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ALGINI
YÖNETTİRME!
lDOSYA: GÜVENLİ LİMAN, ALTIN lTEİD BAŞKANI BULDURGAN: ETİK YÖNETİCİLERİ YETİŞTİRİYORUZ l İSTİFANIN 'PROFESYONELCE' HALİ
lULUSAL KANAL GENEL YAYIN YÖNETMENİ GÜNEŞ İLE SÖYLEŞİ lSANATÇI YONCA LODİ İLE MÜZİK ÜSTÜNE lTROPİK CENNET: ENDONEZYA

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Türkiye’de siyaset her zaman ekonomiyi etkilemiştir. Seçim atmosferine girildiği bugünlerde “faiz tartışmaları”, kurlardaki aşırı oynaklık Türk iş dünyasını tedirgin ediyor. Zaten yılın ilk yarısını seçim nedeniyle ‘kayıp’ ilan eden birçok sektör, kurlar nedeniyle hasarın artmaması için mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası arasındaki faizlerin indirilmesi konusundaki gergin mesajlar; ekonomi
açısından toplumun “algısı”nın çok da yönetilemediğini gösteriyor.
Evet, son aylarda en çok duyduğumuz ifadelerden biri; algı operasyonları, algı yönetimi… İSMMMO Yaşam Dergisi olarak askeri kurumlardan diplomasiye siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kurumun ilgi alanına giren ‘algı yönetimi’ konusunu
mercek altına aldık. Siyasi parti propagandalarından ürün ve hizmet reklamlarına kadar birçok alanda toplumun algısı ile nasıl oynandığını araştırdık. Umarım medyanın mesaj bombardımanı içinde ‘algıların gölgelediği’ gerçekleri görmemiz mümkün olabilir.
Dergimizin dosya konusunu, ekonominin baskın olduğu bu dönemde bir yatırım enstrümanına ayırdık. Kriz dönemlerinin güvenli limanı olarak görülen ‘altın’ın rotasını uzmanlarından öğrendik.
İSMMMO Yaşam’ın Zirvedekiler sayfalarının konuğu; Etik ve İtibar Derneği Başkanı Mehmet Buldurgan… Kısa bir süre önce
göreve gelen Buldurgan, dernek Genel Sekreteri Tayfun Zaman ile birlikte sorularımızı yanıtladı. Şirketlerde iş etiğini yerleştirmek
için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Buldurgan ile Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Ruanda’nın 11 sıra gerisinde
bulunan Türkiye’de neler olduğunu konuştuk.
Türkiye’de haksızlıklara, yoksunluklara ve yolsuzluklara karşı dik bir duruş sergileyen Ulusal Kanal’ın Genel Yayın Yönetmeni
Yener Güneş’i de dergimizde konuk ediyoruz. Güneş, “Baskılara göğsümüzü siper ederiz” diyerek bundan sonra da aynı yayın çizgisini sürdüreceklerini açıklıyor.
Hayatın renklerini yansıtan konuklarımıza da her zaman olduğu gibi sayfalarımızı açtık. Sanat dünyasından konuğumuz,
son dönemin yetenekli ve başarılı müzisyenlerinden Yonca Lodi… Kendisiyle müzik dünyasındaki çalışmalarını konuşurken, içimizdeki
fotoğraf sanatçılarından, meslek mensubumuz Aziz Bişkin ile ‘anı yakalamanın’ keyfi üzerine sohbet ettik.
Dergimiz kariyer sayfalarında ‘en doğru istifanın nasıl edileceği’ni işlerken, eğitim sayfalarında ‘en iyi şekilde staj yapmanın’ gençlere ne tür avantajlar sağlayabileceğini araştırdı.
Gezi sayfalarımızda Anadolu’yu karış karış dolaşmaya devam ediyoruz. Son durağımız, ozanlar şehri Kırşehir… Yurtdışında ise Güney Asya’nın egzotik ülkelerinden Endonezya’ya yolumuz düştü. 17 bin adadan oluşan bu tropik cennetin güzelliklerini keşfetmeye ne dersiniz? Kültür sanattan, sinemaya teknolojiden sağlığa birçok konuda hayatınıza katkı yapmaya çalışıyoruz. Umarım keyifle ve sağlıkla okursunuz haberlerimizi…
Sevgiyle kalın dostlar…

Dr. Yahya Arıkan
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K A P A K

Gerçekler OUT,
algı yönetimi IN

İÇİNDEKİLER

İnsanların gerçekleri net olarak
görebilmesini algıları önlüyor. Medya
kimi zaman gerçekleri gölgeleyebiliyor.
Bir zamanlar yalnızca askeri makamların
ilgi alanına giren algı yönetimi bugün
siyaset ve iş dünyasının başarısının
ardındaki itici güçlerden biri haline geldi.
Kimi uzmanlara göre algı yönetimi etik
değil hatta ‘ticari suçken’, kimilerine
göre de başarıya giden yolun anahtarı…

14

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Etik yöneticileri yetiştiriyoruz’

TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan ve Genel Sekreteri Tayfun
Zaman, Bilgi Üniversitesi ile birlikte “İş Etiği Araştırma ve Uygulama Merkezi”
kurduklarını belirterek, “Amacımız, etik yöneticilerini yetiştirmek ve
şirketlerde iş etiği kültürünü hakim kılmak” diyor.
10

D O S Y A

Yatırımın güvenli limanı

Son dönemde dalgalı bir seyir izlese de geleneksel yatırım aracımız altın, güvenli
liman olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye’de yastık altında 3-5 bin ton arasında
altının bulunduğu düşünüldüğünde önemi iyice anlaşılıyor. Dalgalı dönemde
uzun vadeli yatırım için en iyi alternatif yine altın…

24

GÜNDEMİN SESİ

‘Baskılara göğsümüzü
siper ederiz’

Ulusal Kanal Genel Yayın
Yönetmeni Yener Güneş,
medyada alternatif
seslerin azaldığı bu
dönemde Ulusal Kanal’ın
“hakikat kalesi” olma
işlevini sürdürdüğünü
söylüyor. Güneş,
“Korkmuyoruz!” demeyi
de ihmal
etmiyor.

20

YAŞAMIN PORTRESİ
Hüzünlü
şarkıların sesi

KARİYER

Yonca Lodi, müzik
piyasasının yetenekli
ve iyi yetişmiş
sanatçılarından…
He zaman işiyle
gündemde olan Yonca
Lodi, parçalarındaki
hüznü gerçek kişiliğinden
ayrı
30
tutuyor.
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Y A Ş A M

‘İyi makine şart değil’

Meslek mensubu Aziz Bişkin, kendini fotoğrafçılık
alanında yetiştirmiş bir isim. Küçüklü-ğünden beri
meraklı olduğu fotoğrafı en büyük hobisi haline
getirmiş. Bişkin, “İyi fotoğraf çekmek için iyi bir
makineye ihtiyaç yok; iyi bir göz ve
hayal gücü yeterli” diyor.
28
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KÜLTÜR-SANAT

İşyerlerinde istifa etmek de çalışmak kadar normal
bir durum. Ancak istifa ederken dikkat edilmesi
gerekenler var. En önemlisi ihbar sürelerine dikkat
ederek, istifa mektubunu zamanında ve
profesyonelce verin.
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EĞİTİM

GEZİ - TÜRKİYE

Profesyonelce istifa ediyorum!
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Özgecan
milat oldu

Türkiye, 15 Şubat günü kapkara bir habere uyandı; 2 gün boyunca
kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, bıçaklanmış, kesilmiş, yakılmıştı… Ne gözyaşı dindi ne de öfke...
Protestoların ardı arkası kesilmedi. Türkiye genelinde, kadınlara yönelik şiddet, Özgecan cinayeti vesilesiyle kınandı… Özgecan milat olur mu,
idam gelsin mi soruları gündeme gelirken saldırganlığın aslında içgüdüsel
değil, toplumsal koşullar ile ortaya çıktığı gerçeği yeni sorgulamaları da
doğurdu. Özgecan’ın ölümü, birçok kadın ve erkek için şimdiden kendi
bireysel cinsiyetçiliğini, tavizlerini sorguladığı bir milat oldu. Bu yönüyle
zihinsel dönüşümü başlattı.

62. GÜN

‘Türkiye demokrasisi polis devleti
olma yolunda’

CHP, MHP ve HDP’nin Meclis’ten geçmemesi için günlerce direndiği, polise çok geniş yetkiler tanıyan İç Güvenlik Paketi, milletvekillerine oldukça hareketli günler yaşattı. Meclis’e geldiği 19
Şubat gecesi CHP’li ve HDP’li vekillerin yaralanmasıyla sonuçlanan
arbedeye neden olan paket yasalaşırsa Türkiye, polis devleti olma
yolunda büyük bir adım atmış olacak. Dünyanın da görüşmelerini yakından takip ettiği paketi haberleştiren Financial Times, 24
Şubat tarihli sayısında Türkiye’ye başyazıda yer verdi. Erdoğan yönetiminin otoriterleşmesini de irdelediği yazısında FT, “Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Türkiye’yi kendi etrafında inşa ettiği otoriter bir devlete
dönüştürürken çok az itidal gösteriyor. Eğer daha da ileri gitmesine izin verilirse Türkiye artık bir demokraside olması gereken temel standartlara sahip olmayacak” değerlendirmesini yaptı.
Paketin zamanlamasına da dikkat çeken FT, 2011’den bu yana
AKP’nin kişisel özgürlükleri kısıtlamak için pek çok düzenleme yaptığına işaret etti. Gazete, polisin silah kullanma da dahil olmak üzere yetkilerini genişleten İç Güvenlik Paketi’ndeki tartışmalı maddeleri sıraladığı ve gelişmeleri değerlendirdiği yazısı için “Türkiye Polis Devleti Olma Yolunda” başlığını kullandı.
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Süleyman Şah,
medyayı böldü!

Suriye’de Türk toprağı kabul edilen Süleyman Şah Türbesi’nin sınıra yakın mesafeye taşınarak yıkılması operasyonu Türkiye’de medyayı böldü. Medyanın bir yarısı, operasyonu zafer olarak nitelendirirken önemli bir
bölümü de toprak kaybedildiğini, türbenin yıkılarak tahliye edilmesinde
herhangi bir başarı olmadığını öne sürdü. 22 Şubat’ta gece yarısı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde Türkiye sınırları dışındaki tek Türk toprağı ve 8 aydır IŞİD kuşatmasındaki Süleyman Şah Türbesi havaya uçuruldu.
Kutsal emanetler alınarak sınıra 200 metre mesafede PYD kontrolündeki
bölgeye taşındı. Şimdi orada yeni türbe inşa ediliyor.

KASIM-ARALIK 2014

Gazeteci
Nuh Köklü
nefret kurbanı

OCAK-ŞUBAT 2015

İnce Memed
kavgada yaşayacak

Yaşar Kemal'in memleketi Hemite
(Gökçedam) köyünde bulunan, en
çok bilinen romanlarından birine
ismini veren İnce Memed anıtı,
adını taşıyan park, eserleri ve fotoğraflarının sergilendiği kültürevi, vatandaşlar tarafından
ziyaret ediliyor.

“Her ülke sosyalist modelini kendisi
kurar. Sovyetlerin 70 yıldır yaşama geçmiş
modelini kabul edemeyiz. Yüzde yüz bağımsızlıktır sosyalizm. Kişi bağımsızlığı,
ülke bağımsızlığı, politik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık, özellikle de kültürel
bağımsızlık... Sosyalizmin başka bir anlamı
yok benim için. Bu çağa gelinceye kadar kültürler birbirlerini beslemişlerdir, yok etmemişlerdir. Oysa çağımızda, kültürler kültürleri yok etmek için, bilinçli olarak kullanılmışlardır, emperyalistler tarafından. Benim için dünya bin çiçekli bir kültür bahçesidir; bir çiçeğin bile yok olmasını, dünya için
büyük bir kayıp sayarım.”
Usta yazar Yaşar Kemal, 1987’de
“Nasıl bir sol modelden yanasınız?” sorusuna işte böyle yanıt vermişti. 14 Ocak’ta kaldırıldığı hastanede 28 Şubat’ta yaşamını yitiren edebiyat çınarı, yüreklere gömüldü.

62. GÜN

Gazeteci Nuh Köklü, arkadaşlarıyla kartopu oynadığı sırada tartıştıkları bir esnaf tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadıköy’de yaşanan olay büyük yankı uyandırırken gazetelerin
bir bölümü, cinayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
esnafı asayişle görevlendirdiği konuşmalarını hatırlatarak duyurdu. Olayın yaşandığı Yeldeğirmeni
Mahallesi’nde oturan gazeteci Gülşah Karadağ,
Köklü cinayetini, ‘hasta bir esnafın kartopu oynayanlara aşırı sinirlenmesi’ olarak algılamamak
gerektiğini söylüyor. Karadağ, mahalledeki değişimi ve Köklü’nün öldürülmesini şöyle aktarıyor:
“Yeldeğirmeni’nde Yeldeğirmeni Dayanışması kurulduğunda henüz Gezi yaşanmamıştı. Bugün Ali
İsmail Korkmaz Parkı olan otopark alanının parka dönüştürülmesi, baz istasyonlarının kaldırılması, kültür sanat alanlarının arttırılması gibi taleplerle mahalledeki teyzeleri, ablaları da işin
içine kata kata yerel bir mücadele yürütülüyordu. Gezi ile birlikte hareketlilik arttı. Yeni sosyal
alanlar oluştu…
Bu değişimi biz çok sevdik, ama değişimden nefret edenler, Gezicileri, dayanışmacıları bir kaşık suda boğmak isteyenler de az değildi… Nuh Köklü’nün öldürülmesiyle sonuçlanan olay, bu nefret kervanının parçasıdır…
Mevcut iktidarla beslenen, fütursuzlaşan, kendini
polis, zabıta, güvenlikçi ve düzenin koruyucusu
ilan edenlerin eseridir.”
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Üyelerimizi mağdur etmeyeceğiz!
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, üyelerine bağımsız denetim süreciyle
ilgili TÜRMOB’un protokol anlaşması imzaladığı üniversitelere kayıtların
başladığı ve bitimine az bir zaman kaldığı uyarısı yaptı. Hatırlanacağı üzere TÜRMOB ‘Eğitimde İşbirliği’ protokolü imzaladığı Ankara, Işık ve Marmara üniversitelerinde bağımsız denetim çalışmaları için geri sayım başladı. Eğitimlerin 31 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.
Konu ile ilgili İSMMMO web sitesi üzerinden bir açıklama yapan Oda
Başkanı Yahya Arıkan, eğitimlerinin başvuru tarihlerinin 31 Ocak 2014’te
başladığını hatırlattı. Eğitimler boyunca İstanbul Odası eğitim birimlerinden de yararlanacağının altını çizen Arıkan, “En başta ortaya koyduğumuz gibi mücadele sürecimizin hiçbir aşamasında bir tek meslek mensubumuzu bile mağdur etmemiz söz konusu olmayacaktır. Sizlerin bu aşamada mümkün olduğu kadar iyi koşullarda bu eğitimlerini tamamlaması en temel hedefimizdir. Bağımsız denetimle ilgili olarak başta 15 yıl ay-

SONUÇSUZ KALAN ÇALIŞMA
Bilindiği üzere Kamu Gözetim Kurumu ile TÜRMOB arasında bir çalışma komisyonu kurulmuş, yapılan ilk toplantılar sonucunda işbirliği ve
TÜRMOB tarafından verilen eğitimlerin belirli koşullarda dikkate alınacağı
ifade edilmişti. Ancak görüşmelerin tamamlandığı aşamada, kamuoyunda çıkan haberlerle birlikte eğitimlerin dikkate alınmasıyla ilgili çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.
Gelişmelerin ardından TÜRMOB ile Ankara Üniversitesi ve Işık Üniversitesi arasında “Eğitim İşbirliği” protokolü imzalandı. Eğitimlerin İstanbul
üzerinden ilerleyebilmesi amacıyla da Ankara Üniversitesi de Marmara Üniversitesi ile işbirliği anlaşması yaptı.

İSMMMO 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle özel bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İSMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi, 8 Mart 2015 Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ‘Kadınlarımız’ konulu
fotoğraf sergisi açacak. Kadın meslek mensuplarının çektiği fotoğraflar sergide yer alacak. Fotoğraf çekmeye meraklı, fotoğrafa ilgisi olan ve herhangi
bir konu hakkında görsel bir hikaye anlatmak isteyen bütün kadın meslek
mensupları sergiye katılabilir. Yapılacak seçkinin ardından seçilecek fotoğraflardan özel bir sergi oluşturulacak.

İSMMMO HABER

Kadın üyelerin
objektifinden

rımı ve genç meslektaşlarımıza tekrar sınav yapılması olmak üzere, meslek örgütümüze ve meslektaşlarımıza haksız uygulamalara karşı mücadelemiz devam edecektir” dedi.
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Haksız rekabetle
mücadele yazılımı
kullanıma açıldı

Mali müşavirlik mesleğinde rekabette haksızlığı yok edecek, düşük ücret sorunu ve iş
yoğunluğunu ortadan kaldıracak “Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı” kullanıma açıldı. İSMMMO, yazılımla kullanıcı kılavuzundan sıkça sorulan sorulara kadar her türlü bilgiye erişimi sağlıyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, haksız rekabetle mücadelede somut bir adım attıklarını belirterek, meslekte önemli dönüşümlerin yaşandığını söyledi. Arıkan yazılımla ilgili şu açıklamayı yaptı: “TÜRMOB Genel Kurulu’nda onaylanıp, 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarında Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı” ile ilgili program 2015 yılında zorunlu olarak uygulanacaktır. Buna göre sözleşmeler elektronik ortamda düzenlenecek, rekabetle ilgili yaşanan sorunlar bu program vasıtasıyla takip edilecektir.
Haksız rekabetle mücadele eden meslektaşlarımızla, bu yazılımın uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü eksiklik, yanlışlık ve güçlüğü çözmek en büyük görevimizdir. Sizlerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda programın aksayan yönleri düzeltilecektir. Yazılımın başarısı siz meslek mensuplarımızın sahiplenmesi ölçüsünde olacaktır. Biz elimizden gelen her türlü çaba ile yarattığımız değerleri, siz değerli meslek mensuplarımıza sunuyoruz. Geleceğimiz ve daha saygın bir meslek yaratma çabamız için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor.
Yarınlarımızın bilgimiz, birikimimiz ve gelecek hayallerimizle şekilleneceğini biliyoruz.
Yarattığımız ve sonrasında yaratacağımız değişimi yaşantımızın her alanında gösterebilmemiz
dileğiyle…”

İSMMMO iletişimi güçlendirmek ve mevzuat
bilgilerinin daha hızlı meslek mensuplarına ulaşmasını sağlamak amacıyla “İSMMMO Cep” uygulamasını hayata geçirdi. Meslek mensuplarını
mail ile bilgilendirerek başlatılan uygulama, Google Play üzerinden indirilebiliyor. Cep telefonlarına yüklendikten sonra, mali rehber, danışmanlık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO
TV konularında yardım alınabiliyor. Ayrıca herhangi
bir konu hakkında sorulacak sorularda iletişim rahatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlanıyor.
İSMMMO Cep uygulamasıyla, Oda danışmanlarına anlık sorular iletilebilir, hesaplama
araçları işlemler sırasında kullanılabilir. Ayrıca ilgili konuyla alakalı eğitim videoları cep telefonlarından seyredilebilir.
Uygulamanın kullanımı öncelikle Android cep
telefonlarında başladı. Ardından Windows tabanlı cep telefonlarında da kullanılabilen uygulamanın yakın zamanda İOS işletim sistemini kullanan
cihazlarda da çalışabilmesi için geliştirme çalışmaları
devam ediyor.

İSMMMO HABER
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İSMMMO,
Cep’te…
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‘Etik yöneticileri yetiştiriyoruz’
Etik ve İtibar Derneği, çok genç olmasına rağmen,
toplam 130 milyar doları aşkın cirosu bulunan 110
kurumsal üyeye ulaştı. TEİD Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Buldurgan ve Genel Sekreteri Tayfun
Zaman, Bilgi Üniversitesi ile birlikte “İş Etiği
Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurduklarını
belirterek, “Amacımız, etik yöneticilerini yetiştirmek
ve şirketlerinde iş etiği kültürünü hakim kılmaları
için araçlar ortaya koyabilmek” diyor.

