yüksek enflasyon geçmişte kayıt dışı ekonomiye çanak tutmuş. Son 10 yılda daha makul enflasyon rakamları var ve artık kayıt
dışı ekonominin sona ermesi gerekiyor. Odanın bu yönde yaptığı ve yapacağı çalışmalar değerli. Maliye Bakanlığı’nın da bu yönde önemli çalışmaları var. Bakanlık ile
yapılacak koordineli çalışmalar Türkiye’ye büyük katkı sağlayacaktır. İSMMMO da
kayıt dışı ekonomi ile mücadele önemli görevler üstlenmeli. Genelde sermaye piyasalarına
gelmek isteyen KOBİ’lerin bilançolarında görünmeyen kayıt dışılıklar vardır. Bankacı
olsanız bilançosu iyi olmadığı için kredi veremezsiniz. Sermaye piyasalarının gelişmesi için kayıt dışı ile mücadele çok önemli.”

ZİRVEDEKİLER

ların hepsi özel sektör yatırımlarını sekteye uğratabilir. Ama
önümüzdeki üç yılda yüksek kamu yatırım harcamaları görmeye devam edebiliriz.
Peki Borsa İstanbul ile ilgili beklentileriniz nelerdir?
Biz 2015 yılının ikinci yarısından itibaren FED’in bir
faiz artırımına gideceğini, stabil bir şekilde faiz artıracağını yaptığımız çalışmalara koyduk; bu görüşümüzü devam ettiriyoruz. Ekonomide ani şok olmaması durumunda banka
ve şirketlerde karlılıkların 2014 yılında yüzde 19 artmasını, 2015’te de yüzde 9 artmasını bekliyoruz. Kompozisyonda
bir parça değişiklik olacak. 2014 yılında bankacılık yılı yüzde 3 gibi bir kar daralmasıyla kapatmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl her şey öngördüğümüz gibi daha stabil bir artışla ilerlerse bankacılık sektöründe baz etkisinin de yardımıyla yüzde 13 kar artışı bekliyoruz. Diğer yandan, 12 aylık BİST 100 Endeks hedef değerimiz, 96 bin düzeyinde…
Sanayi sektöründe de bu yıl kurların da avantajıyla yüzde
30 kar artışı gözlemliyoruz. Önümüzdeki yıl yüzde 9-10 seviyesinde karlarda artış görmeyi bekliyoruz. Kasımdan sonra 2015 yılı için endeks hedefini verebiliriz. Bu sene biz demir çelik, çimento, Telekom ve yurtdışına iş yapan taahhüt
şirketlerinde oldukça iyi büyümeler görmüştük. Önümüzdeki
yıl telekom, dayanıklı tüketim, otomotiv, havacılık, tüketici elektroniği ve taahhüt sektörlerinin öne çıkmasını bekliyoruz. Bankacılık sektörünün de kur ve faiz oranlarında ani
şok görmezsek daha iyi bir performans yaratmasını bekleriz.
Peki portföy öneriniz nedir?
Portföylerin belli bir kısmının hisse senedine ayrılması önem
arz ediyor. Varlıkları değişik enstrümanlara dağıtmak dalgalı bir
gelecek beklediğimiz için daha da önemli. Biz portföylerin yüzde 20-30 gibi borsaya ayrılmasının, kalanların da TL enstrümanlarda (özel sektör tahvilleri, repo, hazine bonosu gibi) dağıtılmasının doğru bir yatırım stratejisi olduğunu düşünüyoruz.
Yatırım Finansman’da çevre duyarlılık noktasında faaliyetleriniz olduğunu da biliyoruz. Neler yapıyor?
Ana ortağımız TSKB Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik alanında atılım yapmış bankasıdır. Bizim de hedefimiz ana ortağımız gibi karbon üretimini sıfırlamaktı. Bunu da başardık. Kağıt
kullanımından ulaşıma karbon salınımımızı minimuma indirilebilecek tüm alanlarda tedbirlerimizi aldık. Ardından da karbon
kullanımımıza göre onu sıfırlamak için de karbon sertifikası aldık.
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Dostlarımızın da hakkı var

Aynı dünyayı paylaştığımız hayvanlar pek çok haktan ve insancıl muameleden mahrum yaşam
mücadelesi veriyor. Hakları kanunlarla kısmen güvence altına alınmaya çalışılsa da onlar insanların
egosunun kurbanı olmaktan kurtulamıyorlar. Sokak hayvanları ülkemizin kanayan yarası ama diğer
yandan tıbbi ve kozmetik deneylerde kullanılan, derisi için öldürülen, eğlence için kullanılanlar da
gözlerden uzak acı ve zulmü yaşıyor. Dostlarımızın haklarını mercek altına aldık…
AYŞEGÜL EMİR

KANUN VAR AMA…

4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nü henüz geride bıraktık. Hayvan hakları, hayvanların insancıl muamele görmelerini sağlamak için kanunlarla güvence altına alınmış ama maalesef insanlar kanunlara, kurallara uymadan onların yaşam haklarını ellerinden alıyor. Dünyada dostlarımızın hakları ilk olarak
1978 yılında evrensel bir beyanname ile koruma altına alındı. Bu
yasa ülkemizde 2004 yılında ancak çıkabildi. Aslında çıkması da
çok şey değiştirmedi. Pek çok dostumuz haklarına hala kavuşabilmiş değil. Bu alanda atılması gereken pek çok adım var. Ama
geçmişe göre bilinçlenme ve hayvan hakları için çalışan insan sa-
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Kokusu metrelerce öteden rahatsız eden çöplerin içinde yiyecek bir lokma arıyor… Tüylerini silkelerken etrafa tozlar saçılmasına engel olamıyor… Yarı kesik durumdaki kuyruğu çocuklardan
çektiği eziyetin kanıtı… Bir gözündeki darbe ise sokak yaşantısının
vahşiliğini çok iyi anlatıyor. Umutsuz ve masum bakışları çaresizlik
dolu…Türkiye’de, iki yaşındaki Çomar’ın durumunda olan binlerce
sokak hayvanı bulunuyor. Onlar kendilerine kanunlarla verilen
haklardan mahrum, yaşam mücadelesi içinde.
Hayvan hakları denince akla ilk sokak hayvanları akla gelse de, besi çiftlik ve kesimhaneleri, tavuk üretim ve kesimhaneleri gibi endüstri alanındaki hayvanların da yaşam haklarını da
düşünmek gerekiyor. Özellikle hayvanların tıbbi ve kozmetik deneylerde kullanılması, derisi için öldürülmesi, eğlence için avlanması

ve hayvancılık sektöründe uygunsuz alanlarda yetiştirilmesi, dövüştürülmeleri, sirklerde kötü koşullarda çalıştırılmaları da hayvan
hakkı ihlallerinin kapsamına giriyor.
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yısının artması umut verici görünüyor. Bu konuda sivil toplum örgütleri
bir hayli aktif.

SİVİL TOPLUM MÜCADELESİ

Aynı dünyayı ve doğayı paylaştığımız hayvanların hakları için mücadele eden pek çok sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Bunların da hepsi Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) çatısı altında toplanıyor. HAYTAP’ın Başkanı Nesrin Çıtırık, ülkemizde durumun gerek sokak gerekse
yaban ve özgürlüğü kısıtlanmış tüm hayvanlar açısından iyi olduğunun
söylenemeyeceğini belirtiyor. Ama yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah ve doğalarına uygun koşullarda yaşatılabilmeleri için üst düzey bir
mücadele verildiğini de kaydediyor.
Yaban hayvanlarının ‘av’ adı altında soykırıma uğraması, hayvanat
bahçeleri, hayvanlı sirkler ve yunus parklarının varlığı, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve bakımının ihmalinin, ağır görev ve sorumluluk ihlalleri olduğunu dile getiren Çıtırık, “Satılan ve sokağa atılan
hayvanlardan çoğalan sokak hayvanları belki de hayvanların en
çok acı çeken kesimi. Sağlık, beslenme, barınma gibi konularda sıkıntılarımız yoğun olmakla birlikte önemli adımlar atıldığı ve pek çok ülkeden daha fazla ve duyarlı hayvan hakları savunucusunun onlar için mücadele verdiği bilinmeli.
Sivil toplum örgütleri ve HAYTAP’ın son dönemde yükselen
parlamento içi ve dışı çalışmalarıyla, ülke çapındaki saha
çalışmalarında önemli iyileştirmeler sağlandı; kurumların yasal görevlerini yerine getirmesi konusunda baskılar oluşturuldu” diyor.
Nesrin Çıtırık, temel sorunun her hayvan türünün
soykırıma uğramadan, esir edilmeden doğasına
uygun koşullarda ve yaşamın bütününde
ele alınmaması olduğuna dikkat çekiyor

ve ekliyor: “Evcil hayvanların, sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması, tedavi, sağlık ve mağdur hayvan bakımevlerinin çağdaş koşullara
ulaştırılması, ‘kısırlaştır, aşılat, yaşat’ ilkesiyle bizlerle birlikte yaşamasının
sağlanması, hayvanların esaret ve sergilenmesinden para kazanılmasının, ticaretinin yasaklanması devletin temel bakış açısı olmalı.”
Hayvan Hakları Beyannamesi’nin kabul edilmesine karşın bu beyannameye ne Türkiye’de, ne de dünyada genel olarak uyulduğunu söylemenin zor olduğuna da dikkat çeken Çıtırık, “En başta hiçbir canlı köle
gibi alınıp satılamaz. Terk edilemez, öldürülemez, işkence göremez, uygun olmayan koşullarda yaşamaya zorlanamaz temel prensiplerine uyulmamakta. Bunun için yaşam hakkı savunucularının mücadelesi sürüyor”
diyor.

KEDİNİZİ, KÖPEĞİNİZİ TERKETMEYİN

Barınak Gönüllüleri ve Hayvanlara Yaşam Hakkı Derneği (BGD)
Başkanı Aslı Varlıer Pelit ise, hayvanların ilk önce canlı olduğunu ve insanlarla aralarındaki tek farkın konuşamamaları olduğunu kabul etmemiz
gerektiğinin altını çiziyor. Bu olmadığı sürece bir haktan bahsedebilmek
imkansız. Ona göre, belli bir kesimi dışarıda tutarsak hayvan haklarında geçmişe oranla çok da belirgin bir fark yok.
Pelit, temel sorunun insanların diğer canlı türleri üzerinde hak iddiaı etmesi olduğuna dikkat çekiyor. Pelit, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Temel sorun, onları bizlerin birer kölesi gibi görmemiz, ihtiyaçlarımıza hizmet etmelerini beklememiz… Onların bizler gibi hissettiğini, duyguları
olduğunu, acı, üzüntü, mutluluk gibi biz insanlara has olduğunu sandığımız yetilere vakıf olduklarını kabul ettiğimiz anda zaten sorun çözülecektir.”
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne de değinen Pelit, “1978
yılında Paris’te yayınlanan bu beyannameden yıllar sonra 2004’te Avrupa Birliği görüşmelerinin yoğun olduğu bir dönemde ülkemizde Hay-
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vanları Koruma Kanunu çıktı ancak uygulamaya geçilmedi. 2006’da zoraki uygulama yönetmeliği yayınlandı ama hala bu beyanname ve kanuna uyulmuyor” diye konuşuyor.
Pelit, Türkiye’de sokak hayvanlarının durumuyla ilgili de şunları söylüyor: “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerle diğer şehir ve
kasabalar, köyler arasındaki durumu aynı kefede değerlendiremeyiz. Büyükşehirlerde ilçeleri bile karşılaştırdığımızda çok ciddi farklıklar var.
Sosyo ekonomik ve kültürel makas açıldıkça hayvanlara bakış açısı da
değişiyor.

Evlenmek, çocuk sahibi olmak, iş değiştirmek, taşınmak gibi nedenlerle lütfen kedinizi, köpeğinizi terk etmeyin. Çok acı çekiyorlar. Çocuklarınıza hayvan sevgisini aşılayın. En yakınınızdaki barınağa gidip
ziyaret edin. Oralardaki koşulların iyileştirilmesi ancak o kapıdan çok
insan girerse olur. Barınaklar evlerinden terk edilen köpeklerle dolu. Petshop’larda satılan ya da yeni doğan her kedi ya da köpek bir öncekinin
hayatına mal oluyor. Kedisi ya da köpeği olan varsa ve kısırlaştırmadıysanız
lütfen ameliyatını yapın. Yaşamını ilk sahibinin yanında tamamlayabilen kedi ya da köpek çok ama çok az.”

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndan sonra belediyeler,
sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için çalışmalar yapıyorlarsa da trafik kazalarına maruz kalan hayvanlar kaderleriyle baş başa kalıyor. Yasaya göre çarpan sürücünün en yakın veteriner kliniğine götürmesi gerekiyor ama tabii bunu yapan sürücü pek az. Yaralı hayvanı gören duyarlı bir vatandaş olursa belediyeye bildiriyor. Ancak belediyelerin altyapıları ve kadroları yetersiz. Röntgen, kan analiz cihazı, ameliyat ekipmanları yok. Biz dernek olarak elimizden geldiği ölçüde bize bildirilen
vakalara destek olmaya çalışıyoruz ama tabii ki tüm bunların altından
kalkabilmek hiç de kolay değil.”
Aslı Varlıer Pelit, anne babalardan da şu ricalarda bulunuyor: “Çocuklarınızı hayvanlardan uzak tutmayın. Bırakın dost olsunlar. O zaman
paylaşmayı, sevmeyi, merhameti öğrenecekler ve iyi insan olacaklar. Sokağında, sitesinde kedi köpekten şikayetçi olanlar vardır. Belediyeye yapılan her şikayet o kedi ya da köpeğin ölüm fermanı demektir. Bu nedenle lütfen belediyeleri arayıp şikayetçi olmayalım. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyenler lütfen ortalama 15 yıllık bir yaşam ortağınız olacağını unutmayın.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eski İç Hastalıkları ve Psikoloji Uzmanı Prof. Dr. Tamer Dodurka, 2004 yılında binbir zorlukla çıkartılan ‘Hayvanları Koruma Yasası’nın doğru dürüst uygulamaya konulamadığını ve ne yazık ki hayvan haklarında medeni bir ülkede olması gereken düzeye halen gelemediğimizi söylüyor. Tecavüzler, işkenceler,
toplu itlaf haberleri hayvansever Türk halkını derinden üzüyor.
AB ülkelerindeki hayvan haklarının ulusal yasalarda ‘hayvanlarda kişilik’ kavramını tartışabilecek boyutlara ulaştığını ve AB çerçeve
sözleşmelerinde hayvanların artık mal değil, hissetme yeteneğine sahip varlıklar olarak kabul edildiğini belirten Dodurka, şu görüşleri dile
getiriyor:
“Diğer yandan aynı batı ülkelerinin geçmişine baktığımızda tam
tersi bir tablo görebiliriz. Ortaçağ Avrupa’sında hayvanların durumu içler acısıyken, Osmanlı’da hayvana karşı daha derin bir sevgi vardı. Ama
zamanla bu azaldı. Sokak hayvanları şehir merkezlerinden uzaklaştırılmaya
çalışıldı.
Bütün tarihçilerin kabul ettiği gibi bir zamanlar Avrupa’da hayvanlar bizimkinin aksine felaket bir durumdaydı. İnsanların hayvandan
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YARALI HAYVANIN HAKLARI
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TOPLUMA ÖRNEK OLUNMALI

Tamer Dodurka’ya göre AB’de çok sayıda
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EŞİT YAŞAMA HAKKINA SAHİPLER
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi metni, Uluslararası Hayvan Hakları Birliği ve
ona bağlı ulusal birlikler tarafından 21-23 Eylül 1977 tarihinde Londra’da hayvan hakları konusunda yapılan üçüncü uluslararası toplantıda kabul edildi. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ise, Paris’te UNESCO Sarayında 15 Ekim 1978 tarihinde törenle ilan edildi. Bu bildirgede yer alan haklar şöyle:
l Tüm hayvanlar eşit doğar ve eşit yaşama hakkına sahiptirler.
l Tüm hayvanların saygı görme hakkı vardır. Bir tür hayvan olan insan, diğer hayvanları yok edemez. Hayvanları kendi çıkarı için karşılıksız kullanamaz.
l Hiçbir hayvana kötü ve zalimce davranılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu
ise bu, bir anda ve acı çektirilmeden yapılmalıdır.
l Vahşi hayvanlar kendi doğal çevrelerinde yaşama ve çoğalma hakkına sahiptir. Eğitim amacıyla bile olsa vahşi hayvanlar özgürlüklerinden mahrum bırakılamaz.
l Evcil hayvanlar, uyumlu bir biçimde ve özgürlük içinde yaşama hakkına sahiptir.
İnsanların kendi çıkarları için evcil hayvanların yaşama koşullarında yapacakları her türlü değişiklik haklara aykırıdır.
l Evcil hayvanlar, doğal yaşama sürelerine uygun uzunlukta yaşama hakkına sahiptir.
l Tüm çalışan hayvanlar (at, eşek…) iş süresinin sınırlandırılması, işin daha az
yorucu olması, güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.
l Hayvanlara fiziksel ya da psikolojik acı çektiren deney yapmak, hayvan haklarına aykırıdır.
l Beslenmek için bakılan hayvanlar barındırılmalı, taşınmalı ve ölümleri de korkutmadan ve acı çektirmeden olmalıdır.
l Hayvanlar, insanlar tarafından eğlence amaçlı kullanılamazlar. Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlarla gösteri yapılması, hayvan onuruna aykırıdır.
l Zorunlu olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi, yaşama karşı işlenmiş bir suçtur.
l Çok sayıda vahşi hayvanın öldürülmesine neden olan safariler ve av partileri,
hayvanlara karşı yapılmış bir soykırımdır. Doğal çevrenin kirletilmesi, yıkılıp yok edilmesi
de soykırıma eşdeğerde alçakça bir davranıştır.
l Hayvanların ölüsüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanların öldürüldüğü şiddet sahneleri, sinemalarda ve televizyonlarda yasaklanmalıdır. Ama hayvanlara yapılan
saldırıları kınamak amacında olan filmlerde bu sınırlama yoktur.
l Hayvanları koruma kuruluşları, devlet katında temsil edilmelidir. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.
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üstün olduğunu ispat edecek gösterilerden büyük
zevk alınırdı. Kediler şeytan olarak nitelendirilmiş, diri diri ateşe atılmak, asılmak, temellere harç
olarak kullanmak gibi sayısız işkencelere maruz
kalmıştı.
Hayvanların sokakta yaşama hakkına
bundan 100 yıl önce son verilmiştir. Artık, sahipsiz
hayvanlar sahiplendirilemedikleri takdirde en fazla 30 gün içerisinde öldürülmektedirler. Özellikle tatil sonlarında köpeklerin otobanlara atılarak
ezilmeleri görünen manzaralardandır.
Çeşitli ülkelerde boğa ve horoz dövüşleri,
tam bir eziyet haline gelen tazı yarışları, yunus
ve balina katliamları halen devam etmektedir. Tıbbi deneylerin yanı sıra ilaç, kozmetik, silah, oyuncak gibi sektörlerde her yıl milyonlarca hayvan
yok edilmektedir.
Dövüş köpeği çok yakın bir geçmişte İngiltere’de yaratılmıştır. Buna karşın dünyada ‘Hayvanları Koruma Günü’ ile ilgili ilk kararı İngiliz
parlamenterler almıştır.
Bugün, AB ülkelerinde 300 milyon ev
hayvanı besleniyor. Ancak köpeklere gösterilen
ilgi kesim hayvanlarına gösterilmiyor. Açık renkte et üretmek için kansızlığa mahkum edilen, yatacak samanı bile bulunmayan, kendi etrafında
dönmelerine bile izin vermeyecek kadar dar bölmelerde tutulan danalar Avrupalının ilgisini çekmiyor.
AB yasalarında sokak köpekleri konusunda kesin hükümler yok. Her ülke kendi koşullarına uygun önlemler alır. ‘Sokak köpeği’ kavramı nadir de olsa İtalya, Yunanistan gibi ülkelerde var. Bunların neredeyse tamamı evlerinden atılan hayvanlardır. Bugün AB ülkelerinde dahi hayvan haklarının durumu iyi sayılamaz. Zaten
mevcut durum oradaki hayvan korumacıları da
tatmin etmiyor. Diğer yandan hayvan hakları, Avrupa Birliği Komisyonu’nca izleniyor ve hayvan
hakları ihlalleri yapan ülkeler Avrupa Adalet Divanı’nda yargılanabiliyor.”
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RAKAMLARLA EVCİL
HAYVANLAR

Kesin istatistikler olmasa da Türkiye’de hayvan popülasyonu ile
ilgili veriler şöyle:
l Evlerde 4 milyon kedi ve köpek besliyoruz.
l Türkiye’deki köpek sayısının yaklaşık 997 bin ve kedi sayısının 3 milyon 45 bin olduğu tahmin ediliyor. Yıllar itibariyle artan evcil
kedi, köpek sayısında artış görülüyor.
l 8 milyon evde hayvan besleniyor. Evcil hayvan mamasına 350
milyon TL ödeniyor.
l Türkiye’de veteriner klinikleri yanında hayvan hastanelerinin
sayısı da 30’a yaklaştı.
l Avrupa’da evcil hayvan sayısının 300 milyon olduğu tahmin
ediliyor. İngiltere’de nüfusun yüzde 43’ü evcil havyan besliyor. Amerika’da 72.9 milyon hane evcil hayvana sahip.
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hayvan beslenmesi, onların bizden daha çok hayvan sevdiğini
göstermez. Ama son yıllarda Türkiye’de rol model olacak bazı insanların hayvan sevgisi konusunda topluma örnek olmağını tespitinde bulunan Dodurka, değerlendirmelerini şöyle sürdürüyor:
“Türkiye’ye gelecek olursak hayvanlarla ilgili yasalarımızı ve icraatı eleştirebilir, münferit olaylara rastlayabiliriz ama yine de
insanımızdaki hayvan sevgisine laf edilemez. AB ülkelerinde daha
fazla sayıda hayvan besleniyor olması, onların bizden daha fazla hayvan sevdiğini göstermez. Halkımız hayvandan uzak kalabilir
hatta bazıları ondan korkabilir ama bütün bunlar hayvanlara kötü
muamele yapılmasına yandaş oldukları anlamına gelmez.
AB ülkeleri düzeyinde uygulanan hayvan koruma yasalarıyla, ülkemizde hayvan haklarının çok daha iyi duruma geleceğinden şüphemiz yoktur. Ancak günümüz Türkiye’sinde
özellikle yönetim kademelerindekilerin hayvan haklarına karşı
duyarsızlıkları geneldeki manzarayı çok olumsuz etkiliyor. Dışarıdan
bakıldığında hayvan hakları karnemiz hiç de iyi gözükmüyor.”
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KANUNLAR YETERSİZ, PARA CEZALARI AZ

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Burcu Karakoç
da, Türkiye'deki hayvan haklarının izdüşümünü çıkarmak için öncelikle insan haklarının bulunduğu yere bakmak gerektiğini vurgulayarak,
şunları söylüyor: “Ülkemizde pek çok toplum kesimi anayasada bulunan çeşitli temel haklarına ulaşamıyor. Bu çerçeveden baktığımızda hayvan haklarının varlığının, kullanılmasının ve korunmasının ne kadar zayıf ve kısıtlı olduğunu anlamak daha kolay olacaktır.
Türkiye'de, çok geç olmakla beraber 5199 sayılı kanun 24 Haziran 2004'te kabul edildi. Her ne kadar eksiklere sahip olsa da mevcut
kanunun harfi harfine uygulanması dahi hayvanlar bakımından büyük
bir avantaj sağlayacaktır.
Ülkemizde bir sokak hayvanına kötü muamele eden yahut ölümüne
yol açan kimsenin karşı karşıya kalacağı en ağır durum ne yazık ki çok
cüzi bir para cezasıdır. Kaldı ki çoğu zaman bu gibi durumlar örtbas edilmekte yahut gündeme dahi gelmeden yaşanıp gitmektedir. Devlet, sokakta yaşadığı ve kimseye ait olmadığı için kamu malı niteliğinde bulunan hayvanlarına sahip çıkmamaktadır.
2004 yılında kabul edilen yasa ile teoride çok büyük adım atılmış olsa da şu anda hayvanlar bakımından gerçek olan şey ‘acı ve zulüm’dür. Her barınak ziyareti, iç paralayıcı görüntüler demek. Sokak hayvanlarının üremesi, bu canlıların en büyük sorunudur. Bugün çoğunlukla
hayvanların ‘itlafı’ yoluna gidilmektedir. İtlaf yerine kısırlaştırma hem
daha sağlıklı ve insani bir yoldur.
Sokakta yaşayan hayvanlar ve yaşadıkları işin sadece günlük hayatımızdaki boyutudur. Bir de deneylerde acı çektirilen, sirklerde dövü-

lerek eğitilen, kötü koşullarda hayvanat bahçelerinde hapis hayatı yaşatılan, canavarca dövüştürülenler var.
Yurtdışında Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA)
gibi örgütler özellikle moda, deney ve eğlence amacıyla hayvan kullanılan faaliyetlere karşın çok etkin çalışmalar yürütüyor. Ancak bu çalışmalar ülkeler bazında incelendiğinde bizim gibi ülkelerde yine yasa ve
uygulama eksikleri nedeniyle bu gibi dünya çapında etkin örgütlerin eli
kolu bağlı kalmaktadır. Bir hayvanın acı çekmeyeceğini ya da üşümeyeceğini
düşünebilen, çeşitli hayvanların uğursuzluk getireceğine inanan, bir canlıya zarar vermekle inanışı gereği ibadet ettiğini düşünen insanlar ne yazık ki hala çok fazla.”