10 l İSMMMO YAŞAM

DEFNE DOĞAN

Türkiye’de 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma’nın acısı çok tazeyken Letonya’dan 54 kişinin öldüğü AVM çatısının çökmesi üzerine Başbakanın istifa ettiği haberi geldi. Yine hemen o
tarihlerde 300 kişinin öldüğü feribot kazasına müdahalede başarısız olduğu için eleştirilen Güney Kore Başbakanı istifa etti…
Türkiye’de ‘özür istifaları’ doğrusu pek rastlanır değil. Ne kamuda
ne de özel sektörde… Kamu yönetiminde hesap verebilirlik, elbette ki sadece etik ilkelerle de ilgili değil. Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda çok uzun bir yolu daha olduğu kesin. Ancak bazen yasaların, yazılı kuralların, anlaşmaların söz konusu olma-
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TEİD Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet
Buldurgan
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MeLeK YATırıMcı
TeİD’in Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdüren Mehmet Buldurgan, uzun yıllar özel sektörde profesyonel yönetici olarak çalıştı. Boğaziçi İşletme’yi bitirdikten sonra başladığı iş hayatında çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra Temsa Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. İş hayatında 33’üncü yılın sonunda ise önemli bir karar alarak kendi işini kurdu.
Önceleri KOBİ’lere şirket ortaklığı konusunda aracılık eden Şirket Ortağım kanalıyla melek yatırımcı ağı işine odakladı. Buldurgan, her yaşta girişimci olunabileceğini söylüyor. 2 yıl
önce yerli melek yatırımcı markası olarak tohumunu attığı Şirket Ortağım melek yatırımcı ağı,
geçen yıl eylül 6 ortaklı bir anonim şirkete dönüşmüş. Buldurgan, kurumsal ve Hazine tarafından akredite olmuş bir ağ olarak yoluna güçlü şekilde devam ettiğini belirtiyor.
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dığı durumlarda kişisel ilkeler ile tercihler ön plana çıkabiliyor. Böyle zamanlarda etik davranılması umuluyor. İşte Türkiye etik ve İtibar Derneği (TeİD) tam da
böyle zamanları, keyfi karar ve uygulamaları azaltmaya çalışıyor.
TeİD, “evrensel iş etiği ilkelerini Türkiye’de iş
yapan tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline getirmek” için çabalıyor. Diğer bir ifadeyle etiği,
yöneticilerin sahip olduğu kişisel bir değer olmanın ötesine taşıyıp bir şirket varlığı olarak benimsetmeyi hedefliyor…
Tabii TeİD’in uzmanlık alanı özel sektör. Ancak
İSMMMO Yaşam olarak konuk ettiğimiz TeİD Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan ve Genel Sekreteri
Tayfun Zaman’ın değerlendirmelerinden, etik kavramının nüfuz ettiği her toplumsal hücreyi değiştirebileceği sonucuna ulaştık. Yeter ki içselleştirilsin…
Buldurgan ve Zaman’ın sorularımıza yanıtları şöyle:
Mehmet Bey, Etik ve İtibar Derneği
genç ama hızlı büyüyor.
Mehmet Buldurgan: Haklısınız, 4 yaşında olmakla birlikte sektörel olmayan bir dernek için büyüme
hızı yüksek, etki alanı geniş bir dernek TeİD. 110’un
üzerinde kurumsal üyemiz var ve bu şirketlerin toplam cirosu 130 milyar doların üzerinde. OecD Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu, B20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu üyelikleri, Global ethics Network
Bölge Temsilciliği gibi görevlerimiz sayesinde alanımızda
dünyadaki ilerlemeleri takip edebiliyor, hatta projelerimizle o ilerlemelere destek verebiliyoruz.
Ben de 2013 yılından beri başkanı olduğum TeİD’de iş dünyasının birbirinden değerli yöneticileri ile
yönetim kurulunda bulunmanın ve Türkiye için önemli bir alanda derneğin çalışmalarına yön veriyor olmanın
mutluluğunu yaşıyorum.
TEİD’in faaliyetleri nasıl tepkiler alıyor?
Derneğin amacını aktarabilir misiniz?
Tayfun Zaman: Derneğimizin amacı evrensel iş etiği ilkelerini Türkiye’de iş yapan tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline getirebilmek. etik
kişisel tercihlerin, kişisel değerlerin çok ötesine taşınarak şirket varlığı olarak benimsensin istiyoruz. Böylece etik risklerin etkin yönetimine dair araçlar ortaya koyabilmeyi hedefliyoruz.
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TEİD Genel Sekreteri
Tayfun Zaman

ZİRVEDEKİLER

İSMMMO ÖrNeK
ÇALıŞMALArA
İMZA ATıYOr
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Meslek
örgütlerine etkin bir itibar yönetimi konusunda önerileriniz olursa öğrenmek isteriz.
Meslek örgütü, o mesleğin icrasına yönelik
standartları ortaya koyar; meslek erbabını bu standartlara uymak ve bir ortak kimlik oluşturmak üzere eğitir, geliştirir. Ortak değerleri ortaya koyar. O
bakımdan meslek örgütü, ortak etik değerler çerçevesinde iş yapma kültürünün gelişmesi ve meslek itibarının güçlenmesi için en etkin ve gerekli yapılanmadır. Tüm benzer meslek örgütlerine örnek
olacak çalışmalarını taktirle izlediğimiz ıSMMMO’nun bu başarısını geliştirerek sürdürmesini diliyorum.
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Hem üye sayımız hem de ulusal ve uluslararası kurumlarla yürüttüğümüz çalışmalar, aldığımız davetler iyi yolda olduğumuza işaret ediyor.
Bunu nasıl yapacaksınız? Planlarınızdan söz edebilir misiniz?
TZ: etik risklerin etkin yönetiminin
amaçlarımız arasında olduğundan bahsetmiştik.
Bilgi Üniversitesi ile birlikte “İş etiği Araştırma
ve Uygulama Merkezi” kurduk. Amacımız etik
yöneticilerini yetiştirmek ve onların etik riskleri ölçmeleri, yönetmeleri, raporlamaları ve şirketlerinde iş etiği kültürünü hakim kılmaları için
araçlar ortaya koyabilmek.
Bir diğer hedefimiz, etik yöneticiliğinin bilinen, tercih edilen bir meslek, bir idari fonksiyon olmasını sağlamak. etik yöneticisi bu denklemin olmazsa olmaz parçası.
Mehmet Bey, gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluk diz boyu. Ekonomiye
maliyeti nedir?
MB: Dünya Bankası verilerine göre yolsuzluk ekonomisi 1 trilyon doların üzerinde. Bu-

nun meşru bir gider kalemi olmadığını düşünürsek, her sene dünya kaynaklarının kötüye
kullanılması için ödenen 1 trilyon doların gerçek bedelini de anlamış oluruz. Belki 5, belki 10
trilyon dolarlık avantaj elde etmek için ödenen
bir para bu.
Gelişmekte olan ekonomilerde, bir şirket,
hiç yolsuzluğa karışmasa da dünyada yolsuzluk
diye bir olgu var olduğu için veriminin yüzde 22
ila 27’sini kaybediyor. Başka bir deyişle dünyada
yolsuzluk olmasaydı Türkiye’de 100 liraya
ürettiğimiz bir ürünü 75 liraya üretecektik. Yani
rüşvet vermeyenin yolsuzluktan etkilenmediğini söylemek mümkün değil. Onun için de yolsuzluk tüm şirketlerimiz için ortak bir mücadele alanı olmalı.
Türkiye’ye yönelik itibar algısı ne
seviyededir? İş dünyası perspektifinden
bakıldığında, bir ülkenin itibarının yansımasını değerlendiren ölçütler nelerdir? Türkiye’nin durumu hakkında bilgi verebilir
misiniz?
MB: Ülkelerin itibarının ölçümünde bir-
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BU BeYANNAMeYe
İMZA ATAN ÜYe OLUr
Toplam 130 milyar doları aşkın ciroya sahip 110 kurumsal üyesi olan TeİD’e
üye olanlar, yasalara tam uyum ile başlayan; insan hakları, işyeri güvenliği, hediye politikaları gibi detaylara doğru uzanan bir ortak etik beyanına imza atıyor. TeİD’in üyelik beyannamesi, tüm dünyada kabul görmüş ortak iş etiği ilkelerinin özünü oluşturan maddeleri bir araya getiriyor. TİeD’in etik beyannamesinin bazı maddeleri şöyle:
• Doğruluk ve şeffaflığı tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerimiz olarak kabul ederiz.
• Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklarız.
• İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa
karşı mücadele ederiz.
• Kayıt dışı istihdamda bulunmayız, işçi sağlığı ve güvenliğini gözetir, gençlerin, kadınların ve engellilerin adil istihdamını destekleriz.
• Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin özünü oluşturan 10 temel ilkeye olan desteğimizi beyan eder, bu ilkelere uymaktaki gönüllülüğümüzü idari yapımız ve şirket politikalarını yansıtırız.
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çok veri karşımıza çıkıyor. Dünya Bankası, Şeffaflık Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi global kurum ve STK’lar tarafından yapılan
ölçümleri takip ediyoruz. Bu ölçümlerin en tanınanlarından biri
Şeffaflık Örgütü’nün Yolsuzluk Algı endeksi… Türkiye ruanda’nın 11 sıra gerisinde ve oraya bu sene 14 sıra gerileyerek düştü. Bu düşüşleri ciddiye almamayı tercih edenler vardır elbette
ama bir de şu taraftan bakın, dünyanın en büyük 17. ekonomisi
olan Türkiye aslında var olan çok büyük yatırım çekme cazibesini bu endekslerdeki yeri yüzünden kullanamıyor. Sebebi ise çok
basit: Yatırım güvenli ortam sever…
Türkiye, ayrıca, ne yazık ki işçi ölümlerinde dünyada ilk sıralarda yer alan ülkeler arasında. Bu durumu ‘etik ve itibar’ açısından değerlendirebilir misiniz?
MB: Bu durumu etik ve itibar alanına taşımadan önce durmamız gereken birçok durak var. Çalışan sağlığı ve güvenliği ile
uluslararası anlaşmalarla mesafemiz malum. Modern ülkelerin
çoktan imzaladığı ve iç düzenlemelerini geliştirdikleri anlaşmalara biz başımıza gelen felaketlerden sonra imza atıyoruz. Bu
imza bir başlangıç; iç mevzuatınızı uygun hale getireceksiniz, denetim mekanizmalarınızı kurgulayacaksınız, sektör standartları oluşturacak ve geliştireceksiniz. İtibar bir sonuçtur. İyi uygulamalar olmadan, bu uygulamalar bilinirlik kazanmadan, bir iş
yapma kültürü haline gelmeden itibar oluşmaz. Yolumuz uzun
ama yürünmez değil…
Tayfun Bey, bu tablonun değiştirilmesinde muhakkak ki özel sektör yanı sıra kamuya da önemli görevler düşüyor. TEİD’in işbirliği arayışı söz konusu mudur? Ankara nasıl yaklaşıyor?
TZ: TeİD’in uzmanlık alanı özel sektör, kamu ile ilişkilerimiz
özel sektöre yönelik projelerimizin gerektirdiği ölçüde oluyor. Ancak buralarda hep takdir ve destek gördük. Kamu Görevlileri etik
Kurulu’nun projelerine destek veriyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrük müşavirleri dernekleri ile yürüttüğümüz bir projeye son derece yapıcı ve değerli katkılar verdi.
Şirketler açısından etik olmak kârlı mıdır? Ne gibi
avantajlar sağlar?
TZ: etisphereınstitute tarafından her sene Dünyanın en
etik 100 Şirketi “WMe” açıklanır. Bu şirketler etiği iş yapış biçimlerinin temel taşı olarak kabul etmenin yanında etkin bir etik
yönetim programına sahiptirler. 2005 – 2010 yılları arasında WMe
içerisinde yer almış şirketlerin Standardand&Poors da yer alan
rakiplerine göre yüzde 50 daha karlı oldukları görülmüştür. Yani
etik, etkin iş yapış biçimidir ve şirket değeri ile karlılığına direkt
yansır.
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Gerçekler OUT,
algı yönetimi IN

KAPAK

ILGIN ŞENYÜZ
“Bir şeyin gerçek olması pek o kadar önemli değildir; fakat gerçek olarak algılanması çok önemlidir.” Bu sözler Amerikalı
siyasetçi Henry Kissinger’e ait. Bu sözdeki anahtar kelime;
algı… Sanırım bu sözcüğe son aylarda kimse yabancı değil. Özellikle de “algı operasyonu” tanımlamasına… 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Ak Parti’nin ‘darbe sorumlusu’ gördüğü Hiz-
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met Hareketi’ni destekleyen medya kanallarında çalışan haberciler ve yorumcuların en çok kullandığı tanımlama olan “algı operasyonu” ne demek? Gerçekten kitlelerden gerçekleri gizleyerek,
yalanla algıyı yönetmek ya da yönlendirmek mümkün mü?
Algı yönetimi ilk kez ABD Savunma Bakanlığı içindeki birimler tarafından kullanılmış. ABD Savunma Bakanlığı tarafından
algı yönetiminin tanımı şöyle yapılıyor: “Algılama yönetimi, yabancıların her seviyedeki istihbarat birimleri ve liderleri de dahil
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eylemlerin tamamıdır.”
Algılama yönetimi, çeşitli yolları kullanarak, gerçekleri yansıtma, operasyon güvenliğini
sağlama, gerçeği gizleme ve çarpıtma, psikolojik operasyonları yönetme gibi unsurların bileşkesinden oluşuyor.

ALGI NEDİR?
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Algı yönetimini anlamak için ‘algı’nın ne
olduğunu anlamak gerekiyor. Uzmanlara göre,
algı aslında, nesne ve olaylara karşı organizmanın
yaptığı, anlamlı, sistemli ve toptan bir tepki… Algılar duyuların sonucu ortaya çıkıyor. Kişinin eski
ya da yeni bilgilerine göre şekil alan algı aslında bir kişilik tepkisi… Diğer bir deyişle bir kişide, bir şeyin algısı oluştuğu zaman, o şeyi tanıyor, biliyor demektir.
Peki algı yönetimi nedir? Algı yönetiminin
ilk çıkış kaynağı silahlı kuvvetler olsa da günümüzde halklar ilişkiler, pazarlama ve reklamın
ilgi alanı içinde bulunuyor. Zaten son yıllarda iletişim alanında kullanılan sihirli sözcük de “algı
yönetimi”… Bazı alan uzmanlarına göre, halkla ilişkiler literatüründe PR “public relations” yani
İnsanların gerçekleri net olarak
“halkla ilişkiler” sözcüğü yerine
görebilmesini algıları önlüyor. Medya
“perception management” yani
algı yönetimi kullanılmaya başlankimi zaman gerçekleri
mış.
gölgeleyebiliyor. Bir zamanlar
Gazi Üniversitesi İletişim Fayalnızca askeri makamların ilgi
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehalanına giren algı yönetimi bugün
met Sezai Türk, algılama yönetimisiyaset ve iş dünyasının başarısının
nin her geçen gün iletişim alanında
ardındaki itici güçlerden biri haline
önemini artırdığına değinerek, “Algeldi. Kimi uzmanlara göre algı
gılama yönetimi kimilerine göre heyönetimi etik değil hatta ‘ticari
def kitleleri kendi çıkarları doğrulsuçken’, kimilerine göre de başarıya
tusunda kandırmak ve onları kendi
hedefleri doğrultusunda kullanagiden yolun anahtarı…
cakları birer unsur haline getirmek
amaçlı bir iletişim disiplinidir. Kimilerine göre ise bir ürün, hizmet veya fikri satın
olmak üzere, bu ülkedeki geniş kitleleri kendi (ABD) hedefleri doğrulalma konusunda birinci aşama olan ikna etme yolunda kullanılması getusunda tavır almaları amacıyla, seçilmiş bilgi akışını ve somut belgeleri
reken olmazsa olmaz tekniklerin bütünüdür. İletişimin kızıl elması, ikyönlendirerek ya da reddiyesini oluşturarak, kitlelerin hislerini, güdünadır. İknayı gerçekleştirmek içinde ikna edilmesi gerekli olan kişi ya da
lenmelerini, düşünce sistemlerini etki altına almaya çalışmak için yürütülen
hedef kitlenin algısını bilmek önemlidir. Algıyı yönetmek aslında iletişimi
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de yönetmektir” diyor.
Türk’e göre iletişim, algılamayı yönetmek, davranış biçimleri oluşturmak ve iş hedeflerine ulaşmak için bir araç... Bu açıdan yapılan işin
ismi ne olursa olsun, hedef kitlesi tarafından olumlu algılanmak isteyen,
imajını ve itibarını güçlü tutmak isteyen bütün büyük şirketler hedef kitlesinin zihninde yer edecek, onların algılarını etkileyecek faaliyetlerde
bulunuyor. Çünkü insanlar gerçeklerden çok algılarına inanıyorlar. Algılama yönetiminin halkla ilişkiler mesleğinin psikolojik boyutunu oluşturduğunu belirten Türk, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Günümüzde reklamcılık, mesaj bombardımanı altındaki müşteriye ulaşmanın yollarını
aramakta. Biz farkında olsak da olmasak da günlük yaşantımızda milyonlarca mesajı zihnimiz algılamakta. Birçok iletişim uzmanı ve reklamcı,
bu mesaj kirliliğinin içinden sıyrılmanın yolunun ‘duygulara ve algılara seslenmekten’’ geçtiğinin farkında ve bunu da kullanıyor. Algılama
yönetimi halkla ilişkiler mesleğinin psikolojik boyutunu oluşturuyor.”

KAPAK

TEKNOLOJİNİN YÖNLENDİRME GÜCÜ

Prof. Dr. Sezai Türk’e göre, algılama yönetimi açısından en önemli konulardan birisi de teknoloji. Değişen teknolojiyi anlamak, algıyı yönetmek için çok önemli. Türk bu konuda şu değerlendirmeleri yapıyor:
“Mesajın iletilmesini sağlamak için medyayı yönetmek, doğru karışımı
yapabilmek gerekir. Mesajların güvenilirliği, etkinliği ve geçerliliği, kritik öneme sahip. İnsanlar için ne söylendiğinden daha çok, nasıl söylendiği
önemli. Bilim adamlarının söylediği gibi, “mantık ikna eder, ancak duygular motive eder’’. Algıyı yönetebilmek için tüketicinin motive edilmesi
ve onunla duygusal iletişim kurulması gerekiyor. Bu iletişim, ana stratejileri etkileyecek bir faaliyet haline gelmeli, yoksa bütün yapılan yatırımlar “sokağa atılan para’’ anlamına gelir.”
Günümüzde algı operasyonları yapıldığını söyleyenlerin en
önemli iddiası, gerçeklerin gizlenip medya yoluyla toplumun kurgula-
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nan gerçekliğe inandırıldığı… Aslında gerçeklik algısı insanın uygarlık
tarihinde filozofların en çok tartıştığı konuların başında geliyor. Antik
çağ filozoflarından Plato, gerçeği doğrudan görmediğimizi, onu dolaylı bir şekilde ya da “gerçeğin gölgesi” şeklinde algılayabildiğimizi anlatıyor. Aslında çoğu zaman bizim gördük dediğimiz şey aslında bizim
algılayabildiğimiz… Oysa gerçek, bu algıdan daha fazla şeyi ifade edebilir. Örneğin gözü kapalı bir adam, bir filin bacağını tuttuğunda “Bu
bir sütun olsa gerek” diyebilir. İletişim bilimci, Walter Lippman'a göre
algı ve gerçeklik arasındaki uçurum modern dünya ile daha da genişledi. Biz medyanın bize verdiği bilgilerle dış dünyayı görmekte, tanımakta
ve öğrenmekteyiz. Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk,kitle ileşitim araçlarının
‘gerçek’i nasıl gölgeleyebildiğini şu sözlerle anlatıyor: “Kitle iletişim teknolojisindeki gelişmeler bir yandan hayatı kolaylaştırmakta ancak öte
yandan da gerçek ve yanılsama arasındaki farkın ayrılmasında zorluk
yaratmakta. Medya, bilgiyi depolayan ve aktaran araçlar olarak tanımlanmaktadır. Algı yönetimi çerçevesinde ele alındığındaysa ise
medya “bilginin üretildiği, yansıtıldığı, abartıldığı veya çarpıtıldığı bir
araç” olarak tanımlanmaktadır.
Medya, demokrasilerde, yasama, yürütme, yargıdan sonra “dördüncü güç” olarak adlandırılmıştır. Medyanın bugün elinde bulundurduğu güç, kitleleri bir anda harekete geçirebilme, istenilen bir konu ya
da kişiyi gündemin birinci sırasına oturtabilme, halkı asıl dertlerinden
uzaklaştırıp insanlara “sahte ve sanal” bir dünyayı yaratmasıyla doğru orantılı olarak, etkinliği ve etki alanı büyüyen bir psikolojik silah biçiminde karşımıza çıkmaktadır.”

PR’IN BAŞ BELASI!

Marka ve İletişim Danışmanı Kerem Türkman, algılama yönetiminin
sivil değil askeri bir kavram olarak kalması gerektiğine inanıyor. Algılama yönetimini PR’ın baş belası olarak gören Türkman, “Ticarette algı
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yönetimi ile PR sıklıkla karıştırılıyor. Algıya dayalı
itibar yaratmanın ticaret kanununa göre suç olduğunu düşünüyorum. Ticari hayatta algılama yönetimi yapmak nitelikli suçtur. Algılama yönetimi
küresel hukukta da suçtur. Yaptığınız ortaya çıkarsa,
kolayca İnsan Hakları Mahkemesi’nde veya Savaş
Suçları Mahkemesi’nde yargılanabilirsiniz” diyor. Neden PR’ın algı yönetimini temel alamayacağını Türkman şu sözlerle açıklıyor: “PR, algı
yönetimini temel almayan, gerçek ve açık bir ilişki yönetimi yaparak güven ilişkisi yaratma üzerine
kurulu bir disiplindir. PR’ın temeli iletişim değil,
ilişki yönetimidir. PR yaparken bir markayı belli
bir kitleye beğendirmek için algılarını yönetmeye
kalkamazsınız. Tam aksine, onların sizi beğenmesini
sağlayacak kriterlerin neler olduğunu öğrenir ve
tam da onların olmanızı istediği şey olmaya çalışırsınız. Daha fazlasını önermek istiyorsanız,
bunu da iletişimle onlara aktarır ve ikna sürecini
başlatırsınız. İkna olmaları için en ufak bir masum
yalanı bile işin ve iletişim süreçlerinin içine katmamanız gerekir.”

KISA VE ETKİLİ KAMPANYA İÇİN…
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l Semih YALMA
Koç Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi
Algı yönetimi, bir öz varlık yönetimidir.
Algı bir kurum, oluşum ya da bir birey için en
değerli, korunması ve yönetilmesi gereken bir
değerdir. Bu konuda şöyle bir örnek verebiliriz.
Bir kişinin kendisi ile ilgili bir algısı var. Karşısında duran bir arkadaşının da onunla ilgili bir
algısı var. Birde burada o kişinin arkadaşının
onunla ilgili ne düşündüğü ile ilgili bir tahmini var. Burada bu üç etkileşim halkası birbirinden
ne kadar farklı bir içeriğe sahipse o denli algı
oluşamıyor. Aslında algı için bu halkaların bir hikaye çerçevesinde (ki bu hikaye algının
sahibi tarafından oluşturulmalı) birbirlerine yaklaşıyor olması gerekir. Bu sürece algı yönetimi diyoruz. Ben verdiğim eğitimlerde, önce algının ne olduğunu tanımlıyorum. Ardından
ekilmesi ve yönetilmesi gerektiğini örneklerle işliyorum. Son aşamada da bunun için bir
plan yapma yöntemimi uygulamalı olarak öğretiyorum. İş ve siyaset dünyası için algı yönetimi çok önemli çünkü direk başarıyı ya da elde edilmek istenen sonucu etkiliyor. Ayrıca devamlılık için mutlak olup finansal ve kaynaksal açıdan da verimlilik sağlıyor.

KAPAK

Kerem Türkman’a göre özellikle kısa vadeli
iletişim çalışmalarında veya kısa vadeli sonuç beklenen kampanyalarda algıları anlamak ve yönlendirmeye çalışmak önemli. Bunun nedeni çok basit; hedef kitle ve paydaşlar kısa süreli kampanyalarda deneyimleme (test etme) şansı bulamayacağı için algıları hedef alan kampanyalar kısa
vadede işe yarayabilir. Siyasi ve seçim kampanyalarının algılarda bırakacağı izin çok daha
önemli olduğunu belirten Türkman, Ak Parti’nin
seçim kampanyalarındaki başarısının nedenlerinden
birini şu örnekle açıklıyor: “Seçim kampanyaları
oy isteyen aday ile oy verecek seçmen arasında,
mesaj-performans açısından ters bir ilişkiye sahiptir.
Adaylar, seçilecekleri dönem, yani gelecek için vaatte bulunur ve seçmenden oy isterler. Seçmen ise
henüz performansını görmeden bir karar vermek
zorundadır. Burada da algıların ne olduğu çok önemlidir. Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim dönemi haricinde de seçmene sü-

HİKAYENİ OLUŞTUR
ALGINI DEğİŞTİR
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ALGILAMA
YÖNETİMİ
SUÇTUR!

KAPAK

l Kerem TÜRKMAN
Marka ve İletişim Danışmanı
Algılama yönetiminin gerçek bir uzmanını son
gördüğümde Ankara’da askerdim. Binbaşı, harp akademilerinde psikolojik harp okumuştu. Bir ara
“komutanım ben iletişim uzmanıyım, bu konuda sizden biraz bilgi alabilir miyim” diye sorduğumda yanıtı çok net olmuştu: Hayır! PR ve kurumsal iletişim süreçlerine bu kavram girdiğinden beri çok insanın ve uzmanın kafası karışık. PR ile algılama yönetimini, esasen taban tabana
zıt işler olduğu halde aynı şey zannedenler var. Diyebilirim ki algılama
yönetimi, PR’ın baş belasıdır.
Devlet, ulusal güvenliği sağlamak adına bu işin inceliklerini bilmelidir. Ancak işi bu olmadığı halde, istediği sonucu elde etmek için gündelik hayatta algılama yönetimi yapana çok açık bir şekilde ahlak eleştirisi yapabiliriz. Çünkü bu yöntem, sivil hayata indirilemez.
rekli “biz yaparız” ve “bunlar yapamaz” diye
propaganda yapması akıllıca bir mesajdır. Erdoğan bunu o kadar çok tekrar etmektedir ki,
seçmenin zaten iktidara getirmeden muhalefetin yapıp-yapamayacağını görebilmesi mümkün olmadığı için, bir şekilde Erdoğan seçmene “bunlara oy vermenize gerek yok” demiş
olmaktadır. Erdoğan’ın henüz girmediği seçimlerde bile favori gösterilmesinin bir nedeni de işte kurduğu bu algıdır. Muhalefet bir gün,
“Seçmenin algısında ben neredeyim, rakibim
nerede? Şu her gün konuştuğumuz kavramlar
nerede?” diye sorup öğrenmeye çalışırsa,
hangi mesaja daha çok yüklenmesi, hangi mesajı tekrar etmemesi gerektiğini daha net görecektir. Tabi bu mesaj tasarımı için işe yarayacak bir algı ölçümlemesidir, unutmayalım ki,
bu kadarı da muhalefetin seçim kazanmasını
sağlamaz. Çünkü muhalefet ne yapıp-edip, seç-
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Bence, ticarette algı yönetimi ile PR’ın sıklıkla
karıştırılıyor. Algıya dayalı itibar yaratmanın ticaret
kanununa göre suç olduğunu düşünüyorum. Ticari
hayatta algılama yönetimi yapmak nitelikli suçtur.
Algılama yönetimi küresel hukukta da suçtur. Yaptığınız ortaya çıkarsa, kolayca İnsan Hakları Mahkemesi’nde veya Savaş Suçları Mahkemesi’nde yargılanabilirsiniz. Bizim binbaşının bana bir bilgi
vermemesinin nedeni de budur zaten. Bu bilgiler açık
ve aleni olamaz.
Sivil hayatta da algılama yönetimi yapılan bir
iletişim projesini, bir yerinden falso verene kadar anlamanız mümkün olmaz. Bir ara kısa mesaj atılarak
kazananın belirlendiği türden yarışmalarda toplu SMS atan makineleri kiralayanlar oluyordu. Bu basit bir algılama yönetimi örneğiydi. Sosyal medyadaki trol hesaplar, yüzlerce, binlerce sahte hesap üretip onlar arasında yaratılan trafiği gerçekmiş gibi insanlara sunmak da öyle.
Bunlar suçtur ve itibar yönetiminin unsuru olamazlar.
Birçok alanda olduğu gibi iletişimde de bir “kayıt içi – kayıt dışı”
ayrımı yapacak olsaydık, kayıt içi ve legal olan iletişim yönetimine PR
diyecektik. Kayıt dışı ve illegal olan iletişime de algılama yönetimi diyecektik. Markalar algıyı ölçmeli ama algılama yönetiminden uzak durmalı.

menin kendilerini deneyimleyip memnun kalmasını sağlamalıdır. Ak Parti’nin yerel yönetimlerden bu 12 yıllık kesintisiz başarıya gelmiş olması, bunu çok iyi şekilde açıklamaktadır.”

BASKI REJİMİ VE ALGI YÖNETİMİ

Kerem Türkman’a göre işlerin normal yürüdüğü bir ülkede algılama yönetimi kavramı
halkın gündemine gelmez. Türkman, “Bir ülkede herkes algılama yönetimi kavramından
bahsediyorsa bunun iki sebebi olabilir: Ya ülkede gerçek bir baskı rejimi kuruluyordur. Veya
bu kavramı cümle içinde kullanarak “bakın ben
neler biliyorum” diye hava atan insanlar türemiştir. Bu ikisi de bizim ülkemizde olmayacak şeyler değil” diye görüşlerini özetliyor.
Peki bir olayda algınızın yönetilmeye çalışıldığını nasıl anlarsınız? Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üye-

si Semih Yalman aynı zamanda algı eğitimleri de veren bir ekibin lideri. Algıcı.com’un kurucusu olan Yalman, bugüne kadar 25’den fazla şirkette 2 bine yakın kişiye algı yönetimi eğitimi verdiklerinin söylüyor. Algı yönetimi eğitimlerine ilgi olduğunu belirten Yalman, “algınızın nasıl yönetilmeye çalışıldığını” şöyle anlatıyor:
“Algı ekilmeye başlandığında beraberinde bir manipülatif takdim ve yönlendirmeyi getirir. Bu subliminal yani bilinç altına da ekilebilir ya da çok şeffaf da yapılabilir. Mesela
sıkma portakal suyu seven biri kutu portakal
suyu içmeye başlayabilir. Sırf çevresindeki faktörler onu bunu sevmeye itebileceği gibi; film,
reklam, ünlü, bulunurluk, hayat tarzı, eşleştiği
markalar, kutunun içindeki tanecik ve kutu üzerindeki tarih aralığı da onu şeffaf bir şekilde
bu algı değişimine götürebilir.”
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EGEMEN ÜLKELER BU YOLA SIKÇA BAŞVURUR
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facturing public perception-kamuoyunun algılamasının
yönlendirilmesidir” açıklamasıyla ifade ederler.
Kamuoyu algısının yönlendirilmesinin uygulamadaki şekli çeşitlidir. Toplumun kabul edeceği olumlu kavramlar üzerinden de gidilebileceği gibi olumsuz olanlardan da yararlanılabilir. Bir örnek olarak,
önce korku-endişe yaratılır arkasından da yaratılan
bu duyguyla bireyler bilinçsiz bir şekilde savunma güdüsüyle bir araya getirilir. Kendilerinden farklı olanlara yani dışarıya kapanmaya yönlendirilirler.
Kamuoyunun algısını yönlendirme veya istenilen algıyı yaratma
terör örgütlerinin sıklıkla başvurdukları bir yoldur. Terör ve şiddet yoluyla
hedefledikleri toplumda devlete olan güveni sarsmaya, örgütün güçlülüğü ve haklılığına inandırmaya çalışırlar. Bazen öylesine ustalıkla kullanırlar ki ters kanaatler bile yaratırlar.

KAPAK

l İbrahim Çevik
Emekli Kamu Güvenliği Uzmanı
Ulus-devletler küreselleşmenin önündeki
önemli engellerdir. Ulus devletlerin siyasal sistemleri, kamuoyları üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda oluşturduğu hedeflerine şekil vermeye çalışırlar.
Siyasal sistemlerle kamuoylarını dönüştürmenin
en iyi sonuç alınan yolu, arzu edilen algıyı kamuoyunda yaratmaktır. Kendiliğinden değil, planlı bir çalışmayla belirli bir hedefe yönelik olarak toplumsal
kanaat yaratılması dünyaya egemen ülkelerin çok sıklıkla başvurdukları
bir yoldur. Sahte, yapay, yanıltıcı, ikna edici ve nihayet aldatıcıdır.
Araştırmacılar bunu; “medya ve entelektüel güç oluşumuyla halkın başkalarınınkini bizzat kendisinin algılamasıymış gibi kabul etmesi
bu projenin sonuçlarından biridir. İstihbarat dilinde bunun adı “manu-
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‘Baskılara
göğsümüzü
siper
ederiz’
Ulusal Kanal Genel Yayın
Yönetmeni Yener Güneş,
medyada alternatif seslerin
azaldığı bu dönemde Ulusal
Kanal’ın “hakikat kalesi” olma
işlevini sürdürdüğünü söylüyor.
Türkiye’nin ‘iç güvenlik paketi’
ile polis devleti olma yolunda
ilerlediğini düşünen Güneş,
“Korkmuyoruz!” demeyi de
ihmal etmiyor.
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AYŞEGÜL EMİR
29 Ekim 2000’de kuruldu. Tam 1000 ortağı var. Ortakları arasında aydınlardan sanatçılara işçilerden köylülere toplumun tüm kesimlerinden insanlar var. Büyük medya tekellerinin karşısına 15 yıl önce dikilen Ulusal Kanal, medyada alternatif seslerin azaldığı bu dönemde dimdik
ayakta… Temmuz 2013’ten bu yana Ulusal Kanal’ın Genel Yayın Yönetmeni görevini sürdüren
Yener Güneş, “Ulusal Kanal’ı kendi elleriyle, bir halk televizyonu olarak kuranlar büyük medya
tekellerinin karşısına dev bir kale dikmiş oldu. O kale, geride bıraktığımız 15 yıl boyunca bir emekçi kalesi, vicdan kalesi ve hakikat kalesi olma işlevini başarı ile sürdürdü” diyor.
Geçen yıl T1 yani ulusal kara yayın lisansını alarak, kablolu yayın hakkını elde eden Ulusal Kanal, Digitürk platformuna da girmek istiyor ama Yener Güneş’in deyimiyle Digitürk, kanala ‘ambargo’ uyguluyor. Ambargoyu aşmak için de mücadelesini devam ettiren kanal yönetimi,
dünyaya açılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Gezi eylemlerindeki yayınları ile geniş bir kesimin beğeni ve takdirini kazanan Ulusal Ka-
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Ulusal Kanal ile yollarınız nasıl kesişti?
Gerçeği arayan ve hakikat için
mücadele eden birinin, hele hele bir
TGB’linin (Türkiye Gençlik Birliği) yolunun Ulusal Kanal ile kesişmemesi
mümkün olabilir mi?
Ulusal Kanal’da hangi görevleri aldınız ve ne zaman genel yayın yönetmeni oldunuz?
Gazeteciliğe, Türkiye Gençlik
Birliği (TGB) Genel Sekreterliği’nin ardından 1 Temmuz 2012 tarihinde Ulusal Kanal’da muhabir olarak başladım. Muhabirlik görevinin yanı sıra,
Yurt Haberleri Müdürü olarak görev
yaptım. 2013 Temmuz ayından bu
yana Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyorum.
Ulusal Kanal nasıl kuruldu ve yayın çizgisi nedir?
29 Ekim 2000 tarihinde Ulusal Kanal’ı kendi elleriyle, bir halk televizyonu olarak kuranlar büyük
medya tekellerinin karşısına dev bir
kale dikmiş oldu. O kale, geride bıraktığımız 15 yıl boyunca bir emekçi kalesi, vicdan kalesi ve hakikat kalesi olma işlevini başarı ile sürdürdü.
Ulusal Kanal bin ortaklı anonim bir şirket. Ortakları arasında belediye başkanları, aydınlar, sanatçılar da var; köylüler ve işçiler de…
Ortaklarımızdan birisini okurlarınızla paylaşmak isterim. İzmir’in
Urla ilçesinde Bademler Köyü var. Bademler köylüsü geçimini zeytinden
sağlıyor. Ulusal Kanal kurulurken, köyün ortasına bir tane tanker konuyor. Köylüler her sabah tankere sürahiler dolusu zeytinyağını boşaltıyor.
Tankerin içi kısa bir sürede doluyor.
Köylüler bir tanker dolusu zeytinyağını götürüp fabrikaya satıyor.

YAYlA çOcUğU
Yener Güneş, Toros Dağları’nın çocuğu… “Annem beni güzel
bir günde, Toros Dağları’nın doruklarında dünyaya getirmiş. Yayla çocuğuyum” diyen Güneş’in annesi ve babası da işçiymiş. 7 kardeşli ailenin 5 numarası olarak 32 yıl önce dünyaya gelen Güneş,
ilk ve ortaöğrenimimi Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde tamamlamış. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü’nden mezun olan Güneş, yüksek lisans eğitimini ‘medya ve kültürel çalışmalar’ alanında görüyor. Bu yıl tezini vererek
mezun olmayı hedefliyor.
Yener Güneş’e hobilerini soruyoruz. Seyahat etmeyi
seven Güneş, hobilerini şöyle anlatıyor:
Fırsat buldukça tiyatro ve sinemaya giderim. Bir de yeğenlerimle konuşmak beni oldukça dinlendiriyor ve eğlendiriyor. Bir zorunluluk gibi olsa da seyahat etmeyi bir dinlenme ve eğlenme faaliyeti haline getirmeyi başarabildiğimi söyleyebilirim.

GÜNDEMİN SESİ

nal, polis tarafından da defalarsa basılmış bir medya kuruluşu. Yener Güneş, iç güvenlik paketi ile Türkiye’nin
polis devleti olma yolunda ilerlediğini
söylüyor. Ardından da ekliyor: “Polis tarafından defalarca basılan bir kanal olarak kendimiz adına özel bir tedirginliğimiz yok. Korkmuyoruz.
Milletimize yönelik saldırılar ve tehlikeler söz konusu olunca en öne atılır, bütün tehlikelere ve baskılara göğsümüzü siper ederiz.”
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Yener Güneş ile hem gündemdeki konuları hem de kanalın yayın politikasını konuştuk.
Yener Bey, gazetecilik serüveniniz nasıl başladı?
O serüven yeni başladı. Yolun
daha en başındayım. Öğrenecek şey
var. Gazetecilik aslında benim çocukluk merakım. Daha çocuk yaştan
itibaren gazetelerde beğendiğim
köşe yazılarının kesiklerini biriktirmeye, köşe yazarlarına mektuplar
yazmaya başlamıştım.
Bu mesleğe, ilköğretime giderken Alanya’da çıkan çağdaş Akdeniz gazetesini ve Aydınlık gazetesini dağıtarak başladım diyebilirim.
Sonra Gazipaşa lisesi’nin ilk dergisinin çıkışına önderlik ettim. Okulda
ve sınıfımda arkadaşlarımla beraber
haftalık duvar gazeteleri hazırlıyordum. Sonrasında pek çok gençlik dergisinin (Kampüs, Miras, Genç Adımlar, Dip Dalgası) kuruluşuna önderlik ettim ve o dergilerde Genel Yayın
Yönetmenliği yaptım.
Gazetecilik benim için büyük
bir tutku haline geldi. Yazmadan,
araştırmadan duramaz hale geldim.
Gazetecilik gerçeğin üzerindeki sis
perdesini aralayan kutsal bir meslek.
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İSMMMO
ÜYElErİnE
DAvET
vAr!
İSMMMO’nun faaliyetleri ve yayınlarıyla ilgili
değerlendirmeleriniz nelerdir?
röportaj talebinizin hemen
ardından ilk yaptığım iş İSMMMO
Yaşam dergisinin internet sitenizde
yer alan PDF'lerini incelemek
oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse piyasadaki pek çok dergiden daha nitelikli ve zengin içerikli eserlerlerle karşılaştım. Hem
görsel tasarımlarıyla hem de
içerikleriyle arşivlik dergiler üretmişsiniz. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyor, derginin çıkışına
öncülük eden İSMMMO’ya kocaman bir teşekkür ediyorum.
Birden fazla dergiyi çıkaran, broşürlerle, internet sitesi ve
sosyal medya aracılığıyla faaliyetlerini çok iyi duyurmayı başaran bir İSMMMO gerçeği var. Bu
tablo bütün odalarımıza örnek olmalıdır. Böylece hem odalarımız güzelleşecek, gelişecek ve görevlerini daha iyi yapacak. Böyle olması meslektaşlarımıza da
yeni iş olanakları sunacaktır.
Dergide bize röportaj fırsatı verdiğiniz için büyük mutluluk duydum. İSMMMO Yaşam Dergisi
okurlarını kanalımızı yerinde
görmeye, çay-kahve içmeye davet ediyoruz.
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ve o zeytinyağının parasıyla köyün muhtarını Ulusal
Kanal’a ortak ediyor. Bin ortağımızdan bir tanesinin
hikayesi böyle... 999 ortağımızın hikayesi de bundan
farklı sayılmaz. Ulusal Kanal büyük bir imecenin, paylaşımın ve dayanışmanın ürünü… Arkasında bir holding yok, iktidar yok. Böyle olunca da yalnızca halkına karşı sorumlulukları olan, halktan yana taraf olan
bir televizyon kanalı olmayı başarabiliyor.
Medyada alternatif seslerin azaldığı
bir dönemde, Ulusal TV'nin yayınlarının önemi ve değeri izleyici nezdinde yeterince anlaşılıyor mu?
Ekonomik krizin ilk vurduğu alan reklam
sektörü. ve reklam gelirleri medyanın ana gelir kalemini oluşturuyor. Ekonomik kriz koşullarında ilk kesintiye uğrayan alan da reklam sektörü oluyor. Televizyon pahalı bir oyuncak... Uydu kirası idi, vergisi idi vs. derken bir televizyonu ayakta tutmak oldukça
güç. Kanaltürk, Yeniçağ, ArT ve benzeri Tv’ler vardı
eskiden. Hızla kapandıklarını gördük.
Şimdi +1 uydu kirasını ödeyemediği için
sadece Digitürk’ten yayın yapıyor. Sokak Tv sürekli işçilerinin iş bırakma eylemleri ile anılan ve sürekli bant ile tekrar yayınları yapılan bir Tv haline geldi. Türkiye’nin en köklü Tv’lerinden olan
Yeniasır Tv kapandı. vatan gazetesi Ankara bürosunu, cumhuriyet gazetesi Adana bürosunu kapattı. radikal, Sol, Karşı gibi gazeteler tutunamadı.
Doğan, Demirören ve Doğuş grupları yüzde
30’ları aşan oranlarda küçüldüklerini açıkladılar.
Hal böyle olunca da medyada muhalif olarak kalmak
oldukça güçleşiyor. ve Ulusal Kanal 15 yıldır bir mucizeyi gerçekleştiriyor.
Medyada küçülme büyük oranda işçi çıkarma
şeklinde ilerleyen bir süreç. Bu durum beraberinde şunu
da getiriyor; muhabir sayısı azalan medya organları ajanslara, haber havuzlarına bağımlı hale geliyor.
Beraberinde büyük bir tektipleşme ve aynılaşma yaşanıyor.
Ulusal Kanal yukarıda özetlediğimiz durumu
her konuda halka dayanarak aşmayı başarıyor. 15
yıldır büyük zorlukları aşarak bugünlere gelinmesi izleyicilerimizin ve Ulusal gönüllülerinin televizyonumuzun

önemini yeterince anladığını ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Değilse, Digitürk’te olmamasına rağmen
bu kadar çok izlenen, konuşulan ve gündem belirleyen, gündeme yön veren bir Tv kanalı olmayı başaramazdık.
Holding ve havuz medyaları küçülürken biz dünyaya açılıyoruz. İran ve Mısır’da bürolar açtık. Suriye Devlet Televizyonu ile işbirlikleri geliştirdik. lübnan, Azerbaycan, venezuela ve çin’de işbirliği adımları attık. Kısa süre içerisinde bu adımlarımız ete kemiğe bürünecek.
Hazır “Digitürk” demişken… Digitürk
ile yaşadığınız sıkıntının boyutları nedir? Digitürk’ün Ulusal Kanal’ı platformuna dahil etmemesini bir “ambargo” olarak nitelendiriyorsunuz. Peki, “ambargo”yu nasıl aşabileceksiniz?
Birkaç yıldan beri Digitürk yayın platformunda yer almak için mücadele ediyoruz. Buna "mücadele" diyorum zira, normal koşullarda
ticari bir faaliyet yürüten ve kar amacı güden bu yayın platformu Ulusal Kanal'ı platformuna dahil etmemek konusunda büyük bir direnç gösteriyor. Digitürk'e yaptığımız başvuruların sonuçsuz kalması üzerine, yayın hayatının denetleyici ve düzenleyici Kurumu olan rTÜK'e müracaat ettik ve durumu bildirdik. rTÜK bu başvurumuz neticesinde aldığı karar ile Ulusal Kanal'ın Digitürk'e dahil edilmesi gerektiği konusunda karar verdi.
Ancak, Digitürk bu karara uymadı ve direnmeye
devam etti. Ayrıca, bu kararın iptali için dava açtı. Halen dava devam etmekte ve biz de bu davaya katılma yönündeki talebimizi mahkemeye ilettik. Ayrıca
rekabet Kurumu'nu da bu konuda harekete geçirmek
için gerekli başvuruları yapıyoruz. Hukuk mücadelesini
ısrarla sürdürmemize rağmen maalesef süreç yavaş
ilerliyor ve çeşitli bürokratik müdahalelere de maruz
kalıyor.
Burada önemli olan televizyon izleyicilerinin duyarlılık göstermesi ve Ulusal Kanal'a uygulanan bu
ambargoya tepki vermesidir. Zira Digitürk öncelikle
halkın gerçekleri öğrenmesinin önüne geçiyor; halkı
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çağırıldıkça ve zaman buldukça TGB ve TlB’nin etkinliklerine katılıyorum. TGB ve TlB’nin yayın organlarını (Kırmızı Beyaz-TaleBe) yakından
izliyorum. Öneri ve eleştirilerimi arkadaşlarımızla paylaşıyorum.
Türkiye'nin gündemi her zaman sıcak ve sıkıntılı... Dilerseniz biraz da gündemi konuşalım. “İç güvenlik paketi”ne diyorsunuz?
Anayasa hepimizin gözleri önünde çiğneniyor. Yargısız infaz döneminin taşları birer birer döşeniyor. Türkiye polis devleti olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün halkımızın en temel sorunu mal ve can güvenliğidir. Bu
paket halkımızın mal ve can güvenliğini de ayaklar altına alıyor.
Polis tarafından defalarca basılan bir kanal olarak paketin sizi tedirgin eden tarafları var mı?
Kendi adıma özel bir tedirginliğimiz yok. Korkmuyoruz. Milletimize yönelik saldırılar ve tehlikeler söz konusu olunca en öne atılır bütün tehlikelere ve baskılara göğsümüzü siper ederiz.
Çözüm sürecinde silah bırakma açıklamasıyla birlikte
yeni bir döneme girildi. Süreç ile ilgili genel değerlendirmeniz nedir?
Adına “çözüm” dedikleri o süreç aslında bir çözülme sürecidir. cumhuriyetimizi yıkmak, vatanımızı bölmek, milletimizi dağıtmak istiyorlar. Terör örgütüyle masaya oturarak çözüm olmayacağını 5 yaşındaki çocuk bile
bilir. Yaşanan bir çözüm süreci değildir. “çözüm süreci” olarak ifade edilen şey yalnızca AKP-PKK ortaklığından ibaret. Silah bırakılmadan, PKK terör örgütü dağıtılmadan çözüm olmaz.
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gerçek bilgiye ulaşmaktan mahrum bırakıyor ve taraflı tutumu
ile bizlerin haberleşme özgürlüğünü kısıtlıyor. Bildiğiniz gibi Digitürk, TMSF’nin kontrolünde bir kuruluş. Her yıl 600 bin dolara sırtını dönen bir Digitürk ve TMSF, devleti de büyük zararlara
uğratmaktadır. T1 lisansını nasıl almış isek, kablolu yayın hakkını nasıl elde etmiş isek, Digitürk platformuna girme hakkını da
öyle elde edeceğiz. ve hakkımızı söke söke ve elbette mücadele ederek elde edeceğiz.
Gezi olaylarındaki duruşunuz ve yayınlarınızın size
ne tür katkıları oldu? Geriye dönüp baktığınızda Gezi ruhu
sizce başarıya ulaştı mı?
“Gezi eylemleri”ne biz Haziran Halk Hareketi diyoruz. Bu
Harekete ilişkin olarak ABD’nin 2013 yılı İnsan Hakları İhlalleri raporu anlamlıdır. Orada “Gezi Eylemleri Ulusal Kanal nedeniyle Anadolu’ya hızla yayıldı” saptaması yer alıyor. ABD, Haziran Eylemlerini Ulusal Kanal’dan izlemiş ve eylemlerin Anadolu’da
bir çığ gibi yayılmasını, bir volkan gibi yükselmesini Ulusal Kanal’dan izlemiş.
Aslında bu saptama Ulusal Kanal’ın görevinin salt bilgi ve
haber vermekten ibaret olmadığı, halkı örgütlediği, harekete geçirdiği yani mücadeleye sevk ettiği gerçeğini de gözler önüne seriyor. Öyle
olmasaydı dağın başındaki Silivri’de tam 3 defa yüz binler buluşamazdı.
Ankara’nın bütün meydanlarında barikatlar yıkılamazdı. Bütün bu eylemlerin
öncüsü ve habercisi olan 19 Mayıs 2012 tarihinde İstiklal caddesi’nde buluşan 240 bin kişinin yürüdüğü, TGB önderliğinde gerçekleşen Diriliş Yürüyüşü yapılamazdı.
TGB’nin (Türkiye Gençlik Birliği) en önemli kurucularından
birisi olduğunuzu ve çok önemli görevler üstlendiğinizi biliyoruz.
Büyük bir birikimin sonucunda kuruldu TGB. Tarih bize, daha bugünden tarihe adını altın harflerle yazmayı başaran TGB’nin kurularından
biri olma şansını verdi. TGB’de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik
görevlerini yürüttüm. TGB’nin bir neferi, fedaisi olmak; benim en büyük
mutluluk kaynaklarımdan biridir. Geriye dönüp bakınca iyi ki türkü söyler gibi, halay çekermiş gibi o görevleri yerine getirmişiz diyorum.
TGB ve Türkiye liseliler Birliği (TlB) bugün de büyük görevler yapıyor. Gençliği Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde ve Bursa nutku’nda verdiği görevlerde birleştiriyor.
TGB ve TLB’ye katkılarınız devam ediyor mu? Ulusal Kanal- TGB ilişkisi nasıl?
İkinci sorunuzdan başlayayım. TGB’de 6 yıl boyunca görevler alan
birisi olarak, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki TGB’nin bu kadar hızla büyüyebilmesinin birinci sebebi, Ulusal Kanal’dır. O yıllarda TGB’ye katılan
her 3 kişiden 2’sinin TGB’yi Ulusal Kanal’dan öğrendiğini saptamıştım. Ulusal Kanal’ın her odasında, koridorunda Bir TGB’liye rastlarsınız.