Hayvan Aktivisti Zülal Kalkandelen, hayvan haklarıyla ilgili bir maddenin mutlaka yeni anayasaya konulması gerektiğini belirterek, şunları kaydediyor: “Türkiye’de hayvan
hakları içler acısı durumda. Mevcut 5199 Sayılı Hayvan Hakları Yasası, Haziran ayında TBMM Çevre Komisyonu’nda görüşüldü ve orada bazı değişiklikler kabul edildi. Buna göre,
hayvanlar sokaklardan toplanarak şehir dışındaki barınaklara
getiriliyor, sokak hayvanlarının ve barınaklardakilerin üzerinde
deney yasaklanıyor Ama halihazırda laboratuarlarda olanlar
üzerindeki deneylere ses çıkarılmıyor, sirkler ve hayvanat bahçeleri hala var. Petshop’larda hayvan bulundurulmaması düzenlemesi
de ancak 2016’nın sonunda geçerli olacak. Anayasada ayrıca hayvan

haklarıyla ilgili madde yok. Yeni anayasada “devlet hem
yabani hem de evcil hayvanları korur, hayvanlara eziyet ve kötü muamele yapılmamasını güvene altına alır”
şeklinde ayrı bir madde konulabilir.
En büyük hayvan hakları ihlali, hayvanların yaşam hakkının ihlalidir. Kökten çözüm, artık insanların,
hayvanların bu gezegeni paylaştıkları duyarlı canlılar olduğunu anlayıp onların dünyasından ellerini çekmesidir.
Hayvan tutsaklığı bitmedikçe, mezbahalardaki işkenceler
sürdükçe hayvan hakları ihlal edilir. Yapılan düzenlemeler
hayvan refahını artırmakla ilgili. Avcılığnı bir spor olarak görüldüğü dünyada hayvan haklarının sağlanmasından söz edilebilir mi?”

‘ANAYASAYA MUTLAKA BİR MADDE KONULMALI’

KAPAK
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Türkiye’nin muhalif sesi

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün, Türkiye’nin ilk özel
televizyon habercilerinden. İki yıl önce başına geçtiği Halk TV’yi
geniş kitlelere açan Aygün, “Şimdi her kesime eşit duran,
ötekileştirmeye karşı çıkan, ama özünde AKP'ye muhalif çizgide
bir kanal oluştu. Kimseyi memnun etmeyecek kadar herkese
muhalif bir çizgiye oturduk galiba” diyor.
GÜLŞEN KANDEMİR

GÜNDEMİN SESİ

Hakan Aygün, Türkiye’nin en tanınmış televizyoncularından… 28 yıl önce Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda çalışarak başladığı meslek hayatını, Halk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni olarak sürdürüyor. Aygün, çeyrek asrı aşan meslek hayatına birçok ilki sığdırmış bir gazeteci. Türkiye’nin
ilk özel televizyonlarından olan HBB’de başladığı
televizyonculuk hayatını Show’dan Star’a, Flash
TV’den Kanal 6’ya kadar birçok ulusal kanalda sürdürdü. Türkiye’nin ilk internet haber sitesini, merhum gazeteci Ufuk Güldemir ile birlikte kuran Aygün, bugün bir medya gurubuna dönüşen Habertürk’ün de isim babası oldu. İki yıldır Halk TV’nin
kaptanlığını yapan Hakan Aygün, Halk TV’nin bir
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parti kanalı olmadığını vurguluyor ama “Arkamızda CHP’nin olduğu
havası bizi rahatlatıyor” diyor. Türkiye’nin giderek demokrasiden uzaklaştığını düşünen Aygün, “Biz değil artık eski Türkiye'nin kıymetini
anlayan tüm dünya endişe ediyor. Gezi hepsine bir umut oldu, gerçek batılı Türkiye'nin AKP'ye muhalif gezi direnişçileri olduğunu gözleriyle gördüler” tespitinde bulunuyor. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni
Hakan Aygün ile meslek yaşamından demokrasiye, çözüm sürecinden Türkiye ile ilgili endişelerine kadar birçok konuyu konuştuk.
Siz Halk TV'nin başına geçtikten sonra kanalda neler
değişti?
2012 yılının ekim ayında Halk TV’deki görevime başladım. Ben
başına geldiğimde 8 yıllık bir kanaldı ve CHP’li küçük bir kitlenin parti kanalı gibiydi. CHP’ye oy verenlerin çoğunluğu bu kanaldan ya haberdar değildi ya da izlenecek bir şey bulamıyordu. Soru önergeleri
yayınlayan, haberleri bayat, ekonomisi CHP’ye bağımlı, bu yüzden
de batma noktasına gelmiş, ekranı kararmış bir kanaldı. Digitürk'ten atılmak üzereydi; hacizlerle yayını kararıyordu. Ve bu kadar çalkantıyla da izlenmeyen bir kanaldı... Mevcut CHP yönetimi de
bu kanalı kendisine yük olarak görüyor, parti kanalı gibi bir kanal istemiyordu. Bağımsız gazeteciler CHP’yi de gerektiğinde eleştirerek böyle bir kanalı yürütsünler isteniyordu... AKP'nin susturduğu televizyonların
yerini alacak, sansürü delecek bir kanala ihtiyaç olduğu düşünülüyordu.
Yönetimimizde yükselişe geçen kanala Gezi direnişi aradığı fırsatı verdi. CHP’ye yakın ama özünde tüm muhalefeti kapsayan, muhalif duruş, particilikten çok haberciliği öne çıkaran, kısacası burayı haber kanalı yapan zihniyet, boşluğu doldurdu. Popüler TV'cilerin de bu öz-

gür medya hareketine katılmasıyla büyüdükçe büyüdü. Şimdi her kesime eşit duran, ötekileştirmeye karşı çıkan, ama özünde AKP'ye muhalif çizgide bir kanal oluştu. Kimseyi memnun etmeyecek kadar herkese muhalif bir çizgiye oturduk galiba.
Medyada alternatif seslerin azaldığı bir dönemde, Halk
TV gibi yayınların önemi ve değeri izleyici nezdinde yeterince anlaşılıyor mu?
Kesinlikle anlaşılıyor. Reytinglere baktığımızda, tirajlara baktığımızda rahatlıkla görüyoruz bunu. Sözcü aldı başını gidiyor, Halk
TV de öyle. Okuyan düşünen kesim, AKP'ye muhalif olan kesim. Bence yandaş kanallar izlenmiyor, okunmuyor. Halk bağımsız yayıncılığın karşılığını veriyor. Tabii bahsettiğimiz bu halk, halkın sadece yarısı. Diğer yarısı gözlerini kapatmış uyuyor gibi geliyor bana. Ama bu
da normal. En gelişmiş ülkelerde bile farkındalık sanıldığı kadar yüksek değil artık. İnsanların güncel sıkıntıları var; kendi derdinden memleket dertleriyle ilgilenmiyor. Aslolan bugün Halk TV başta gelmek üzere yandaş olmayan medyayı bu ülkenin en aydın, en demokrat, en
ülke meseleleriyle ilgili, en ekonomik olarak üretken kesimleri tarafından
takip edilmektir çünkü bakmayın sandıkta herkes oy kullanıyor ama
bu okuyan-yazan kitle sonuçta etkili oluyor. Onların aldığı tavır, zamanla tüm ülkeyi etkisi altına alıyor. Şimdi yaşanan süreç de budur.
AKP'ye oy veya destek veren geniş demokrat, liberal, aydın kesimler ya da ekonomik olarak orta ve üstü diyebileceğimiz ekonomik istikrara öncelik veren kesim, bu desteğini çekti... Türkiye'de AKP'den
geri dönüşün ilk habercileri bu kesimlerdir. Bu zamanla yayılacaktır.
Halk TV'nin CHP'nin parti kanalı olduğu eleştirilerine

GÜNDEMİN SESİ

EYLÜL-EKİM 2014

İSMMMO YAŞAM l 21

GÜNDEMİN SESİ

İLKLERİN GAZETECİSİ
Hakan Aygün, 29 Ekim 1962′de Giresun’da doğdu. Gazeteciliğe 1986 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosunda
başladı. 1991 yılında Cumhuriyet Gazetesi’ni ikiye bölen İlhan Selçuk- Hasan Cemal çekişmesinin ardından Cumhuriyet’ten
ayrıldı. O dönemde liberal çizgiyi benimseyen Aktüel dergisinin Ankara Temsilciğini üstlendi. Özel televizyonların açılmaya başlamasıyla birlikte Türkiye’nin ilk özel televizyon habercileri arasında yer aldı. Sırasıyla Show Tv Ankara Temsilciliği, Milliyet Gazetesi Haber Müdürlüğü (İstanbul) görevlerinde bulunduktan sonra anchormanliğe adım attı. Star
TV’de 1996-1998 yılları arasında hazırlayıp sunduğu Gece Hattı, Türk televizyonculuk tarihinin reyting rekorları kıran ilk
gece haberleri olarak tarihe geçti. Star Tv’den ayrıldıktan sonra 1 yıla yakın süre ATV’de Kahvaltı Haberleri kuşağını hazırlayıp sundu. Bu dönemde Türkiye’nin yaşadığı gelmiş geçmiş en büyük doğal afet olan 1999 depremini, ekranlardan
tüm Türkiye’ye duyuran isimdi. Oturduğu Yeşilköy’deki
evindeki yatağından çıktığı gibi, altında boxerıyla gittiği İkitelli’deki ATV haber stüdyosundan tüm Türkiye’ye saatler boyunca gelişmeleri aktardı. Ardından dönemin popüler kanallarından Kanal 6′nın ana haber anchormanliğini üstlendi. Yaptığı haberlerle pek çok ilke imza atan Hakan Aygün’ün
en önemli ilklerinden biri ise, Türkiye’ye interneti sokan ilk
gazeteci olması. Star TV’den ayrıldığı dönemde, “gelecek internette” tespitini yapan Hakan Aygün, gazeteci arkadaşı Ufuk
Güldemir’le birlikte Haberturk internet sitesini kurdu. Hakan
Aygün 2011 yılında radikal bir karar alarak konvansiyonel
medyada artık ekrana çıkmama ve köşe yazmama kararı aldı.
Hakan Aygün, son iki yıldır da Halk TV’nin genel yayın yönetmenliğini sürdürüyor.
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ne diyeceksiniz?
Bunu CHP içinde de söyleyenler
var ve parti kanalı olsun istemiyorlar. Ama
bir kesim de var ki, “Niye burası parti
kanalı değil” diye eleştiriyor. Bu konuda iki görüşe de yaranamıyoruz Ama ezici çoğunluk bizi CHP'ye yakın bulmakla birlikte, yayınlarımızın içeriğini seviyor. CHP yandaşı ya da yeterince CHP'li
değil diyerek kafayı takmıyor. Valla
açıkçası ben de başka zaman olsa gocunurdum ama şu anda CHP kanalı
olarak adlandırılmamızdan gocunmuyorum çünkü ortaçağa geri giden Türkiye'de bu duruma direnen en kuvvetli muhalif örgütlenme, dünyanın ilk ve
tek demokratik Müslüman ülkesini kuran Atatürk’ün CHP’si... Ve şu anda arkamızda CHP’nin olduğu havası bizi
rahatlatıyor. Böyle dönemde, dayanışma önemli... Olağanüstü bir dönemden
geçerken, CHP'nin kanalı meselesini
kafaya takmıyorum. Zaten oy verdiğimde
de hayatım boyunca hep SHP, SODEP,
CHP'den başka partiye oy vermeye
elim gitmedi. Ben de eleştiririm CHP’yi
çoğu konuda, ama baktığımda tek kale
şu anda... Ve arkasında durmak bir yurttaş olarak boynumun borcu...
Türkiye'nin giderek demokrasiden uzaklaştığı değerlendirmeleri konusunda sizin fikriniz
nedir?
Başka bir yere doğru gidiyoruz;
ötekileştirme var. Halkın yarısının düşüncesini diğer yarısına dayatma anlayışı var. Macera peşinde, ütopik hayaller peşinde, demokrasiyi sadece bir
araç olarak gören, Türkiye'yi dönüştürmeyi düşünen bir iktidar var. Dertleri ABD’deki ya da AB’deki özgürlükler
Türkiye'de olsun derdi değil... Biz değil
artık, eski Türkiye'nin kıymetini anlayan
tüm dünya endişe ediyor. Gezi hepsine

bir umut oldu, gerçek batılı Türkiye'nin
AKP'ye muhalif gezi direnişçileri olduğunu
gözleriyle gördüler. Demokrasiden uzaklaşan Türkiye'den endişe duyuluyor.
Önümüzdeki yıllarda daha çok tartışacağız bu konuyu.
Siz 1990'larda Apo ile de görüşmüştünüz. Çözüm süreci ile ilgili gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Apo ile görüşme şöyle olmuştu.
İkinci ateşkes ilanındaydı. Ben de o zamanlar bir TV adına çok sayıda gazeteciyle birlikte basın toplantısını izlemeye
gittim. O zaman da kendisiyle tanışma
imkanımız oldu. Apo'nun sevimli görünmeye çalıştığı bir dönemdi. Türk
medyasına çok sıcak yaklaşıyordu. Ve tahminim o yıllarda şimdi PKK'nın olduğu
kadar bile talepkar değildi. İlgi görmek,
adam yerine konulmak istiyordu. Türk
solunun içinden gelen bir isimdi ama sonuçta da terör eylemleriyle popülerleşmiş, kuvvet kazanmış, şiddet yanlısı bir
isimdi. Bence artık o Apo yok. O günden
bu yana Güneydoğu’da adına ister savaş diyelim ister teröristle mücadele diyelim, her ne ise kazanan taraf PKK oldu.
Şu anlamda kazanan taraf oldu; terörle Türkiye’yi dize getiremedi ama Güneydoğu’nun artık tüm illerinde oradaki Kürt nüfusun ezici çoğunluğunu yanına
çekti. Asıl amaç da buydu, terör amacına ulaştı, kitlesel destek kazandı. Bu aşamadan sonra teröre devam PKK'yı bozar. Kürt nüfusu ele geçirmişsin, artık tepki doğar, Demirtaşçıların sayısı artar, ABD,
AB desteğini çeker. Oysa siyasi mücadele
de tüm dünyayı yanında bulur. PKK ve
Apo için akıllıca olan terörü terk etmişken asla geri dönmemektir. Ama ben bu
zekayı o tarafta göremiyorum. PKK’nın
teröre dönmesi tüm dünya nezdinde asıl
Türkiye'nin elini kolaylaştırır. Apo bun-
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DENİZE AŞIK
Hakan Aygün, birçok popüler televizyoncu gibi çok çalışıyor. Kendisine “Sizi dinlendiren bir hobiniz var mı” diye soruyoruz. En büyük tutkusunun yelken yapmak olduğunu belirten Aygün, “Arada bir yelken yapmaya kaçıyorum. Denizin ortasında bulduğum huzuru hiçbir yerde bulamıyorum. Sanırım ilerde karaya ayak basmadan yaşayacağım bir hayatın hayali beni ayakta tutuyor. Gezmeyi çok seviyorum” diyor.

da televizyonculuğun etkinliğinden bahseder misiniz?
Devir tv devri. Gazetelerin ağırlığı giderek TV'lere kaydı. Hem içerik olarak hem de ekonomik olarak daha güçlü hale geldiler. Yakında internetin tv'leri ele geçirmesiyle herkesin şahsi tv'sinin olacağı bir süreç yaşayacağız. Andy Warhol, “Bir gün herkes 15 dakikalığına meşhur olacak”
demişti; ben de diyorum ki, bir gün herkesin tv'sinin olduğu günleri göreceğiz. İnternet-tv evliliği, tüm dünyada daha fazla demokrasinin önünü açacak. AKP bugün niye sosyal medyaya gıcık oluyor; çünkü bilgiyi, eleştiriyi
engelleyemiyor, haberi sansürleyemiyor. Tabii kirli bilgi de var ama sonuçta…
Hiçbir şeyin gizli kalamayacağı bir dünya geliyor. Böyle bir dünyada diktatörlük yapamazsınız. Artık birbirinden ayıramadığım internet ve tv demek;
eşittir daha çok demokrasi demektir. Bu denli etkin yani!
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ları görüyor mu bilemiyorum, sanki şu anda her şeyi hapisten çıkmasına endekslemiş gibi geliyor. Ama dışarı çıksa da artık durmaz, federal
devlet, sonra ayrı devlet vs. talepler bitmez. Çok zor bir süreç. Doğrusu
hangisi daha doğru olur kestiremiyorum. Belki akıllıca olan kangren büyümeden Türkiye'nin kangrenli kolu kesip atması. Türkiye açısından akıllıca olan bu gibi geliyor. Kürtler için ise akıllıca olan Türkiye'den kopmamak
gibi geliyor çünkü bir anda onları Batı'nın kısmen bir parçası Türkiye'den
koparıp, Ortadoğu çöplüğüne bırakıyorsun. Ama ne bileyim, akıl mı kaldı hepimizde. Şu anda herkes çıkarı gereğine savunması gerekenin tam
tersini savunuyor. Akıl tutulması var. Kısacası süreç vs... hikaye… Bence hemen değil ama ağır ağır bir kopuş yaşanabilir.
Gazeteci olmaya nasıl karar verdiniz?
Yazmayı seviyordum. Mizah öykücülüğü yapmaya çalışıyordum.
Öğrencilik yıllarımda çok da uğraştım ama o yıllarda yazarak hayatını
kazanmak çok zordu. Gazetecilik daha düzenli bir iş gibi geldi. Tabii çok
politik bir tarafım da vardı. Lise yıllarından başlayarak kahvaltıdan önce
Cumhuriyet'i hatmedecek kadar sıkı bir gazete okuyucusuydum. Yazma
ve Cumhuriyet gazetesi sevgim beni bir anda Cumhuriyet'in kapısını çalıp, iş istemeye götürdü. Sonrasında da şansım yaver gitti. Ne yalan söyleyeyim, daha sonra ilk özel televizyonlarla tv'ciliğe bulaştığımda, yazılı medyadan giderek soğudum. Daha sonra internet bana tekrar yazılı medyayı sevdirdi Türkiye’nin ilk internet haber sitesi Habertürk'ün
hem kurucusuyum hem de fikir ve isim babasıyım. Rahmetli Ufuk Güldemir'i ikna ederek kurduğumuz Habertürk, daha sonra gazetesi, TV'si
olan bir medya grubuna dönüştü. O yıllarda Ufuk da ben de çok popülerken internete girerek herkesi şok etmiştik çünkü özellikle ben gelecekte gazeteciliğin yerini internetin alacağına inanıyordum.
O yıllarda ilk internet televizyonu olarak da düşünmüştüm Habertürk'ü. Ufuk'u çok zor ikna ettiğimi bilirim ama sonra bana benden
daha çok inandı, Habertürk çok başarılı oldu... Tabii bazı şeyleri çok erken düşünmüşüz. Örneğin internet ve tv evliliği yeni başlıyor. İnternet
gazeteleri yutmayı 10 yılda bitirdi, sıra TV'ye geliyor. Artık TV yayınlarımızı uyduya internetle taşımaya başladık. Yakında Türksat uyduları üzerinden yayına gerek kalmayacak; her televizyon internet üzerinde olacak. Kısacası internet gazeteden sonra tv'leri de yutmaya geliyor. Bu yüzden, gazetecilik düşünenlerin işin mühendislik tarafına daha fazla yatkın olmalarını öneriyorum. Fazla da konuşmuyorum, biraz hayalimdekiler de bana kalsın. Daha yapılacak çok iş var. Ben ''ilk''leri seviyorum.
Halk TV’den önce çalıştığınız yerleri hatırlatır mısınız?
Mesleğe Cumhuriyet’te başladım. Ardından Aktüel dergisi’nde çalıştım. Artık kapanan ilk TV'lerden HBB, Show, Star, Milliyet, Habertürk,
Takvim, Bugün, Habertürk, Flash TV, kapanan Kanal 6. ve Halk TV. Ne
çok olmuş! Belki unuttuklarım da vardır arada.
Televizyoncu olarak sizi geniş kitleler tanıyor. Medya-
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Umut sığınağında
yaşam savaşı
Türkiye, ilk kez bu dönemde
bilinmezliklere doğru yola çıkan bu kadar
çok insanı kucaklamış durumda… Artık
kamplardan taşan mülteciler, çoğunlukla
işveren için güvencesiz çalıştıracağı ucuz
işçi, site sakinlerinin istenmeyen komşuları,
esnafın güvenmediği müşterileri, güvenlik
güçleri için potansiyel suçlu olarak
görülüyor. Oysa onlar arada kalmışlıkları,
umutları, dirençleriyle ve kararlılıklarıyla
sadece insanlar...

DOSYA

DEFNE DOĞAN
Soytarılık etmeden güldürebilmek seni
Ekmek çalmadan doyurabilmek
Ve haksızlık etmeden doğan güneşe
Bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi
Mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun…
Ahmet Kaya’nın yorumuyla akıllara kazınan Yusuf Hayaloğlu’nun bu dizelerinde kullandığı gibi mülteci kelimesi, en uzak hayalleri
ifade eder çoğu zaman... Her ne kadar zorunluluktan bir başka ülkeye
sığınan kişiler anlamına gelse de mülteciler; yüzyıllar boyunca umut kırıntılarının peşinden sürüklenen, ölüm labirentlerinden kaçarak gün ışı-
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ğına ulaşmaya çalışan yaşamlar olmuştur… Sığındıkları limanda köle olarak bile aldıkları her nefeste yüzleri gülen cesur yürekli insanlar... Peşinden koştukları hayalleri, dünyanın savaş olmayan, açlık, hastalık olmayan bir yerinde yaşayabilmektir...
Mülteci kavramı insanlık tarihinde yeni değil. Ancak Türkiye, ilk
kez bu dönemde bilinmezliklere doğru yola çıkmış bu kadar çok insanı
kucaklamış durumda. Suriyeli ve Iraklı milyonlarca mülteciyi topraklarına alan Türkiye'de yaşadıkları pek çok noktada kendilerine “hoş geldin” denmedi... Kamu kurumları, sorunları bir ölçüde azaltan politikalar gütse de mülteciler, çoğunlukla işveren için güvencesiz çalıştıracağı
ucuz işçi, site sakinlerinin istenmeyen komşuları, esnafın güvenmediği
müşterileri, ev sahibinin dairesini kiralamakta naz ettiği kiracıları, gü-
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venlik güçleri için potansiyel suçlu oldular. Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Suriyeli ve Iraklı mültecilerin Türkiye'de sayılarının giderek arttığına dikkat çekerek bu durumun büyük sosyal problemleri de beraberinde
getireceği uyarısında bulunuyor.