İSMMMO YAŞAM l 23

DOSYA

Yatırımın güvenli limanı
Son dönemde dalgalı bir seyir izlese
de geleneksel yatırım aracımız altın,
güvenli liman olma özelliğini
sürdürüyor. Türkiye’de yastık altında
3-5 bin ton arasında altının
bulunduğu düşünüldüğünde önemi
iyice anlaşılıyor. Son iki yılda onsu
1.150–1.300 arasında olan altını,
global piyasalarda doların yükselişi
ve faizlerin artması beklentisi baskı
altında tutuyor. Böyle de olsa
dalgalı dönemde uzun vadeli yatırım
için en iyi alternatif yine altın…
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GAYE DELEN

Parlak sarı rengi, ışıltısı, ihtişamlı
görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakır... Doğumda, evlilikte, sünnette ve diğer özel günlerde verilen en önemli hediyelerin başında geliyor... Yüzyıllarca zenginliğin simgesi oldu… Türklerin de yıllardır
en gözde yatırım aracı durumunda. Genelde yastık altında saklanırken, günümüzde geliştirilen hesaplarla bankalarda
da korumaya alınıyor. Altından bahsediyoruz...
Hediye ve yatırım deyince Türkiye'de ilk akla gelen maden, altın. Bu, geleneksel yatırım aracından hiçbir zaman
vazgeçmeyen bir ülkeyiz. Dünyada sadece
talebin arttığı dönemde değil, her zaman

altına ilgi gösteriyoruz. Altın, mevduat hesaplarıyla bankalara yönelse de Türkiye’de
halen yastık altında 3-5 bin ton arasında
altın bulunduğu tahmin ediliyor.
Altın hem ziynet eşyası hem de tasarruf aracı. Türkiye, dünyanın da önemli altın tüketicileri arasında. Yaklaşık
3.500-4.500 ton arasındaki birikimle de
dünyadaki altın stoğunun yüzde 8’inin ülkemizde olduğu belirtiliyor. Kişi başına düşen altın miktarı 60 gramı aşıyor. Bu yıl
da Türkiye’de altının yatırımda gözdeliğini
koruması bekleniyor. Seçim ekonomisi ve
rekor kıran dolara karşı altın yine güvenli
liman olarak görülecek. Uzmanlara göre,
şu anda da yapılabilecek en iyi yatırımlardan biri altın. Yerli ve yabancı uz-
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manların hepsi altına yatırım yapılması yönünde görüşler dile getiriyor. Piyasalarda sıra
dışı tahminleriyle bilinen Saxo Bank Başekonomisti Sten Jakobsen, şu sıralar en çok altına yatırımı desteklediğini söylüyor. Jakobsen,
“Şu anda size satabileceğim 55 tane para birimi var. Ama şu anda almak istediğim tek şey
altın” diyor. Ünlü yatırımcı Dennis Gartman
da, "2015'te tek bir varlık alacaksanız bu altın olmalı" açıklamasını yaptı.

'İLGİ HİÇBİR ZAMAN KAYBOLMAZ'
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ALTIN YATIRIMI
NASIL YAPILIR?

Altın yatırımı fiziki bir şekilde yapılacağı gibi bankalar aracılığıyla da yapılabiliyor. Bankalarda bulunan yatırım araçları arasına altın fonları da dahil olmuş durumda. Altın yatırımının birkaç farklı yolu bulunuyor:
*Fiziki altın yatırımı: Güvenilir kuyumculardan alınabilir.
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın gibi altınlar seçilir, alım yapılır. Evde güvenilir bir yerde veya banka kasasında saklanır. Mevcut altını naklederken çalınma riski var, altını alacağınız zaman büyük miktarlarda paranın üzerimizde olma sorunu
var, altının saklanacağı yerin güvenliğini sağlamak gerekiyor. Altının anlık değişimlerinden yeterince yararlanamama ihtimali de
var.
* Bankalar aracılığıyla: Altın yatırımında internet bankacılığıyla işlemleri yapmak mümkün. Bunun için bilinen bir bankanın internet bankacılığı kullanılır. Yatırım olarak gram altın alınır. Altın yatırımı için bankalar tercih edilirken alım satım farkı
en düşük olan bankalar tercih edilmeli. Altının hareketlerini, kar
zarar durumunu internet bankacılığınızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.
* Altın sertifikası: Analistler, hırsızlıktan korkan ama aynı
zamanda fiziki yatırım yapmak isteyenler için altın sertifikalarını öneriyor. Altın sertifikaları yatırımcıların ellerinde fiziki altın
olmadan değerli metal sahibi olmalarını sağlıyor. Sertifikalar bankalarla yapılan anlaşmalarla elde ediliyor ve satın alınan kadar
altın bankalarca korunuyor.

DOSYA

İstanbul Kuyumcular Odası’ndan (İKO)
Gökhan Aksu, altının Türkler için geleneksel
bir yatırım aracı olduğunu anımsatarak, “Bu
özelliğini her dönem koruyor. Hem takı hem
de yatırım aracı olarak altına olan ilgi hiçbir
zaman kaybolmuyor. Daha çok güvenli liman
ve sigorta olarak tercih ediliyor” diyor. Aksu,
Türk yatırımcıların iç piyasada altın fiyatlarının 100 TL’ye yaklaşıldıkça satış yaptığını ve
dolar/TL kurunu da takip ederek yatırım kararı aldığını aktarıyor. 100 TL yatırımcı için kritik bir seviye. Altın fiyatlarının iç piyasada dolar/TL’nin artmasına bağlı olarak 100 TL seviyelerini görmüş olması piyasada yatırımcının elindeki fiziksel altını bozdurmasına neden oluyor. Aksu, ons bazında gerileyen altın fiyatlarına karşın iç piyasada yükselen fiyatların yatırımcının yüzünü güldürürken takı ve mücevher satışlarını
negatif etkilediğini belirtiyor ve ekliyor: “Kuyumcuların
daha çok altın bozdurmaya gelen vatandaşa hizmet
verdiğini söylemek doğru olacaktır. Bu durum hurda
altın dönüşünün hızlanmasına neden olurken kuyumcularda satıştan çok altın alımları etkili oluyor. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında altın satışları taksitlerin kalGökhan dırılması nedeniyle yarı yarıya azalmıştı. Bu durum, Ekim ayında bireysel
Aksu
kartlarda 4 taksit, şirket kartlarında ise 9 taksit uygulamasının başlatılması
ile ortadan kalktı. Buna karşın taksit sayısının sınırlandırılmış olması daha
önceki yıllarda yaşanan hacme ulaşılmasını etkiliyor. Buna ek olarak fiyatlardaki artış taksit olmasına karşın alımları olumsuz olarak etkiliyor.”
Aksu, altın fiyatlarının 2015 yılı seyriyle ilgili de şu değerlendirmeyi
yaptı: “Altın fiyatlarının 2015 yılının başından itibaren kararsız bir trend izlediği söylenebilir. Şimdilik en önemli konu ABD ekonomisine ilişkin gelen
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‘YATIRIM İÇİN VADEYİ
İYİ AYARLAMAK GEREK’
ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk, altının yıllarca hep biriktirme aracı olarak kaldığını aktararak, şunları söylüyor:
“Ata lira, tam altın, çeyrek altın gibi ürünlere her zaman
halk büyük rağbet gösterdi. Türkiye’de yüksek ayarlı altınlar tercih ediliyor. Tasarrufun altına yönelmesinin bir nedeni de karışık bir yatırım aracı olmaması. Örneğin, sermaye piyasalarında
hisse senetleri biraz daha profesyonellik gerektiriyor. Altına, 2015
yılından sonra da halkın ilgisinin sürmesi beklenebilir. Tabii ki önceki süreçlerden farklı olarak talep zaman
zaman azalma eğilimine girebilir. Fiyatlar düşünce talep artışı yaşanıyor.
Altın fiyatlarında son iki yılda kabaca 1.150–1.300 dolar ons
bandı arasında fiyatların dalgalandığını görüyoruz. Yaklaşık olarak
150 dolarlık bir band arasında fiyatların kalması sonrasında önümüzde dönemde bir kırılma sonrasında yeni bir trendin başlaması beklenebilir. Dolar ciddi oranda arttı.
Bunda FED etkisinin yoğun olduğunu
görüyoruz. Global anlamda doların
yükselişine ek olarak faizlerin de artmaya başlaması kuşkusuz altın fiyatlarını baskılayacaktır. Çünkü altının bir temettü ya da faiz geliri olmadığı için yükselen faizler paranın bu yöne kaymasına neden olabilir.
Halkımızın altını yatırım aracı olarak seçmesinin temel nedeni her noktadan ulaşabilirliğinin olması. Genel kanı ‘altın ne
olursa olsun altındır’ düşüncesiyle birlikte yatırımda altının ön
planda kaldığını görüyoruz. Altın alımı için doğru zamanı sabırla
beklemek gerekiyor. Ani hareketlerde yatırımcılar bu fırsatlardan yararlanamayabilir. Bu nedenle altın yatırımı için vadenizi
iyi ayarlamak durumundasınız. Bu görüşle birlikte daha kısa vadede altın yatırımı beklenen getiriyi sunamayabilir. Özellikle gram
altında hem dolar/ons hem de dolar/TL fiyatlarının takip etmek
gerekiyor.”
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verilerin piyasalar üzerinde nasıl bir etki yarattığına bağlı olarak fiyatların
nasıl tepki vereceği. Amerika Merkez Bankası FED’in faiz artırımına ilişkin
piyasalara verdiği mesajlar önemli. Beklentiler yılın ikinci yarısında FED’in
faiz artışına gidebileceği yönünde. Bu durum gelişmekte olan piyasalardan
para çıkışını hızlandıracaktır. Dolayısıyla piyasalarda dolar kurunun daha
da artabileceği ihtimalinin yüksek olması nedeniyle altın fiyatları baskı altında kalacaktır.”

UZUN VADELİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Finansbank Bireysel Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın da, altının son dönemde dalgalı bir seyir izlese de güvenli liman olma özelliği ile yatırımcılar tarafından her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirildiğini vurguluyor. Aydın, “Zaman zaman altına olan talep gerilese de ülkemizde geleneksel yatırım aracı olarak kabul edilen altının uzun vadede talep görmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Altına yatırım yapmak isteyenlere önerilerimiz, altını uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirmek kaydı ile portföylerinde belli
bir miktar bulundurmaları ve piyasadaki gelişmelere bağlı olarak görülen
fiyat dalgalanmaları karşısında temkinli hareket etmeleri yönünde” diye konuşuyor.
Aydın, altın fiyatlarının birçok dışsal faktörden etkilendiğini ve dalgalı bir seyir izlediğini dile getirerek, şunları söylüyor: “Altın fiyatlarının 2000’li
yılların başından itibaren yükseliş göstermesinde ABD ve Japonya Merkez
Bankaları’nın izledikleri para politikaları sonucu artan küresel likitidenin
etkili olduğu tahmin ediliyor. 2012’den itibaren altın fiyatları güç kaybetmeye başlamış, 2013’e de fiyatlarda sert düşüşler yaşanmış ve 1200 dolara kadar gerilemiştir. Bu gerilemeye neden olarak, yaşanan tüm parasal genişlemeye rağmen enflasyonda artış gerçekleşmemesinin ve özellikle ABD
verilerinde yaşanan iyileşme çerçevesinde FED’in tahvil alımlarını azaltmaya
başlaması görülmektedir. Ancak son günlerde bu veriler an be an değişmekte
olup altın fiyatları yukarı doğru hamleler de yapmaktadır.”

‘FİYAT DÜŞÜNCE ALINIR, ÇIKINCA SATILIR’

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de, altının
Osmanlı’dan beri tasarruf aracı olarak görüldüğünü anımsatarak, “Önceden tek yatırım aracı durumundaydı. Gayrimenkul de vardı ama bu kadar
revaçta değildi. Ayrıca bölgede çok sık gerginlikler yaşanması vatandaşın
altını güvenli liman olarak görmesini sağladı” diye anlatıyor.
Bu dönemlerdeki kadar olmasa da altına ilginin her daim sürdüğünü kaydeden Yıldırımtürk, altının son dönemdeki fiyatlarıyla ilgili şu bilgileri veriyor:
“2015’in ilk yarısında çok dalgalı bir seyir izlediğini görüyoruz. Böyle de devam edecek. Bu dalgalanmalar vatandaşa satış fırsatı da veriyor.
Altının gramı 85 TL’lere düşünce alım, 150 TL’lere çıkınca ise satış kararla-
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ALIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Altında bilinmesi gereken ayrıntılar da var. Altının en saf hali 24 ayar. Ayar seviyesi düştükçe
altın esnekliğini kaybediyor. Altın, gümüş ve bakır gibi madenlerle beraber işlenerek üç farklı ayarda satılıyor. 22 ayar altının yüzde 91.6’sı altın yüzde 8.4 ü ise diğer katkı madenlerinden oluşuyor.
l Daha yumuşak olduğu için 22 ayar genellikle bilezik yapımında kullanılıyor. Darphane tarafından basılan çeyrek, yarım ve ata liralar da 22 ayar altındır. 18 ayar altında bu oran yüzde 75
altın, yüzde 25 katkı madeni ile oluşurken, 14 ayar altında ise yüzde 58.5 altın yüzde 41.5 ise katkı madenleri kullanılıyor. Son dönemde bilezik ve diğer altın takıların imalatında kullanılan 8 ayar
altında ise bu oran yüzde 33.3 altın yüzde 77.7 ise katkı madenlerinden oluşuyor.
l Günümüzde genellikle çeyrek, yarım, tam, 2.5 ve 5'li olarak satılan Cumhuriyet ve ziynet
altınları yatırım olarak saklanıyor. Çeyrek ziynet altın 1.75 gram, Cumhuriyet ise 1.8 gramın katlarından oluşuyor.
l Ziynet altında işçilik farkı yüzde 10'un üzerinde, bilezikte ise yüzde 2 ile 5 arasında. Ziynet altına talep yoğunlaşınca, bunu fırsata dönüştürmeye çalışan ziynetçiler ortaya çıkıyor.
l Çeyrek altın yatırım için avantajlı değil. Maliyetinin çok üzerinde satılması ve alım-satım arasındaki farkın yüksek olması nedeniyle çeyrek yatırım için avantajını kaybetmiş durumda.
l Gram altın, 24 ayar olduğundan ve alım-satım arasındaki farkı düşük olduğu için yatırımın
için daha uygun.

DOSYA

rı alınıyor. Ama bütün tasarruf portföylerinde mutlaka yüzde 20 oranında
altın bulundurulması gerekiyor. Tabii ki
doğru zamanda, doğru fiyattan almak
ve doğru vade tanımak gerekiyor. Bu yıl
altında çok şaşırtıcı fiyatları da görebiliriz. Petrolde de benzer bir durum yaşandı. “
Altın yatırımının belli bir yaştaki insanlar için alışkanlık olduğunu da
dile getiren Yıldırımtürk, ancak yeni jenerasyonun buna çok fazla ilgi göstermediğini vurguluyor ve ekliyor:”Gençler fiziki alıma çok ilgi göstermese de
internet üzerinden al sat’lara ilgi duyuyorlar. Altın herhangi bir ihtiyaç olduğunda da en kolay paraya çevrilebilen bir emtia durumunda.Türkiye’de yastık altında da 3-5 bin ton arasında altın olduğu tahmin ediliyor.”
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RENKLİ YAŞAM

‘İyi makine şart değil’
Meslek
mensubu Aziz
Bişkin, kendini
fotoğrafçılık
alanında
yetiştirmiş bir
isim. Küçüklüğünden beri
meraklı
olduğu
fotoğrafı en
büyük hobisi
haline
getirmiş.
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GAYE DELEN

Aziz Bişkin, fotoğraf tutkunu meslek mensuplarından… Küçüklüğünden beri ilgilendiği fotoğrafçılıkta kendini yetiştirmeyi başarmış. Amatör olarak fotoğraf çekiyor.
Fotoğraf türleri konusunda çalışmaları olan Bişkin, şu anda
daha çok kuş ve manzara fotoğraflarına yönelmiş durumda
ama kendini makro fotoğrafçılıkta geliştirmek en büyük
isteği.
Bişkin, fotoğraf hobisinin uçsuz bucaksız olduğunu
anımsatıyor. Ona göre, bu alanda tam anlamda profesyonel
olabilmek için en çok haz aldığınız konu ve tekniğe yönelmeniz gerekiyor. Fotoğraf çekmenin belirli bir zamanı
olmadığını dile getiren Aziz Bişkin, “Yolda yürürken bile
karşınıza öyle bir an gelir ki belki o anı yakalarsanız; o
fotoğraf hayatınızın fotoğrafı olabilir. Örneğin, fotoğraf makinem yanımdayken bir mükellefe ziyarete giderken kaldırım kenarında bir çiçek gördüm ve fotoğrafladım. Daha
profesyonel fotoğraf makinemi alalı iki hafta olmasına karşın halen o fotoğraf en sevdiklerimin arasında yer alıyor”

diyor. Aziz Bişkin, belirli zamanlarda belirli bölgelerde özel
olarak zaman ayırıp fotoğraf çekmeye de gidiyor. O, ayrıca İSMMMO Bahçelievler grubunun da yaptığı bütün organizasyonların fotoğraf çekimini üstleniyor. Bir nevi
Bahçelievler Mali Müşavirler Grubu’nun gönüllü fotoğrafçısı…

AKTİF MESLEK MENSUBU

Meslek mensubu Aziz Bişkin, 31 yaşında. Celal Bayar Üniversitesi’nde muhasebe eğitimi aldıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne üçüncü sınıftan İşletme Bölümü’ne geçiş yaptı. Stajlarını tamamladıktan sonra 2011
yılında kendi muhasebe bürosunu açtı. Şu anda İSMMMO’nun Bahçelievler ilçe temsilci yardımcılığını yapıyor.
İSMMMO Gençlerle İletişim Komitesi’nde de görev alıyor.
Üniversiteden arkadaşı olan eşi Aslı Bişkin de kendisi gibi
mali müşavir.
Bişkin, küçük yaşlarından itibaren hep matematiği
sevmiş. En iyi dersleri hep sayısal olmuş. Rakamlarla içli
dışlı olması ve kişisel olarak kendisine yatkın olduğu için
bu mesleği seçmiş. Şu anda da mesleğini severek yaptığını
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anlatıyor. Mesleğe ilk girişi ticaret lisesinde okurken yapmış.

İYİ BİR GÖZ VE HAYAL GÜCÜ

Aziz Bişkin’in fotoğrafa ilgisi küçüklüğüne gidiyor. Kendini bildi bileli hep
fotoğrafa merakı olmuş. Çocukken ailesinin her türlü özel günlerinde özel anların fotoğrafını çeken hep kendisiymiş. Fotoğrafçılığa asıl merakı ise tam olarak
kendi ofisini açtıktan sonra artmış. Kısa sürede de en büyük hobisi haline gelmiş.
Bişkin, sanılanın aksine iyi fotoğraf çekmek için öncelikle iyi bir fotoğraf
makinesine ihtiyaç olmadığını vurguluyor ve ekliyor: “İyi bir göz ve hayal gücüne ihtiyaç var. Çünkü her iyi makine sahibi olan kişi iyi bir fotoğrafçı olamaz. Ama
bazen öyle şahane fotoğraflarla karşılaşıyorum ki aynı mekanda defalarca usta
fotoğrafçıların fotoğrafladığı bir objeyi bir başkası sıradan bir fotoğraf makinesiyle hatta bazen cep telefonuyla çok daha güzel fotoğraflayabiliyor. O yüzden
kimse kendisinde profesyonel fotoğraf makinesi yok diye fotoğraf sevdasından vazgeçmemeli. Eğer fotoğraf çekmeye gönül verdiyseniz de fotoğraf çekmekten üşenmemek lazım. Fırsat buldukça sürekli fotoğraf çekimleri denenmeli. Çünkü bazen
çok fazla sayıda fotoğraf çekersiniz içlerinden yakaladığınız bir kare sizi bile şaşırtır. “İşte fotoğraf budur” dedirtir size. O yüzden hiçbir zaman fotoğraf çekmekten
vazgeçmemek lazım.”
Onun takip ettiği fotoğrafçılar arasında Wilco van Herpen, Yusuf Kadri Şirinkan gibi ustalar bulunuyor. Sürekli iletişim halinde olduğu Gaziantep’te doktorluk yapan Mehmet Beyhan Şahan ve Avukat Metin Burak Kınacılar gibi kendisi gibi amatör çekim yapan dostları da var. Bunun dışında artık günümüzün vazgeçilmezi sosyal ağlar sayesinde birçok fotoğrafçıyı takip etmeyi ihmal etmiyor.
Kendi fotoğraflarını da aynı platformlarda paylaşarak olumlu veya olumsuz olsun eleştiriler alarak kendini geliştirmeye çalışıyor.

SERGİ AÇMAK İSTİYOR
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Aziz Bişkin, bugün geriye dönüp baktığında mesleğin saygınlığının daha fazla arttığını ama halen yeterli düzeye ulaşamadığını gördüğünü vurguluyor. Bişkin, şu görüşleri dile getiriyor: “Önce insan kendini düzeltmeli düşüncesiyle kendim daha kaliteli hizmet vermek için elimden geleni yapıyor, ayrıca sekretarya ve
odadaki görevlerimin de gereği diğer meslek mensuplarının da elimizden geldiğince bu bilince kavuşmasını
sağlamaya çalışıyorum.
Muhasebecilik, yeni meslek yasası ve bilinçlenmenin sonucunda daha profesyonel bir yapı aldı. Ancak bu
ilerleme yavaş oluyor. Bunun da nedeni bağımsız denetim gibi aslında mesleğimizin özünü oluşturan bir konudan bizi uzak tutarak, bizi mesleğimizden soğutmaları. Aslında bizi uzaklaştırmak yerine teşvik etmeliler. Zaten bilgiye aç ve hevesli bir kitle var. Bu kitlenin 15 yıl gibi saçma sapan bir sınırlama getirilerek engellendiğini düşünüyorum.”