KAÇAK İŞÇİ OLDUKLARI AN...
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AİDİYET SORUNU YAŞIYORLAR

Psikolog Doç. Dr. Serap Özer ise mültecilerin Türkiye’de aidiyet
sorunu yaşadığına dikkat çekiyor. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Özer mültecilerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için ciddi
anlamda psikolojik destek almaları gerektiğine dikkat çekiyor.
Bahçeşehir Üniversitesi ve New York Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Suriyeli Mülteci Çocuklar ve Aileler’ araştırmasının sonuçları
da bu gerçeği gözler önüne seriyor. Gaziantep İslahiye’deki mülteci kampında 314 çocuk üzerinde yapılan araştırmaya göre bu çocukların yüzde 35’i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Yüzde 49’u ise yüksek
düzeyde depresyonda. Bu durum, çocukların çizdiği resimlere de yan-
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Mültecilerin bir kısmı şehirlerde tuttukları kiralık evlerde barınıyor.
Bazıları da akrabalarının yanına sığınmış durumda. Kendi işini kuranlar da var. Ancak kaçak işçi olarak çalışanlar çoğunlukta. Bu durumun
ilerleyen günlerde Türk işçileri üzerinde de baskı oluşturacağı yorumunu
yapan sosyolog Nilüfer Narlı, şu uyarıyı yapıyor:
“Geçmişte yaptığım araştırmalar da gösterdi ki, örneğin işçi pazarlarında Türk işçileri ve yabancı kaçak işçiler arasında zaman zaman
kavgalar olurdu. O yüzden mülteci olarak gelenlerin kamplarda kalması,
sağlık hizmetlerine ulaşmaları, çocuklarını okula göndermeleri ve zaman içinde bilgi ve becerilerini kaybetmemeleri için farklı kurslara katılmaları çok önemli. Aksi takdirde kaçak işçi olarak çalışmaya başladıkları andan itibaren illegalite içine giriyorlar ve suça bulaşma sorunuyla da karşı karşıya kalabilirler.”
Narlı’ya göre, sığınmacıların suça bulaşmaması için hepsinin mülteci statüsünde olmaları büyük önem taşıyor. Özellikle de çalışma izin-

lerinin bir an önce çıkartılarak eğitim aldıkları alanlarda çalışabilmelerinin sağlanması gerekiyor. Mülteciler daha çok etnik ve dilsel bağ kurarak ayakta kalmaya çalışıyor. Kürtçe konuşan birisi Türkiye’deki Kürt
vatandaşlarla bağlantıya geçiyor ve bu sayede iş bulabiliyor. Suriyeli Türkmenler de dil birliği sayesinde daha rahat yaşayabiliyor. Bu noktada en
fazla zorluğu Suriyeli Araplar yaşıyor. Sosyolog Narlı, acilen Türkiye’deki
savaş mağdurlarına sosyal destek sağlayacak birimlerin oluşturması gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye’nin mülteci kriziyle baş edebilmesi için
uluslararası fonlardan da destek alması gerektiğini dile getiriyor.
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‘ÖNLEMLER HAYATA
GEÇİRİLMELİ’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Seher Bitkal, Türkiye’de sayısı 1.5 milyon kişiyi aşan Suriyeli mülteci sorununun artık ülke içinde çözüme kavuşacak bir sorun olmaktan çıktığının altını çiziyor. Bitkal, iş, aş ve hizmet talebiyle Türkiye’ye gelen milyonlarca insanın savaş bittiğinde de ülkesine dönme garantisi bulunmadığına
dikkat çekerken Türkiye’nin sınırlı kaynaklarını bölüşmek istememesi durumunda
ise suç oranları ve yasadışı faaliyetlerle yüz yüze geleceğini anlatıyor. Bitkal,
“Esasen, sorunlu misafirler kabul etmek kimi durumlarda büyük sorunları
kendi ülkenize davet etmek anlamına gelebilir” diyor. Uzun vadede, güvenlik
ve azınlık problemi yaşayan Türkiye’de dahil pek çok ülkenin arada kalmış
insanlar nedeniyle kimi sorunlarla karşı karşıya kalacağını vurgularken çözüm önerilerini şöyle sıralıyor:
l Mülteci krizi ev sahibi ülkelerin kendi başına altından kalkabileceği boyutu aştı. Türkiye ve Irak Kürt Bölgesi, imkânları itibarıyla nispeten
daha az risk altında olsa da ekonomik olarak zayıf, kaynakları sınırlı, hassas siyasal ve toplumsal yapıya sahip Lübnan ve Ürdün için mülteciler giderek bir güvenlik sorununa dönüşüyor. Bu ülkelerde ortaya çıkacak istikrarsızlık tüm bölgeyi olumsuz etkiler.
l Suriye’de iç savaş sonlanmadığı sürece yeni göç dalgaları yaşanacaktır.
Mülteci akınının engellenmesi hem insani bir sorumluluktur hem de Ortadoğu’nun güvenliği açısından kaçınılmaz. Suriyelilerin ülkesine dönmesini
sağlayacak biçimde istikrarlı, çatışmasız ortam hazırlanmasına katkı sunulmalı.
l Kaynak devletler çeşitli önlemler alarak sebep oldukları mülteci sayısını azaltmalı. Sınırlarda daha özenli bir kontrol ve yeni gelenlerin kayıtlarının ve takiplerinin daha iyi tutulması gerekir.
l Her il ve ilçeye mülteci kotası konmalı, o sayıların aşılmasına asla
müsaade edilmemeli. Sokaklarda çocukları dilendirenler, fuhuşa zorlayanlar vs. sınır dışı edilmeli veya cezalandırılmalı, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde sokakta yaşayan mülteci manzaralarına izin verilmemeli. Geçici kimlikler ve seyahat sınırlandırması düşünülebilir.
l Mültecilerin ve ülkelerin geleceğinin korunması için uluslararası camiaya da iş düşüyor. Önleyici önlemler alınmalı, sorun yaşayan ülkelere destek sunulmalı.
l Suriyeli mülteciler eğitim durumları, yaşları, meslekleri ve diğer
açılardan tasnif edilmeli, buna göre yerleşimlerine dikkat edilmeli.
l Irak’ın içinde oluşturulabilecek kamplar ileride yaşanabilecek pek
çok sorunu engelleyebilir. Türkiye, bu doğrultuda Irak Hükümeti ile temasa
geçebilir. Aynı şekilde güvenli bölgeler oluşturulması için BM ve uluslar arası toplum ile temas sürdürülmeli.
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sıyor. İnsan çizimlerinden yüzde 16’sında gözyaşı, yüzde
15’inde silah ve kan var.

KAYGI İÇİNDE YAŞAM

Kamp dışında şehirlerde yaşayan mültecilerin durumuna
da değinen psikolog Özer, “Yanındaki komşun seni ne olarak
görüyor? Kalıcı mısın, gidici misin yoksa zarar mı verirsin? Yavaş yavaş bu kaygılar da başlıyor. Şehirlerde yaşayan mülteciler sanki kalıcı hayata geçmiş gibiler; ama tam olarak geçememişler. Ciddi anlamda arada kalmışlık söz konusu…” diye
anlatıyor. Ülkemizde barınan Suriyeli mültecilerin aidiyet sorunu yaşadığına dikkat çeken Özer, özellikle de bu konunun
ileride sıkıntılara kapı aralayacağını anlatıyor.

İNSAN OLDUKLARINI UNUTMAYIN

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün ise ülkesini terk etmek zorunda kalan ve güvenli hayat kurma hayaliyle başka ülkelere yerleşmeye çabalayan insanların
zor koşullarda yaşamlarını sürdürdüğüne dikkat çekiyor.
Sığınmacı ve mültecilerin insan olduklarının unutulmaması
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Füzün, “Bu insanlar, insan. İnsan oldukları için de doğru biçimde yaklaşılmayı hak ediyorlar. Devletin her zaman gerekli hizmeti vermesi gerekiyor. Üniversite olarak, bilimsel anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayretindeyiz” diyor.
Mültecilerin sayısı dünya genelinde pek çok ülkede son
yıllarda artış eğilimi gösteriyor. Türkiye, Lübnan başta olmak
üzere pek çok ülke bu artışın yükünü çekiyor. Peki mülteciler
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konusu, her koşulda ve her zaman sadece
olumsuzlukları mı içeriyor? İşte bu soruya cevap ararken farklı bir bakış açısıyla fırsatlardan
söz eden Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Göçün yarattığı fırsatlar da söz konusu. Bunları da görmeliyiz”
diyor. Yücel, Birleşmiş Milletler verilerine
göre bugün tüm dünyada yaklaşık 214 milyon
uluslararası göçmen olduğuna dikkat çekiyor.
Göçmen sayısının son 10 yıl içerisinde yüzde
40 artış gösterdiğine işaret eden Yücel, “Bunun ülkelere güvenlik, eğitim ve kültürel yapı
başta olmak üzere pek çok alanda sorun yarattığı açık. Kuşkusuz hem devletler hem de
toplumlar bu sorunlara çözüm geliştirmek için
çaba gösteriyor. Ancak göç olgusunu yalnızca sorun olarak görmek büyük bir hata olur.
Göçü tüm yönleriyle ve yeni gelişmelerin ışığında yeniden masaya yatırmak zorundayız”
diyor.

TEHDİTTEN FIRSATA
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Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahiptir. Sığındıkları ülkenin yasalarına uygun hareket etmek durumundadırlar ancak mülteciler, ülkeye yasa dışı girişten dolayı yargılanamazlar.
Mülteci Hakları Derneği (MHD) Başkanı Av. Ceren Göynüklü, mültecilere en azından ülkede yasal olarak ikamet eden diğer yabancılara sağlananlarla eşit haklar ve yardım verilmesi gerektiğini belirtiyor. Sağlık ve eğitim hizmetine ulaşabilmelerinin önemine işaret eden
Göynüklü, büyük mülteci akınlarında ise devletlerin dolaşım, çalışma ve eğitim haklarını sınırlandırabileceğini ifade ediyor. Sığınmacıların yasa dışı giriş nedeniyle suçlanamayacağını belirten Göynüklü, bazı ülkelerde suçlu muamelesi görmelerini kabul edilemez buluyor. Tutuklama aşamasında çok kötü koşullarla karşı karşıya bırakıldıklarını anlatan Göynüklü, mültecilere potansiyel suçlu gözüyle bakılmasının en ağır ceza olabildiğinin de altını çiziyor. Göynüklü, “Bu da bir çeşit suçlulaştırmadır. Yaşam hakkı, işkence görmeme hakkı gibi en temel
insan hakları bir kenara atılıp, bozulacak bir düzenimiz varsa ve bu bozulursa bunu sığınmacıların
bozacağı gibi bir algı ortaya çıkması. Irkçı ve ayrımcı yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Ancak bunu genele ilişkin algılamak bence doğru değil” diyor.

SURİYELİ KOMŞU İSTENMİYOR

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırması Merkezi’nin Ekim 2014 itibariyle sayıları 1 milyon 565 bini aşan Suriyelilerin Türkiye’deki toplum kabulü ve uyumu konusunu
elen alan rapor için 20 ilde 1501 kişi ile görüşüldü. Suriyelilerin yalnızca yüzde 57’sinin kayıt altında olduğunun tespit edildiği raporda dikkat çeken başlıklar şöyle:
‘İnsani’ gerekçe en önemlisi: Suriyelilere yaklaşımda “insani” gerekçeler, “tarihsel ve
coğrafi zorunluluklar”, “din kardeşliği” ve son olarak da “etnik kardeşlik” gerekçelerinden
daha güçlü. “Suriyeli sığınmacılar bizi ilgilendirmez, uzak durulmalıdır” önermesine katılmayanların oranı 45.8, katılanların ise yüzde 41.6.
Yüzde 26 ‘asalak’ diyor: Halkın yüzde 72’si Suriyelilere ilişkin kanaatlerinde
Suriyelileri, “zulümden kaçan insanlar, Türkiye’deki misafirlerimiz, din kardeşlerimiz” tanımlıyor.
Suriyelileri “Bize yük olan insanlar” ya da “asalaklar-dilenciler” diyenlerin oranı ise yüzde
26. BDP’lilerin Suriyelileri “zulümden kaçan insanlar” olarak nitelemesi diğer partililere göre
yüksekken, MHP’lilerde ise olumsuz yargılar daha ön plana çıkıyor.
Ekonomiye zarar: Halkın yüzde 70.7’si Türk ekonomisinin sığınmacılar nedeniyle zarar gördüğünü düşünürken, yüzde 61.2’si Türkiye’deki yoksulluk varken Suriyelilere
yardım yapılmasına halkın ciddi itiraz ettiği gözleniyor. Halkın yüzde 56’sı Suriyelilerin işlerini
ellerinden aldığı görüşünde iken bu oran sınır illerde yüzde 70’e ulaşıyor.
Toplumsal ahlakı bozuyorlar: Türk toplumunun yüzde 62’si sığınmacıların bulundukları yerlerde “şiddet, hırsızlık, kaçakçılık ve fuhuş” gibi suçlara bulaşarak toplumsal ahlak ve huzuru bozduklarını düşünüyor. Bu oran bölge illerinde ise iki kat yükseliyor.
Toplumun yarısı komşuluktan çekiniyor: Halkın yarısı Suriyelilerle komşuluk yapma fikrine karşı çıkmazken, yarısı bunu istemiyor. Neden olarak ise “şahıslarına ve
ailelerine zarar vereceklerinden endişe etmeleri” şeklinde açıklanıyor. Bu algının bölge dışında
daha yüksek olması dikkat çekiyor.

DOSYA

Göç konusunda tehditlerin fırsata çevrilmek zorunda olduğunu, bunun yolunun yaklaşımın değiştirilmesi olduğunu kaydeden Yücel, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Avrupa’daki
Türk göçmenlerin sayısının açık ara en fazla
olduğu ülke Almanya. Göç her zamankinden
daha küresel bir sorun. Göçmenler gittikleri
ülke ve toplumlara olumlu katkılarda bulunurlar. Nitekim bunun en somut örneklerini
Almanya’da görebiliriz. Misafir işçi olarak Almanya’ya gelen Türk vatandaşları, Avrupa’nın sanayisine, bilimine, sosyal gelişimine ve kültürüne olumlu katkılarda bulunmuşlardır. Ancak şimdi yeni kuşak göçmenleri
daha iyi koşullarda eğitmek zorundayız.
Farklı kültürlerden gelen kişilerin sorunsuz ve
etkileşim içinde bir arada yaşama olasılığı sahip oldukları eğitim seviyesine bağlıdır. Birlikte yaşama kültürünü ancak eğitimle sağlayabilirsiniz. Bu yüzden bir eğitim kurumu
olarak Almanya’daki eğitim yatırımlarımıza
hız veriyoruz.”

ÖNYARGI EN AĞIR CEZA
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RENKLİ YAŞAM

Ekolojik gıdaya el attı
Meslek mensubu Aynur
Koçulu, bir yandan
muhasebeciliği sürdürürken
diğer yandan aile işi olan
organik peynir ve tereyağı
üretimini devam ettiriyor.
Koçulu, herkese ekolojik
ürünleri tercih etmeleri ve ne
yediklerini bilmeleri
önerisinde bulunuyor.
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GAYE DELEN

Günümüzde yapay ve fabrikasyon üretimlerin artması, ilgiyi doğal ve ekolojik gıdalara çevirdi. Buna bağlı olarak ekolojik gıda üretimine soyunan girişimci sayısı da artıyor.
Meslek mensuplarından Aynur Koçulu da bir yandan işini devam ettirirken diğer yandan ekolojik
gıda üretiminde aile geleneğini sürdürmeyi seçmiş. Memleketi Kars’ta doğal peynir ve tereyağı
üretimi yapıyor.
Koçulu, 1962 Kars doğumlu. Orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra ailesinin
İstanbul’a göçmesiyle bu şehre yerleşmiş. Eği-

timini burada tamamlayıp, 1988 yılında ise sektöre adım atmış. İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllarca çalıştıktan sonra SMMM sınavını
kazanarak kendi işyerini açmış. Hala bu bölgede
kendi ofisinde SMMM olarak mesleğini sürdürüyor.
Aynur Koçulu, köyde doğduğunu, çocukluğunun kırlarda koşarak, derelerde yüzerek geçtiğini anlatıyor. Yıllar sonra yetiştiği bu
ortama uygun olarak muhasebecilik mesleği yanında aile işletmesine zaman ayırmaya karar
vermiş. Ailesi, 1870’lerden beri bu bölgede et
ve peynir üreticiliği yapmış.
Dedesinden babasına, babasından da ken-
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disine kalan bir peynir atölyeleri var. Burada ailece gravyer, kaşar, çecil peyniri, tel peynir, Malakan şarap peyniri,
tulum peyniri, lor ve tereyağını sınırlı miktarda imal ettiklerini belirtiyor. Ayrıca tam buğday unu, antik kavılca bulguru, köy bulguru, erişte ve bölgede yetişen meyvelerden
marmelat ve reçelleri de yine sınırlı miktarda üretiyorlar.
Koçulu, bu işin hayatının temeli olduğunu, bu işte doğduğunu ve büyüdüğünü vurguluyor.
Peynir, onun ailesinin yaklaşık 150 yıldır geçim kaynağı olmuş. Yılların getirdiği bilgi ve deneyimle üretim yapıyorlar. Koçulu, “Üretimimiz tamamen doğal yöntemlerle
beslenen hayvanların sütüyle yapılıyor. Bazı peynirlerde maya
ve tuz dışında hiçbir katkı ürünü kullanılmaz. Tesislerimizde
yıllık 600-700 ton süt işleniyor. Yaklaşık yedi çeşit peynir
ve tereyağı imal ediyoruz” diyor.
Koçulu’nun iki işi bir arada yürütmesi zor… Koçulu
bu konuda, şunları aktarıyor: “Ailemle iş bölümü yapıyoruz. Aile işletmesi olduğu için bana mesleğim ve yeteneklerimle ilgili görevler kalıyor. Ağırlıklı olarak kış aylarında
kaşar peyniri imalatı devam eder. Yazın gravyer ve diğer
peynir çeşitlerinin imalatı daha geniş zaman alır. İşleri elimden geldiğince eşimle beraber yapmaya çalışıyorum.”

NE YEDİĞİNİZİ BİLİN
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Aynur Koçulu’nun doğduğu Kars, Türkiye’nin ilk ekolojik müzesine ev sahipliği yapıyor. Bu müzede de yine Koçulu ailesinden bir ismin imzası var. Aynur Koçulu’nun verdiği bilgiye göre Peynir Müzesi, Kars merkeze 45 kilometre
mesafedeki Boğatepe Köyü’nde yer alıyor. Müzeyi Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’nin kurucusu çevreci İlhan Koçulu kurmuş. Türkiye’de ilk olan eko müzecilik örneklerinden biri. Koçulu, “Peynir Müzesi, farklı kültürlerin karşılıklı etkileşimiyle İsviçreli, Rus (Malakan), Alman ve yerli işadamları, usta ve işçilerin
yöredeki flora ve yerel hayvan ırklarını birleştirerek bu sürecin damaklarda nasıl bir özgün tada dönüştüğünün hikayesiyle dolu” diyor. Koçulu, Boğatepe’de
peynir üretiminin bir İsviçreli işadamı tarafından 1880’li yıllarda başlatıldığını, onu örnek alan köylülerin bu alanı geliştirdiğini de sözlerine ekliyor.

UZMANLAŞMA ÖNE ÇIKIYOR

Muhasebecilik mesleğini çok sevdiğini ve yaparken zevk aldığını belirten
Aynur Koçulu, mesleğin kaydettiği aşamalarla ilgili de şunları söylüyor: “Meslek artık ekonomik yaşamın zorunlu bir parçası haline geldi. Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması, izlenmesi, raporlanması ve bunların sonuçlarının
ilgililere sunulması çok önemli. Bunun temeli muhasebe ve denetim olduğu için
bu konuya verilen önem de giderek arttı. Gelişmeler sonrasında her alanda olduğu gibi muhasebede de klasik bakış açısı değişti. Yerine gelişmeleri izleyen,
analiz eden, yön veren bir muhasebe alanı geldi. Günümüzde uzmanlık alanları hızla artıyor. Bu durum sürekli gelişip yeni fonksiyonlar üstlenmeyi gerektiriyor. Bugün, eğitim, yetişmiş eleman, rekabet, kurumsallaşma ve klasik bakış açısı ve tahsilat mesleğin en büyük sorunları arasında.”

RENKLİ YAŞAM

Aynur Koçulu, tüketicinin doğru gıda tüketimi konusunda yeterince bilinçli olmadığını düşünüyor. Koçulu, Türkiye’de ekolojik gıdanın durumunu da şöyle değerlendiriyor: “Dünyada ve ülkemizde gıda üretimi iki alanda toplanıyor. Biri küçük aile işletmeleri, çiftlikler, diğer tarafta
ise uluslararası şirketler. Topraksız bitki bile üretip, yoğun
makine ve kimyasal kullanıyorlar. Tüketiciler bu iki kamp
arasında tercihini yapmak zorunda. Ya ekolojik ürünler yani
besin değerleri yüksek, yetiştirilirken toprağa, suya, çevreye
zarar vermeden üretilmiş insan sağlığına zarar vermeyen
gıdalar ya da uluslararası şirketlerin ürettiği raf ömrü uzun
albenili ölü gıdalar. Tercih tüketicinin. Karın mı doyuracaksınız,
beslenecek misiniz? Gıdaların ona göre seçilmesi lazım.”
Aynur Koçulu’nun meslek mensuplarına da bir tavsiyesi var: “Beslenmek için ne yediğimizi bilelim çünkü ne
yiyorsak oyuz. Aile işletmelerinin, kooperatiflerin, küçük çiftçilerin ürettiği canlı gıdaları sağlığımız için tercih etmeye
çalışalım. Özellikle gençler ve çocuklar toprağa dokunsunlar, enerjilerini topraktan alsınlar. Gıdanız sağlığınız, sağlığınız gıdanız olsun.”

KARS’TA PEYNİR MÜZESİ

İSMMMO YAŞAM l 29

YAŞAM’IN PORTRESİ

Ege’nin
sesi,
Ege’nin
tadı!
Profesyonel müzik
yaşamında 19 yılı geride
bırakan Ege,
yorumculuğuyla olduğu
kadar besteciliğiyle de ön
planda olan bir sanatçı…
Besteleri 8 dile çevrilen Ege,
2015’te albüm çıkarmayı
planlıyor. Ege bir taraftan
da 1.5 yıl önce piyasaya
çıkan kendi zeytinyağı
markası Egeolive’ı
büyütmenin heyecanını
yaşıyor.
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ILGIN ŞENYÜZ
Onu, uzun kıvrım kıvrım saçları, Ege ve Akdeniz esintileri taşıyan şarkılarıyla tanıdık. Flamenko ezgileriyle yaptığı kendi özgün şarkılarıyla 1990’lerın ortalarından itibaren
hep müzik dünyasında oldu Ege… 19 yılda 8 albüm çıkaran Ege’nin birçok parçasının söz
ve müziği kendisine ait. Yorumculuğu kadar besteciliğiyle de öne çıkan Ege’nin şarkıları Hintçe’den İspanyolca’ya 8 farklı dile çevrildi. 100’ü aşkın şarkısı olan sanatçı, 2014 yılını müzikal anlamda “single” çalışmalarıyla geçirdi. Bu yıl dördüncü single’ını çıkarmaya hazırlanan sanatçı, 2015’te yeni bir albüm yapmayı planlıyor. Hukuk fakültesine girmesine rağmen müzikten yana tavrını koyan Ege’nin uzatmalı eğitimini devam ettirdiğini de röportajımız sırasında öğreniyoruz. Ege’nin son üç yıldır gündeminde bir de girişimcilik hikayesi var. Uzun hazırlıklar sonunda çıkardığı ve kendi adını taşıyan Egeolive zeytinyağlarını müzeler ve duty free’ler gibi özel yerlerde satan Ege, kurumsal hediyelik çalışmalarına da başlamış. Şu anda çok para kazanmadığını söyleyen Ege, “Nitelikli markaların daima zamana ihtiyacı vardır diye düşünüyorum” diyor. Sanatçı Ege ile müzikten girişimciliğe bir sohbet gerçekleştirdik.
Geriye dönüp baktığınızda “Yıllar nasıl çabuk geçti” diyor musunuz?
Kesinlikle… İnsanları görüyorum; “Biz senin şarkılarınla büyüdük” deyince yılların
nasıl çabuk geçtiğini anlıyorum. Aslında müzikal anlamda bir yolculuk olarak baktığımda
bana daha dün gibi geliyor. Sürekli kafanızda birtakım projeler dolaşıyor ve halen müzikal anlamda yolun çok daha başında olduğumu düşünüyorum. Ama olaylara ve yaşadıklarıma baktığımda da ‘kocaman bir 20 yıl” gibi geliyor.
Yeni bir albüm hazırlığınız var mı?
Şu anda single (toplam 10 dakika civarında olan ve müzisyenlerin çıkarmayı plan-
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BİtMEYEN HUKUK EğİtİMİ
Ege, İzmirli… Gerçek adı Levent Ak. 1968 doğumlu Ege, ilk,
orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Çocukluğunda klavyeli sazlar eğitimi alarak müziğe ilk adımını attı. Daha sonra hayranı olduğu ünlü sanatçı Maria Rita Epik‘le tanıştı. Hayatında bir kilometre taşı
olduğunu söylediği Epik’ten uzun süre gitar ve bestecilik dersleri aldı.
Kendi bestelerini yapmaya başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ne giren Ege, “O dönemde müzik de yapmaya başlamıştım.
Ailemin de biraz zoruyla hukuk fakültesine girmiştim. Ya müzik yapacaktım ya okula devam edecektim. Ben müziğe yöneldim. Belki
başarısız olsam ailem üzülürdü ama ailemin bütün bireyleri benimle gurur duyuyor” diyor. Yine de Ege’nin annesinin içinde hukuk fakültesi bir uhde olarak kalmış. Ondan bir diploma bekliyormuş. Ege
de annesinin bu isteğini gerçekleştirmek için iki yıl önce hukuk fakültesine geri dönmüş. Halen üçüncü sınıfta... Ancak hukuk eğitimi
konusunda çok da ümitli konuşmuyor: “Ben hayatta herkesin tamamlaması gereken bir çemberi olduğuna inanırım. Gittim, gördüm.
Benim tamamlayacağım çember içinde hukuk yok dedim. Ben aslında
üniversitede arkeoloji ya da felsefe okumak istiyorum. Ailem onları bir kariyer olanağı olarak görmüyordu. Abim sen felsefe okuyup
filozof mu olacağını sanıyorsun” demişti.”

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

ladıkları albümden seçtikleri bir ya da birkaç parça ile yaptıkları tekli albüm) çalışmasını yapıyorum. Biz bu sene üçüncü single’ımızı çıkardık. Dördüncü single’ımız da çok yakında çıkmak üzere. Klibini çekmiştik. Mümkünse
birkaç tane daha single çekip, tüm bu single’ları birleştirip bir albüm çıkarma
fikrimiz var.
Neden bu kadar çok single yapıyorsunuz?
Albüm yaptığınız zaman yalnızca klip çektiğiniz parçaya konsantre
olunuyor. Geriye kalan dokuz şarkıda emek, enerji, zaman ve bir maliyet
olduğu için ‘bu şarkı neden parlamadı’ diye üzülüyorsun. Bence single olarak çalışmanın birçok avantajı var. tek bir parçaya konsantre olup olabildiğince en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. tabii artık fiziksel albüm satışı yok
ama prestij olarak ben evimde bulunsun isterim.
Albüm ne zaman çıkar?
Muhtemelen 2014’ün başından 2015’e kadar yaptığımız 5-6 single’lara
birkaç yeni şarkı koyup, albümümüz raflardaki yerini alacak.
Bu parçalarda söz, müzik de size mi ait; daha öncesinde olduğu gibi…
Evet hepsi benim şarkılarım. Benim asıl işim bestecilik. Şarkıları yabancı dile en çok çevrilen türk bestecisiyim. 8 dile çevrildi. Bana “Şarkıcı mısın, besteci misin?” diye sorduklarında ‘besteciyim’ demem daha doğru oluyor. Şarkılarım, Hintçe, Farsça, Arapça, Yunanca, İspanyolca, Bulgarca gibi
birçok dile çevrildi. Dünya geliştikçe, müzik kanalıyla insanlara ulaşmak daha
kolay. Ancak dünyanın her yerinde o kadar çok müzik var ki; bu da büyük
suda boğulmaya benziyor. Belki evde yaptığın müziği dünyaya duyurabilirsin ama farkındalık yaratmak için o coğrafyada birileriyle kontakta olman gerekiyor. Bizim Hindistan’da yaptığımız bir Bolywood filmiydi. Hintli müzisyenlerle ortak bir beste yapıp çalıştık; çok da verimli geçti ama Hindistan dünyanın öbür ucu. Ama şunu gördüm ki, ya Hindistan’da yaşaman
lazım ya da buradan bir selam göndermen lazım.
Türkiye’de teliflerde sorun var. Dünyada durum nasıl?
Benim bestelerimi alanların çoğu İran, Bulgaristan ve Sırbistan gibi
ülkelerden… Buralarda da bizler gibi telifler işlemediği için gelen giden yok.
Bu işi en titiz yapan; Anglasakson geleneğindeki Amerika ve Kıta Avrupası ülkeleri… Üçüncü dünya ülkesinin ne demek olduğunu ben müzik kanalıyla o kadar iyi anlıyorum ki…
Türkiye’de üç büyük meslek grubu (MSG, MÜYAP, MÜYORBİR) bir araya gelip, telifler konusunda ortak hareket etme
kararı aldı. Sizce bu çözüm olabilir mi?
Bu tek başına çözüm getirmez. Bir telefonun uçunda milyonlarca şarkı var. Kimin nasıl dinlendiğini kontrol edebilmek çok mümkün. Henüz buna
yanaşılmıyor. Yapılan araştırmalara göre internet daha çok haberler, müzik ve film seyretmek için kullanılıyor. Eğer korsanın önüne geçemiyorsanız, yapılabilecek en iyi şey ya cezaları artırmak ya da doğallıkla aylık faturalara telifin konulup dağıtılması. Müzik yapmak kolaylaştığı kadar zor-
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EGE 8 ALBÜM
YAptI!
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1995 – Senden Uzak
1997 – Sevildiğini Bil Yeter
2000 – Sevdanın Denizinde
2001 – Aşkların En Güzeline
2003 – Sonsuza Kadar
2006 – Bir İzmirli’nin Not Defterinden
2008 – Karnaval
2010 – Suya Düşen Sesler

laştı da. Bu zorluğun nedeni artan maliyetler ve bunu çıkaracak girdinin
olmaması. Ben MESAM ve MÜYORBİR’e bağlıyım. 8 albüm ve kayıtlı 100
şarkım var ama beklenen geliri alamıyorum. Komşumuz Yunanistan bu
işi çözmüş. Yıllık 225 milyon euro’nun üzerinde bir telif bedeli topluyorlar.
Biz bunun onda birine yaklaşamıyoruz. tabii ki üç meslek birliğinin birleşip telifleri bir havuzda toplaması kadar doğal bir şey yok; rasyonalizm
bunu gerektiriyor. Ben meslek birliklerindeki yönetim kurullarının temsili olması taraftarıyım. Beste yapan bir adam, evrakla uğraşmamalı. telif toplamak için profesyonel ekipler oluşmalı ya da destek alınmalı.
İnternet çıktı mertlik bozuldu. Albüm satışlarından da para
kazanılamıyor. Ne olacak bu müzisyenlerin hali?
türkiye’de fiziki anlamda bir albüm satışı kalmadı. Albüm yapıyorsan prestij için yapıyorsun. Arşiv geleneğinden gelenler ve seni takip
edenler albüm alıyor. Zaten dinlemek istediğin şarkılara kolaylıkla müzik sitelerinden ulaşabiliyorsun. Medeniyet dediğin; teknolojinin hukukla donanmış hali. Her bir gelişim kendi hukukunu doğurur. Yaptırımlar
ve hukuki bir zorunluluk olmadığı için bir kaos yaşanıyor; ama ben inanıyorum ki, biz de evrensel hukukun bu konudaki normlarını alacağız ve
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bu kaos bitecek.
Biraz da müzik üretim sürecinizden konuşabilir miyiz?
Ben evde stüdyosu olan müzisyenlerden değilim. Bir kez eve stüdyo kurdum ama olmadı. Bir melodi geldi mi sistemi aç, kur, geri al… Bütün hevesim kaçtı.
Aklınıza bir melodi gelince ne yapıyorsunuz?
Bunun için küçük bir kayıt aleti yeterli. Zaten bir şarkı aklıma geldiği andan itibaren dış dünya ile iletişim kopuyor. Bana önce melodi gelir, sonra söz yazarım.
İlham her yerde, her zaman gelir mi?
Aslında futbolcu gibi… İdman yaptıkça geliyor. Bestecilik de öyle…
Muhakkak ki duygular önemli. Anlatacağın hikayenin tonu da önemli…
Bir hikayeyi sözle mi, melodiyle mi anlatacaksın… Bir şarkı formları vardır ve onlarda kendini geliştirmen gerekir. Sürekli şarkı yapman gerekir. Bulduğun her melodi şarkı değildir; şarkı başka bir şeydir. Bulduğun
melodik formla sözlerin uyumu, dengesi, prozodisi çok önemlidir. Bu nedenle iyi bir beste yapmak kolay bir iş değil. İyi bir şarkı olacak, hem insanların aklına takılacak, hiçbir şeye benzemeyecek, hem melodisi sağ-
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si olduğu için her bir şişe 55 saatte yapılıyor; yüzde 20 oranında 24 ayar
altın kullanılıyor. Bizim bunu satacağımız pazar dar. Şu anda müzelerde, havaalanı duty freelerde satıyoruz. topkapı Müzesi, Efes Antik tiyatro’nun
yanındaki müzelerde ürünlerimizi bulabilirsiniz. Müzelerde 70 euro’dan
ürünlerimiz satılıyor.
Peki zeytinleri de kendiniz mi yetiştiriyorsunuz?
İzmir torbalı’da organik üretim yapan 450 çiftçi ile anlaştık. Beş
kıtada organik sertifikası aldık. Amerikan FDA belgesi aldık. Yaptığımız
iş çok prestijli… Diyeceksiniz ki para nasıl kazanacaksınız. Acele etmeden
diyorum ben… Nitelikli markaların daima zamana ihtiyacı vardır diye
düşünüyorum. Üçüncü aşamada da kurumsal hediyeliklere başladık. Şu
ana dek Bahçeşehir Üniversitesi’ne, Les Ottomans Oteli’ne, Swissotel’e kurumsal hediyelikler yaptık. 250, 500 ve 750 mililitrelik şişelerde natural sızma, 0.8 asit içeren yağlarımızı sunuyoruz. Ürünlerimiz organik. Yılda en az 8 denetimden geçiyor. toprak analizinden dolumuna kadar organik olduğuna dair denetimler yapılıyor. Halen görüşme halinde olduğumuz firmalar var. türkiye’de hediyelik algısı da değişmeye başladı. O
yüzden acelemiz yok. Yıllık 10-12 bin şişe üretimimiz var. piyasada acemiliklerimizi görüp ona göre çalışıyoruz.
Peki yurtdışına açılma planlarınız var mı?
Artık iş rayına oturdu. Yine nitelikli mağazalarda satış noktası oluşturma aşamasına geldik. planlarımız arasında 2015’te Londra Harrods’a
girmek var. 6 aydır Harrods görüşmelerimiz sürüyor. Şişelerimiz gitti; nihai kararlarını bekliyoruz. Ayrıca iki Japon gurubu ile görüşüyoruz. Muhtemelen bizden distribütörlük alacaklar. Şirket ortaklığını konuşacağız.
Japon şirketlerden biri inşaat işi yapıyor ama gıdaya girmeye çalışıyor.
Bizim ürünlerin kalitesinden yana sıkıntı yok ama fiyat aralıkları Japonlara
bile fazla geldi; alternatifler üzerinde konuşacağız.

ABİSİ DEFtERDAR vEKİLİ

Sanatçı Ege’nin abisi Bülent Ak, Ankara eski
defterdar vekillerinden… Bu nedenle camiaya
yabancı olmadığını belirten Ege, 35 bin üyesi olan
İSMMMO’nun büyük bir meslek örgütü olduğunu söylüyor. Ege, “Yahya Başkan’ın enerjisi çok yüksek. O
nedenle İSMMMO bence şanslı… Görevde kaldığı
süreçte de daha önce olduğu gibi önemli gelişmeler
kaydedeceğine inanıyorum” diyor.
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lam olacak, hem sözlerle uyumlu olacak. O yüzden futbolcu gibi hep idman yapmak gerekir.
Peki sanatçı dostlarınıza da beste verir misiniz?
O bir türlü denk gelmedi. Deniz Seki benim canım ciğerimdir. Bir
şarkı vermiştim ona; çok yakışacağına inanıyordum. “Ben albümü tamamladım” dedi. Deniz Seki’ye vermediğim Sırça Köşk şarkım benim klasiklerime girmiş hitlerimden oldu. Amatör dönemimde şarkılarım duyulsun
istiyordum. Şarkıları Levent Yüksel’e gönderdim. Bir arkadaşımın teyzesi
onun yardımcısıydı. Üç ay boyunca her gün aradık, dinledi mi diye… Kaset televizyonun üzerinde bir yerde duruyormuş ama dinlememiş. Sonra o şarkılar bana kısmet oldu. Levent Yüksel söylemiş olsaydı belki ben
avukat olarak hayatıma devam ediyor olacaktım.
Müzik dışında üretim süreciniz devam ediyor mu?
Aklımda yazmayı düşündüğüm hikayeler var. Bir kitap olabilir…
İlkokul ikiden beri sıkı okuyan biriyim. Benim de kendi penceremden gördüğüm bir dünya var. Kendimi iyi ifade edebildiğimi de düşünüyorum.
Ege Bey, para pulla ilişkiniz nasıl?
Berbat… Dünyanın en iyi kazanan ama en kötü tutan adamıyım.
para gelir ve gider. Benim kafamda hep mükemmeliyetçi bir şeyler vardır. Onu gerçekleştirmek için kazanamayacağımı bilsem de yatırımı yapıyorum.
Zeytinyağı markanızı çıkardınız. Para kazanmaya başladınız mı?
İlk başladığımda biraz para kazanır mıyım diye başladım ama sonra anladım ki zor. 16-17 yıllık bir müzik kariyerim var; herhangi bir marka ile yan yana gelmek yerine daha niş bir ürün yapalım dedim. 3 yıl
önce hazırlıklara en başından başladık. tasarımcılarla çalıştık. Frig uygarlığına ait orjiinal bir zeytinyağı şişesinden yola çıkarak, 130 şişe yaptırdık. Üç boyutlu nasıl görebileceğimizi anlamak için seramik sanatçılarıyla
çalıştık ve şişeyi ergonomik bir forma oturttuk. O 130 şişe, 13’e indi. Biz
daha sonra onu 7 şişeye çıkardık. 1.5 yıl önce fiilen ilk ürünlerimizi Egeolive markamızla çıkardık. Markamız 3 bin yıllık orijinal zeytinyağı şişe-
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KARİYER

Eğri oturun ‘doğru’ konuşun
İş toplantılarında,
konferanslarda yapılan
etkili ve güzel konuşmalar
pek çok kişinin kariyerine
olumlu katkı sağlıyor.
Bazı insanlarda doğuştan
bulunsa da bazılarının bu
becerilerini geliştirmesi
gerekiyor. Hitabet ve etkili
konuşma yeteneğinizi
geliştirmek için yapmanız
gerekenleri araştırdık.
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GAYE DELEN

İş toplantılarında, konferanslarda yapılacak
güzel ve etkili sunumların sizi bir adım öne çıkaracağı kesin. Doğal konuşma yeteneği olanlar daha
şanslı görünse de kişinin hitabet gücünü ve diksiyonunu geliştirebilmesi mümkün. Önemli olan bu
alana odaklanıp devamlı pratik yapmak ve en önemlisi topluluk önünde yapılacak konuşma ve sunumlar
için önceden iyi hazırlanmak.
Eğitimci yazar Serkan Aksarı, Türkiye’de en sık rastlanan
hatanın toplantılar, konferans ya
da diğer önemli konularda yapılan konuşmalara hazırlıksız ya
da geç gidilmesi olduğunu vurguluyor. Aksarı, “Mutlaka ön-

ceden konuşma yapacağınız yerde bir ön prova yapmalısınız. Bunun için kendinize zaman yaratmalısınız. Bu hatalarınızı görmemiz açısından önemli. Özellikle sürekli sunum yapan ya da topluluk
karşısında konuşanların mikrofon tutuşları ve
kürsüdeki duruşları önemli” diyor.

‘YANİ, ŞEY’İ KULLANMAYIN

Serkan Aksarı

İş gereği yapılan toplantılar ve konuşmalarda
kişinin iyi hazırlık yapması yanında
kendinden emin olması da diğer
önemli bir nokta. Genelde kağıda
bakarak konuşanları izleyiciler sıkıcı bulup takip etmek istemiyor. Aksarı’ya göre, doğaçlama konuşma
yapmak izleyicinin merakını daha
canlı tutuyor.
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Topluluk önündeki konuşmalarda en çok yapılan hatalar arasında hedef kitleye uygun konuşma
yapılmaması da bulunuyor. Serkan Aksarı, bu konuda şunları söylüyor: ”Kitlenin kültürel, eğitim
ve yapısal özelliklerine uygun konuşma yapılmalı.
Diğer bir hata ise ‘asalak ses’ dediğimiz kelimelerin kullanılması. Bunlar ‘yani’, ‘şey’, ‘hımmm’,
‘eee’ gibi sözcükler. Bunları konuşmaya sık sık yansıtmamalıyız. Bu da konuya ya da konuşma metnine tam adapte olamayışımızla ilgili.
Ayrıca telaffuz hatalarının yapılmaması gerekir. Bunun nedeni de dudak tembelliği. Harfleri gerçek sesinde değil de farklı seste okumak buna
örnek verilebilir. Diksiyon eğitimi alan bireyler, bu
konuda daha donanımlı ve harfleri yanlış seslendirmezler. Konuşmaya küçük yaşanmış hikayeler katmak insanların ilgisini canlı tutar. Konunun
içeriğine göre dinleyiciyi aktif tutmak için katılımcılara küçük sorular da sorulabilir.”

HİTABET GELİŞTİRİLEBİLİR
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l Yıkıcı değil, yapıcı olmalı: İster halk ya da topluluk önünde konuşalım
ister arkadaş, eş dost çevrelerinde bizi dinleyenlerin inançlarını, değer yargılarını göz önünde bulundurmalıyız. Yapıcı konuşma, dinleyicilerin inançlarını, değer yargılarını, düşüncelerini olumlu bir yönde değiştirmeyi amaçlar.
l İlginç ve değerli konuları kapsamalı: Seçeceğimiz konu hem kendimiz hem de dinleyicilerimiz için ilginç olmalı. İlgi duymadığımız bir konuda rahatça konuşamayız.
l Konuşmacının kişiliği: Konuşmacının kişisel nitelikleriyle konuşma arasında
sıkı bir etkileşim vardır. Örneğin, yalancılığı, ikiyüzlülüğü herkesçe bilinen birinin ‘yalancılığın kötülükleri’ üzerinde yapacağı bir konuşma kimseyi inandırmaz.
l Belli bir amaca yönelik olmalı: Bir amaca yönelmeden yapacağımız
konuşma, dağınık, etkisiz kalacak. Dinleyicilerimizde bir karşılık uyandırmayacaktır.
l Konuşmayı etkileyenler: Konu, dinleyici, ortam ve konuşmacı şeklinde
etkenler var. Konuşmamızı düzenleme, hazırlama aşamasında kitleyi göz önünde tutmalıyız.
l Sağlam konuşma yöntemi: Genellikle konuşmalarda ‘tartışma, savunma, öğretme ve duygulandırma’ şeklinde dört amaç vardır. Amaçla yöntem arasındaki bağlantıyı kurmak, başarılı bir konuşmanın ön koşullarından biri.
l İlgi ve dikkat toplamalı: İlgi ve dikkat dağıldığı zaman iletişim de durur.
İlgi ve dikkatin diri, canlı kalması da dinleyicilerimizi bilinçlendirmeye, onların meraklarını
ayakta tutmamıza bağlıdır.
l Sağlam bilgiye dayanmalı: Hangi konuyu seçersek seçelim o konu üzerinde rahatça, doğal bir biçimde konuşabilmemiz konunun gerektirdiği bilgileri, araç ve gereçleri edinmemize bağlıdır.
l Etkili ses tonu, el ve yüz hareketleri: Etkili bir ses tonuna dayanmayan, el ve yüz hareketleriyle beslenip renklenmeyen bir konuşma, ölü bir konuşmadır. Sözcüklerin anlam ve duygu yükü, ses tonumuz, el ve yüz hareketlerimizle zenginleşir.
l Canlı dil ve hareketli üslup: Canlı, diri, amacımıza uygun sözcükleri seçme, bunları cümle içinde yerli yerine yerleştirme, her birinin ses ve anlam hakkını vererek
doğru söyleme, konuşmamızın etkisini, güzelliğini artırır. Kısa, yoğun, hareketli cümleler kurma, bunlar arasındaki geçişleri doğal bir biçimde sağlama da anlatışımızı canlılaştırır.

KARİYER

Etkili konuşma yeteneği olmayanların çok
üzülmesine gerek yok. Zira hitabet gücü geliştirilebilir. Aksarı, bu alanda da eğitimin şart olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Hitabet geliştirilebilir.
Etkili konuşma yeteneğini geliştirmek isteyenler
çok sesli okumalılar; kısa kısa egzersiz okumaları
yapmalılar. İyi konuşanları dinlemeleri de yardım
eder. Daha ileri aşamada ise diksiyon eğitimi alınabilir.”
Etkili konuşmanın iş hayatına katkılarıyla
ilgili de Serkan Aksarı, “İyi konuşan ve iyi giyinen
bir kişi iş hayatında her zaman gözde olur. Atalarımız boşuna dememişler ‘kişi kıyafetiyle karşılanır konuşmasıyla uğurlanır’ diye. İş hayatında her konumda mutlaka iyi bir diksiyon gerekir.
Kişisel gelişimin önemli parçalarından olan diksiyon
ve hitabet eksikliği giderilebilir. İyi konuşanlar, diksiyonu düzgün olanlar, olmayanlara göre her zaman bir adım öndedir. Hangi meslekte olursa olsun kişi iyi konuşmalı. Mesleğiyle ilgili bilgi birikimini tamamlayarak, bunu güzel ve anlaşılır bir
dille muhataplarına anlatmalı” değerlendirmesini yapıyor.

EN ÖNEMLİ
10 KURAL
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EĞİTİM

Tasarruf bu evde
daha da önemli
Ailesinin yaşadığı
kentten uzakta
üniversite eğitimi gören
öğrencilerin bir bölümü
yurtta kalırken bir
bölümü de kafa dengi
arkadaşlarıyla eve
çıkıyor. Öğrenci evini
kurarken dikkat
edilmesi gereken pek
çok nokta var...
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CAN KIZILDAĞ

Bu yıl üniversiteli olan çok sayıda öğrenci,
ailesinden uzakta yeni bir yaşama yelken açtı.
Genelde barınma ihtiyacı ilk sene yurtta karşılansa da sonrasında öğrencileri, ev ortamı rahatlığıyla cezbediyor. Peki öğrenci evi nasıl kurulur, nelere dikkat edilmeli?
Öncelikle evi paylaşacağınız arkadaş ya
da arkadaşlarınız anlaşabileceğiniz, kafa dengi olmalı. Öğrenci evi için "iki kişi az, üç kişi çoktur" derler. Yani ev arkadaşı seçiminde ince elemeli sık dokumalısınız.
Öğrenci evini kurarken maliyeti düşürmek

istiyorsanız, öncelikle mezun olanların kapısını çalabilirsiniz. Eğer bu olmuyorsa elbette ziyaret etmeniz gereken ilk yer ikinci el eşya satan mağazalar…
Elbette çay-kahve içeceksiniz, yemek yiyeceksiniz; bu nedenle ilk alınması gerekenlerden biri de ocak... Sürekli dışarıdan yemek
söylemek hem bütçenizde sarsıntıya neden olabilir hem de kilo almanıza yol açabilir. Evinizde mutlaka yemek kitabı bulundurun. Böylece
"Ben yemek yapmayı bilmiyorum" diyen de olmayacaktır!
Bulaşık makinesi kritik önemde. Ne
edin, ne yapın mutlaka bir bulaşık makinesi edi-
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nin. Evde temiz bulaşıklar oldukça evde yemek de pişecektir. Bulaşık makinesine vereceğiniz para kendini kısa sürede amorti edecektir.
Buzdolabınız çok ses yapmamalı ve
ev bireylerinin özellikle sınav dönemlerinde
hazır gıdalara da yönelebileceği göz
önünde bulundurularak uygun genişlikte
olmalı.
Bunun dışında ütü, ütü masası,
çamaşır makinesi de almanız gerekecek.
Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabının enerji tasarruflu olanları tercih
ederseniz, gelecek faturaların bütçenizde
delik açmasına engel olmuş olursunuz...