R E N K L İ YA Ş A M

Aziz Bişkin’in, fotoğrafçılıkta ileriye dönük hedefleri arasında her fotoğrafçının
da hayali olan sergi açabilecek düzeye ulaşmak var. Bişkin, “Ancak şu anda bu
yolun en başındayım. Bir sergi açabilecek düzeye ulaştığımı benden ziyade fotoğraflarımı yorumlayan insanların belirleyeceğini düşünüyorum” diyor.
Aziz Bişkin’in fotoğraf çekmenin dışındaki hobileri ise spor yapmak, futbol
oynamak ve maket objeler yapmak. Vakit konusunda eskiden çok fazla sıkıntı çektiğini söyleyen Bişkin, şu değerlendirmelerde bulunuyor:
“Ancak muhasebe büromuzun daha kurumsal bir yapıya bürünmesiyle, çalışan personelin daha bilgi birikimi yüksek kişiler olmasından ve daha planlı çalışmaya başladıktan sonra zaman sorunu yaşamamaya başladım. Hobilerim, öncelikle bana hayatın ve mesleğin getirdiği stresten kurtulmamı ve gündelik yaşamda
karşılaştığımız olumsuz olaylardan kaynaklanan stresi daha kolay atlatmamı sağlıyor. Dolayısıyla gündelik yaşamdaki streslerimizi mesleğimize yansıtmıyoruz ve
daha dinç, sağlıklı ve zinde bir kafayla mesleğimize odaklanabiliyoruz. Bu nedenle
de bütün meslek mensuplarına, kendilerine yakın hissettikleri hobilerin peşinden
koşmalarını tavsiye ederim.”

‘MESLEĞİN
SAYGINLIĞI ARTTI’
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YAŞAM’IN PORTRESİ

Hüzünlü
şarkıların sesi
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Yonca Lodi, müzik piyasasının
yetenekli ve iyi yetişmiş
sanatçılarından… He zaman işiyle
gündemde olan Lodi, parçalarındaki
hüznü gerçek kişiliğinden ayrı
tutuyor. Lodi, “Hüzünlü parçalar
yazıyorum diye “melankolik birisi”
değilim. Sadece içi boş şeyleri
söylemeyi sevmiyorum” diyor.
OCAK-ŞUBAT 2015

BAnU BOZDEMİr
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ÜSTADLArDAn
DErS ALDı
İstanbul doğumlu olan Yonca Lodi'nin çocukluğunun
büyük bir kısmı Beşiktaş'ta geçti. Kariyerinin temelini lise
yıllarında attı. Okul orkestrasıyla çeşitli yarışma ve konserlere katıldı. Lise 2. sınıfta Çağdaş Müzik Merkezi'ne
kaydoldu. İki yıl süreyle, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden Mine Mater ve Timur Selçuk’tan şan,
solfej ve armoni dersleri alarak, 1992 yılında yetenek
sınavını birinci olarak geçti. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Opera-Şan Bölümü’nde eğitimine devam etti. Prof. Dr. Güzin Gürel, Yekta Kara, Selçuk Uraz gibi hocalarla şan, solfej, piyano,
armoni, sahne ve mim çalıştı. 1993'te arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubuyla profesyonel olarak sanat hayatında
yerini almaya başlayan Lodi, 1996 yılında Sony Müzik
ile albüm anlaşması imzalayarak 1999 yılı Mayıs ayında, kendi adıyla ilk albümünü çıkardı. 1999 yılı Kasım
ayında, Metin Altıoklar'ın Asansör filminde, başrol
oyuncularından Mustafa Uğurlu ile Budur Abi adlı parçayı seslendirdi. 2000 yılı Eylül ayında, Yavuz Bingöl'ün
Üşüdüm Biraz albümünde yer alan Aşar Gidersin ve Yalnız Şarkı adlı parçasında düet yaptı.

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

Yonca Lodi müzik piyasasının başarılı isimlerinden. Mine
Mater ve Timur Selçuk’tan şan, solfej ve armoni dersleri alarak konservatuara hazırlandı...
1992 yılında yetenek sınavını birinci olarak geçti. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Opera-Şan Bölümü’nde eğitimine devam etti. Prof. Dr. Güzin Gürel, Yekta Kara, Selçuk Uraz gibi hocalarla şan, solfej,
piyano, armoni, sahne ve mim çalıştı. 1993'te arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubuyla profesyonel olarak sanat hayatında yerini alan Yonca Lodi, 1996 yılında Sony Müzik ile albüm anlaşması imzalayarak 1999 yılı Mayıs ayında, kendi adıyla ilk albümünü çıkardı.
Beşinci albümü “12 Ay”ı geçen yıl piyasaya çıkaran Yonca Lodi, 2013 ve 2014 yıllarında, aralarında Onur Akın, Murat Yeter, Ozan Doğulu ve Kayahan’ın bulunduğu sanatçıların albümlerinde “Hala Koynumda resmin”, “Deli Efe”,
“Hangisine Yanayım”, “Gözlerinin Hapsindeyim” şarkılarını seslendirdi. Yonca Lodi, seslendirdiği dizi ve film müzikleriyle de
adından söz ettiriyor.
Sanatçı, “Aramızda Kalsın” (2013), “Alın Yazım”
(2014) dizileri ile “Arı Maya” (2014) ve Çanakkale Zaferi’nin
100. yılı için çekilen “Son Mektup” (2015) sinema filmlerinin
şarkılarını seslendirdi. Çok yönlü bir müzik yorumcusu olan
Yonca Yodi, “Müziğin hedef kitlesi olmaz; kim hangi şarkıdan
ne almak istiyorsa alır” diyor. Yazdığı hüzünlü şarkılarla da
tanınan Lodi ile çalışmalarını ve müzik piyasasını konuştuk.
Günümüz teknolojik şartları içinde albüm çıkarmak eskisi kadar etkili değil galiba?
Etkili değil demeyelim de kolay değil diyelim. Bizim için
de dinleyici için de hala albüm çok önemli. Şartlar zorlaştı, maliyetler yükseldi. Aslında her sektörde yaşanan kriz, bizi de
etkiledi. Ama bir şekilde de devam ediyor.
Son albümünüzün isminin 12 Ay olması, ‘her ay
dinleyebilirsiniz’ etkisi yaratmak için mi?
O mantıkla konulmadı. 12 ay diye parça da var albümde.
Bir de hazırlık süreci anlatılıyor. nasıl ki her yönetmen çektiği filmde duygusunu aktarırsa, biz de albümlerimize sesimizi
vermiyoruz sadece; bütün duygularımızı, hazırlık aşamasında yaşadıklarımızı katıyoruz. 12 ay dinleyinden daha derin
bir anlamı var yaşadıklarım ve hissettiklerime dair.
Filmlerin hedef kitlesi vardır. Sizce müziğin de
hedef kitlesi var mı?
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“HEr ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTAnLıK DEğİL”

YAŞAM’IN PORTRESİ

Yonca Lodi’ye “Şarkıcı olarak yaşadığınız sorunlar nelerdir?” diye sorduğumuzda “Hiçbir şey güllük gülistanlık değil, öyle olursa savaşmaya değecek bir şey
olmaz” diyor. Genç şarkıcı müzisyen olmak isteyenlere de bir mesaj gönderiyor: “Biz de şarkıcı, müzisyen olmak istiyoruz diye bir sürü insan yazıyor bana. “Emin
misiniz?” diye soruyorum. Bir kere herkesten fazla çalışmak zorundasınız. Çok renkli görünüyor ama o renkliliğin içinde büyük mutsuzluklar da olabilir.”

Müziğin olmaz, kim hangi şarkıdan ne almak istiyorsa alır. Hedef
kitleyi belirleyemez; bunun testini de yapamazsınız. Öyle bir genelleme yanlış olur, bu şarkının alıcısı kimdir diye sorulmaz bence.
Albümde size ait bir parça var; Joker. Biraz onun hikayesini dinleyelim. Ayrıca neden sizden tek parça?
Albümün joker parçası en son girdi albüme. Bu sefer biraz daha yoruma, 12 ayın hikayesini anlatmaya daha çok kafa yordum. Birçok başka şarkımda var ama bu albümde bir tane oldu. Bu parçaları ben yaptım,
kendi albümüme koyayım fikrini çok doğru bulmuyorum. Diğer parçaların üstüne çıkarmak tarafsız olamamak gibi geliyor. Ben kendi yaptığım
parçalara diğerlerinden daha acımasızım. Bu albümde bir tane oldu, diğer
albümde on iki tane olur. Bunun matematiği yok…
Sizin parçalarınız genelde hüzünlü oluyor. Bu bir tercih mi
yoksa iç dünyanızdan kaynaklı bir yansıma mı?
Ben gülmeyi ve kahkaha atmayı da çok seven, hayata pozitif ve gırgır tarafından bakmayı seven biriyim aslında. Hüznü her insan kadar severim. Belki biraz daha duygularımı dinleyerek ve algılarım açık yaşıyorum. Çünkü yazıyorum, öyle olunca başkalarının hayatına biraz daha farklı bakıyorum. Hüzünlü parçalar yazıyorum, “melankolik birisiyim” diye bir
şey yok tabii. Sadece hikayeleri iyi anlatıyorum diyebilirim böyle bir şey
yakıştırılıyorsa. Ama çok hareketli şarkılarım da var. Ben onları söylemeyi de seviyorum. Sadece içi boş şeyleri söylemeyi sevmiyorum. Yaptığım
müziği söz ağırlıklı yapıyorum sonuçta.
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Sesinizi korumak için neler yapıyorsunuz?
Sigara ve alkol kullanmıyorum. Ben opera eğitimi aldım, başından
beri bize söylenen şey oydu. Zaten sevdiğim ve bünyemin alışık olduğu şeyler değil, içmedim ve olabildiğince de uzak durdum. Uykusuzluktan uzak
durmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bakmaya çalışıyorum kendime.
Dizilere de müzik yapıyorsunuz. Bazen dizinin önüne geçen parçalar oluyor…
Sektör dizi müziğinin önemli olduğunu anladı, izleyiciler de farkında.
Akılda kalıcılığı daha fazla oluyor dizinin, hele de özdeşleştiyse o şarkıyla. Biz bu işi yeni keşfettik. Oysa Amerikan sinemasındaki kareler, müzikler
hafızamızda. Aynı şey bizde de oluşmaya başladı. Önce sinema sektöründe,
sonra da dizilerde... Yapımcıların müziğin önemini anlaması çok güzel bir
şey. Çok sevdiğim bir dal çünkü; kendi iş rutinimin biraz daha dışında. Yaptığım müzik diziyle de özdeşleşince çok mutlu oluyorum.
İyi bir şarkı bulmak artık zor mu?
Evet zor çünkü neye göre iyi şarkı. Sınıflandırılamadığı için de zor
tabii ki.
Ama bir parçayla zirveye oturan kişiler de var.
İyi çıkış yapmak tabii ki önemli. 99 yılındaki bir ödül töreniyle ilgili bir tweet atmış bir takipçim. Ben de şöyle demişim, “10 yıl sonra da
burada olmayı diliyorum. Benim ödülden anladığım bu” demişim. Kalıcı
olabilmek, çizgini bozmadan işini yapmaya çalışmak, samimi ve inandırıcı olmak. Gerçek olmak çok önemli…
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Piyasada bir rekabet olduğuna inanıyor
musunuz ve siz neresinde görüyorsunuz kendinizi?
Çok içinde değilim o rekabetin. Ben sadece bir
öncekinin üstüne çıkmaya çalışırken kendimi zorluyorum. Yoksa biri ne yapmış, ben daha iyisini yaparım’ın çok faydası yok. Ve aldatmaca. Onun yaptığı
şeye özenirken aslında kendi yaptığın şeyin de
muhteviyatını ucuzlatırsın. O yüzden insanın kendisiyle yarışı en doğrusu, en güzeli. Aslına bakılırsa az
kişiyiz bu sektörde ve herkes bu şartlara rağmen işini yapmaya çalışıyor.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Çanakkale’nin 100. Yılı için Son Mektup diye
bir film çekildi ve onun şarkısını ben söyledim. Çok
güzel bir şarkı ve benim önemsediğim bir proje. Bir
de yeni sezonda yeni bir dizi şarkısı yayınlanacak.

Arı MAYA
İÇİn ŞArKı
SÖYLEDİ
31 Ekim’de vizyona giren Arı
Maya filmi için iki şarkı söyleyen Yonca Lodi, "Daha önce çeşitli diziler için
şarkı söylemiştim ama bir sinema filmi, özellikle de animasyon için ilk kez
şarkı söyledim" diyor. Arı Maya’nın çocukluk günlerinin vazgeçilmez kahramanı olduğunu söyleyen Lodi, şimdiki çocukların da Arı Maya ile tanışacak olmasına çok sevindiğini belirtiyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

Timur Selçuk’tan ders, konservatuar eğitimi ve sonrasında
daha pop ağırlıklı parçalar…
Çünkü ben konservatuarla birlikte sahneye çıkmaya başladım. Orkestra solistliği yapmaya başladım ve
dinleyiciyle göz göze olmayı, yakın diyalogu çok sevdim. Oradan devam ettim, yaptığım işi çok seviyorum. Seçimimden hiç pişman olmadım.
Ses yarışmalarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz?
Bir yere varacak mı bilmiyorum,
şunun altının çizilmesi lazım. Herkes
okul okuyacak kadar şanslı olmayabilir.
O bir dolu kurslar ve eğitmek için yöntemler var. Hiçbirini yapamadın diyelim ama şarkı söylemek isteyen insan
sahneye çıkmalı. Sonra yolu yarışmaysa
kendisi bilir tabii. Yıllarca gördük ki yarışmalardan sonra sonu hep hüsran oluyor. Olmayan da var yarışma sayesinde
iyi şeyler yapanlar da var. renkli
dünyanın renkli aldatmacası olmasın
diye dikkat etmek gerek.
Size jürilik gelse kabul eder
miydiniz?
İçeriğine bağlı. Ama çocuklarla
ilgili olana üzülürdüm herhalde. Çocuklar büyük hayal kırıklığına uğruyor
çok üzülüyorum. Hiç kimse kötü niyetli
değil format öyle ama üzülürdüm. Üç
meslektaşım da çok güzel davranıyorlar
çocuklara, çok hassaslar. Diğer yarışmalarda da öyle jüri çok hassas zaten.
Ama burada iş ailede bitiyor çocuğunu hazırlaması lazım yarışmanın formatına. Peki siz kimleri dinlersiniz?
Herkesi dinlerim. Farklı farklıdır. Bir gün Musa Eroğlu, bir gün
Amelia rodriguez mesela. Bülent Ortaçgil, Oueen, notre Dame Paris, Abba
gibi. Ama tamamen ne denk gelirse…
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KARİYER

Profesyonelce istifa ediyorum!
İşyerlerinde istifa etmek
de çalışmak kadar
normal bir durum. Ancak
istifa ederken dikkat
edilmesi gerekenler var.
Köprüleri yakmamaya
çalışın. Sonradan
pişmanlık duyacağınız
şeyler söylemeyin. En
önemlisi de ihbar
sürelerine dikkat ederek,
istifa mektubunu
zamanında ve
profesyonelce verin.
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GAYE DELEN

Yeni bir iş buldunuz, işinizi sevmiyorsunuz, müdürünüzle
elektriğiniz uyuşmadı ya da işten
çıkarıldınız… Bütün bu durumlarda şirketten ayrılışınızla ilgili
yapmanız ve yapmamanız gerekenler var. Uzmanların önerisi, ayrılmanın verdiği rahatlıkla sonradan pişmanlık duyacağınız açıklamalar yapmamanız yönünde.
Olumsuz düşüncelerinizi dile getirmeyin. Diğer çalışanları olumsuz etkilememeye
çalışın. Uzmanlara göre, “Eğer söyleyecek iyi bir
şey yoksa söylenecek bir şey yok demektir" sözünü unutmayın. İşyerlerine veda etmede dikkat edilmesi gereken başka şeyler de var.
İnsan kaynakları uzmanı Gökhan Cura,
Türkiye’de işten ayrılma kültürünün mavi yakalı

ve beyaz yakalı çalışanlar olmak üzere iki
grupta değerlendirilebileceğini söylüyor.
Cura, “Mavi yakalı çalışanlar yeni iş bulduğunda hemen ayrılmak istiyor. Yasal ihbar süreleri ve işverenin zor durumda kalması onları çok ilgilendirmiyor. Beyaz yakalılar ise genelde idari kısımda oldukları için işten ayrılırken iş devir teslimi yapmak zorunda. Yeni gelen çalışana işini göstermek zorunda kalıyor. Türkiye’de daha
Gökhan çok insanlar ücret ya da konum için işleCura rinden ayrılıyor” diyor.

İHBAR SÜRELERİNE DİKKAT

İşyerlerinden istifa etmek, çalışmak kadar
normal bir durum olarak algılanmalı. Cura, ancak
her şeyde olduğu gibi dikkat edilmesi gerekenler
bulunduğunu belirtiyor. Bunları yasal ve sosyal boyut olarak ikiye ayırmak mümkün.
Cura, bu konuda şunları anlatıyor: “İstifa
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ederken yasal boyut açısından ihbar sürelerine
dikkat edilmeli. Eğer ihbar süresine kadar çalışmak istemiyorsanız işverenin bu süre kadar
tutarı maaşınızdan kesme inisiyatifi var. İstifa
etmeden istifanın nedenini belirten bir istifa dilekçesi yazılmalı ve tarih atılmalı. Diğer yandan
ise hiçbir zaman boş bir kağıda imza atılmamalı.
Bu durumu farklı niyetlerle kullanacak insanlar olabilir.
Sosyal boyutu ele almak gerekirse, iş dünyası sanıldığı kadar da büyük bir dünya değil.
Bu nedenle eski çalıştığınız bir yerden ayrılırken kavga gürültü yapıp ayrılmak yerine herkesin gönlünde iyi bir yer edinerek ayrılmak her
zaman doğru olacaktır. Huzursuzluk yaratarak
ayrılmak zaten ahlaki değildir. Tabii ki iki tarafın da kalbi kırılmadan yollar ayrılmalı.”

ACELE ETMEYİN

HAKLARINIZI İYİ ÖĞRENİN

Gökhan Cura, çalışanların birçok hakkı
bulunduğunu aktararak, şunları vurguluyor: “Ça-
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Artık bulunduğunuz işyerinde zamanınızın dolduğuna inanıyorsunuz ve ayrılmaya karar
verdiniz. Profesyonel bir vedanın en önemli adımı istifa mektubu. Mektubunuzu vermeden önce
işten ayrılma niyetinizi yöneticinize söylemeniz, şirketinize değer verdiğinizi göstermesi açısından öneriliyor. İstifa ederken şunlara dikkat edilmesi öneriliyor:
l İstifa mektubunuz kısa olmalı. Lafı fazla dolandırmadan sonuca gelmelisiniz.
l İşi bıraktığınız tarihi mutlaka yazın. Ayrıca mektubun girişinde işe başladığınız tarihi ve hangi konumda çalıştığınızı da belirtin.
l Mektubun olumlu bir üslupla yazılmış olması önemli. İşi ve işvereninizi istifa mektubunda eleştirmenin bir anlamı yok. Ancak işi tam olarak neden bırakmak istediğinizi mutlaka yazmalısınız.
l İşvereninize bugüne kadar görevde geçirdiğiniz sürede size sunulan imkanlar için teşekkür edip görevin size neler kattığından da kısaca bahsedebilirsiniz.
l Günümüzde bütün yazışmalar e-posta üzerinden yapılsa da istifa mektubunu işverene elden vermek daha profesyonel bir yaklaşım olur.
l Köprüleri yakmayın. Hayatın kimi kimle ne zaman karşılaştıracağı belli olmaz. Ast ve
üstlerinizle iyi ayrılmaya gayret edin.
l Ayrılmadan önce yapmanız istenilen bir şey olup olmadığını ya da sizden beklenilen
bir şey olup olmadığını astlarınızla ve üstlerinizle konuşun.
l Ayrılma zamanı yaklaştıkça işleri savsaklamayın. Son dakikaya kadar verimli bir çalışan olarak kalın.
l Ayrılma işlemleri sürerken şirkette paranızın kalmamasını sağlayın. Gitmediğiniz tatiller, varsa ihbar veya kıdem tazminatı…
lışanlar bu haklarını kullanmaktan feragat ediyor. ‘Haklarımı kullanırsam işten çıkarılırım’ deyip susuyor ya da gerçekten haklarından bihaber şeklinde çalışıyorlar. İstifa eden bir kişinin istifa nedeni çok önemli. Çünkü bazı durumlar işçinin istifası olarak görünse de istifa niteliği taşımıyor. İstifa eden kişinin istifa nedenini iyi bilip ona göre adım atması gerekiyor. Çünkü istifa nedeni istifa sürecinde nasıl adım atılması gerektiğini beraberinde getiriyor. Normal istifa eden
birinin, yasal olarak hak etmişse yıllık izin ücretini, maaşını, fazla mesai ücretlerini işverenden
talep etme hakkı var. Ayrıca son dönemlerin popüler konusu olan işsizlik maaşı da, istifa edenler açısından bir mağduriyet yaşatıyor. İstifa ederek işsizlik maaşından faydalanabileceğini düşünen kişilerin bu konuyu tekrar araştırıp konuyu düşünmeleri gerekiyor.”

KARİYER

İstifa ederken önce sakin olmak gerektiğini vurguluyor, Gökhan Cura. Acele etmek genelde acele edilen konuların kötü sonuçlanmasına
neden olur. Cura, istifada sektörlere göre değişiklik bulunmadığını da aktarıyor ve ekliyor:
“4857 sayılı iş kanunu çalışma hayatının birçok
alanını düzenlediği gibi istifa etme ve işten ayrılma konusunu da bir düzene, standarda bağladı. Kanuna göre, altı aydan az çalışma dönemi
için iki hafta, altı aydan 1.5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta, 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma için 6 hafta, 3 yıldan fazla çalışanlar da 8 hafta süre verilmeli.
İstifa süreçlerinde bazı durumlar planlandığı gibi gitmeyebilir. Örneğin, iş teklifi aldınız ya da iş buldunuz, 42 gün gibi bir ihbar
süresi zorunluluğu var. Ama yeni işyeriniz bu kadar beklemeyebilir. Burada ihbar süreniz kadar
maaştan olmanız mümkün. Böyle durumlarda
işverenle konuşup ihbar süresini 15-20 gün gibi
makul bir seviyeye indirmek de mümkün.

KÖPRÜLERİ
YAKMAYIN

İSMMMO YAŞAM l 35

Staj yap
iş teklifi al

Günümüzde iş bulmak hiç de kolay değil. Oysa staj yaptığınız
kurumda, sizden memnun kalırlarsa iş teklifi almanız da olası… Ayrıca
“gerçek şokunu” staj döneminde atlatıp, kariyer yapmak istediğiniz
alanın size uygun olup olmadığını da görebilirsiniz.

EĞİTİM

CAN KIZILDAĞ
İş hayatına atılmanın ilk adımı olan staj, aynı zamanda eğitimin de tamamlayıcısı. Staj süreci, o güne kadar teorik eğitimlerle
donanmış öğrenciye hem pratik yapma hem de ileride nasıl bir ortamda çalışacağını görme fırsatı yaratıyor.
Stajyerken iyi referanslar elde eden adayların iş hayatında bir
adım önde olacağına dikkat çeken uzmanlar, "Stajyerlik sadece öğrenciye tecrübe kazandıran bir basamak değildir; aynı zamanda onu
iyi bir mesleğe kavuşturan köprüdür" diyor.
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Birçok öğrencinin, okul hayatının zorunlu dersi gibi gördüğü
stajın ileride iş hayatına faydalı olacağının önemini çok fazla düşünmediğini belirten insan kaynakları uzmanı Aykut Güven "Oysaki staj yapmanın önemi mezun olmadan önce anlaşılırsa kişiler doğru staj yeri seçerek iş hayatına giden süreçte ilk basamağa doğru adım
atmış olurlar" diyor.
İş hayatına girerken en önemli engelin işverenin deneyimi olmadığı için adayı tercih etmemesi olduğuna dikkat çeken Güven "Zaten aday da tercih edilmediği için deneyim kazanamıyor. Bu, kırılması zor olan bir kısır döngü. Böyle bir durumla karşılaşmamak için
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henüz öğrenciyken önlem almanızda fayda var" ifadelerini kullanıyor.
Staj boyunca edindiğiniz deneyim ve becerilerin sizi diğer adayların önüne geçireceğini kaydeden Güven şöyle devam ediyor: "Mesleğe atılmadan önce ileride nasıl bir ortamda çalışacağınızı görme fırsatı elde edersiniz. Böylelikle staj yaparken çalışma ortamını gözleyerek hangi pozisyonda çalışırsam daha mutlu olurum diye de
sorgulama şansınız olur. Dahası istediğiniz kariyerin gerçekte size uygun olup olmadığını
da görür ve bu doğrultuda çok geç olmadan, hala şansınız varken yeni planlar yapar,
yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Dahası ‘gerçek şoku’ olarak adlandırılan beklentiler
ile karşılaşılanların arasındaki farkın çok olması sebebiyle yaşanacak çatışma ve uyum
sağlayamama sorununu da böylece ortadan kaldırabilirsiniz."

İYİ BİR REFERANS
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Etkili bir staj süreci geçirmek için şu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:
l Staja başvurmak için doğru zaman
okul kapanmadan en az iki ya da üç ay öncesidir. Çünkü özellikle kurumsal firmalar planlamalarını bu zamanlarda yapıyor.
l Başvurularınızı yaratıcı bir şekilde yapın ve pek çok kaynağı kullanın. Örneğin insan
kaynakları siteleri ya da çalışmak istediğiniz bir
şirketin internet sitesi başvuru için gayet uygundur. Özellikle staj yapmak istediğiniz firmanın açtığı yetenek sınavlarını kaçırmayın.
l Üniversitelerde düzenlenen kariyer
günlerini takip edin ve stajyer olmak istediğiniz
firmaya buradan da doğrudan ulaşın.
l Stajı bir mecburiyet değil, sizin için yeni
bir deneyim olarak görün. Daha az sorumlulukla çok fazla şey öğrenebileceğiniz deneyim zamanının keyfini çıkarın.
l Öğrenmeye istekli olun ve mümkün olduğunca sorumluluk almak için girişken olun.

EĞİTİM

Stajyer olarak işe girdiğiniz yerde çalışmalarınızın beğenilmesi ve sizden memnun olunması, kariyerinizde size ilk ve önemli sayfayı açabilir. Staj yaptığınız şirkette
çalışma teklifi alıp kalmanız da olası… Böylece mezun olduktan sonra iş arama zahmetinden kurtulmuş olursunuz. Eğer alanında oldukça iyi bir kurumda staj yaparsanız,
mezun olduğunuzda özgeçmişinize yazabileceğiniz güzel bir referans edinir ve bu sayede de diğer işverenlerin dikkatini çekebilir ve tercih edilen kişi konumuna geçebilirsiniz. Bu iyi referanslar edinmeye çaba gösterin. İlerleyen dönemlerde oradan aldığınız referanslar iş hayatında size yardımcı olacaktır. Ayrıca genişlettiğiniz iş çevrenizden bir iş teklifi almanız da iş bulmanıza yardımcı olabilir.
Staj sürecinin öğrenciye bir faydasının da iş ortamının ciddiyetini kavramasına yardım etmesi olduğunu kaydeden insan kaynakları uzmanı Aykut Güven, "Derste yapacağınız hatalar en fazla o dersten kalmanıza ya da kötü not almanıza yol açacaktır. Oysaki çalışma ortamında hata yapmamak, yaptığınız hataları düzeltmek veya
hatalardan ders almak gerektiğini öğrenirsiniz" diyor.

İYİ BİR STAJ İÇİN
TÜYOLAR
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Ofiste sağlığınızı
kaybetmeyin
Günün üçte birini masa başında çalışarak
geçirenler ofis hastalıkları ile karşı karşıya.
Bel, boyun, ayak ve bilek ağrılarına sıkça
rastlanırken, gözleri kırpmadan bilgisayara
bakmak da göz kuruluğuna neden oluyor.
Çare, egzersiz yapmak…

SAĞLIK

GÜLŞEN KANDEMİR
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Gülşen, 39 yaşında… 15 yıldır çalışıyor.
Çalışma hayatının son 10 yılını ise büyük bir demir-çelik firmasının yönetim kurulu başkanının asistanı olarak geçirdi. Gün içinde gelen telefonlar ve
misafirlerden hiç sıkılmaya vakti olmuyor. Ancak
masasının başından pek kalkamıyor. Son 3 yıldır
özellikle beli çok ağrıyor. Gittiği bazı cerrahlar bel
fıtığı olduğunu söyleyip hemen ameliyat yapmak
istediler. Ancak Gülşen, fizik tedavi uzmanlarının
telkinlerini dinleyerek fizik tedavi seanslarına devam edip ağrılarını hafifletmeyi başardı. Ancak
günde 9-10 saati bulan masa başı oturmalarını
azaltmadan ve hareketlerini artırmadan bu bel
rahatsızlığından kurtulması mümkün görünmüyor. Beli yetmezmiş gibi son altı aydır boynu da
ağrımaya, hatta tutulmaya başladı.
Gülşen’in durumunu en iyi, gününün üçte
birini ofislerde masa başı çalışarak geçirenler anlıyor. Çünkü birçok masa başı çalışanında benzer
‘ofis hastalıkları’ var.
Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, saatlerce bilgisayara bakmak birçok rahatsızlığı da
beraberinde getiriyor. Ayak, bel, boyun ve sırt ağ-
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rıları, ofis hastalıklarının en çok karşılaşılanları… Eskilerin bir sözü
vardır; “Herkes kendinin doktoru olmalı” diye… Ofis hastalıkları söz
konusu olduğunda da kendinizin doktoru olmanız şart. Zira hangi doktora giderseniz gidin; asıl iyileşme sizin kendinizi korumanızla olacak.

OTURMA ŞEKLİNE DİKKAT
Ofis hastalıklarına yakalanmamak için öncelikle oturma şekline dikkat etmeniz gerekiyor. Masa başında uzun süre oturmak kasların zayıflamasına neden oluyor.
Bu durum da bel, sırt ve boyun ağrılarını ortaya çıkarıyor. Otururken ayaklarınız yere basılı şekilde 90 derece açıyla oturmalı ve masa
yüksekliğinin dirsek seviyesinde olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca,
oturduğunuz sandalyede bel yastığı kullanmak bel ağrılarınızın azalmasını sağlayabilir.
Ofiste çalışırken bilgisayar ekranının göz hizasında olmasına da
dikkat etmelisiniz. Çalışarak oturanların sık karşılaştıkları rahatsızlıklardan
biri de “boyun düzleşmesi.” Yanlış duruş alışkanlıkları sebebiyle boynun anatomik yapısının bozulmasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık, dayanılmaz ağrılara sebep oluyor.

EĞİK OTURMAYIN
Omurgamız boyun, sırt ve bel kısımlarından oluşuyor. Omurganın farklı yönlere olan eğrilikleri ‘c' şeklinde ve vücudun ayakta durması için kuvvet ve denge kanunlarına göre hareket ediyor. Boyun düzleşmesinde boyun kısmındaki c eğrisi ‘ı' şeklini alıyor. Böylelikle boyna binen kuvvet dengeleri değişiyor ve omurganın geri kalan kısmında
da bu değişime adapte olabilmek için farklılıklar görülmeye başlıyor.
Son dönemlerde bilgisayar kullanımının artması ile beraber uzun süreli öne eğik oturma bu problemin gençler arasında bile yaygınlaşmasına
neden oldu. Boyun kaslarındaki gerginlik baş ağrısı, baş dönmesine
de sebep olabilir. Bu rahatsızlığın en önemli tedavisi, egzersiz. O bölgede kısalan kaslara germe, zayıf kaslara yapılan kuvvetlendirme hareketleri ağrıları azaltıyor. Boyun düzleşmesinin bir sonraki aşamasının; boyun fıtığı olduğunu unutmayın.

BİLEK VE GÖZLERE DİKKAT
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Ofis çalışanları kalıcı rahatsızlıklara yakalanmamak ya da rahatsızlıkları hafifletmek için birçok ortopedik ürün kullanıyor. Türkiye’nin internetteki ilk ofis marketi Avansas.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde
en çok tercih edilen ortopedik ofis ürünlerinin başında ayak desteği, bel
yastığı ve sırt desteği geliyor. Ortopedik ofis ürünlerinin en çok tercih edildiği iller, iş hayatının merkezi olan İstanbul, Ankara ve İzmir. Ortopedik
ürünleri en çok tercih eden sektörler ise, danışmanlık şirketleri, hastaneler
sağlık kurumları, ticaret, medya ve inşaat.

durum giderek gözlerde acı hissine dönüşür. Bu nedenle gözlerinizi kırpmaya,
göz kapaklarınızı arada sırada dinlendirmeye özen göstermelisiniz. Mümkün olduğu zamanlarda gözlerinizi ekrandan ayırarak camdan dışarıya bakmak gözlerinizi rahatlatabilir. Uzmanlar göz kuruluğu için gözyaşı damlalarının kullanılmasını da öneriyorlar.
Tüm bu rahatsızlıklardan korunmak için hareket yani spor şart. Gün
boyu hareketsiz kalan vücudunuzu gün sonunda egzersiz yaparak rahatlatabilirsiniz. “Spor yapmaya hiç vaktim yok” diyorsanız da hafta sonları yürüyüşler yapabilirsiniz. Ayrıca uzmanlar, ofis ortamında her yarım saatte bir
ayağa kalkarak kısa yürüyüşler yapılmasını da öneriyor.

SAĞLIK

El ve bilek rahatsızlıklarının birçoğu yanlış fare kullanımından
kaynaklanıyor. Fare kullanırken bileklerinizin fazla kıvrılmamasına ve
kollarınızla aynı düzlemde olmasına dikkat etmelisiniz. Yanlış fare kullanımına devam edildikçe, ilerleyen zamanda bilekte ancak ameliyatla
düzelebilecek rahatsızlıklar oluşabiliyor.
Ofis çalışanlarının göz sağlığı da tehdit altında. Bilgisayarın başından hiç kalkmadan oturmak, dikkat gerektiren durumlarda gözlerinizi kırpmadan ekrana bakmak göz kuruluğuna neden oluyor. Bu

ORTOpEDİK DESTEK
ÜRÜNLERİNE İLGİ

İSMMMO YAŞAM l 39

Köpeğiniz ciddi bir hastalık
yaşamadan 5-7 yaşına yani
‘yaşlılık’ sınırına gelmişse ‘altın
madalyayı’ hak ediyorsunuz.
Ancak dostunuzun yaşlılık
döneminde daha özenli bir
bakıma ihtiyacı var. Ona ne kadar
iyi baksanız da bir gün sonsuza
kadar ayrılacağınızı aklınızdan
çıkarmayın.

Sonsuz ayrılık

DOSTL ARIMIZ

ILGIN ŞENYÜZ

O, 5 yaşındaki oğlumun en iyi arkadaşıydı… Benim ise 12 yıllık
dostum… Bir sabah uyandığımda onu mutfak kapısı önünde yatarken buldum. Bulduğum anda da onu sonsuza kadar kaybettiğimi anladım. Çığlık
atmadım, bağırmadım. Gözlerimden süzülen gözyaşlarımla birlikte sessizce
yatak odasına gidip eşimi uyandırdım. “Karamel öldü” diyebildim yalnızca… Boğazıma cümleler düğümlendi, yutkunamadım. “Peki Yunus’a ne
diyeceğiz?” diye sordum eşime… “Sen sessiz ol, ben onu hemen apartmanın dışına çıkarayım, gerisini o zaman düşünürüz” dedi. Eşim apartman
görevlisini çağırıp Karamel’i dışarı çıkarırken; onunla yaşadığımız güzel günler film şeridi gibi gözümün önünden geçiverdi.
Karamel’i evden uğurladıktan yarım saat sonra oğlum Yunus
uyandı, yüzünü yıkamaya gitti. Ben ağlamaktan şişmiş gözlerimi silerken
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oğlumun “Anne Karamel nerede?” sorusuna yanıt bulmaya çalıştım. Karamel’in artık eve dönmeyeceğini Yunus’a anlatabilmemiz ve onun gözyaşları içinde günlerce onu sorması ve dönmesini umutla beklemesi üzüntümüzü daha da katladı.

YAŞLILIK SINIRI NE?
Okuduğunuz hikaye, evini bir dostla paylaşan ailelerin yaşaması kaçınılmaz travmalardan birini anlatıyor. Her canlı gibi evcil hayvanlar da
bir gün bu dünyayı terk ediyor. Bunu bilerek bir dosta bağlanmak gerekiyor. İnsan konduramasa da en yakınları gibi gün geliyor can dostunu kaybedebiliyor. Eğer dostunuzun sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamasına katkı sağladıysanız, acınızın biraz daha azalacağını söylemeliyiz.
Uzmanlara göre, köpekleri önemli bir rahatsızlık geçirmeden 5-7
yaşına gelenler “altın madalyayı” hak ediyor. Düzenli fiziksel muayene,

OCAK-ŞUBAT 2015

aşı ve parazit kontrolleri yapılan dostlarımız ciddi bir hastalığa
yakalanmadan yaşlılığın sınırına ulaşabiliyor. Uzmanlara göre
5-7 yaşından sonra köpekler yaşlanmaya başlıyor. Bu dönemden sonra da yaşlanmanın getirdiği fizyolojik ve sistemik hastalıklarla karşı karşıya kalınıyor.

UZUN YAŞAMIN SIRRI
Köpeklerde yaşam süresini etkileyen faktörlerin başında
“genetik” geliyor. Yapılan bir çalışmada küçük ırk köpeklerin büyük ırklara nazaran daha uzun süre yaşadıkları tespit edilmiş.
Melez köpek ırklarının da saf köpek ırklarına göre daha uzun
yaşadıkları söyleniyor. Şişman ve obez hayvanların ise normal
kilolu hayvanlara nazaran ömürlerinin kısaldığı bir gerçek. Yüksek yağ içerenler de, düşük lif içeren diyetler de dostlarımızın
yaşam sürelerini kısaltıyor. Dostlarımızın yaşam süresini ‘çevre’ faktörleri de etkiliyor. Ev dışında bakılan hayvanlar genelde ev içinde bakılanlara göre daha kısa bir yaşam sürüyor. Uzmanlar, kısırlaştırılmış olan dostlarımızın da kısırlaştırılmamış olanlara göre daha uzun süre yaşadıklarını söylüyorlar.

BELİRTİLERE DİKKAT!

KÜÇÜKLER, UZUN ÖMÜRLÜ OLUR
Uzmanlara göre küçük ırk köpekler ile kedilerin ortalama yaşam süreleri 13-15 yıl kadarken, büyük ırk köpeklerde
bu süre 10-11 yıla kadar düşüyor. Dostlarımızın yaşam sürelerinin, genetik yapılarına, bakım ve beslenmesindeki özene, egzersiz kalitesine, aşılama ve sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasına ve mutluluğuna bağlı olduğunu belirten uzmanlar, yaşlı hayvanların, rutin olarak yılda en az iki kez kan ve idrar tah-
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• Yaşlı köpeklerin en önemli ölüm nedenlerinden biri kalp krizdir. Bu nedenle dostunuzun veteriner kontrollerini ihmal etmeyin. Yavru köpeklerin de
aşıları ihmal edilmişse parvo virüs nedeniyle ani kalp krizleri yaşayabilirler.
• Ani köpek ölümlerinin bir nedeni de köpeğinizin yediği yemek olabilir. Özellikle tavuk kemiğinden ölüm ihtimali yüksektir. Dostunuz aceleciyse
tavuk kemiğini bir çırpıda yutabilir. Çiğnenmeden yutulan kemik de bağırsaklara
ve mideye saplanabilir. Bu da enfeksiyona neden olup ani ölüme yol açabilir.
• Dostunuz çok yemek yediyse, eritmek için dolaştırmaya çıkarmış olabilirsiniz. Yediklerini eritsin diye yapılan bu gezi sonunda onun bağırsaklarının düğümlenmesi ve onu kaybetmeniz olası…
• Bitkiler için kullanılan tarım ilaçları, fare zehirleri de ani ölümlerin
nedeni olabiliyor. Zehirlenen dostumuz, bir sabah ansızın, ağzında salyalarla
size veda edebilir.
lillerini yaptırılmasını öneniyor. Yaşlılıktaki aktivite azalmasının metabolizmayı yavaşlattığı için obeziteye yol açması olası. Bu yüzden dostlarımız düşük kalorili, selüloz oranı yüksek ve kaliteli protein içeren gıdalarla günde iki öğün olarak, az miktarda beslenmeli. Ek gıdalar bu dönemde onlar için zararlı olabilir. Hazır mama kullanıyorsanız yaşlı köpekler için özel olarak hazırlanmış kaliteli bir hazır mama tercih etmelisiniz. Market mamaları yerine, evinizde pişireceğiniz tuzsuz yemekleri
de bu dönemde tercih edebilirsiniz. Unutmayın; dostlarımızın kontrollerini yaptırarak onların ömürlerinin uzamasına katkıda bulunmak sizin elinizde…

DOSTL ARIMIZ

Yaşlı hayvanlarda basit gibi görünen bazı belirtileri
önemsemek gerekiyor. İştahsızlık, kilo kaybı, aktivasyonunda
azalma henüz başlamakta olan ciddi bir dahili hastalığın belirtisi olabilir. Oysa bu belirtileri dikkate alıp yaptıracağınız rutin
testlerle birçok hastalık ilerlemeden saptanabilir. Yine belirli gözlemleri yaparak dostunuzun yaşlandığını anlayabilirsiniz. Yaşlı
köpekler unutkanlaşır, komutlara uymakta zorluk çeker ve çevreye ilgilerini kaybederler. Derideki en belirgin belirti, derinin
elastikiyet ve esnekliğinin ortadan kalması. Hayvanın tüylerinin kuru, donuk olması yanında bazı bölgelerde de tüylerin dökülmesi bu dönemde çokça görülür. Yaşlanan köpeklerde diş kaybı ile birlikte kabızlık da yaşanabiliyor. Kemik fonksiyonlarının
azalması, kalp randımanının düşmesi, idrar tutamama gibi birçok rahatsızlık bu dönemde görülebiliyor.

ANİ KÖPEK ÖLÜMLERİ
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Pilavdan dönenin
kaşığı kırılsın!
LEZZET

GAYE DELEN

Sofraların baş tacı… Fakirinden zenginine bütün evlerde en çok
tüketilen yemeklerden biri, pilav… Bütün kutlama ve özel günlerin de
vazgeçilmezlerinden… Pirinçle yapılan bu yemeğin birçok çeşidi var. Binlerce yıl önce pirinç tarımı yapan toplumlarda ortaya çıkmış. Kökeni Güneybatı Asya’da yaşayan toplumlara gidiyor.
Kelime kökeni Hintçe ‘pulav’dan geliyor. İran Türkleri üzerinden
Anadolu’ya, oradan da tüm dünyaya yayılmış. Osmanlı’da 15. yüzyılda sarayda pilav yeniyormuş. Sofralarda sade pilavın dışında sebzelisi, etlisi ve tavuklusunun yer aldığı kayıtlardan anlaşılıyor. Ancak pirinç
nadir bulunan bir gıda maddesi olduğu için çok uzun bir dönem pilav
sadece zengin Osmanlı sofralarını süslemiş. 16. yüzyılda pilav pişirme
yöntemleri gelişmiş, aynı öğünde birkaç çeşit pilav yenmeye başlanmış.
Şölenlerde ikramların zenginliği, etin yanı sıra pirinç pilavının bolluğuyla
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Evlerde ana
yemeklerin
en önemlisi
olan pilavı,
dışarıda da
yemek
mümkün.
Tarihi meşhur
pilavcılar
müdavimlerini
unutulmaz
lezzetlerle
kendilerine
çekiyor.
İstanbul’da
geçmişi çok
eskilere giden
tarihi
pilavcılar var.

da ölçülür hale gelmiş.
Günümüzde evlere özgü bir yemek olarak görülen pilav, bir dönem sokak satıcılarıyla kendini gösterirken, artık hızlı yemek ve restoranlarda da yer buluyor. İstanbul’da geçmişi çok eskilere giden tarihi
pilavcılar var. Enfes lezzette ve envai çeşitteki pilavlarıyla her gün müdavimlerine hizmet veriyorlar. İstanbul’un en meşhur pilavcılarını
İSMMMO Yaşam okurları için araştırdık.
MEŞHUR UNKAPANI PİLAVCISI: İstanbul Manifatura ve
Kumaşçılar Çarşısı’nda (İMÇ) 25 yıldır hizmet veriyor. Önce burada seyyar arabayla işe başlamış. Zamanla artan talep ve yoğunluk nedeniyle satışını dükkana taşımış. Ama halen seyyar arabada da servis yapıyor. Fatih’in en işlek caddelerindeki Atatürk Bulvarı’nda üç tekerlekli seyyar araba tepeleme nohutlu pilavıyla iştahları kabartıyor. Pilav arabasından çıkan buğu ve duman ağzı sulandıracak türden. Meşhur Unkapanı Pilavcısı her gece aynı yerde müşterilerinin gelmesini bekliyor. Mü-
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davimleri de akın akın gelip, pilav tüketiyor.
Meşhur pilavcı yıllardır yoğun talep görüyor. Sade, nohutlu ve tavuklu pilav yapıyorlar.
Dükkanda kuru fasulye, çorba ve tatlı çeşitleri de
bulmak mümkün. En yoğun günleri; cuma ve cumartesi. Günde üç kez pilav çıkarıyorlar. Seyyar
araçla ve dükkanda satılan pilav aynı. Ama çoğu
müdavim ayakta ve dışarıda yedikleri pilavın tadını daha güzel buluyor. Bozdoğan Kemeri
manzarasına karşı plastik çatal ve tabakla yenilen
pilavın tadına doyum olmuyor. Fiyatı da 2-4 TL
arasında değişiyor.
TARİHİ KALKANOĞLU PİLAVCISI: Trabzon’un ünlü pilavcısı. İstanbul’daki şubesiyle de aynı lezzeti yakalıyor. Cihangir Ayhan
Işık Sokak’ta hizmet veriyor. Şu anda beşinci kuşak iş başında. Ana şubesi Trabzon merkezde. Anlatılanlara göre Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun en çok sıkıntı çektiği yiyecek
sorununu çözmek için dönemin Trabzon valisi “Kalkanoğlu” lakaplı Süleyman Ağa’yı şehre çağırır.
Çok sevilen bu pilav, 1856’da halka satılmaya başlar. Pilavın yanı sıra kuru fasulye ve kavurması
da doyumsuz. Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı’nda pirinç kavrularak hazırlanmıyor. Et suyuyla haşlanıyor ve Trabzon tereyağıyla lezzetlendiriliyor.
Pirinci iki üç saat soğuk suda bekletip sonrasında kemik suyu işe haşlaması yapılıyor. Suyunu
çektikten sonra tereyağı dökülerek pilav elde ediliyor. Yani pirinç kavrulmuyor. Her pirinç tanesi
et suyunu emmiş oluyor. Sanılanın aksine yağlı bir pilav değil. Hem hafif, hem lezzetli. Tereyağı Akçaabat’tan, pirinç terme Osmancık. Porsiyonu da bir hayli uygun fiyatlı. Kavurmalı pilavını özellikle tavsiye etmeden olmaz. Pilavın
yanında turşusunu da denemelisiniz.