TELEVİZYON SALONDA OLSUN
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MEZUN OLUNCA...

Diyelim ki yıllar geçti ve mezun oldunuz, artık öğrencilik hayatınız sona erdi... Öğrenci evini kapatırken eşyalarınızı yine bu ikinci el eşya satan yerlere satabilirsiniz ama çok
ucuza alırlar. O yüzden sağa sola ilan vererek eşyaları diğer öğrencilere satmaya çalışabilirsiniz. Böylece hem siz kazanmış hem de öğrenci kardeşlerinize faydanız dokunmuş olur...

EĞİTİM

Evi döşerken televizyonun evin neresinde olacağı konusu da önemli. Televizyon mutlaka salon ya da mutfak gibi
ortak kullanım alanında bulunmalı. Böylece bu konuda çıkabilecek sorunların önü
kesilecektir. Aksi takdirde eğer televizyon
bir kişinin şahsi odasında bulunursa diğer
ev sakinleri o odaya günün her saatinde
televizyon için girip çıkmaya başlar ve bu
durum bir süre sonra o odanın asıl sahibinin tepki göstermesine neden olabilir.
Öğrenci evlerinin ziyaretçisi de çok
olur. Bu nedenle yatılı misafir olasılığını
da düşünerek oturma grubu olarak çekyat özelliği olanları tercih edebilirsiniz.
Ayrıca evinizde salon gibi ortak kullanım alanınız için halı, sehpa, perde ve
tül de lazım olacaktır. Bireysel olarak ise
kendi odanız için; yatak, dolap, çalışma
masası, sandalye, halı, mini kitaplık,
perde, tül ilk etapta lazım olacaklar.
Öğrenci evlerinin olmazsa olmazı duvardaki poster ve film afişleridir. Japon işi
ampul üstüne takılan renk veren avizeler
odanıza renk katar. Her türlü ufak oyuncak, kokulu mum, tütsü gibi şeyler odanız
için işe yarayan öğelerdir.
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Okul
başarısı
göze
gelmesin

Eğitim çağına gelen her dört
çocuktan birinde görme bozukluğu
saptanıyor. Çocuklar şikayetlerini
tam olarak anlatamadıkları için
görme bozuklukları erken fark
edilemiyor. Bu da okul başarısını
olumsuz etkiliyor.

SAĞLIK

ILGIN ŞENYÜZ
İnsanın en temel duyularından biri olan görme, bir çocuk dünyaya geldikten 3-4 ay sonra gelişmeye başlıyor. Görme yeteneğinin
geliştiğinin ilk göstergesi ise bebeğin çevresindeki insanları gözleriyle takip etmesi. Görme fonksiyonlarının gelişmesi, 7 ila 10 yaş arasında tamamlanıyor. Genellikle çocuklar şikayetlerini tam olarak an-
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latamadıklarından görme bozuklukları bu dönemde fark edilemiyor.
Çocukların eğitim çağının başında fark edilmeyen göz bozuklukları onların okuldan soğumasına, başarısızlık yaşamalarına neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de okul döneminde her 34 çocuktan birinde göz hastalığı görülüyor. Bu nedenle anne ve babalara öncelikle büyük görev düşüyor. Ebeveynler çocuklarının gözlerinin duruşuna ve bazı hareketlerine bakarak göz hastalıklarıyla
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ilgili ilk belirtileri gözden kaçırmamalı.
Medicine Hospital doktorlarından Op. Dr. Adem Öztekin, aileleri yeni eğitim-öğretim dönemine başlamadan önce çocuklarının göz muayenelerini yaptırmaları konusunda uyarıyor. Bu muayene yapılmasa bile çocukların bazı hareketlerinin göz rahatsızlıklarının habercisi olabileceğini kaydeden Öztekin, bu konuda şu
uyarılarda bulunuyor:

‘GÖZ MUAYENESİ YAPTIRIN’
“Çocuğunuz sizinle göz teması kurduğunda her iki gözü birbirine paralel duruyor mu? Gözlerden birinde içe ya da dışa kayma ya da iki göz birbirinden bağımsız hareket ediyormuş izlenimi var mı? Okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli
bir yöne çevirme, başını eğme, bir gözünü kapalı tutma, sık sık
göz kırpma, gözlerini kısma ya da ovalama gibi hareketler yapıyor
mu? Okur veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma
veya sürekli parmakla takip etme, yakın işleri sevmeme, kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşma, oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanıyor mu? Okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlayıp baş ağrısı yaşıyor mu?”
Bu tür şikayetleri olan çocukların bilgisayarlı ya da retinoskopi
denilen göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Op.
Dr. Adem Öztekin, “Göz bozukluğu varsa tespit edilmeli ve tedavi edilmeli. Göz genişletici damlalar kullanılarak yapılan bu muayene sonucunda çocukta miyop, hipermetrop, astigmat olup olmadığı
tespit edilebilir” diyor.

KALİTELİ GÖRME ÖNEMLİ
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Miyop: Halk arasında "uzağı net görememe" olarak biliniyor. 5 ile 18
yaş arası artan ciddi bir sorun. Hastaların bir kısmı iyi göremediğinin farkında
olmuyor.
Hipermetrop: “Yakını görememe" olarak bilinen hipermetrobu olan çocuklarda gözde zorlanma olduğundan dolayı, gözün sulanması ve ağrıması gibi
bir takım komplikasyonlar ortaya çıkar. Özellikle çocukluk çağında tespit
önemli. Bu sorun erken teşhis edilmediği takdirde "göz tembelliği" sorunu ortaya çıkıyor.
Astigmat: Gözün kırıcı ortamlarında özellikle korneada değişik meridyenlerdeki kırılma miktarının aynı olmaması durumuna astigmatizma deniyor.
Ağır astigmatı alan hastalar çevrelerindeki nesneleri çarpık ve bozuk görür. Bu
bozukluğu olan çocuklar tembellik gelişmemesi açısından tedavi edilmelidirler.
Konjonktivit: Gözlerde yanma, batma, kaşıntı, kanlanma ve çapaklanma
gibi şikâyetler genellikle konjonktivit dediğimiz göz yüzeyini örten ince saydam
zarın iltihabına işaret eder. Alerjik kökenli olan konjonktivitler genellikle bahar
aylarında ortaya çıkmakla birlikte tüm mevsimlerde de görülebilir.
Şaşılık: Bakılan yere her iki gözün birlikte bakması gerekir. Gözlerden
biri istenen hedefe bakarken diğeri başka yönlere bakıyorsa kişide şaşılık var
demektir. Şaşılık her yaşta görülmekle birlikte çocukluk döneminde daha sıktır.

SAĞLIK

Uzmanlara göre, göz sağlığı ile okul başarısı arasında doğrudan ilişki var. Özellikle miyop, hipermetrop ya da astigmat hastalığı olan bir çocuk, okulda tahtayı göremeyebilir ve bu da başarısız olmasına yol açar. Belli bir süre sonra çocuk dersten kopar.
Zekâsında bir sorun olmadığı halde derse dikkat ve ilgilerinde hissedilir değişiklikler ortaya çıkar. Çocuklarda göz kusurlarının çok
ihmal edildiğini belirten Adem Öztekin, şunları söylüyor: “Miyop,
hipermetrop ya da astigmat bir çocuk okulda tahtayı göremiyorsa başarısız olacak demektir. Belli bir süre sonra çocuk dersten kopar. Ders çalışırken göz ağrısı, sulanma ve kaşıntıyla karşılaşabilir.
Belli bir süre sonra çocuk yorulmaya başlar ve direk olarak derslere ilgisizleşmeye başlar. Bu nedenle çocukların okula başlamadan önce mutlaka göz muayenesi yapılmalı. Başarının yakalanmasında kaliteli görmenin çok büyük payı var."

ÇOCUKLARDA SIK
GÖRÜLEN HASTALIKLAR
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Onlarla yolculuk başkadır
Dostlarımız yaşadıkları
yerde mutlu olsalar bile
onlarla yolculuk yapmak
zorunda kalabilirsiniz.
Onlarla seyahate
çıkarken tek kaygınız
onun konforu olmasın.
Seyahatlerin onlar için
hayati tehlikeleri bile
barındırdığını
bilerek gerekli
tedbirlerinizi alın.

DOSTL ARIMIZ

ILGIN ŞENYÜZ
Günümüz insanı yalnız yaşıyor, çok seyahat ediyor, evcil hayvanlarla evini paylaşmayı tercih ediyor. Bu üç özellik bir araya gelince de özellikle evini paylaştığı dostunu kimi zaman bir arkadaşına emanet etmek ya
da seyahatte yanında götürmek zorunda kalıyor. Aslında ikisi de dostlarımız için birbirinden zor durumlar. Özellikle kediler evlerine çok alışık oldukları için seyahat onlar için çoğu zaman bir travmaya dönüşüyor. Toplu ulaşım araçlarında zorlu koşullarda yapılmak zorunda kalan seyahatler dostlarımızı yorarken kimi zaman da onların hayatlarına mal olabiliyor. Bu nedenle İSMMMO Yaşam dergisi için dostlarımızla konforlu ve sağlıklı seyahat etmenin yollarını araştırdık.
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Havayolu ile yolculuk yapmak dostlarımız açısından konforlu olarak görülse de tehlikeleri de bulunuyor. Amerikan Ulaştırma Bakanlığı’nın
verilerine göre, 2012 yılında evcil hayvanlarla ilgili rapor edilen 58 olaydan 30’u ölümle sonuçlanırken, 2013 yılında 42 olaydan 21’i ölümle sonuçlanmış. Bu rakamları aşağı çekmek için Amerika’da bu yıl başında kedi,
köpek ve kuş taşımalarına yeni bir raporlama sistemi başlatılırken, Türkiye’de hiçbir takip sistemi olmadığını belirtelim.

KÜNYESİNİ UNUTMAYIN
Türkiye’de dostlarınızla uçakla seyahat etmek istiyorsanız öncelikle havayollarına rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Eğer evcil hayvanınızın ağırlığı kafesi ya da kutusuyla birlikte 8 kiloyu aşıyorsa veya kafes-
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kutu boyutu 23x40x55 santimden büyükse evcil hayvanınızın kargo kompartımanında taşınacağını bilmelisiniz. Evcil hayvanınız kafesi/kutusuyla birlikte tartıldığında çıkan ağırlık için fazla bagaj ücreti tahsil edileceğini de belirtelim. Eğer
kedi ve köpeğinizin kargo bölümünde seyahat etmesi gerekiyorsa, kaybolma ihtimaline karşı, onun
bilgilerini içeren bir künyeyi ya da etiketi kafesine iliştirmenizi öneriyoruz. Bu arada evcil
dostlarımızın uçakla seyahat edebilmeleri için mutlaka veteriner onaylı sağlık ve aşı belgelerini de
yanında bulundurmayı unutmayın. Bu arada şunu
da belirtelim ki bazı köpek cinslerinin uçaklarla
seyahat izni bulunmuyor. Bunlar Amerikan pitbull terrier, Amerikan staffordshire terrier, Japanese
tosa, dogo argentino,doberman ve rottweiler…

UYUTUP TAŞIYORLAR
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• Dostunuzun kişiliğini göz önünde bulundurun. Zira evcil hayvanınızın yaşı, alışkanlıkları,
sağlığı yolculuğa farklı tepkiler verilmesine neden olur.
• Aşılarının tam olduğundan emin olun
• Seyahat öncesi veterinerinize muayene için gidin.
• Gittiğiniz yerdeki hayvan hastalıklarını araştırıp ona göre önlem alın.
• Seyahatte yanınızda bir yardım çantası bulundurun. Bu çantada acil yardım seti,
mama ve su kabı ve yedek taşıma tasması bulundurun.
• Eğer uzun yolculuğa çıkıyorsanız evcil hayvanınızı tıka basa yedirmeyin.
• Mümkünse her saat başı arabanızı kenara çekin ve 5 dakika dolaşmasına izin verin. Böylece stresinin ve huzursuzluğunun önüne geçebilirsiniz.
• Sınırları dostunuzla birlikte uçakla aşmayı mı planlıyorsunuz? En ucuz havayolunu seçeyim derken en sorunlusunu seçmeyin. Kendiniz gibi dostunuzun da rahat edeceğinden emin olun.
• Evcil hayvan kabul eden konaklama yerlerinin imkanlarını inceleyin.

DOSTL ARIMIZ

Eğer dostunuzla karayolu yolculuğu yapacaksanız, bu yolculukların yorucu ve uzun olacağını bilerek, pet’inizi genel bir sağlık kontrolünden geçirmenizde fayda var. Hatta veterinerinizden sakinleştirici bir ilaç istemeniz de yararlı
olabilir. Toplu taşıma araçlarıyla yapacağınız
karayolu seyahatlerinde de uçak seyahatlerinde
olduğu gibi aşı ve sağlık karnesini yanınızda bulundurmalısınız. Bu arada bir otobüs yolculuğu yapacaksınız dostunuzun yan koltukta bile taşımanızın mümkün olmadığını bilmeniz gerekiyor.
Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nin 40/6 maddesi
evcil hayvanların taşınma şartlarını belirlemiş. Bu
maddeye göre, “Özel kafeslerinde kedi, köpek
ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya
mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde
canlı hayvan hiçbir şekilde taşınamaz.” Birçok otobüs şirketi sorumluluk sahibine ait olmak üzere
özel kafesinde veteriner kontrolünde uyutulmuş
kedi, köpek gibi canlıların bagaj kısmında taşınmasına izin veriyor.
Kimi zaman dostlarınızla deniz yolculuğu
yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Deniz yolculuklarında bulantı ve kusma olabilir. Bu nedenle yolculuğa çıkmadan önce bu konuda veterinerinize danışmanızda fayda var.

TIKA BASA YEDİRMEYİN
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Pervin Özcan

Fotoğraflar:
Bahadır Baş

Organik kahvaltıya buyurun!
Ordu’da organik köy kahvaltısı yapmaya
ne dersiniz? Ekoturizm hareketi
kapsamında şehre bağlı Kayabaşı
Köyü’nde yöresel ve eşsiz lezzete sahip
köy kahvaltısı hazırlayan köy evleri
hizmet vermeye başladı. Bu mekanlarda,
köy yaşamını deneyimlemek ve
yöresel, organik lezzetleri tatmak
mümkün.

LEZZET

GAYE DELEN

Doğanın içinde, köy evi ortamı, her şey yöresel ve organik…Yumurta, peynir, yoğurtlu pekmez, turşu kavurması, sarma, ev
yapımı ekmek, tarladan yeni koparılmış domates, salatalık, bezelye kızartması, köy yufkası ile yapılmış tatlı börek, inci ve çilek reçelleri, sakarca kızartması ve bunları tamamlayan mis gibi çay…
Bütün bu lezzetleri, Ordu’da merkeze yakın Kayabaşı Köyü’nde
yapabileceğiniz organik köy kahvaltısında bulmanız mümkün. Bu yöresel
ve zengin içerik, köyün kendi ürettiği lezzetler. Kahvaltıyı hazırlayanlar
da köyün kadınları…
Kayabaşı Köyü, Ordu merkeze yirmi dakikalık mesafede bulunuyor.
Ulaşımı son derece kolay. Köyde turizm kapsamında özelikle sabah kahv-
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altıları ve çilek tarlaları çok revaçta. Hem kahvaltı sunup hem de çilek
tarlası işleten birkaç tesis var.
Köy kahvaltısı yani organik kahvaltı için ‘Kayabaşı Eko-Turizm Derneği’ kurulmuş. Derneğin kurucusu, Pervin Özcan. Onun girişimleriyle
köyün kadınları bu derneğe üye olmuşlar. Bir nevi kooperatif mantığı ile
köyün ürettiği reçeli, turşuyu, peyniri dernek satın alıyor. Alınan bu ürünler köyde hizmet sunan lokantalara satılıyor.

40 KİŞİYE HİZMET VEREBİLİYOR

Eko turizm kapsamında, köye gelen konuklara kahvaltı sunmak
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fikri köylünün hoşuna gitmiş. Fakat gelenlerden ücret alma
konusunda sıkıntılar yaşanmış. Misafirden ücret almayı köy
halkı başlangıçta garipsemiş. Ancak bunun bir misafirlik değil bir hizmet, bir sunum olduğu Pervin Özcan tarafından köy
halkına anlatılmış.
Kayabaşı’nda bu tarzda hizmet veren mekanlardan birinin adı ‘Ormancının Yeri.’ Bir dönüm üzerinde hizmet veriyor. Köy evi ve etrafında hizmet için gerekli geniş bir alanı var. Hizmet alanının içerisinde köy halkının tarla diye bahsettiği meyve ve sebzelerin yetiştirildiği bir bölüm mevcut. Dileyen müşteriler buradan taze sebze ve meyveleri kendileri
toplayabiliyor, satın alabiliyorlar veya masalarına servis olarak getiriliyor. Randevuyla müşteri kabul ediliyor. Bir gün önceden haber veriliyor ve ona göre hazırlık yapılıyor. Ara öğünlerde köy tavuğu yeme olanağı da var. Ormancının Yeri, 40
kişiye kadar hizmet sunabilecek büyüklükte. Mekanda yaz
aylarında kır düğünleri de düzenlenebiliyor.
Ormancının Yeri, her zaman hatırlayacağınız mükemmel lezzetler yanında atmosferiyle de uzun yıllar hatırınızda kalmaya aday. Köy evinin dışı ahşapla dekore edilmiş. Yaz kış hizmet sunuyor. Çocuklar için salıncak bile unutulmamış. Çocukların koşturması ve oynaması için yemyeşil
bir alana da sahip olduğunu belirtelim.

BİR DAĞIN YAMACINDA
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Ormancının Yeri’nin iddialı olduğu ve patent başvurusu yaptığı spesiyalleri de bulunuyor. Pervin Özcan’dan ekşi mayalı ekmek, köy yapımı
peynir, yeşillikli cırtla, melocan ve sakarca yemeklerinin kısa tariflerini alıyoruz.
Ekşi Mayalı Ekmek: Tamamıyla doğal, kimyasal hiçbir katkısı yok. İlk maya 6 günde oluşuyor. Her oluşturduğumuz mayadan bir yumurta büyüklüğünde bir sonraki hamur için ayırıyoruz. O ayırdığımız maya
ile hamurumuzu yoğuruyoruz. Mayalanması için en az 12 saat beklememiz gerekiyor. Mesudiye’de yetişen tam buğday unundan un alarak ekmeğimizi köyün kuzineli fırınlarında pişiriyoruz.
Yeşillikli Cırtla: İçine peynir, yumurta, yeşil soğan, yeşil nane,
yeşil maydanoz koyuyoruz. Tabii unla akışkan bir kıvama
getirdikten sonra incecik tavada pişiriyoruz. Bu da olmazsa olmazımız. Çünkü insanlar bunu çok tercih ediyorlar. Tabii ki tereyağında
yumurta yemeği de...
Melocan: Bir
başka deyimle diken ucu. Çocukluğumuzda melocanı
uzun ip haline getirip ip atlardık. Çok lezzetli olduğuna
inanıyorum. Melocanı kaynar
suda haşlayıp bol soğan ve pırasayla kavurduğumuzda bir de içine sarımsak
koyduğumuzda çok lezzetli oluyor.
Sakarca: Soğangillerden olduğu için besin değeri kıymetli bir ürün.
Toprakta kendiliğinden oluşur. Temizledikten sonra ince ince doğrayıp parçalara ayırdıktan sonra bol soğanla pişirip içerisine bir patates doğradığımızda o acılık veren boğazımızı gıdıklayan durum ortadan kalkmış oluyor.
Yumurta kırıyoruz üzerine harika bir lezzet oluyor.

LEZZET

Ormancının Yeri, köyün biraz üzerinde bir dağın yamacında kendi halinde bir köy evi. Bir köy evinde ne yaşanması gerekiyorsa size sadece o sunuluyor. Önce misafirperverlik ve doğallık. Sonra Karadeniz insanının sıcaklığı. Sonrasında doğa ile baş başasınız. Büyük söğüt ağacının altında doğal bir masa ve sedirin üzerinde kahvenizi yudumlarken bu mutlu günü sonlandırabilirsiniz. Zaman sınırlama olmamasına karşın sabah dokuz gibi başlayan misafirlik öğlen iki gibi son buluyor.
Kayabaşı Köyü Eko-Turizm Derneği Proje Koordinatörü Pervin Özcan, “Ordu'nun her geçen gün gelişen turizm sektöründe biz de yerimizi almak istedik. Uzun süren bir çalışma yaptık. Hedefimiz turizmi Ordu’ya yerleştirip, Türkiye’ye
model olup dünya turizmi ile yarışmak” diyor.
Ordu Havaalanı, 2015 yılında açılıyor. Kayabaşı Köyü
ise havaalanından sadece yirmi dakikalık mesafede. Karadeniz’in en güzel kıyılarından biri Ordu ilinde, kuş sesleri eşliğinde eşsiz bir kahvaltı ve yöresel lezzetler sizi çağırıyor…
Haydi organik kahvaltıya!..

KÖY EVİNE ÖZEL LEZZETLER
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MODA

Bir parfüm, bin his

Başkaları üzerinde iyi bir etki
yaratmanın yolu önce kokudan
geçiyor. Esmerlere baharatlı,
sarışın ve kumrallara hafif ve
serin, kızıllara ise buruk
kokular yakışıyor. İşte baş
döndürebileceğiniz
parfümler…
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CAN KIZILBAĞ

Herkes güzel kokmak ister. "Koku" duyusu ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar, bu
duyunun beyne en dolaysız yoldan bağlı olduğu ve en etkili temel duyu olduğunu gösteriyor. Yani başkaları üzerinde iyi bir etki yaratmanın yolu önce kokudan geçiyor. Siz de
kokunuzla başkalarını etkileyebilir, baş döndürebilirsiniz. Bunun için doğru parfümü
seçmeniz gerekiyor.

Kokuların da modası var. Baş döndüren
etkileyiciliğe sahip parfüm modellerini İSMMMO Yaşam Dergisi okurları için araştırdık. Firmaların kadınlara yönelik hazırladığı ve bazıları artık klasikleşmiş olan öne çıkan parfüm
modelleri şöyle:

AŞK ESANSLARI...

Dolce&Gabbana'nın ürettiği The One Desire ile "arzu, cazibe ve güç" mesajının verilmesi hedeflenmiş. Oldukça feminen bir ko-

EYLÜL-EKİM 2014

kuya sahip parfümün üst notalarında mandalina, bergamut ve inci çiçeği bulunuyor. Orta notasında sümbülteber yer alıyor. Alt notalarını ise sandalağacı,
vanilya, karamel ve amber oluşturuyor.
Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Reem Acra’nın parfümü kendi hikayesini yansıtıyor. Reem Acra’nın kendi evinin kokusu olan amber, en
sevdiği çiçek şakayık ve en sevdiği tatlar bergamot, armut, zencefil, portakal. Acra bu kombinasyona çok sevdiği patculi, amber, musk kokularını da
ekleyerek bu hoş kokuyu yaratmış.
Hermes’in Merveilles serisinin parfümü olan L’Ambre Des Merveilles
laden, amber, vanilya ve paçuli içeriyor. Firma parfümün duyuları harekete geçirerek kişiye gizemli bir hava katacağı iddiasında bulunuyor.
Dior markasının Miss Dior Le Parfum modeli gece kullanımı için uygun. Parfüm, İtalyan mandalinası esansı, damascus gülü ve Endonezya paçulisi esansının birleşimi.
Estee Lauder'in Youth Dew modelinin dünyanın en seksi parfümlerinden
biri olduğu söyleniyor. 50 senedir şöhretini yitirmeyen parfüm yoğun, baskın ve akılda kalıyor.
Ralph Lauren'in Romance modeli romantizmin doruğunda, "aşık olmanın zamansız esans"ını simgeliyor. Parfüm, şişesinden ismine, gümüş şeritle çerçevelenmiş pembe kutusuna kadar her şeyiyle dişiliği, romantizmi
çağrıştırıyor.
Marc Jacobs Dot, uğur böceğine benzeyen şekli ve neşeli tasarımıyla
dikkat çekiyor. Parfümün tepe notalarında kırmızı meyveler ve tatlı hanımeli; kalp notasında yasemin ve hindistan cevizi suyu; alt notasında ise kremsi vanilya yer alıyor.

ERKEKLERE ÖZEL
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Yaz aylarında kullanılan serinletici hafif deniz, orman
ve çiçek kokulu parfüm modelleri kış ayları için pek uygun
değil. Bunun yerine soğuk günlere sıcak hava katacak biraz
daha ağır, odunsu ve şekersi kokular kış mevsiminde ideal.
Ayrıca her koku günün her saati ve her yer için uygun olmayabilir. Çok küçük ve kapalı mekanlarda çalışıyorsanız daha
hafif kokuları tercih etmelisiniz. Turunç kokuları da ferahlığıyla gündüz saatleri için doğru tercih…
Öğleden sonra ise daha vurgulu kokuları tercih edebilirsiniz. Esmerlere baharatlı, sarışın ve kumrallara hafif ve
serin, kızıllara ise buruk kokular yakışıyor. Ancak asıl önemlisi yaşla ve tarzla ilgili seçim yapılması. Örneğin gençlere meyve ve sabun gibi hafif kokular gayet uygun. Yaş ilerledikçe daha
baharatlı, çiçekli kokulara geçilebilir.

MODA

Firmaların erkekler için hazırladığı dikkat çeken bazı parfüm modelleri ise şöyle:
Gucci'nin Made to Measure modeli mükemmeliyeti yansıtan, kalıcı etkisiyle benzersiz bir deneyim sunan yüksek standartta notalara sahip bir parfüm.
Paco Rabanne 1 Million, dinamik, enerjik ve etkileyici kokusuyla maskülen bir imzaya sahip.
Burberry'nin Brit Rhytm modeli müziğin adrenali ve enerjisinden ilham almış. Parfümün tepe notaları fesleğen, mine çiçeği, kakule, ardıç meyvesi, orta notaları siyah deri, paçuli, dip notaları ise sedir ağacı, tütsü, tonka fasulyesinden oluşuyor.
Comme des Garçons'ın Wonderwood modelinin koku düzleminde; yoğun karabiber, hafif turunçgil eşliğinde tütsü notaları, hint cevizi ve odunsu
notalar bulunuyor.
Yves Saint Laurent'in L’Homme Libre modeli fresh ve maskülen bir koku.
Üst notalarında anason, muskat, bergamot, orta notalarında biber, menekşe, fesleğen, alt notalarında paçuli ile serinlik ve ferahlık hissi yaşatıyor.

HER MEVSİMİN
PARFÜMÜ FARKLI!
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EVİM EVİM

Dar ya da geniş, boyutu nasıl olursa olsun salon, evde
en keyifli zamanların geçirildiği mekanların başında
gelir. Salonu kışa göre düzenlerseniz, soğuk kış
günlerinde sıcacık günler yaşayabilirsiniz. Bunun için
salonda küçük değişiklikler yapmak da yeterli…

Soğuk günlere
sıcak karşılama
FERİDE AY

Soğuk kış günlerinde, belki de yaz günlerine göre daha yoğun yaşanan salonun mevsimin tadını çıkaracak şekilde düzenlenmesinde
büyük yarar var. Bu hazırlık, kullanım kolaylığı
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sağlarken sıcak yuvada yaşama hissini arttırır…
Her şeyden önce salonda kış mevsimine uygun renk seçimi, kış tonlarının kullanımı önem taşır. Salonda kış renklerinin kullanımı, mekana sıcak bir atmosfer katılmasına

yardımcı olur. Mürdüm, kahve ve kırmızı tonları evde yaratılmak istenen kış dekorasyonunun ideal renkleri olarak sayılabilir.
Şık dekorasyonu ile dikkat çeken bir yaşam alanı çiçeksiz olmamalı. Bunun için mekana renk katacak olan çiçekler, kış deko-
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rasyonundan eksik edilmemeli. Çeşitli büyüklüklerde seçilecek vazolara kokina ve çam
dallarından oluşan aranjmanlar hazırlanması
isabetli olabilir.

YAN AYDINLATMA

Her şeyde olduğu gibi aydınlatma seçimine de özen göstermek hem kullanım kolaylığı ve dinlenme hem de sıcacık ortam hissi yaratmak için gerekli. Özellikle çeşitli yan
aydınlatmalar mekanda istendiği zaman loş
bir ortam yaratılmasını sağlar. Kış mevsimine uygun ağaç dallı tasarımlar da farklı ve çarpıcı bir seçim olabilir.
Düz renk bir kanepe varsa, üzerine kadife dokulu ya da
kürklü yastıklar yerleştirerek dekorasyonunda kışa özel değişiklikler yapılabilir. Böylelikle sıcak bir oturma alanı da yaratılmış olur.
Son yıllarda çok moda olan taş paneller, evde sıcak bir
ortam yaratılmasına büyük katkı sağlıyor. Olanak varsa özellikle şömine çevresine taş panel sistemleri uygulatılması salonun
görüntüsünü tamamen yenileyen bir unsur. Evde sıcak bir görünüm elde etmek için şömine olanağı yoksa salonun bir köşesine ya da uygun bir raf noktasına taş panel düşünülebilir.
Kış temalı dekorasyonunu tamamlayacak olan halılar,
mekanın sıcak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Eğer
halı kullanılmak istenmezse kilimler imdada yetişebilir. Renk
tercihine bağlı olarak hafif ve ince dokulu modeller eve güzellik
ve sıcaklık katabilir.

SICAK TUTAN KOLTUKLAR
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Salon, arzu ettiğimizden daha küçük olsa da doğru mobilya seçimi
ve yerleşimle kışın en soğuk günleri için sıcak ortamlar hazırlamak mümkün… Bunun için yine renk seçimine dikkat etmek ve aydınlatmayı yandan
organize etmek yaşamsal önem taşıyor.
Duvar ve tavan rengi arasındaki uyum, açık ve mat tonların orantılı
kullanımı salonu olduğundan daha geniş ve sıcak gösterebilir. Duvar kağıdı çözümlerinde yine soft tonların kullanılması önerilebilir. Çizgili duvar kağıtları özellikle alçak tavanlar için ideal. Salona katacağı derinlik herkesi
şaşırtacaktır.
Küçük salonlar için en ideal koltuk tipi de dar kolçaklı ve dar sırtı olanlardır. Salonda rahat hareket etmek için minimal tasarımların tercih edilmesi önem taşır. Bunun için Retro tasarımların tercih edilmesi işi kolaylaştırır. Köşe kanepeler, yine dar salonlar için önemli bir seçenek.
Dar salonu kışa hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta
da TV ünitesinin büyüklüğü… Daha derli toplu ve rahat bir kullanım için çok
büyük ünite yerine küçük bir ünite tercih edilmesi isabetli olabilir. Perdelerin aynı şekilde kat kat, tavandan yere uzanan ve tüm duvarı kaplayan
genişlikte olması yerine minimal düzeyde kullanımı ferahlık sağlar.

EVİM EVİM

Evde, keyifli bir kitap okuma köşesi yaratılabilir. Yumuşak
dokulu yün ya da kürklü bir koltuk, okuma yanı sıra özel bir
televizyon izleme köşesi, koltuğu kış hazırlığını tamamlayan
önemli bir unsur olabilir. Sıcak ve konforlu ortam sağlamak
için hazırlanacak köşeye yeni koltuk alma olanağı yoksa yün
bir throw'u koltuğun üzerine sererek de arzu edilen sıcak ortam yaratılabilir.
Kışı anımsatan obje ve aksesuarlara dekorasyonunda yer
verilmesi eve hoşluk katabilir. Mesela geyik, kabak gibi kışı
düşündüren figürler, kış tasarımının olmaz olmazları olarak
görülüyor. Herhangi bir duvara, köşeye veyahut uygunsa masanın uygun bir bölümüne asılırsa çarpıcı bir görünüm sağlanabilir. Bu gibi kış aksesuarlarının bu yıl çok moda olduğunu
ve pek çok mağazada bol seçenek bulunduğunu belirtelim.

SALON KÜÇÜKSE…
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GEZİ-DÜNYA

Ortaçağ’dan kalma
bir şehir: Vilnius

Baltık ülkesi Litvanya’nın başkenti
Vilnius, sizi Ortaçağ’a götürüyor.
Gotik, barok binalar, dar sokaklar,
sükunet ve her yerde huzur. Dünya
mirası listesinde de yer alan şehrin
eski bölümü size tarih şöleni vaat
ediyor. Alışveriş, gece hayatı ve
yemekler de sizi fazlasıyla
memnun edecek.
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AYŞEGÜL EMİR
Gotik, barok tarzında binalar, dik
çatılar, dar sokaklar… Sanki Ortaçağ’da
yaşıyormuş hissine kapılıyorum. Az önce
yağan yağmurun bıraktığı huzur duygusu ve temizlik hissi de çabası… Litvanya’nın
başkenti Vilnius’tayım. Uzun zamandır merak ettiğim şehre nihayet gelme fırsatını
buluyorum. THY’yle 2.5 saatlik uçuş sonrasında hayalini kurduğum şehirdeyim sonunda. Avrupa Birliği üyesi oldukları için

Schengen vizesi almak gerekiyor. Ancak
henüz Euro’ya geçmiş değiller. Ülkeyle aramızda saat farkının olmaması da önemli bir avantaj.
Şehir tüm gizemi ve zarafetiyle karşımda duruyor. Her yer tertemiz, düzenli ve yeşil. Sessizlik ve huzur akıyor her yandan. İçim sükunete eriyor adeta. İstanbul’un keşmekeşi ve karmaşasına inat olabildiğince huzur. Devamlı mücadelenin verdiği yılgınlıkla ‘ömrümün geri kalanını burada geçirebilirim’ diye düşünmeden ede-
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Vilnius’ta gençler
harçlık için dans
gösterisinde.

Vilnius sokakları

DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Zaten eski şehir, 1994’de dünya mirası listesine alınmış. Dünyanın
da en eski barok şehri ilan edilmiş.
Bu bölgede pek çok katedral, pek çok
barok bina örneği var. Turistlerin de
uğrak noktası. Vilnius, Baltık bölge-

EYLÜL-EKİM 2014

sinin en büyük şehri. Kuruluş tarihi
1323 yılına dayanıyor. Dile kolay binlerce yıl kim bilir nelere tanıklık etmiş. Hayat çok yavaş akıyor. Aslında
bu da hoşuma gitmiyor değil. İnanılmaz geliyor. Küçük olması nedeniyle şehrin tarihi ve turistik yerleri
bir günde gezilebilecek durumda. Katedral Meydanı, Gediminas Kulesi ve
Heykeli, kiliseler ve daha pek çok eser
keşfedilmeyi bekliyor.

GEİMİNAS KULESİ

Gediminas Kulesi’yle başlıyoruz. Kırmızı renkli tuğlalarıyla kendini hemen fark ettiriyor. Kenti bu kaleden izlemek paha biçilmez. Seyir terasından Vilnius’a bir de tepeden bakıyoruz.
Şehrin simgelerinden Üç Haçlar Tepesi de her yerden görülebiliyor.
Bu haçlar ülke için Hristiyanlığın
önemini temsil ediyor. Bu arada Lit-
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miyorum.
Litvanya, 3.5 milyonluk bir şehir. Başkenti Vilnius’un nüfusu ise 600
bin. Her haliyle bir Baltık şehri. Bir
nehir şehri ikiye bölüyor. Adının Neris olduğunu öğreniyorum. Her yerde olduğu gibi eski ve yeni şehir ayrımı var. Eski şehir, nehrin sol tarafına olanca ihtişamıyla yayılmış durumda. Ortaçağ’daki haliyle korunmuş bu bölge, sizi kendine aşık edecek türden. Nehrin sağ tarafı ise yüksek binalar ve alışveriş merkezleriyle dolu. Bu kısım çok da ilgimi çekmiyor.
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Uzupis

Katedral
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LİTVANYA’DA
NE YEMELİ?

Yeni bir ülkeye gidilir de yerel yemekler denenmez mi?
Biraz damak tadımıza farklı gelseler de yerel yemekleri denemeyi ihmal etmiyoruz. En ünlü yemekleri Cepelinai. Patatesin içine konulan et ve peynirden oluşuyor. Saltibarsciai ise
çorbaları. Kefir, salatalık ve pancar turşusu ile hazırlanan bir
tür soğuk çorba. Kıbın da Karay Türklerine ait. Etli poğaçaya
benziyor. Bunlar dışında patates, lahana, mantar ve balık ağırlıklı birçok yemekleri var. İçkide de tabii ki votka kültürü çok
gelişmiş. Envai çeşit votkalarını denemeden dönmek olmaz.
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vanya, Avrupa’da en son Hristiyan olan ülkelerden biri. Aziz Stanislav ve
Vladislav’a adanmış Vilnius Katedrali de görülmeye değer.1251 yılında yapılmış ama 1387’de gotik tarza çevrilmiş. Daha sonra barok tarzda eklemeler yapılmış. Pek çok mimari unsuru bir arada sunuyor. Katedralin ihtişamına yaraşır büyük meydanında bir süre dinleniyoruz. Bir kere daha
dışarıdan ağzım açık inceliyorum.

HEM TARİH HEM ALIŞVERİŞ

Vilnius şehir meydanı da görülmeye değer. 15’inci yüzyıldan beri
halk için şehrin kalbi konumunda olmuş. Şehirde ilk kez bir kalabalığa
rastlıyoruz. İnsan yoğunluğu şaşırtıyor. Meydanın çevresinde bir kafede
bir şeyler içerek tarihi şöleni iyice içimize sindiriyoruz.
Vilnius’un en hareketli caddeleri de Pilies ve Didzioji, hem tarih hem
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Uzupis’te bir uyarı tabelası.
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de alışveriş diyorsanız tam
size göre. Buradaki binalar, mimari ve tasarım da hayranlık
uyandırıcı. Restoranlar, barlar
ve hediyelik eşya dükkanları.
Biz de ülkeyi anımsatacak hediyelik eşyaları almayı ihmal
etmiyoruz. Diğer Baltık ülkeleri
gibi burada da amber ürünleri ve takıları ünlü. Pek çok hediyelik eşyası da var. Amber
atölyelerini gezmek de tura
renk katıyor. Diğer bir ünlü cadde olan Auros Vartu’da da yürüyüş yapıyoruz. Şehrin önemli yürüyüş noktaları arasında
yer alıyor.
Kuzeyin incisi Vilnius’ta
sizi gülümsetecek ve düşündürecek keşifler de yapabilirsiniz. Bunlardan biri sembolik
bir cumhuriyet olan Ujupis.
Nehrin bir yakasındaki bu bohem alanın kendi cumhurbaşkanı, kendi askeri ve parası
var. 41 maddelik anayasası bile
bulunuyor. 1997 yılında sanatçılar tarafından kurulmuş.
Diğer bir gelenek ise dilek tutma ritüeli. Nehir boyunca
evlenenlerin evliliklerini ya
da sevgililerin sevgilerini sağlama almak için asma kilitlere isimlerini yazıp astıkları
yerler sizi gülümsetecek. Kilidin anahtarını da nehre atıyorlar. Her yer kilitle dolmuş
adeta. Bu gelenek köprüleri de
bir hayli ilginç hale getirmiş.
Biz kilidimizi asmayı ihmal etmiyoruz. Kısa ve güzel bir Vilnius turu biterken kalbimi Baltık’ın bu şirin şehrinde bırakarak dönüşe hazırlanıyorum.
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Bozkırın
büyülü
dünyası
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Nevşehir’in bozkırlarında
dünyanın hayranlıkla
seyrettiği Kapadokya
oluşmuş. Peri bacalarının
diyarı Kapadokya’da
doğanın en güzel
hallerine tanık
olacaksınız. Kayalara
oyulan kiliselerden
yeraltına gizlenmiş
şehirlere kadar bu
bölgede yok yok…

GÜLŞEN KANDEMİR
Türkiye’nin en çok yerli ve yabancı turist çeken bölgesine gitmeye karar verdiğimizde eşimin
önerisine uyuyorum. Alanında en iyilerden olan bir
tur şirketinin rehberliğinde yola çıkıyoruz. Bizim
gibi meraklı ve gezmeyi seven 20 kişilik grupta her
yaştan insan var. Bunu Kayseri Havaalanı’na indikten sonra yerleştiğimiz otobüste anlıyorum.
Nevşehir demek Kapadokya demek… Havaalanından bir saatlik yolculuktan sonra Uçhisar’a
ulaşıyoruz. Nevşehir merkezine 10 kilometre mesafedeki Uçhisar, kentin doğal bir kalesi adeta…
Kayalara oyulan evleriyle güvenli bir bölge olan
Uçhisar, Kapadokya’yı kuşbaşı seyretmek için de
en ideal yer. Uçhisar’daki manzarayı ölümsüzleş-

EYLÜL-EKİM 2014

tirdikten sonra tekrar otobüsümüze
dönüyoruz.

GÜZEL ATLAR ÜLKESİ

Dünyaca ünlü peribacaları ile
tanınan Kapadokya’yı gezmek için birkaç gün ayırmak gerek. Biz de hafta sonu ile birleştirdiğimiz üç günü bu
gizemli beldeye ayırıyoruz. İç Anadolu
Bölgesi’nde Nevşehir, Aksaray, Kırşehir, Kayseri ve Niğde illeri arasında yer alan Türkiye’nin önemli bir turistik bölgesi Kapadokya… Pers İmparatorluğu zamanında “Güzel Atlar
Ülkesi” anlamına gelen “Katpatukya”
olarak anılıyormuş. Kapadokya, sert
bazalt kayasının şapkalı konilere
dönüştüğü, yer yer vadiler boyu uzanarak ilginç şekilli kanyonlar oluşturduğu gizemli bir kent. 60
milyon yıllık bu dönüşüm serüveni sonunda, doğanın en büyük mucizelerinden olan peribacaları ortaya çıkmış. Daha doğrusu çıkmaya devam ediyor. Yaşam devam ettiği sürece de peribacalarında oluşumun devam edeceğini belirtelim.

ANADOLU’NUN VATİKANI
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ki resmin bulunmadığı bir karış alan bile kalmamış. Oldukça etkileyici ve kusursuz görünen resimlerdeki sahneler canlı gibi… Flaşsız olarak bu karalık ortamda resim çekmek oldukça zor ama yine de deniyoruz.

ÜÇ GÜZELLER VE GÖKYÜZÜ

Göreme’den Ürgüp’e doğru yol alırken, ‘üç güzellerle’ tanışıyoruz. Otobüsümüz kısa bir mola verdiğinde hikayelerini
de öğreniyoruz. Tek gövdede üç peri bacasına verilen bu isim
birbirini çok seven kız, erkek ve onların bebeklerini simgeli-
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Uçhisar, Avanos, Göreme, Ürgüp, Kaymaklı, Derinkuyu, Ihlara ve çevresini içine alan Kapadokya’da gezerken peribacaları bizi hiç yalnız bırakmıyor. Biz de Uçhisar’dan Göreme’ye doğru yol alırken onlarla daha haşır neşir oluyoruz.
Yaklaşık 2 bin nüfuslu Göreme’de hayat zaten peribacalarının içinde akıyor. Göreme’de Açık Hava Müzesi’ne yönümüzü çeviriyoruz. Hz. İsa’nın ölümünden sonra Aziz Paul’un liderliğinde bölgeye yerleşen Hıristiyanlar vadilere oyulmuş mağaralarda dinlerini gizlice yaşamışlar. Hıristiyanlık bölgede
M.S. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde iyice yayılmış.
Göreme Vadisi’nde birçok kilise var. Kızlar ve Erkekler Manastırı, Karanlık Kilise, Aziz Basil Şapeli, Elmalı Kilise, Azize
Katerine Şapeli, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise bölgedeki kutsal yerlerden sadece birkaçı. ‘Anadolu’nun Vatikanı’ olarak
adlandırılan bu açık hava müzesinin UNESCO Dünya Mirası
Listesi’nde de olduğunu belirtelim. Uzunca bir kuyruk beklemeyi
göze alarak Karanlık Kilise’yi geziyoruz. Küçücük bir penceresi olduğu için içeriye fazla ışık girmeyen Karanlık Kilise’nin
duvarlarında İncil’den sahnelerin yer aldığı resimler var. Öyle
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HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN
MAKAMI

Nevşehir’de görülmesi gereken yerlerden biri de Türk düşünürü Hacı Bektaş’ın makamı… 13. yüzyılda büyük düşünür Hacı Bektaş-Veli Horasan’ın Nişabur kentinden Anadolu’ya gelmiş. Burada ilk olarak Suluca Karahöyük'e,
sonrasında da yedi hanelik Hacım Köyü'ne yerleşmiş. Burada bir ilim yuvası
kurarak düşüncelerini yaymış; ölümünden sonra da köyün ismi Hacıbektaş olarak değiştirilmiş. Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi yüzyıllar öncesinden gelen ilim ışığını günümüze taşıyor. 1964 yılından beri müze olarak
hizmet veren Hacı Bektaş Veli Müzesi üç avludan oluşuyor. Aslanlı Çeşmesi, Aşevi, 11. Mahmut döneminde yapılan camisi, Çilehanesi, Kırklar Meydanı ve aşevi gibi bölümleriyle bu kültür yuvasının koruyucusu bizzat Hacı Bektaş-ı Veli’nin kendisi… Kırklar Meydanı’nın sağlındaki kapıdan bulunan bu türbeye
sekiz basamakla iliniyor. Türbede geçirdiğimiz dakikalarda adeta bu alemden
sıyrıldığımızı hissediyoruz. Büyük pirin huzurundan ayrıldıktan sonra da Bektaşi tarikatının genişlemesinde büyük hizmetleri olan Balım Sultan’ın türbesini ziyaret edip, bu ilim yuvasına veda ediyoruz.

HEDİYESİ BOL ŞEHİR

• Kapadokya’nın 50 metre derinliğinden çıkarılan sert onyx taşından yapılan ziynet eşyaları alabilirsiniz.
• Avanos’taki el yapımı çömleklerden alıp yemekler yapabilirsiniz.
• Biraz paraya kıyarsanız, el dokuması halı ve kilimleri de kendinize hediye edebilirsiniz.
• Peribacası figürleri ya da Kapadokya bebekleri satın alabilirsiniz.
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yor. Efsaneye göre, padişahın kızı bir çobanı sever ve ona kaçar. Bir çocukları olur. Ancak zalim babaları peşlerini bırakmaz. Padişahın adamları onları tam yakalayacakken üçü de
taşa dönerler.
Ürgüp’teki mağaradan yapılan otelimize yerleşip günün yorgunluğunu atıyoruz. Pazar sabahına enerji toplamamız
şart. Ne de olsa göklere yükseleceğiz. Güneşin doğuşunu gökyüzünde seyredeceğimiz için sabah saat 5’te yollara düşüyoruz.
Balonun bulunduğu alana geldiğimizde iyice acıktığımızı hissediyoruz. Sıcak poğaçalarla çay çok iyi geliyor. Biz çaylarımızı yudumlarken, yan tarafta da hazırlıklar sürüyor. Balon
havalanırken müthiş heyecanlanıyorum. Emniyet kemerimiz
bağlı olmasına rağmen kaza ihtimali aklımıza geliyor. Balonumuz biraz yükselince adeta bir renk cümbüşünün içinde
buluyoruz kendimizi. Yüzlerce balon bu eşsiz coğrafyanın manzarasını paylaşmak için birbiriyle yarışıyor. Kimi zaman peri
bacalarına dokunacak kadar yaklaşmak çok heyecan verici.
Güneşin ışıkları iyice kendini gösterirken, dönüş için alçalıyoruz.
Havadaki bir saat 15 dakikanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz.
Eşimle ilk fırsatta bir balon uçuşuna daha katılmamız gerektiğini
konuşurken bu deneyime doyamadığımızı fark ediyoruz.