HERKESİN PİŞİRME USULÜ FARKLI
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EN ÇOK
TAVUKLUSU
SEVİLİYOR

l Türkiye’de onlarca tür pilav
bulunuyor. En çok tercih edilen ise tavuklu pilav.
l Pirincin çok bilinmeyen
yönlerinden biri glütensiz yapısı. Bu
sağlık açısından önemli bir faktör.
l Doyurucu, enerji veren,
hazmı kolaylaştıran, yüksek tansiyonu
düşüren ve kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliği de
var.
l Pirinç hassas bir gıda
maddesi. Kullandığınız pirinç, yağ,
tuz, baharat ve su ile barışık olmalı. Pişirme süresinden, ortam nemine kadar pek çok faktör pilavın lezzetinde etken.
l Ancak pilavın lezzeti üzerinde en çok etkisi olan malzeme kullanılan yağ.
l Türkiye’de kişi başına düşen yıllık pirinç tüketimi 9.5 kg civarında.

LEZZET

HALİN ÖNÜNDEKİ DURAN PİLAVCI DAYI: Esenler- Yüzyıl’da hizmet veriyor. Vatan Caddesi’nden Mahmutbey’e doğru giderken sağ yan yolda kalıyor. Mekanın işletmecisi
İsmet Usta. 30 yıl Bayrampaşa halinin önünde
arabada pilav satmış. Bu dükkanı açınca da bu

ismi vermiş. İstanbul’un en ünlü pilavcıları arasında da yerini almış. Halin önündeki ününü bu
dükkanda yaşatmayı başarmış. İsmi pek çok insana garip gelse de o pilavıyla şehrin dört bir yanından müdavimlerini çekmeyi başarıyor.
Pilav harici kuru fasulye ve çiğköftesi de
var. Fazla yağlı olmayan enfes pilavıyla da bu
ününü gerçekten hak ediyor. Pilavı kadar ayranı da şahane. Acılı farklı bir ayran yapıyorlar. İsmet Usta’nın anlatımıyla acılı biberi geceden ayrana katıyorlar, sabaha kadar bekletiyorlar. Bu
ayran için bile buraya çok uzaklardan gelenler
var. 6 TL gibi bir fiyata karnınızı doyurmanız mümkün.
I LOVE PİLAV: Girişimci Cihan Bakan
pilavı ‘hızlı yemek’ haline getirerek şubeleştirdi. Bakan, Türkiye genelinde yaptığı araştırmalar sonucunda da bugün pek bilinmeyen tarifleri
edinmiş. Bu çalışmalar sonrasında ‘I Love Pilav’
fikrini netleştirdiğini anlatıyor. Pilavı ana yemek
haline getirerek sağlıklı fast food kültürüne öncülük etmek en büyük isteği. ‘I Love Pilav’la mağazalaşma atağını, Temmuz 2014’de başlattı. Şu
anda aylık 4 tonu zorlayan pirinç ve 3 ton civarında et tüketimine ulaştı. 2015’te 30 restorana
ulaşma hedefi var. Türkiye’de her kesimden insanın pilavı sevip tükettiğini belirten Cihan Bakan, “Restoranlarımızda başta tavuklu pilav olmak üzere kavurmalı pilav, iç pilavı, perde pilavı,
mengen pilavı, özbek pilavı en çok tercih edilenler
arasında. 27 çeşit pilav sunuyoruz” diyor.
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Sımsıcak
şıklık
CAN KIZILDAĞ

Soğuk ve kasvetli günlerden uzaklaşmaya başladık. Sıcacık ve
bol enerjili günler bizi bekliyor. Çiçek desenlerin, püsküllerin, bol pantolonların, denim kumaşların dikkat çektiği İlkbahar-Yaz 2015 sezonunda
öne çıkan trendleri İSMMMO Yaşam okuyucuları için araştırdık.
Bu sezonun öne çıkan renkleri; beyaz, lacivert, siyah, haki ve
sarı. Elbette yaza en çok yakışan renk beyaz. Yaz sezonunda baştan
ayağa beyaz görünümler başrol oynuyor. Siyah ve beyazın muhteşem uyumunu yansıtan monokrom tasarımlar da sokakların baş tacı
olmaya devam edecek. Ayrıca yaz sıcaklığını yansıtan sarı renkli giysilere de gardırobunuzda mutlaka bu sezon yer açın.

DESEN DESEN GİYSİLER

Bu sezon çiçek desenler, ilkbahar-yaz aylarının neşesine neşe
katıyor. Çiçek boyutlarının büyüdüğü göze çarpıyor. Kareli desenleri bu yaz sadece piknik örtüsünde görmeyeceğiz! Sezonun en popüler
deseni, potikareler. Bu sevimli kareler, pastel ve canlı tonlarda karşımıza çıkıyor. Puantiye ise çiçek ve pötikarelerden sonra en çok dikkat çeken desenler olacak. Bu ilkbahar - yaz ayrıca çizgilerin istilasına uğruyoruz. Yatay, dikey ya da asimetrik farketmiyor. Başta siyah ve beyaz renkte olmak üzere çizgili parçalar dikkat çekiyor.

MODA

BOHEM ESİNTİLER

Malum önümüz yaz. Vitrinlere ilkbahar şimdiden
geldi bile… 2015 ilkbahar- yaz sezonunda
karamsarlığı bir kenara bırakıyoruz. Artık her
günümüz aydınlık. Pozitif ve şık sezon bizi bekliyor.
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Özgür, rahat, anı yaşamayı seven ve gezgin ruhlu insanların
benimsediği bir yaşam stilinin modaya yansıması olan bohem esintiler, bu sezon da devam ediyor. Bu yıl koleksiyonlarda bohem stilini günlük kıyafetler dışında gece kıyafetlerinde de görüyoruz. Ayrıca 70’lerin bohem havasını günümüze taşıyan elbiseler, İspanyol
paçalar, yamalı jean’ler ve gökkuşağı renkleri vitrinlerde yer alıyor.
Uzakdoğu teması bu sezonun en dikkat çeken trendlerinden. Uzakdoğu kıyafetleri kimonolar ve onları bağlayan obi kemerler ve kuşaklar, tasarımcıların ilham kaynaklarından oldular.
Bu sezon da kadınların erkek gardırobunu keşfetmeye devam
ettiğine tanık oluyoruz. Özellikle, erkek takım elbiselerinden ilham

OCAK-ŞUBAT 2015

alınmış tasarımlar yükselişine devam ediyor. Askeri temalı kıyafetler ve asker yeşili kombinlerin yanı sıra bej tonlarında yine
üniforma görüntüsünü andıran, büyük cepli ceketler ve elbiseler de maskülen stillerle
dikkat çekiyor. Haki renkli tulumlar, bol cepli montlar ve üniforma görünümlü elbiseler,
bahar ve yaz sezonunda oldukça popüler.
Bol pantolon trendi bu sezon da devam ediyor. Pantolon boylarında biraz kısalma dikkat çekerken kimi koleksiyonlarda ‘pantolon etek’ formlarına da yer veriliyor.

DANTEL DETAYLAR
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MODA

Yeni sezonda dantel ve transparan detaylar elbiselerde boy gösteriyor. Yaza romantizm katan ve adeta gelinliği andıran
beyaz dantel elbiseler sezonun öne çıkanlarından.

Gömlek elbiseleri geçen yaz sezonunda da görmüştük. Tasarımcılar, yaz sıcağı için kullanışlı bir parça olan gömlek elbiselere koleksiyonlarında yeniden yer veriyor. Tek omuzu açıkta bırakan, çapraz modeller bu yazın öne çıkanlarından. Elbisenizi
tepeden topuz ve bir çift küpe ile tamamlayarak hem gündüz hem de gece zarif bir
görüntü oluşturabilirsiniz.
Hem bohem akımının, hem de safari tarzının hediyesi olan süetler bu sezonun
favorilerinden. Eteklerde, bluzlarda, ceketlerde gördüğümüz süet, kıyafetleri hareketlendiren detay olarak da karşımıza çıkıyor.
Geçtiğimiz kışı etkisi altına alan püskül trendi, 2015 yaz sezonunda etkisini artırarak sürdürüyor. Aksesuarlarda sıkça
gördüğümüz püskül, özellikle eteklerde
dekoratif bir detay olarak kullanılıyor.
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Evin doğal, rahat, aydınlık ve sıcak görünmesi için zarif dokunuşlarla yerleştirilen objeler adeta
mekanın kimliğini oluşturuyor… Evde durağanlığı kıran, doğal dokular evin havasını tamamen
değiştirirken anılara zenginlik katıyor.

Tarz, ayrıntılarda gizlidir
FERİDE AY

Herkes için ev, dinlenme ve yenilenme mekanlarının başında gelir. Aileyle sıcak ortamda geçirilen neşeli saatler, lezzetli bir yemeğin
paylaşıldığı doğal anlar evi ev yapar. Keyifli paylaşımlara tanıklık eden
mekanın doğal, rahat, sıcak görünümü adeta anıları zenginleştirir. Evin
kimlik kartını oluşturan dekorasyon tarzı işte bu anılardaki arka fondur bir anlamda… Akıllarda kalacak arka fondaki uyum ve güzellik
ise ayrıntılarda gizli…

EVİM EVİM

SİZE HANGİSİ UYGUNSA…

Bu güzelliği yaratırken belli başlı dekorasyon tarzlarını ve hangi tarzda ne gibi seçeneklerden yana tercih kullanmak gerektiğini dikkate almakta fayda var:
Art deko: 1920 ve 30’larda oldukça popülerlik kazanan Aerodinamik ve geometrik tarzın temel özellikleri; keskin yerine yuvarlatılmış köşeler, keskin dikey çizgiler. Dekonun çıkış noktaları da
oldukça çeşitlidir: Kübist tablolar, Kızılderili sanatı, modern makine ve
uçak dizaynı gibi. Bu tarzın genellikle kullandığı materyaller de egzotik ağaçlar, plastik laminat, krom ve çelik.
Art nouveau: 1800’lerin sonunda Fransa ve Avrupa’da or-
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taya çıkan bu tarz daha sonra geniş kitlelerden ilgi gördü. Kullanılan
çizgiler çok süslüdür. Doğa; özellikle de çiçekler, yapraklar, kuşlar ve
böcekler bu tarzın ilham kaynağı. Bu motifler genellikle asimetriktir.
Aynı zamanda uçuşan uzun saçlı, uzun giysili kadınlar da bu tarzın
tipik göstergeleridir. Ressam Toulouse-Lautrec ve Erte, mücevher tasarımcısı Rene lalique, mimar Charles R. Macintosh ve cam tasarımsıcı Louis C. Tiffany bu tarzın başlıca temsilcileri.
Arts-n-Crafts: Mission olarak da anılan bu tarzda genellikle
basit, açık çizgiler, diktörtgen, çoğunlukla büyük şekiller ve görünen
eklemler en önemli özellikler… Makine teknolojisiyle el işini birleştiren ilk stildir. Bu tarzın temsilcileri; Stickley, Roycroft, Limbert ve Frank
Lloyd Wright’tır.
Asya stili: Zen veya Uzakdoğu olarak da bilinen Asya stilinde anahtar kelimeler; düzen, denge, huzur ve sadelik. Dokuma, nötr
renkler ve evin bir tapınak olarak görüldüğü anlayış bu tarzın yapı
taşlarıdır. Bu tarzı tanımlayan en kısa cümle: "Az daha çoktur."
Bohem: Son derece artistik ve geleneklerden uzak bir tarzdır. Desenler çokça kullanılır ve genellikle birbiriyle uyumsuzdur. Boncuk gene çok kullanılan bir öğedir ve Avrupa etkileri rahatlıkla gözlemlenebilir. Bohem tarzı, farklı dönem ve bu dönemlerin stillerini sanatsal ve zeki bir şekilde birbiriyle harmanlamaktır.
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taş, ahşap, kil gibi doğal materyallerle yapılıyor.
Global: Yabancı ve egzotik yerlerden alınan etkiyle ortaya çıkan karışımın ürünü olan bir tarzdır. Afrika, Hindistan ve Asya’dan pek
çok eşyayı bu tarzın kullanıldığı dekorasyonlarda görebilirsiniz. Global tarzlar genellikle, yerli halkın yaptığı sanatı, hayvan derilerini gibi
materyalleri içerir. Kuzey Afrika, Tibet ve Türkiye’nin bu tarzdaki popülerliği son günlerde iyice artmıştır.
Endüstriyel: Endüstri Devrimi’yle ortaya çıkmıştır. Genellikle,
krom, paslanmaz çelik gibi metaller kullanılır. Yüzeyler ya mat ya da
cilalıdır. Bu malzemeler, 1900’lerin başlarında ve ortalarında, özellikle
fabrika ve ofislerde kullanılmıştır. En çok kullanılan eşyalar, masa, tabure, sandalyedir. Bu stil genellikle yalnız başına kullanmak için fazla soğuk bir tarzdır.
Minimal: Her şeyin birbiriyle koordinasyon içinde olduğu, açık, toplu, az eşya
kullanılan bir tarzdır. "Mükemmellik" bu tarz
için anahtar kelimedir. Kullanılan renkler nötr
ve siyah-beyazdır.
Modern: Bu tarzın çıkış noktası işlevselliktir. Tasarımda modern terimi kafa karıştırabilir; çünkü hem bu tarzı anlatan bir ifade hem de gelenekseli anlatan bir tanımdır.
Primitive (İlkel): Bu tarzın
anahtar kelimeleri doğal ve sadedir. Bu tarz
eşyalar, ya kendi kendini yetiştiren sanatçılar yaparlar ya da gereklilik nedeniyle el işi
olarak üretilirler. İyi kalite bir dokuma her zaman önem taşır. Çağdaş tarzlarla iyi uyum sağlar ve parlak yumuşak yüzeylerde iyi bir kontrast sağlar. Kırsal / endüstriyel tarzda kullanılan eşyaların çoğu ilkel görüntülüdür.

EVİM EVİM

Çağdaş: 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen bu tarzda, yuvarlak yumuşak hatlar ve düz, yumuşak yüzeyler kullanılır.
Eklektik: Farklı kaynak, tarz ve dönemlerden parçaların birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu tarzı uygularken bilmeniz gereken püf
noktalar; kullanacağınız tarz sayısını 2 ya 3’le sınırlamak ya da renk,
dokuma gibi ortak bir tema bularak kullanacağınız materyaller arası bağlantı kurmaktır.
English Country (İngiliz kır tarzı): Şık ama aynı
zamanda da sıcak bir tarzdır. Yeni ve eskiyi bir araya getirir. Kumaş
ama özellikle de basma çok kullanılır. Mobilyalar rahat ve fazla doldurulmuştur. Aksesuarları -kitaplar, mumlar, çiçekler, lambalar ve her
türlü bibloyu- her yerde görebilirsiniz.
Bit pazarı tarzı: Tamamen kişisel bir tarz oluşturmak istiyorsanız, Bit Pazarı size göre. Bit pazarlarında satılan binbir
türlü eşyayı toplayarak, farklı tarz ve dönemlerin eşyalarını karıştırıp kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Hatta yeni eşyalarla
eskileri de karıştırabilirsiniz ama eskilerin baskın olması gerekir. Tabii bunu yaparken de
kendi zevkinizi ortaya koymanız gerekiyor.
French country (Fransız kır
tarzı): İncecik beyaz perdeler, eski bir dolap, meşe ya da çamdan yapılmış çiftlik evi
tarzında bir masa düşleyin. Buna birbirinden
farklı, boyalı sandalyeleri ve pencere eşiğinde
büyüyen otları ekleyin. İşte bu Fransız kır tarzıdır. Tabii iyi yemek ve içki ve rustik rahatlığı da göz önünde bulundurun. Yemek yenen
mekanlar anahtar bölgeler. Renkler, mavi, toprak rengi gibi doğal renkler. Yüzeyler de gene
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GEZİ-DÜNYA

Tropik bir cennet: Endonezya
Güneydoğu Asya ülkesi
Endonezya, etnik
kültürleri, doğası, tropik
renkleri, yanardağları,
tapınaklarıyla mutlaka
görülmesi gereken bir
ülke… 17 bin adadan
oluşan ülkenin her bir
adası birbirinden güzel…
Biz seyahatimize Cakarta
ve Bali’yi sığdırabildik.
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GAYE DELEN

ğım için kendimi çok şanslı hissediyorum…

Endonezya… Tam bir adalar ülkesi. İnanılmaz gibi gelse de 17 bin adadan meydana geliyor… Adeta bir tropikal cennet. Birbirinden ilginç
adaları, uçsuz bucaksız doğası, yanardağları, rengarenk şehirleri, farklı etnik kökenden insanlarıyla
keşfedilmeyi bekleyen bir vaha…
Muhteşem kumsalları, sualtı dünyası, ahşap oymacılığı, tapınakları ve tabii ki Bali Adası.
Hele Bali masajına kim hayır diyebilir ki… Mutlaka görmek istediğim ülkeler listesindeydi. İş seyahati nedeniyle de olsa görme şansı yakaladı-

Ülkenin başkenti Cava adasındaki Cakarta’ya, Dubai üzerinden aktarmalı yorucu bir
uçuşun ardından varmayı başarıyoruz. Saat olarak bizden ileri oldukları için karanlığa kalıyoruz.
Vize almak zorunda olmadan seyahat etmenin mutluluğuyla uçaktan iner inmez 25 dolar karşılığında
vizemizi alıyoruz.
Ülkenin her adası görülmeye değer ancak
iş arası kısa bir seyahat olduğu için belli yerleri
görme şansı yakalayabiliyoruz. Rehberimiz, daha
arabaya binmeden her adasının ayrı güzellikte ol-
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duğunu ballandıra ballandıra anlatmadan edemiyor. Bu kez Cakarta
ve Bali adasıyla yetineceğiz. Ama ülkeyi tam anlamak ve bütün adaları görmek için en az bir ay q harcamak gerekiyormuş. Endonezya’da
yağışlı ve kuru olmak üzere iki mevsim var. Ülkenin çoğu bölgesinde
yağışlı mevsim ekim ve nisan, kuru mevsim ise mayıs ve eylül ayları
arasında. Biz kuru sezondayız.

TEZATLIKLAR BİR ARADA

AĞIR YEMEK KOKUSU

Zengin caddeler ve AVM'leri kesen sokaklarda fakir halk, sokak
satıcıları ve zorlu yaşam. Lüks cipler yanında, üç tekerli tuktuklar, insanların pencerelerinden fışkırdığı otobüsler... İnsanlar genelde so-
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Cakarta'dan dört saatlik uçak yolculuğuyla Endonezya’nın en turistik adası olan Bali’deyiz. Tanrılar adası olarak da bilinen adada çok
sayıdaki tapınak, heykel ve eser sizi büyüleyecek türden. Her alanda
Hinduizmin etkisini hissedebiliyoruz. Otele giriş işlemini yapar yapmaz
kendimizi Hint Okyanusu kıyısındaki kumsala atıyoruz. Olağanüstü, geniş kumsalın ve denizin keyfini çıkarıyoruz. Okyanus tertemiz olmasına
karşın rehberimizin uyarısıyla gelgitlere dikkat etmek zorunda kalıyoruz.
Adayı keşfetmeyi ihmal etmiyoruz. Tapınak cenneti adeta. Burada Hindular yoğunlukta. Çoğu tepelerin üzerinde muhteşem doğaya karşı inşa edilmiş. Heykellerle süslü bahçeleri, yolları ve kat kat çatılarının gizemiyle bizi kendine çekiveriyorlar. Tropik doğanın inanılmaz renkleri, romantik ortam ve misafirperverlik birleşince adaya çok
hızlı ısınıyorum. Tanah Tot tapınağını geziyoruz.
Okyanusun üzerindeki kayalara inşa edilen kutsal Hindu tapınağına denizin içindeki toprak tapınağı da deniyor. Kelating Köyü ise
17. yüzyıldan kalma eski mimari tarzıyla ünlü. Adanın en geleneksel
ve kapalı köyü ise Tenganen. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili. Kendine
has gelenekleri görülmeye değer. Puri Gede, Puri Anyar Sarayı, Penebel
Köyü, Pura Saraswati Tapınağı da burada mutlaka keşfedilmesi gereken yerler. Amed’de tüplü dalış ve tabii ki Bali masajı mutlaka denenmeli…
Kalbimi Bali’de bırakarak geri dönüşe geçiyorum.

GEZİ-DÜNYA

Yola koyulmamızla, Cakarta’nın trafiğinin meşhur olduğunu öğrenmemiz bir oluyor. Otelimize birkaç saat gecikmeyle varabiliyoruz.
Gecenin bir yarısı gidebildiğimiz otelde yorgunluktan uyuya kalıyorum.
Sabah pırıl pırıl, insana enerji veren bir güne uyanıyorum. Kuru sezonda
olsak da yağan yağmur her yeri temizlemiş.
250 milyon nüfusuyla dev bir ada ülkesi karşımda. Dünyanın
da en kalabalık Müslüman ülkesi olduğunu öğreniyoruz. Her yerdeki
kalabalığı görünce boşuna Güneybatı Asya'nın en kalabalık şehri olmamış diye düşünüyorum. Pek çok gelişmekte olan ülkede rastlayabileceğimiz tezatlıklarını sunuyor bize. İlk bakışta karmaşayla dolu görünse de keşfettikçe büyülü etnik yüzüne tutuluyorum. Sıcakkanlı ve
yardımsever insanlarını sevmeye başlıyorum.

TROPİK DOĞANIN
RENKLERİ

Bali’de
su altı
dalışı
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Jakarta

Pirinç tarlaları

GEZİ-DÜNYA

MUTFAĞI ÇOK
KÜLTÜRLÜ

Endonezya mutfağında onlarca kültürün çeşitliliğini görmek mümkün. Yemek pişirme tarzı ve çeşitleri bölgeden bölgeye çeşitlilik gösteriyor. Ülkenin
hemen her bölgesinde bulunan nasi goreng, gado-gado,
sate ve soto ülkenin ulusal yemekleri olarak kabul ediliyor. Ortadoğu, Çin ve Hint mutfağının etkileri görülüyor. Pirinç ülkede mutfağın temelini oluşturuyor. Hemen her yemekte pilav servisi yapılıyor. Acı sosu ülke
mutfağında çok önemli. Bütün ve ezilmiş yerfıstığı sosu
değişik yemeklerde garnitür olarak kullanılıyor. Soya
fasulyesini ve ürünlerini çok kullanıyorlar.
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kaklardalar. Dışarıda yemek yeme alışkanlığı olduğu için bir saatten sonra her yer
ve restoranlar insan doluyor. Dışarıda satılmayan şey yok gibi. Bunlar hem ucuz hem
de çok çeşitli. Ama hijyenden emin olmadığım için denemeyi bile aklımdan geçirmiyorum. Ağır kokular arasında daha önce adını duymadığım ilginç yemek ve meyvelere bakakalıyorum. Ama zincir restoranlar da her yerde mevcut.
Öğlen yemeğini yerel lezzetleri tadabileceğimiz bir yerde yemeği tercih ediyoruz. Hindistan cevizi yağı ve susam yağı kullanılan yemekler her yerde bir ağır
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Bedugul

İstiklal Camii

Jakarta
Pazarı

koku oluşmasını sağlıyor. Bu koku rahatsız etse de yemeklerin tadına bakmayı ihmal etmiyorum.