ÜRGÜP’ÜN KONAKLARI

Ürgüp’ün konakları çok güzel. Balon turundan dönerken
bunu düşünüyorum. Aslında bu güzelliği Türkiye’nin birçok
insanı biliyor. Asmalı Konak, Yer Gök Aşk gibi dizilerle içine
girip yaşadığımız bu konakların halen çok iyi korunuyor olması oldukça sevindirici. Biz halen otel ve restoran olarak işletilen Asmalı Konak’ın çekildiği konağa bir kahve içmek için
uğruyoruz. Bu konağın yakın çevresinde köylüler kendi yaptıkları doğal yiyecekleri ve el işlerini satıyorlar.
Asmalı Konak’ta dinlendikten sonra bölgedeki başka
bir vadiye yöneliyoruz. Avanos’a giderken yol üzerinde olan
Zelve Vadisi’nde soluklanıyoruz. Bir tarafında Devrent, bir tarafında Kızılçukur bulunan Zelve Açıkhava Müzesi’nde dev peribacalarının şapkalarının küçücük olması ilginç. Şimdilerde
müze olsa da burada 1950’lere kadar yerleşim varmış. Rumlar bölgeyi terk edince Türkler çökme tehlikesi nedeniyle yakındaki başka bölgelere yerleşmiş.

ÇÖMLEK DİYARI

Zelve’den Avanos’a geldiğimizi dükkanların önündeki
çömlekleri görünce anlıyoruz. Kızılırmak’ın getirdiği topraklar
burada birer sanat eserine dönüşüyor 4 bin yıldır. Hititler’den
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‘TURİZMLE TANINIYOR TARIMLA GEÇİNİYORUZ’
Nevşehir SMMM Odası’na, 235 meslek mensubu üye…
Oda üyelerinin 132’ si bağımsız 103’ü bağımlı olarak çalışıyor. Nevşehir SMMM Odası’nın başkanlığını 24 yıllık mesleki geçmişi olan SMMM Oruç Irmak yürütüyor. Odanın 6 yıldır başkanlığını yapan Irmak, “ Nevşehir SMMM Odası, ildeki en büyük akademik sivil toplum örgütüdür” diyor. İldeki
meslek mensuplarının durumu ile ilgili de Oruç Başkan “Türkiye muhasebe topluluğunun küçük bir yansımasını yaşayan
Nevşehirli meslektaşlarımızın en önemli sıkıntısı, iş dünyasının
her türlü yükünden pay almasına rağmen verdiği hizmetin
karşılığını tam anlamıyla ve zamanında tahsil edememesidir”
diye konuşuyor. Başkan Oruç Irmak, Nevşehir’in daha çok tu-

rizmi ile tanınsa da nüfusun yüzde 75’inin tarım (patates, bağcılık, hububat ve kabak çekirdeği yetiştiriciliği) ile geçindiğini
belirtiyor. Güzel atlar diyarı anlamına gelen Kapadokya’nın
Nevşehir’in kalbi olduğunu vurgulayan Irmak şu değerlendirmeleri yapıyor: “Doğal oluşum peribacaları, kiliseler, yer
altı şehirleri ve son yılların gözde konaklama tercihi haline
gelen mağara butik oteller yerli ve yabancı turistlerimizde hayranlık uyandırıyor. İlimiz kültür turizminin yanı sıra sıcak hava
balonculuğuna da liderlik yapıyor. Kaplıca turizmine sahip Kozaklı ilçemiz termal tedavide cazibe merkezi haline geldi. Ancak turizmin ekonomik anlamdaki aslan payını merkezi yönetimli grup şirketlerinin aldığını da belirtmeliyim.”
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beri devam eden bu meslek bugün turistlere şov amaçlı sürdürülüyor. Biz
de bir atölyeye giriyoruz ve ustanın çamura nasıl hayat verdiğine tanık oluyoruz. Ustanın ardından bazı meraklı arkadaşlar çamurla haşır neşir olurken biz ikram edilen elma çaylarını yudumluyoruz.
Nevşehir’in kalbi Kapadokya’da yerin üstü kadar yerin altı da yaşam
alanı olmuş. Bunu Avanos’tan yaklaşık 50 kilometrelik bir yolculuktan sonra ulaştığımız Derinkuyu’da daha iyi anlıyoruz. Türkiye’deki 400 yer altı
şehrinin yarısının bu bölgede bulunduğu biliniyor. Ancak bunlardan yalnızca
10’unun açıldığı belirtiliyor. Kapadokya’da bizim gibi turistler daha çok Derinkuyu yeraltı şehrini ziyaret ediyor. İlk Hıristiyanların yeraltına gizlenmek
için yaptıkları Derinkuyu’daki daracık merdivenlerden inmeye çalışıyoruz.
Ahırdan mezarlığa mutfaktan şırahaneye kadar yer altı şehrinde yok yok.
Biz 10 metre inince içimiz daralıyor ama yer altı şehrinde 85 metre derinliğe kadar inilebildiğini öğreniyoruz. Bu demek değil ki havalandırma sorunu var. Günümüzde bile mühendislik harikası olarak görülen sistemle havalandırma sorunu çözülmüş. Yeryüzüne çıkında derin bir nefes alırken, oldukça yorulduğumuzu fark ediyoruz. Nevşehir’deki son gecemizde gördüğümüz güzellikleri zihnimizde yeniden gözden geçirerek uykuya dalıyoruz.
Nevşehir’in özel yerlerini gezmek için 3 gün ayırdık ama bu şehirde bir hafta bile ayırabileceğiniz aktiviteler de var. Örneğin Kapadokya’da
bir hafta kalıp günde 4-5 saat ata binerek, Ihlara Vadisi’nde dolaşarak at
safarisi yapabilirsiniz. Dağ bisikleti turlarına katılabilirsiniz. Bunun için günde 25 ila 50 kilometre arasında bisiklete binmek için enerjinizin olması gerekiyor. Avanos’ta birkaç saatlik bir Kızılırmak macerası için kanoya binebilir, öğle yemeğinde yiyeceğiniz balıkları kendiniz tutabilirsiniz. Volkanik
kıvrım ve dereboylarını görebileceğiniz 3-4 gün sürecek bir cip safariye katılabilirsiniz. Kısacası Nevşehir’de gezginler için seçenek çok…
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‘Metrodaki
kemancı’ geliyor

Dünyanın en iyi keman virtüözlerinden biri kabul edilen Joshua Bell, 16 Aralık
2014 tarihinde Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak. Washington Post gazetesince yapılan sosyal bir deney için metro istasyonunda keman çalmayı
kabul eden ve bu performansı ile normalde klasik müzik dinlemeyen kişilerce de "Metrodaki Kemancı" olarak tanınan Joshua Bell'in bu performansının gerçek öyküsü ise şöyledir: "Soğuk bir ocak sabahı, bir adam Washington DC'de bir metro istasyonunda,
kemanla 45 dakika boyunca altı Bach eseri çalar. Bu süre içinde, çoğu işe yetişme telaşındaki yaklaşık bin kişi kemancının önünden geçip, gider. Kemancı ilk bir dolar bahşişini bundan bir dakika kadar sonra alır. Birkaç dakika sonra, bir başka adam duraklayıp,
eğilerek dinlemeye başlar ancak saatine göz attığında işe geç kalmamak için acele ettiğini belirten ifadelerle hızla yoluna devam eder. En fazla dikkatle duran ise üç yaşlarında
bir oğlan çocuğu olur. Annesinin çekiştirmelerine rağmen, çocuk önünde durur ve dikkatle kemancıya bakar. En sonunda annesi daha hızlı, çekiştirerek çocuğu yürümeye zorlar. Oğlan arkasına dönüp dönüp kemancıya bakarak, çaresizce annesinin peşinden
gider. Buna benzer şekilde birkaç çocuk daha olur ve hepsi de anne, babaları tarafından
yürümeye devam için zorlanarak, uzaklaştırılırlar. Çaldığı 45 dakika boyunca kemancının önünde sadece 6 kişi, çok kısa bir süre durur. 20 kişi duraklamadan, yürümeye
devam ederek, para verir. Kemancı çaldığı süre içinde 32 dolar toplar. Çalmayı bitirdiğinde ise sessizlik hakim olur ve kimse onun durduğunu fark etmez, alkışlamaz. Hiç
kimse onun dünyanın en iyi kemancısı Joshua Bell olduğunu ve elindeki 3,5 milyon dolarlık kemanla, yazılmış en karmaşık eserleri çaldığını anlamaz. Oysa Joshua Bell’in
metrodaki bu mini konserinden iki gün önce Boston’da verdiği ve biletleri aylar önce tükenmiş konserinin biletleri yüzlerce dolara satılmıştır.”

KÜLTÜR-SANAT

Özel tiyatroların yeni oyunları

2014-2015 tiyatro sezonunda özel tiyatrolar da tiyatroseverler için bir kez daha
perde açtılar. Sadri Alışık Tiyatrosu, bir yandan kısa süre önce vefat eden kurucusu Çolpan İlhan'ın yasını tutsa da yeni sezonda
yepyeni oyunlarla seyircinin karşısına çıkmaya
hazırlanıyor. Tiyatro bu sezon ilk olarak Ken
Kesey'nin yazdığı 'Guguk Kuşu'nu sahneleyecek. Ayrıca 'Yatak Odası Diyalogları'nın devamı
niteliğinde olan Birol Güven imzalı 'Tatil Diyalogları' da yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.
Tiyatronun alternatif sahnesinde ise; Gökhan
Erarslan'ın yazıp yönettiği 'Market' adlı oyun
ile Gönül Kıvılcım'ın yazdığı 'Bir Kadını Öldürmek' adlı oyun sahnelenecek.
'İnşaat 2' ile sinemaya dönen oyuncu
Emre Kınay da yeni tiyatro oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Kınay, 'Bülbüller
Susturulduğunda' adlı tek kişilik oyunda, Filistinli bir gazeteciyi canlandıracak. Tiyatro
Kare, Aziz Nesin'in doğumunun 100'üncü yılı
anısına 'Zübük' adlı eseri sahneye taşıyor.
Oyun, Nedim Saban'ın uyarlamasıyla izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro Kedi ise Haldun Taner'in 100'üncü doğum yılı nedeniyle, ustanın
'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı' adlı oyununu sahneye koyacak. Tiyatronun bir diğer yeni oyunu ise 'Annemin Şoförü'...
Bu oyun 16 Kasım’dan itibaren izleyiciyle buluşuyor. Moda Sahnesi, Onur Ünsal'ın Jacquess Mathiessen'in eserinden uyarladığı 'Akıllı'
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adlı oyun ile perdelerini açtı. Kemal Aydoğan'ın yönettiği 'Roberto Zucco'
oyununun yanı sıra Didem Balçın ve Mert Fırat'lı kadrosuyla dikkat
çeken 'Parkta Güzel Bir Gün' de izleyiciyle buluşacak. Tiyatro Kumpanyası ise Orhan Veli'nin hayatını, kendi yazdığı eserlerle sahneye taşıyacak. 'Ben Orhan Veli' adlı oyunu, Kemal Kocatürk uyarlayıp yönetiyor.
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Operanın yaşayan efsanesi
Operanın yaşayan en büyük efsanesi, Plácido Domingo İstanbul'a geliyor. Elli yılı
aşkın kariyerinde gerçekleştirdiği 3600’ü aşkın performansla yüzyılın en büyük tenorlarından biri olarak klasik müzik tarihine geçen Plácido Domingo, 19 Ocak’ta İstanbul’da
konser verecek. Dünyanın en önemli sahnelerinde yarım yüzyılı aşkın kariyeri boyunca,
140'tan fazla rol seslendiren, 500'ün üstünde konser yöneten, çoğu tam opera kayıtlarından oluşan 100’ü aşkın albüm çalışmasına imza atan, 9 Grammy ödülü sahibi İspanyol tenor Plácido Domingo, zengin repertuvarını Ülker Sports Arena’da İstanbullu
müzikseverler için seslendirecek. 2014 yılında başladığı dünya turnesi kapsamında New
York, Berlin, Londra, Madrid, Rio de Janerio ve Milano gibi dünya şehirlerinin ardından
İstanbul'da 74’üncü yaş doğum gününden 2 gün önce konser verecek.
Son olarak 30 Ekim akşamı Londra'da gerçekleştirilen iTunes festivalinin kapanış
konseriyle, geçtiğimiz ay yayınladığı Akdeniz şarkılarını içeren Encanto del Mar albümüyle ve Londra Kraliyet Opera sahnesindeki Verdi's I due Foscari performansıyla izleyicileri büyüleyen Domingo, ilerleyen yaşına rağmen aktif sanat hayatıyla "operanın
kralı" unvanını koruyor. Tenorluğun yanı sıra orkestra şefliği yapan Domingo, Los Angeles
Operaevi'nin genel direktörlüğü görevini yürütüyor.

İş Sanat
15 yaşında!
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TRT Çocuk kanalında reyting rekortmeni olan "Canım Kardeşim" adlı çizgi dizi, müzikli bir gösteriyle 27 Aralık'ta Caddebostan
Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşuyor. TRT Çocuk kanalında yıllardır çocukların sevgilisi olan iki kardeş Müge ve Mine, yanlarına sevimli kedileri Mıncır’ı da alarak dünyayı dolaşıyor. Gösteri; çevre
duyarlılığı, farklı olanı anlamaya çalışmak, empati, kardeşlik, dayanışma gibi evrensel temaları eğlendirici bir dille ve coşkulu müziklerle sahneye taşıyor.
Çocukların sevdikleri kahramanları sahnede görebilecekleri,
onlarla birlikte heyecanlı bir yolculuğa çıkacakları gösteri kıpır kıpır
danslarıyla tüm çocukları eğlenceye davet ediyor.

KÜLTÜR-SANAT

İstanbul’un kültür ve sanat hayatına açılan penceresi İş
Sanat, 15. yılını kutladığı yeni sezonuna merhaba diyor. “Yıl boyu
sanat, yıl boyu festival” sloganıyla dünya sahnelerinin en saygın
sanatçı ve topluluklarını sahnesinde buluşturmayı ilke edinen İş
Sanat, klasik müzikten caza ve dans gösterilerine uzanan zengin
etkinlik dizileri oluşturuyor. Türk halk müziği, rock ve pop müziğini kapsayan birbirinden özel yerli projelerin yanı sıra edebiyatımızın usta kalemlerinden şiir, hikaye dinletileri ve çocuk
etkinlikleriyle de renklenen program, 7’den 70’e her yaşa ve zevke
hitap edecek. Yeni kuşağın klasik müzik yıldızları ile en köklü senfonik topluluklar 15. sezonda İş Sanat’ta buluşacak. Vadim Repin,
Sarah Chang, Ray Chen ve Renaud Capuçon gibi kemanın en yetkin isimleri, Alice Sarah Ott, Khatia Buniatishvili ve Behzod Abduraimov gibi piyanonun genç virtüözleri; Cristoph Eschenbach
batonu altında sahne alacak. Londra Filarmoni ve Vladimir Jurowsky yönetimindeki Rusya Devlet Akademi Senfoni gibi göz kamaştıran orkestralar bu sezon izleyeceklerimiz arasında yer alıyor.
Cazın yeni süper starı Anthony Strong ve klasik Amerikan caz repertuarının büyüleyici sesi Stacey Kent sanatseverlerle buluşacak.

Canım kardeşim
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John Wick

l Yönetmenliğini David Leitch ve Chad Stahelski ikilisinin üstlendi-

ği filmde Keanu Reeves‘i bir tetikçi olarak izliyoruz. Filmde kendisini öldürmek için tutulan eski bir dostunun peşine düşen tetikçi
John Wick'in intikam öyküsü anlatılıyor... Yapılan klasik bir araba
hırsızlığı, Rus mafyasının önemli adamlarından birinin oğlunun
başını belaya sokacaktır. John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız

Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: David Leitch, Chad Stahelski
Senaryo: Derek Kolstad
Oyuncular: Keanu Reeves, Willem Dafoe,
Bridget Moynahan, Jason Isaacs, Adrianne
Palicki

hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster
onu da öldürür. Gangsterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John
Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

SİNEMA -DVD

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku
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Erdal Beşikçioğlu ile Sezin Akbaşoğulları "Behzat Ç."den sonra Tür: Dramatik
komedi
bu kez "Fakat Müzeyyen Bu
Derin Bir Tutku"da buluştu. İl- Yönetmen: Çiğdem
hami Algör’ün aynı adlı roma- Vitrinel
nından esinlenen filmin senar- Senaryo: Ceyda
yosunu yönetmen Çiğdem Vitri- Aşar, Çiğdem
nel ve Ceyda Aşar birlikte kale- Vitrinel
Oyuncular: Erdal
me aldı. Filmde Hare Sürel,
Derya Alabora, Ege Aydan, Ke- Beşikçioğlu, Derya
Alabora, Sezin
rem Atabeyoğlu, Erdinç GüleAkbaşoğulları, Ege
ner ve Barış Yalçın da yer alıAydan, Kerem
yor. Filmin özgün müziklerini
Mor ve Ötesi grubundan tanıdı- Atabeyoğlu
ğımız Harun Tekin yaptı. Filmin konusu şöyle: Yazar Arif, henüz yazdıkları basılı olarak
yayınlanmamış, sadece 'yazan' bir yazardır. Erkeklerin büyük çoğunluğu gibi onun da aşka ve kadınlara karşı kafası
sorularla doludur. Tam muğlak bir dönem içerisindeyken,
karşısına Müzeyyen çıkar ve bu kadının gizemli ve tutkulu
hayatına doğru sürüklenir...
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Karışık Kaset

Tür: Romantik, Komedi
Yönetmen: Tunç Şahin
Senaryo: Mert Atalay, Tunç Şahin
Oyuncular: Sarp
Apak, Özge Özpirinççi, Bülent Emin Yarar, Sevinç Erbulak,
Burak Sarımola

Uygar Şirin'in aynı
adlı romanından
beyazperdeye aktarılan Karışık Kaset adlı film, 20
senedir bir şekilde beraber olmalarına rağmen, ilişkileri henüz başlayamamış bir çiftin
öyküsünü konu alıyor. Ulaş, kendisinden bir
yaş küçük İrem'e aşık olmuştur. Ama o kadar
utangaçtır ki bir türlü hislerini itiraf edemez.
Onun bu halini gören babası ise karışık bir
kaset doldurup, İrem'e hediye etmesini tavsi-

DVD SEPETİ
l 3 Aptal

Rancho Chhanched, Farhan Qureshi ve Raju Rastogi, Hindistan'ın en önemli bir okulunda mühendislik okuyan ve okulun yurdunda aynı
odada kalan üç öğrencidir. Raju ailesini fakirlikten kurtarma gibi bir ideale sahipken Far-

l Av Partisi Tüm deneyimine rağmen itibarını yitir-
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han ailesinin isteği doğrultusunda bu bölümü
seçmiştir. Rancho ise makinelere duyduğu tutku nedeniyle mühendis olmayı istemektedir.
Bu üçlü ve profesörleri Viru arasında yaşananların anlatıldığı film "dostluğu" ön plana çıkarırken, eğitim sistemini de sert ve eğlenceli bir
şekilde eleştiriyor.

l Sıkı Aynasızlar Londra'da polis olan Nicholas Angel

işinde iyi biridir. Arkadaşlarından
yüzde 400 daha fazla tutuklama yaparak rekor kırmıştır; o kadar ki
diğer polisler onun yanında görevini
yapmıyormuş gibi kalmaktadır.
Diğer polislerin motivasyon açısından olumsuz etkilenmesine engel
olmak için Nicholas Angel, Sandford
kasabasında göreve atanır. Orası
pek suç işlenmeyen bir bölgedir.
Danny Butterman ile ortak iş yapacaklardır. Her şey Angel için sakin
görünmektedir; ta ki iki aktör başı kesilmiş bulunana dek...

SİNEMA -DVD

meye başlamış bir medya çalışanı,
yanına hevesli genç bir gazeteci arkadaşını alarak Balkan coğrafyasına doğru yola çıkar. Kendilerine
işinde tecrübeli bir kameraman
eşlik edecektir ve hedef Bosna Hersek'tir. Yugoslavya savaşında azılı
bir suçlu olarak görülen Radovan
Karadzic ile temas kurmaya giden
medya çalışanlarının Bosna'da atacakları her adım, büyük tehlikeler
içermektedir. Yanlışlıkla CIA ajanı
zannedilmeleri ile peşinde oldukları
hedefleri tarafından da farkedilecek
ve kendilerini yem durumuna sokacaklardır.

ye eder. Ulaş, en güzel karışık kaseti hazırlamanın heyecanını yaşarken, hayat bu çifte
hiç bilmedikleri sürprizler sunacaktır. Senaryosu Mert Atalay ile birlikte yine yönetmen
Tunç Şahin'e ait olan filmin başrollerini ise
genç oyuncular Sarp Apak ve Özge Özpirinçci
paylaşıyor.
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l Yazar: richard Carlson l Yayınevi: Koleksiyon Yayınları
l Sayfa sayısı: 190 Pek çok insan yaşam enerjisini büyük miktarda “ufak

şeyleri dert ederek” harcadığı için, yaşamın güzelliğini ve büyüsünü tümüyle
ıskalıyor. Dr. richard Carlson kitabında, hayatımızı iyileştirmek için stratejiler
öneriyor. San Fransisco Chronicle'ın, okuyucuları arasında, hangi kitabın
hayatlarını değiştirdiğine dair yaptığı bir ankette, ufak Şeyleri Dert Etmeyin
birinci sırada yer almış. Carlson'un önerilerinin bazıları şöyle: "unutmayın ki,
öldüğünüz zaman yapmanız gereken işler listesi hala dolu olacaktır",
"Kendinize şu soruyu sorun: Bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı?",
"Kimsenin sözünü kesmeyin, cümlesini siz bitirmeyin", "Kendi cenazenize katıldığınızı
farzedin", "Sırf gırgır olsun diye, size yöneltilen eleştiriyi kabul edin."

Aldatmak

l Yazar: Paulo Coelho l Yayınevi: Can Yayınları
l Sayfa sayısı: 271 unutulmaz “Simyacı” romanının yazarı Paulo

Coelho hiç kuşkusuz son dönemlerin en çok takip edilen yazarlarından.
Coelho, son yayımladığı "Elif" romanından sonra yeni romanıyla
okurların karşısına çıktı. Paulo Coelho “Aldatmak”ta diğer
kitaplarından farklı olarak kışkırtıcı, tene dokunan ve tutku dolu bir
hikâyeyle çıkıyor okurun karşısına. Coelho, “Ne de olsa bazen kim olduğumuzu
bulmamız için kendimizi kaybetmemiz gerekir” mesajına vurgu yaparken Linda isimli
gazetecinin hikayesini anlatıyor. Her şeyin mümkünmüş gibi
sunulduğu bir dünyada, imkânsız aşkın izini sürüyor. ruhun
kuytularında kaybolmaya çekinmeden...

Pembe ve Yusuf

KİTAP

l Yazar: Canan Tan l Yayınevi: Doğan Kİtap
l Sayfa sayısı: 295 Canan Tan yeni romanında, kitabın

da adını oluşturan Pembe ve Yusuf adında iki kardeşin
hikayesini anlatıyor. Birbirini çok seven ve birbiri için her
şeyi yapmaya hazır olan bu iki kardeşin arasındaki bağı,
hayat "töre" ile sınıyor... Törenin kara gölgesi renklerin
üzerine çökerken, içlerinde en gariban gördüğü
"pembe"ye verir önceliği. Soluğu kesilir "pembe"nin, beti
benzi atar. Güzelim rengini yitiriverir. Varlığını sürdürmekle yok olmak
arasındaki ince çizgide asılı kalır. Pembe’nin artık tek umudu vardır ve o da her şeyden
sevip güvendiği kardeşi Yusuf’tur. Yusuf ya her zamankinden daha sıkı kardeşine
bağlanıp destek olacak ya da Pembe’nin yok oluşunu izlemek zorunda kalacaktır...
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l Mutlu olma İhtimalimiz
l ufak Şeyleri Dert Etmeyin
l Aldatmak
l Bir Nefeste Dünya Tarihi
l Aşkın İstilası Yol
l Pembe ve Yusuf
l uzun Adam'ın En uzun Yolu: 17 Aralık
l Bilinmeyen Adanın Öyküsü
l Bu roman o Kız okusun Diye Yazıldı
l Kürk Mantolu Madonna

l remzi Kitabevi (Ekim 2014)

ufak Şeyleri Dert Etmeyin

EN ÇoK SATANLAr

Şİİr

HAYAT DEDİĞİN...

Hayat;
Seni kaç kişinin aradığı, kiminle çıktığın,
çıkıyor olduğun veya çıkacağın demek değildir.
Kimi öptüğün, hangi sporu yaptığın, kimlerin seni sevdiği de
değildir.
Hayat, ayakkabıların, saçın, derinin rengi de değildir.
Nerede yaşadığın veya hangi okula gittiğin de değildir.
Aslında hayat; notlar, para, giysiler,
girmeyi başardığın ya da başaramadığın okullar da değildir.
Hayat;
Kimi sevdiğin ve kimi incittiğindir.
Kendin için neler hissettiğindir.
Güven, mutluluk, şefkattir.
Arkadaşlarına destek olmak ve nefretin yerine sevgiyi koymaktır.
Hayat;
Kıskançlığı yenmek, önemsemeyi öğrenmek ve güven geliştirmektir.
Ne dediğin ve ne demek istediğindir.
İnsanların sahip olduklarını değil,
kendilerini olduğu gibi görmektir.
Her şeyden önemlisi hayatı,
başkalarının hayatını olumlu yönde etkilemek için kullanmayı seçmektir.
İşte hayat bu seçimden ibarettir.
İnsanların en acizi dost edinemeyen,
ondan daha acizi ise dost kaybedendir.

CHArLES EGuoNE
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Bu roman o Kız
okusun Diye Yazıldı

l Yazar: Enver Aysever l Yayınevi: remzi Kitabevi
l Sayfa sayısı: 296 1990'lı yılların İstanbul'unda kırık bir

aşk hikâyesinin anlatıldığı "Bu roman o Kız okusun Diye
Yazıldı" üniversite öğrencisi Yahudi bir genç kızla Müslüman bir
erkeğin imkânsız ilişkisini anlatıyor. romanda genç erkek kahraman barlarda gitar
çalan, Cemal Süreya'nın şiirlerine hayran bir üniversite öğrencisidir. Kendisiyle aynı
mahallede oturan, sabahları otobüs durağında karşılaştığı genç bir kız çok ilgisini
çekmektedir. Erkek gibi sigara içen, kimseden çekinmeyen bu kıza yaklaşmanın
yollarını aramaya başlar genç adam. Ve yavaş yavaş bu sert
görünüşlü kızla aralarında duygusal bir bağ oluşur.

Salyangoz

l Yazar: Hayko Bağdat l Yayınevi: İnkılap Yayınevi l
Sayfa sayısı: 168

Hayko Bağdat, otobiyografik kitabı "Salyangoz"da yarı rum, yarı
Ermeni olarak dünyaya gelen bir çocuğun bu topraklardaki dünyasını
anlatıyor. Bağdat, bu kitapla Müslüman mahallesinde salyangoz
satmayı değil, salyangozun ta kendisi olmayı tarif ediyor. Sonuçta bu
sadece Hayko Bağdat'ın hikayesi değil; kadınların, çocukların, trans bireylerin,
işçilerin, emekçilerin, gezicilerin, sağcıların, solcuların, ortada duranların, kısacası kirli
siyasetin karşısında "azınlık" kalanların da hikayesi. Salyangoz'un ardında bıraktığı
iz, kitapta evlerinin yolunu kaybetmekten korkup yola ekmek parçaları bırakan
Hansel'le Gratel'in masalındakine benziyor...

Bizim Kahramanlar

l Yazar: İbrahim Ünsal l Yayınevi: Genç Hayat
l Sayfa sayısı: 210 Tarihler, savaşlar, antlaşmalar…
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KİTAPLAr

Takıma
Alınmayan
Çocuk

Yazar: Roland Godel
Yayınevi: Erdem Çocuk
Sayfa sayısı: 48
Mişel, pek iyi bir futbolcu değil ama
arkadaşlar arasında yapılan maçlarda oynamaktan zevk alıyor.
Okullar açıldığında muhakkak bir
futbol kulübüne kaydolacak! Ama
büyük turnuva ilan edildiği zaman
onu kötü bir sürpriz bekliyor:
Onu takıma almıyorlar! Mişel
buna o kadar öfkeleniyor ki bir
daha futbolun lafını bile duymak
istemiyor!

Benim
Adım Nili

Yazar: Mustafa Hakkı Kurt
Yayınevi: Kırmızı Kedi
Sayfa sayısı: 152
Nili; annesi, babası ve küçük erkek kardeşiyle köyde yaşıyordu.
Oldukça sakin bir hayatları vardı.
Babası her gün işe gider, annesi
evle ilgilenir, Nili de kardeşi ve arkadaşlarıyla sokaklarda çeşit çeşit oyunlar oynardı. Ancak bu küçük kızın hayatı, yapacağı bir
yolculukla tamamen değişecekti.
Ninesiyle birlikte bindikleri kırmızı
kamyon, Nili'yi, hiç görmediği
yerlere, hiç bilmediği tatlara ve yabancısı olduğu bir düzene taşıyacaktı.

KİTAP

Günümüz gençleri ve çocukları tarih kitapları okumayı
sevmiyor. Yazar İbrahim Ünsal’ın kaleme aldığı ‘Bizim
Kahramanlar’ dizisi tarih kitaplarına yepyeni bir soluk
getiriyor. Gazi osmanpaşa’dan Nene Hatun’a Seyit onbaşı’dan
ulubatlı Hasan’a Battal Gazi’den Gökçen Efe’ye kadar
Anadolu’nun kahramanlarının hayatları, kurgu roman tadında
genç okurlara sunuluyor. Hayat Yayın Grubu bünyesindeki Genç
Hayat’tan yayınlanan 10 kitaplık ‘Bizim Kahramanlar’ dizisinin son kitabı Anadolu
Selçuklu İmparatorluğu Sultanı Kılıçaslan’ın romanı da yayınlandı.

ÇoCuKLArA ÖZEL
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Kitabı ‘elektronik’ okuyun
E-kitap okuyucuları, okuma
alışkanlıklarımızı yeniden
şekillendiriyor. Bu küçük cihazlar
kolayca her yere götürülebilirken
saniyeler içinde istediğiniz kitabı
indirmenizi sağlayıp seyahatlerde
yüzlerce kitabı yanınızda taşımanızı
mümkün kılıyorlar.
AYŞEGÜL EMİR
Okuma alışkanlıkları da teknolojiye ayak uyduruyor. Elektronik
kitaplar yaygın deyimiyle e-kitap okuyucuları, okuma alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor. Tablet bilgisayar
kadar küçük bir ekrana sahip olan bu
cihazlar sayesinde yüzlerce kitabı yanınızda taşımanız artık mümkün. Kağıdın yerini almaya başlayan e-kitap
okuyucuları, geleneksel kitaplara göre
okuma verimini artıran hem de yayıncılık alanına fayda sağlayan özelliklere sahipler.

TEKNO-YAŞAM

GÖZLERİ YORMUYOR

E-mürekkep teknolojisi sayesinde de insan gözünü yormadan kitap okuma faaliyetini gerçekleştirmenizi sağlıyorlar. Gözümüz bir kitap
sayfasına bakarken ne kadar yoruluyorsa, elektronik kitap okuyucusuna bakarken de o kadar yoruluyor. Yeni
gelişen özellikleriyle de netlik, parlaklık ayarlarını da kendinize göre yapmanızı olanaklı kılıyorlar.
Bu cihazlarda kitapları yayınevinin sağladığı hizmetle online mağaza üzerinden normal basılı kitaplara göre daha düşük fiyatlara da indirmeniz mümkün. Günlerce sipariş beklemeden saniyeler içinde istediğiniz
kitaba sahip olabiliyorsunuz. İndirdiğiniz kitapları arşivleyebilmeniz ve
yer kaplamadan binlercesini cihazınızda saklayabilmeniz de diğer artıları.
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E-kitap okuyucusu alanında pek çok marka bulunuyor. En popülerleri Amazon'un Kindle'ı, Kindle Paperwhite'ı ve Barnes & Noble'ın Nook'u. Türkiye'de Calibro gibi yerli kitap okuyucularını da piyasada bulmak mümkün. Bu cihazların fiyatları 180-900 TL arasında değişiyor.
Kitap okuma cihazları aynı zamanda internete girme, kelime ve
anlama arama gibi ekstra özellikler de sunabiliyor. Hafif ve taşımaları kolay olan cihazlar, okuma alışkanlığınızı seyahatlerde ya
da toplu taşıma araçlarında da devam ettirmenizi sağlıyorlar.

PİL ÖMÜRLERİ UZUN

E-kitap okuyucularının en
büyük avantajı pil ömürlerinin
uzun olması. Saatler değil haftalar hatta aylardan bahsediyoruz.
Amazon ve Barnes & Noble, günde otuz dakikalık okuma için
okuyuculara iki aylık pil ömrü vaat
ediyor. Cihazların modelleri de devamlı gelişiyor. Her yeni modelde ekranlarında ciddi kalite ve netlik artışı yaşanıyor.
Tatilde doğrudan güneş ışığında okumak isterseniz e-kitap okuyucuları doğal ışıkta daha iyi okuma deneyimi sağlıyor. Ayrıca tatile giderken hızlıca valizinize ya da evrak çantanıza kırılma korkusu olmadan atabilirsiniz. Kağıdın kokusu, dokunuşu elektronik kitaplarda belli bir nesil için eksiklik olarak görülse de yeni nesil bu cihazlara şimdiden alıştı bile.
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Özçekim odaklı cep
Microsoft satın aldığı Nokia’nın yeni modellerini
piyasaya sürmeye devam ediyor. Geniş açılı ‘özçekim’
(selfie) telefonu Lumia 735 bunlardan biri. Lumia 735,
4.7 inç’lik ekrana sahip. 1.2 GHz Qualcom işlemcisi var.
6.7 MP arka, 5 MP ön kamerası bulunuyor. Skype ve
Office gibi Microsoft servisleriyle uyum sağlayan cihazlar,

Outlook, Word, Excel, OneNote ve PowerPoint gibi uygulamaları kullanmanıza olanak tanıyor. 8 GB belleği var. Windows Phone 8.1’in son sürümünü kullanıyor.
Lumia 735, 999 TL fiyata sahip

İki yeni projeksiyon cihazı
ViewSonic’in projeksiyon cihazları PLEDW600 ve PLED-W800, taşınabilirlik avantajıyla
öne çıkıyor. 798 gram
ağırlığındaki PLED-W600,
600 lümen parlaklık değeri, 898 gram ağırlığındaki PLED-W800, 800
lümen değerine sahip.
Hafif ve kolay taşınabilir
olmasının yanında Microsoft Office Word, Excel ve PowerPoint, PDF gibi farklı formattaki dosyaları SD kart veya USB bellek üzerinden çalıştırabiliyorlar. Miracast ve DLNA özellikle-

ri sayesinde akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, oyun konsolları ve dijital kameralar gibi pek çok
mobil cihazla birlikte kullanılabiliyorlar.

Hem tablet hem notebook
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lanılabiliyor. Kolayca ayrılabilen aydınlatmalı, çerçevesiz, tam boyutlu klavye kullanıcılara başka bir
cihaza gereksinim duymadan yaratıcı
ve üretken olmanın özgürlüğünü veriyor. Standart klavye art arda film
izlemek veya hareket halindeyken
uzun saatler çalışabilmek için altı saate kadar uzun pil ömrü sunarken, gelişmiş klavye tüm gün çalışma için
dokuz saate kadar pil ömrüne sahip.
Entegre 500 GB HDD ile geniş video,
müzik veya dosya arşivleri için daha
fazla depolama alanı da sağlıyor.

Son dönemde operatörler için ürettiği akıllı cep telefonlarıyla dikkat çeken Vestel, bu kez kendi markasıyla
yarışa katıldı. ‘Venus’ markasıyla 5 ve 5.5 inç’lik ekrana
sahip X ve V modellerini çıkardı. Android işletim sistemli telefonlar HD ekrana sahip. Dört çekirdekli 1.2 Ghz
Qualcomm işlemcileri var.
Venus 5.5 V ve X’de 13 MP
arka, 2 MP ön kamera, Venus
5.0 V ve X’de 8 MP arka, 2 MP
ön kamera bulunuyor. 1 GB
RAM, 8 GB dahili hafıza, 4G
ve NFC özellikleri de var. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Venus X keskin,
Venus V yuvarlak hatlı tasarlandı.

TEKNO-YAŞAM

Toshiba’nın yeni ultrabook modeli Satellite Click
2 Pro P30W, hem tablet hem de notebook olarak kul-

Vestel’den
yerli telefon
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KOMİK RESİMLER

DÜNYANIN HALİ

Bir adam ve üç oğlu varmış. Bir gün adam, büyük oğluna:
- Oğlum bana bir bardak su getiriver, demiş.
Çocuk:
- Of... Bana ne baba yahu, demiş.
Adam sonra ortanca oğluna dönmüş:
- Hadi evladım, bana bir bardak su getir!
Ortanca oğlan da:
- Of... Bana ne baba yahu, deyince...
Küçük oğlan demiş ki:
- Dünya ne hale gelmiş görüyor musun baba. Bunlardan sana fayda yok. Git kendi suyunu kendin al! Gelirken bir bardak da bana getiriver!

MİZAH

HESAP

Genç kız dükkana girer ve sırnaşık tezgahtara sorar:
-Şu kumaşın metresi kaça?
Tezgahtar yılışarak cevaplar:
-Bir öpücük tatlı bayan.
Genç kız:
-O zaman 10 metre alayım.
Tezgahtar heyecanlanarak hızlı hızlı sarar kumaşı. Teslim eder ve kızın yüzüne bakmaya başlar:
Genç kız:
-Teşekkür ederim, der ve arkasında duran yaşlı bayanı işaret ederek.
-Hesabı babaannem ödeyecek.
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DELİ MİDİR
NEDİR?
Temel, büyük bir yük gemisinde kap-

tanmış ve sürekli okyanuslarda dolaşırmış.
Bir gün arkadaşı Dursun’u görmüş:

-Ula Dursun, gel benum gemiyle seni

uzak denilerde gezdireyum seni.

Dursun da kabul etmiş ve yola çıkmışlar.

Büyük okyanusun ortalarına gelmişler.
Dursun bir de ne görsün; küçücük bir

adanın kenarında, saçı sakalı uzun, sefil du-

rumda yaşlı bir adam el kol sallayarak gemiye doğru bağırıyor.
Dursun sormuş:

- Temel ha bu adam kimdur da?

- Ne bileyim ula, yirmi senedur buradan

gelir giderim. O adam bana hep böyle el

sallar durur. Deli midur nedir anlamadum

ki?
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l Pahalı parfümleri bir kenara bırakın
insan güven kokmalı.
l Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun
yaprakları yine de yere düşer.
l Kar taneleri ne güzel anlatıyor
birbirlerine zarar vermeden de yol almanın
mümkün olduğunu.
l Kızdıysan bağır, sevindiysen söyle,
özlediysen arkasından koş.
l Aynı dili değil aynı duyguyu
paylaşanlar anlaşabilir.
l Söz sizin ağzınızda olduğu sürece
sizin esirinizdir. Söz ağzınızdan çıktıktan
sonra siz onun esiri olursunuz.
l Bir insana tamamen güvendiğinizde
iki sonuçtan birini elde edeceğiniz kesindir.
Ya yaşam boyu dost ya hayat boyu bir
ders.
l Para ve insan arasındaki karşılıklı
ilişki şöyledir: İnsan paranın sahtesini
yapar para da insanın.
l Hayattaki en büyük zafer hiçbir
zaman düşmemekte değil, her düştüğünde
ayağa kalkmakta yatar.
l Her insan yapmadığı tüm
iyiliklerden suçludur.

DİKKAT EDİN

l Söylediklerinize dikkat edin
düşüncelerinize dönüşür
l Düşüncelerinize dikkat edin
duygularınıza dönüşür
l Duygularınıza dikkat edin
davranışlarınıza dönüşür
l Davranışlarınıza dikkat edin
alışkanlıklarınıza dönüşür
l Alışkanlıklarınıza dikkat edin
değerlerinize dönüşür
l Değerlerinize dikkat edin
karakterinize dönüşür
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BİR BEKÇİ HİKAYESİ

Devlet bir gün geniş ve boş bir araziye geceleri göz kulak olacak
700 TL maaşla bir bekçi almaya karar verir. ‘Peki talimatlar olmadan bekçi nasıl iş yapacak.’ Bir planlama birimi kurulur ve 2.000 TL
maaşla iki kişi işe alınır.
İşleri yapıp yapmadıklarını nasıl kontrol edeceğiz diye düşünülerek 2.500 TL maaşla iki denetmen işe alınır. Bir süre sonra bunların
maaşları nasıl hesaplanıp ödenecek diye tartışılır. 3.000 TL maaşla
bir mali müşavir, bir katip ve bir istatistikçi işe alınır.
Bir süre sonra peki bunlardan kim sorumlu olacak diye düşünülür ve 7.000 TL maaşla bir müdür ve 4.500 TL maaşla iki müdür yardımcısı işe alınır. Bir süre sonra ülkede ekonomik kriz çıkar. Masrafları
kısmak için bekçi işten çıkartılır.

ÜÇ DİLEK

Kadının biri ormanda eski bir lamba bulmuş. Ovalayınca içinden
cin çıkmış ve:
- Sana üç dilek hakkı veriyorum. Ama ne dilek dilersen on katını
kocana vereceğim. Bunu kabul eden kadın ilk dilek olarak:
- Dünyanın en güzel kadını olmak istiyorum. Cin kadını uyarmış
- Bu dilek kocanı dünyanın en yakışıklı adamı yapacak ve kadınlar onun başına üşüşecek. Kadın dünyanın en güzel kadını olmuş. İkinci dilek olarak:
- Dünyanın en zengin kadını olmak istiyorum, demiş. Cin uyarmış:
- Bu dilek kocanı dünyanın en zengini yapacak ve senden on kat
daha zengin olacak. Kadın dünyanın en zengin kadını olmuş. Cin kadına üçüncü ve son dileğini sorduğunda kadın:
- Şimdi hafif bir kalp krizi geçirmek istiyorum…

UYKU HAPLARI

Doktor hastasının karısıyla konuşuyormuş.
-Hanımefendi, kocanızın kesinlikle sessizliğe ihtiyacı var.
Alın bu uyku haplarını kullanın.
Kadın sormuş:
-Peki, kocam uyku haplarını kaç saatte bir içsin.
Doktor:
-Kocanız değil hanımefendi siz içeceksiniz uyku haplarını…

Cevaplar

ANLAMLI SÖZLER

1-İki camlı pencere bakıp durur her yere
2-Kışın yatar yazın kalkar
3-Bir sihirli fenerim kibritsiz de yanarım
4-Hem açar hem de kapar
5-İz eder dizi dizi, alır götürür bizi
6-Kıştan korkmaz yaprağını uçurmaz
7-Sarayın arkasında bir sultan oturur
8-İptendir yapısı üstündedir kapısı
9-Dal üstünde kilitli sandık
10-Bakınca görünürsün kaçınca silinirsin
1-Gözlük
2-Soba
3-Ampul
4-Anahtar
5-Ayak
6-Çam
7-Yumurta
8-Çuval
9-Ceviz
10-Ayna

l İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ

DÜŞÜNEN HİNDİ

Küçük bir papağanın on beş altına satıldığını
gören Nasreddin Hoca, bir koşuda evine gidip
kümesteki hindisini tutmuş. Apar topar pazara
götürüp başlamış bağırmaya.
-Satılık hindii... Satılık hindii...
Yirmi altına satılık hindi!
Pazardakiler şaşırmış:
- Yahu hocam demişler.
Bir hindinin yirmi altın
ettiği nerede görülmüş?
- Ne var yani diye çıkışmış
hoca. Demin bir kuşu on beş altına sattılar.
- Ama o papağandı demişler. Tıpkı insan gibi
konuşuyor o.
- Olsun demiş Hoca. O konuşursa bu da düşünür…
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K O L A Y

12
13
14
15
solDAN sA⁄A 1. S›€a - Ba€›rsaklar. 2. Bir ﬂeyin elden ele geçmesi - Osmanl›larda toprak
ürünlerinden onda bir oran›nda al›nan vergi. 3. Ayak - “Ne ... ne divane / gel gör beni aﬂk neyledi.” (Yunus Emre) - Rusçada “evet”. 4. Hoﬂ koku - Erkek kardeﬂ. 5. Alt, aﬂa€› - Alakok. 6. Tavan, duvar süslemesi - “Alain ...” (Frans›z aktör). 7. Bir ﬂeyin geçmiﬂi - Bir soru sözü - Teniste,
h›zl›, iyi, karﬂ›lanamayan servis at›ﬂ›. 8. Bir tarafa yat›rma, e€me - ‹slaml›kta mezhep kuran
kimse. 9. Ayevi - Maksim Gorki’nin bir roman› - “Zü€ürt ...” (Nesli Çölgeçen’in bir filmi). 10.
Oymak - Tantal›n simgesi 11. Mine ile süsleme. 12. Spielberg’in bir filmi - “... batmak” (yok olmak) - Do€algaz›n önemli bir bileﬂeni. 13. Eli iﬂe al›ﬂmam›ﬂ olan - Tedavi. 14. Yüksek, yüce Kropotkin’in bir yap›t› - Asarak öldürme cezas›. 15. ‹skambilde “ispati” - Eskiden kullan›lm›ﬂ,
iki direkli küçük tekne.
YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Kanyon - Hz. Muhammed’in meclislerinde bulunmuﬂ, onun söyleﬂilerini dinlemiﬂ olan Müslümanlar - Arsenikin simgesi. 2. II. Abdülhamit’in Selanik’e sürgüne gönderildi€i köﬂkün ad› - Yemek - ‹kincil. 3. Ayak - Karakteroloji - Alkollü bir içki. 4. Kusur,
ay›p, kabahat - Çardak. 5. ‹çine baﬂka s›v› kat›lmayan içki - Arap harflerinin en çok kullan›lan
el yaz›s› biçimi - ‹€diﬂ etmek. 6. Kuyruksuz kurba€an›n yumurtadan yeni ç›km›ﬂ kurtçu€u - S›cak ve nemli iklimlerde oluﬂan, parlak k›rm›z› ya da kahverengiye çalan k›rm›z› renkli, demir
oksit ve alüminyum bak›m›ndan zengin toprak. 7. Kitap yazma - ﬁey, nesne - Vietnam’da, çeﬂitli dönemlerde hüküm süren bir krall›k hanedan› - Meslek. 8. ‹stenç - Dinsiz - Rusya’da bir ›rmak. 9. Bir iﬂi yapmaya haz›r - Metal olmayan elementler. 10. Hayat arkadaﬂ› - Sald›rma,
çatma - Japonya’da, toplumdan d›ﬂlanm›ﬂlar s›n›f›. 11. Kaz›larak maden cevheri ç›kart›lan yer
- Tek hücreli bir canl›. 12. Da€ servisi - Faiz - Rusya’da, Karadeniz k›y›s›nda bir plaj kenti.

K O L A Y

solDAN sA⁄A
1. Kapasite - Ema. 2. Alavere - Aﬂar. 3.
Pa - Akilim - da. 4. It›r - Birader. 5. Zir Rafadan. 6. Nak›ﬂ - Delon. 7. Sibak - Ne
- Ace. 8. ‹male - ‹mam. 9. Hale - Ana A€a. 10. Aﬂiret - Ta. 11. Mineleme. 12. Et
- Yere - Etan. 13. Acemi- Otama. 14. Ali
- Etika - ‹p. 15. Sinek - ﬁalupa.

YUKARIDAN AﬁA⁄IYA
1. Kap›z - Sahabe - As. 2. Alatini - Aﬂ Tali. 3. Pa - Irabilim - Cin. 4. Avar Kameriye. 5. Sek - R›ka - Enemek. 6.
‹ribaﬂ - Laterit. 7. Telif - Nen - Le - ‹ﬂ.
8. ‹rade - Ate - Oka. 9. Amade - Ametal.
10. Eﬂ - Dalama - Eta. 11. Madenoca€› Amip. 12. Arar - Nema - Anapa.
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Z O R

HAZIRLAYAN: İLKER MUMCUOĞLU
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