Park Hotel

KULEDEN ŞEHRE BAKIŞ

Şehri turlamaya başlıyoruz. Merdeka Meydanı'ndaki anıttayız. Kısaca “Monas” diyorlar. 132 metre yüksekliğindeki anıttan bütün şehri görmek mümkün. Enfes bir manzara sunuyor bize. Şehir adeta ayaklarımızın
altında. Bu anıtın ülkenin bağımsızlığını simgelediğini de öğreniyoruz. Yürüyerek bu kez ünlü İstiklal Camii'ne gidiyoruz. Modern ve ilginç bir mimariye sahip dünyanın da en büyük dördüncü camisi. Tam karşısında da
ilginç bir şekilde katedral bulunuyor.
Şimdi de eski şehir denen Kota Tua'dayız. Eski sömürge yapılarının
bulunduğu bölgeye kısa bir gezi yapmayı ihmal etmiyoruz. Çeşitli el sanatları
ürünleri satışından Cakarta hippilerine, geleneksel el falı uzmanlarından
şifa dağıtanlara kadar çok renkli bir atmosfere tanık olmak mümkün. Diğer durağımız Pasar Baru ise, ucuz şeylerin satıldığı bir alışveriş bölgesi.
Yorgunluktan bitmiş bir halde kısa bir tur atıyoruz, birkaç hediyelik eşya
almayı da ihmal etmiyorum. Glodok denilen Çin Mahallesi ve birkaç müzeyi de sığdırıyoruz programımıza. İki günlük iş arası kısa Cakarta gezisine birçok şeyi sığdırmayı başarıyoruz. Tam şehri sevmeye başlarken ayrılmak zorunda kalıyoruz. Cakarta'dan sonra ise ver elini Bali....
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Bali
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GEZİ-TÜRKİYE

Ozanlar yurdu Kırşehir
Yunus Emre,
Dadaloğlu, Aşık
Paşa, Ahi Evran,
Muharrem Ertaş,
Neşat Ertaş… Bu
şehrin topraklarında
halk ozanı yetişiyor.
Bozkır medeniyeti
Kırşehir, köklü tarihi
ve asırların
mirasçısı kültürel ve
forklorik
değerleriyle
görülmeye değer…

52 l İSMMMO YAŞAM

GÜLŞEN KANDEMİR
Ana vatanımsın baba yurdumsun
Ozanlar diyarı şirin Kırşehir
Uzak kaldım gurbet elde derdimsin
Hasretin bağrımda derin Kırşehir
Kimi engin kimi yüksek evlerinen
Kimi fakir kimi zengin böyleyinen
Kazaların nahiyelerin köylerinen
Gönlümün içinde yerin Kırşehir
“Bozkırın tezenesi”, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın
gönlünden memleketi Kırşehir için nice böyle sözler döküldü. 25 Eylül 2012’de, 74 yaşında kaybettiğimiz Neşet Usta, 15 yaşında gurbete çıktı ve yaşamının son anına kadar sinesindeki gurbet hasretini dindiremedi. Ben
gurbet nedir bilmedim ama Neşet Baba’ya sevgim ne-

deniyle onun ‘sıla’sının nasıl bir yer olduğunu hep merak ettim. Anadolu’yu karış karış gezmeye karar verdiğimde ise Kırşehir listenin başında kendisine yer buldu. Lise yıllarından iki kız arkadaşımı da ikna edip rotayı Kırşehir’e güneşli bir mayıs sabahı çevirdik. Yaklaşık 640 kilometrelik bir yol kat ettikten sonra Kırşehir merkezdeki otelimize bir akşamüzeri ulaştık. Uzun
yolculuktan sonra iyice dinledip, yeni gün için enerji toplamayı tercih ettik.

ASTRONOMİ OKULU CAMİ

Kırşehir’i gezmeye ‘Türkiye’nin tam ortası’ olarak anılan, il merkezindeki Cacabey Camii’nden başlıyoruz. Burası, 1271-1272 yılları arasında, Selçuklular
döneminde, Kırşehir Emiri Nurettin Cacabey tarafından
yaptırılmış. Bu camii, Cacabey Medresesi’nin içinde bulunuyor. Medrese aynı zamanda bir rasathane olarak
kullanılmış. Zaten camiinin de kubbesi cam. Kubbenin
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altında bir havuz bulunuyor. Bu cam kubbeden, havuzdaki
suya yansıyan yıldızların hareketleri takip ediliyormuş. Caminin dışındaki sütunlar uzay araçlarına benziyor. İçindeki
sütunlar da gezegenlerin sayısını gösterir şekilde yapılmış.
İlk yapıldığı yıllarda tam bir “astronomi okulu” olarak çalışan bu medresedeki bilgilerin neden dünyaya dağılmadığını merak edip hayıflanıyorum. Caminin taç kapısının
hemen yanında Cacabey’in türbesi bulunuyor. Türbeye, cami
içindeki bir salondan, merdivenle geçilerek giriliyor.

MELİK GAZİ TÜRBESİ

AŞIKLAR ŞEHRİ

Bu bozkırın ortasından tarih boyu nice aşıklar çıkmış. 14. yüzyılda
büyük mutasarrıf ve Türk şairi Aşık Paşa’da buraya yerleşmiş; şehir ilim
ve kültür merkezi haline gelmiş. Aşık Paşa’nın Kırgız çadırı şeklindeki
türbesi il merkezindeki Aşıkpaşa Mahallesi’nde, Ankara-Kayseri karayolu
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üzerindeki bir tepe üzerinde bulunuyor. Aşık Paşa’nın Türkçenin zenginliğini
savunmuş ve eserlerini Türkçe olarak yazmış bir halk şairi olduğunu da
belirtelim.

AHİ EVRAN’A SELAM OLSUN!

Kırşehir’e gelip de büyük düşünür Ahi Evran’ın izini sürmemek
ve ondan bahsetmemek olmaz. 14. yüzyılda Anadolu’da yaygınlaşan “Tasavvufi Esnaf Teşkilatı”, Kırşehir yöresinde yayılmaya başlamış. Bunun
da en büyük nedeni, Ahi Evran’ın Kırşehir yöresine yerleşmesi. İl merkezindeki Ahi Evran Mahallesi’nde cami, türbesi, zaviye ve tekke olarak
kullanılan mekanlar bulunuyor.
Kırşehir’in tarihi ve folkronik değerlerinin izini sürmek isteyenlerin Kırşehir Müzesi’ne uğramaları da şart. Biz de 3 bine yakın eser bulunan bu müzeyi geziyoruz. Müzenin alt katında arkeolojik eserler de

GEZİ-TÜRKİYE

Anadolu’nun önemli rasathanelerinden birine veda
edip, yürüme mesafesindeki Lale Camii’ne gidiyoruz. 14.
yüzyılda İlhanlılar döneminde yapılan bu camiinin en ilginç çekici yanı; çatısı… Kırlangıç kuyruğu şeklindeki bu
çatının ve caminin Türkiye’de bir benzeri daha yok. Hatta çatıya bakılarak bu yapının ilk halinin kervansaray ya
da darphane olarak yapılmış olabileceği söyleniyor. Ancak
bu 800 yıllık yapının harap hali bizleri üzüyor. 2008’de
restorasyon çalışmaları sırasında göçük gelince bu yapı kaderine terk edilmiş. Lale Camii’nin arkasında Melik Gazi
Türbesi bulunuyor. Anadolu Selçuklularına ait, güzel kümbet şeklindeki yapı iki katlı. Alt katta mumyalıklar bulunuyormuş. Zeminde taş bir sanduka var. Özellikle, mermer
taç kapının süsleri görülmeye değer.
Bu eserleri görünce Kırşehir’in köklü bir tarihi olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak elimizdeki notlardan öğreniyoruz ki; bu topraklarda ilk egemenlik kuranlar, Hititler.
Daha sonra Asurlular; Persler buralarda hüküm sürmüş.
Persleri yenen İskender’in hakimiyetini; Roma ve Bizanslılar’ın egemenlikleri izlemiş.
Türkler 1071’den sonra bu yörelerde görülmeye başlamış. Kutalmış
Oğlu Süleyman Şah, bölgeyi Anadolu Selçuklularına bağlamış. Osmanlılar
döneminde ise Yavuz Sultan Selim, yöreyi imparatorluğun topraklarına
katmış. 19. yüzyılın ikinci yarısında, Kırşehir sancağı Ankara vilayetine
bağlanmış. Cumhuriyet devrinde ise il merkezi olmuş. Şehrin isminin
nereden geldiğini tahmin etmek zor değil. Bozkırın ortasında kurulan
bu şehre; öz Türkçe, Kırşehir denmiş.
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NE YENİR, NE ALINIR?

Kaman Cevizi

Kırşehir yöresinde, keşkek yemelisiniz. Buranın “pekmez”i de meşhur. “Tandırda çömlek” ve “çömlekte kuru fasulye” de yörenin denenebilecek lezzetlerinden. Kırşehir’in her ilçesinde ayrı bir lezzet var.
Kaman’ın kendine özel mantısı ve bir tür köfte olan “pesmeç”i de denemeye değer.
Kırşehir yöresinde onxy taşından yapılan taş işçiliği meşhur. Onxy taşından süs eşyaları ve satranç
takımları alabilirsiniz. Kaman’a gittiğinizde ise cevizini almayı unutmayın!

GEZİ-TÜRKİYE

KAPLICA DA VAR,
YER ALTI ŞEHRİ DE…

• İl merkezine bir kilometre uzaklıktaki Kışdili Mahallesi’nde Terme kaplıcalarına gidebilirsiniz. 4 yıldızlı konforlu bir otelin de bulunduğu kaplıcanın suyunun romatizme, felç ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor.
• Şehir merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Obruk Dağı Mağarası’nı
ziyaret edebilirsiniz. Karıncalı Köyü yakınlarında bulunan mağara, Karıncalı Mağara diye de anılıyor.
• İl merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Dulkadiroğlu Yeraltı Şehri bulunuyor. Kapadokya’nın giriş noktasında bulunan bu yer altı şehri tarihte “Hitit Hapishanesi” olarak da biliniyor.
• Kırşehir’deki yeraltı şehirlerinden birisi de il merkezindeki Kümbetaltı Mahallesi’nde bulunuyor. Kümbetaltı Yeraltı Şehri, Kapadokya bölgesinin en büyük yer altı şehri olduğu sanılıyor. Ancak girişteki birkaç oda dışında tamamen
ortaya çıkarılamamış.
• Neşet Ertaş’ın doğduğu ilçe olan Çiçekdağı’na yolunuz düşerse mevsiminde denizden 936 metre yükseklikte olan bu ilçede yayla havası alabilirsiniz.
İlçe merkezine 15 kilometre mesagede bulunan Karakurt Kaplıcası’nda şifa arayabilir, kaplıcanın hemen yanında bulunan Karakurtbaba Kümbeti’ni gezebilirsiniz. 1135 yılında, Anadolu Selçuklu hükümdarlarından Kılıçaslan tarafından yaptırıldığını da belirtelim.
• Çiçekdağı’na 5 kilometre mesafede ise Bulamaçlı Kaplıcası bulunuyor.
Kaplıca’nın romatizmal hastalıklar, nevraljin, nevrit ve kadın hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor.
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Hirfanlı Barajı

bulunuyor. Üst kat ise “etnografya” bölümü olarak ziyaretçilere hizmet veriyor. Arkeoloji Bölümü’nde bulunan eserlerin çoğu Kaman-Kale höyük ve Malkaya bölgelerinden getirilmiş. Bunun dışında Asur Ticaret Kolonileri döneminden, Osmanlı dönemine kadar olan süreçte, bölgede egemenlik kuran uygarlıklara ait buluntular
da sergileniyor.
Etnografya Bölümü’nde ise yörede etkin olarak
yaşanan ve ilk kez ortaya çıkan Ahilik ve Ahi Evran kültürü tanıtılıyor. Sergilenen objeler arasında, Ahi Evran
tarafından kullanıldığı söylenen başlık, ahilik sancağı
ve ahilik ile ilgili diğer özel objeler bulunuyor.

HÖYÜKTEKİ KALE

Köklü tarihi olan tüm şehirler bir kaleye de sahiptir.
Gözümüz Kırşehir’de bir kale arıyor ama göremiyoruz.
Bunun nedeni ise Kale’nin höyük yapısında olması. Şehrin ortasından akan Kılıçözü Irmağı’nın yanındaki höyük bölgesinde yerleşimin M.Ö. 3 bin yılına kadar gittiği tespit edilmiş. Buradaki kalenin Bizanslılar döneminde
MS. 4. yüzyılda yapıldığı biliniyor.
Höyük çevresindeki yapılaşmaya Selçuklu döneminde Alaaddin Camisi eklenmiş. Günümüzde Kalehöyük olarak anılan bölgede Cumhuriyet döneminde sivil
yapılaşma sürmüş.
Şehir merkezinde yoğun bir gün geçirdikten
sonra dinlenmek için otelimizin yolunu tutuyoruz. Ertesi
gün, yarım günümüzü Ulupınar ilçesine ayırıyoruz. Bu
ilçede, büyük düşünür ve sevgi ozanı Yunus Emre’nin türbesini ziyaret edeceğiz. Yunus Emre Milli Parkı’nın içindeki kayalar üzerindeki türbe, anıtsal bir görünüme sahip. Aslında buraya türbe ilk olarak 13. yüzyılda yapılmış
ama yıkılmış. Daha sonra yenilenen türbenin tarihsel bir
özelliği yok. Türbenin yanında kesme taştan bir çeşme
dikkatimizi çekiyor. Bu çeşmenin yanındaki merdivenlerden çıkılarak türbeye ulaşılıyor. Türbenin yanındaki
Çilehane de büyük ozan tarafından kullanılmış.
Ulupınar’dan sonra istikametimizi Kaman’a çe-
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‘1000 YILLIK ŞEHRİ TANITAMADIK!’

Kırşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın n 64’ü bağımlı, 60’ı bağımsız çalışan 124 üyesi var. Oda’nın başkanlığını 12 yıldır
Mustafa İzzet Doğan yürütüyor. 23 yıllık meslek
mensubu olan Doğan, “Kırşehir sanayisi gelişmemiş,
ticareti çok canlı olmayan bir il olduğu için meslek mensuplarımız açısından dişe dokunur bir iş yok”
diyor.
Doğan’ın verdiği bilgiye göre Kırşehir’in en
büyük fabrikası, Petlas’ın 3 bin kişiyi istihdam eden
lastik fabrikası. Kırşehir Şeker Fabrikası ve Işıklar
Holding’e ait Çemaş Döküm Fabrikası da ilde bulunuyor. Ancak bu üç tesisin de meslek mensuplarına
iş açısından bir faydası yok. Son yıllarda Kırşehir’de
büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan modern işletmelerin yatırımlarında artış olduğuna dikkat çeken Doğan, “Kırşehir etinin başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde çok tercih edildiği söyleniyor. Doğal ortamda, meralarda beslenen hay-
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Aşık Paşa Türbesi
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viriyoruz. Kırşehir merkezine 53 kilometre uzaklıkta olan
Kaman’da 5 bin yıldır yerleşim bulunuyor. Kaman Türkiye’ye
cevizi ile ün salmış. Van’ın Adilcevaz ilçesinin cevizini andıran
bu ceviz çok değerli… Kaman’da her yıl ekim ayı başında
Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali düzenleniyor. Bölgede,
Hirfanlı Barajı da bulunuyor. Bu baraj, Kızılırmak üzerinde,
1960 yılında kurularak hizmete açılmış. Baraj, yörenin iklimi üzerinde de büyük etkide bulunmuş. Baraj gölünde balıkçılık yapıldığı için buraya gelince balık yemek tercih ediliyor.
Büyük hak ozanımız Dadaloğlu, Çukurova yöresinde
doğmuş olmasına rağmen, ömrünün son yıllarını Kaman yöresinde geçirmiş ve burada vefat etmiş. Zaten babası Aşık
Musa’da bu yörede imamlık yapıp, bir taraftan da aşıklık
geleneğini sürdürmüş. Dadaloğlu’na verilen önem, yapılan
eserlerde ilçede abideleştirilmiş. İlçe merkezindeki Dadaloğlu
Parkı içinde Dadaloğlu Anıtı bulunuyor. Ozan’ın anıt mezarı
da zaten burada. Dadaloğlu’nun mensup olduğu Avşar aşireti de Kaman’ın birçok köyünde yaşıyor. Kırşehir’de nereye baksanız bir ozan ile karşılaşıyorsunuz. Bu topraklardan
daha çok Neşet Ertaş’ların çıkacağı kesin….

vanlarımızın etleri ilgi görüyor” bilgisini veriyor.
Kırşehir SMMM Odası Başkanı Mustafa İzzet
Doğan, ilin turizmden hak ettiği payı alamadığına
inanıyor. Konaklama tesislerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Doğan, şu değerlendirmelerde bulunuyor:
“İl merkezimize 5 yıldızlı bir termal otel yapıldı ama ilimizde konaklama sıkıntısı var. Kırşehir tarih ve kültür kenti ama tanıtımını yapamamışız.
Erenler Diyarı Hacı Bektaş-ı Veli yakınızda… Aşık Paşa’nın türbesi şehrimizde. Çağdaş anlamda esnaf
örgütlenmemizin ilk örneği olan Ahi Evran, Kırşehir’de yaşamış. 1000 yıllık bir geçmişimiz var. Orta
Anadolu’da küçük iller içinde hoşgörünün çok
yüksek olduğu bir il, Kırşehir’dir. Kadınların gece
yarısı rahatça gezebileceğini söylemek isterim. Ayrıca jeotermal kaynak açısından ilimiz zengin. İlimizde 1800 konut ve
işyeri jeotermalle ısınıyor.”
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KÜLTÜR-SANAT

Itzhak
Perlman,
yeniden
Türkiye’de

Aşk
şarkıları
söyleyecek
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20. ve 21. yüzyılın en önemli keman virtüözü kabul edilen Itzhak Perlman, 28 Mayıs 2015 tarihinde Zorlu Center Performans Sanatları
Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Konser saat,
21:00’da başlayacak.
Türkiye'de daha önce verdiği iki konserinde
olduğu gibi her gittiği ülkede müzikseverlerin
yoğun ilgisiyle karşılaşarak konser biletleri aylar
önceden tükenen, "Schindler'in Listesi" filminden
de tanınan Itzhak Perlman, geçmişte Yehudi Menuhin'e ait Stradivari'nin altın çağında yapılmış en iyi
kemanı olduğu düşünülen 1714 yapımı antik Soil
Stradivarius ile eserleri seslendirecek. Perlman'ın
kullandığı enstrümanın değerinin ortalama 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. "En İyi Oda Müziği" ve "En İyi Enstrümantal Solocu Performansı"
gibi toplamda 5 ayrı dalda Grammy Ödülü'ne sahip
olan Perlman'ın; Harvard, Yale, Brandeis, Roosevelt,
Yeshiva ve Hebrew üniversitelerinde fahri ve onursal doktoraları bulunuyor.

Sevilen aşk şarkılarının başarılı yorumcusu Feridun
Düzağaç, 24 Nisan'da KadıköySahne'de şarkılarını seslendirecek. İlk kez Mersin'de bir grubun solisti olarak şarkı söylemeye başlayan Feridun Düzağaç, kendi müziklerini üretmeye
1988'de üniversiteden dört arkadaşıyla birlikte kurduğu Tını
grubuyla başladı. 1990'lı yıllardan beri melankolik şarkı sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Düzağaç, müziğin yanı sıra
televizyon ve sinema filmlerinde de rol aldı. 2005 yapımı
"Gece 11.45", 2007 yapımı "2 Süper Film Birden" ve 2008
yapımı "Aşk Tutulması" isimli sinema filmleri ile "Derman"
ve "Binbir Gece" dizilerinde kamera önüne geçti.
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Gripin, geri dönüyor

Gripin uzun bir süre ara verdiği İstanbul bar konserlerine yeni adresi garajİstanbul’da 4 Nisan günü vereceği konser ile kaldığı yerden devam edecek. 1999 yılında
kurulan İstanbullu bir pop rock grubu Gripin, 2004 yılında ilk albümleri Hikayeler Anlatıldı’yı çıkardı. Bu albümden Boşver, Karışmasın Kimseler ve Elalem parçalarına klip
çekildi. Gripin’in ikinci albümü “Gripin” ise Şubat 2007'de raflardaki yerini aldı.

Hoşgeldin boyacı

Güldür Güldür

Dizi filmlerinden de geniş kitlelerin tanıdığı Erdal Özyağcılar, uzun bir
aradan sonra Donald Churchill'in yazdığı ve Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği
"Hoşgeldin Boyacı" ile yeniden sahnede... Erdal
Özyağcılar’ın yanı sıra oyunda Berna Laçin, Marcia
rolüyle, Gözde Çetiner ise Jane rolüyle seyircilerin
karşısına çıkacak. Erdal Özyağcılar’ın canlandıracağı Walter, hayatı boyunca aktör olma hayalleri
kurarken para kazanmak adına boyacılığa başlamıştır. Bir gün bir evi boyarken birden Marcia ile
karşılaşır, üzerine kapı çalınır; gelen kocası tarafından aldatılan Jane'dir. Oyun, Mecidiyeköy’deki
Profilo Kültür Merkezi’nin Büyük Salonu’nda Mart
ayında izlenebilir.
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"Muhteşem Yüzyıl" şimdi de dünya çapında bir sergi prodüksiyonu ile Maslak'ta yeni açılan Uniq İstanbul Kültür ve Sanat Merkezi
içinde yer alan UniqMüze’de ziyaretçilere kapılarını açtı.
TİMS Productions ve Istanbul Exhibitions tarafından ortaklaşa
gerçekleştirilen “Muhteşem Yüzyıl: Teşhir-i İhtişam” sergisi, 10 Haziran’a kadar devam edecek. Sergi ziyaretçilerine; Muhteşem Yüzyıl’ın
ruhuna dokunma ve dünyasını yakından hissetme şansı veriyor. Muhteşem Yüzyıl’ın büyüleyici atmosferi; dekorları, kostüm ve aksesuarları,
mücevher ve taçlarıyla sergiye aktarılmış durumda.
Ziyaretçiler, 4 sezon boyunca hafızalardan silinmeyen büyüleyici atmosferin zenginliğini ve içinde bulunma deneyimini yaşayacak
ve daha önce hiç görülmemiş, sadece bu sergi için üretilen çok özel
sürprizler ile karşılaşacaklar.

KÜLTÜR-SANAT

Ekranların beğenilen gösterisi Güldür Güldür’ün çekimleri her
hafta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Gösteriyi canlı izlemek isteyenler, 4 Mart’tan 24 Mayıs’a kadar olan planlanmış çekimlerin yapılacağı zamanları Biletix’den öğrenip, bilet alabilirler.
Güldür Güldür birbirinden eğlenceli skeçleri ve sürprizleriyle izleyenlere unutulmaz saatler yaşatıyor. Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür, aileden aşka,
şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuya yine kendi
mizah anlayışları ile yeni yaklaşımlar ve çözümler getirecek.

‘Yüzyılın sergisi’
devam ediyor
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Hızlı ve Öfkeli 7

l "Hızlı ve Öfkeli" serisi tüm hızıyla devam ediyor. 2013'ün Eylül

ayında çekimlerine start verilen yedinci filmin akıbeti, başrol
oyuncusu Paul Walker'ın trafik kazasında ölümünün ardından belirsizliğe girmişti. Bu şok ölüm sonrası filmin çekimleri sekteye
uğramış ve vizyona giriş tarihi de ertelenmişti. 31 Mart 2014'te
filmin çekimleri yeniden başladı. Son filmde yeni isimlerle karşı-

laşıyoruz. Serinin altıncı filminde yaşanan olayların ardından devam eden filmde Jason Statham tarafından canlandırılan Ian
Shaw karakterinin intikam mücadelesine tanık oluyoruz. Filmin
yönetmen koltuğunda sürpriz bir isim olarak James Wan bulunuyor. Genç yönetmen daha önce Saw ve Insidious gibi önemli filmlere imza atmıştı.

SİNEMA -DVD

Fokus
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Orijinal adı: Fast & Furious 7
Tür: Aksiyon
Yönetmen: James Wan
Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson
Oyuncular: Jason Statham, Paul Walker, Vin Diesel,
Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Nicky, zamanının en usta dolandırıcılarından biridir. Bir gün Jess
Barrett adında genç güzel ve çekici bir kadın ile yolları kesişir.
Sıradan bir kadın olmayan Jess,
soygun konusunda en az Nicky
kadar önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Acar dolandırıcı
Nicky'nin, bir yandan acemi
Jess’e işin inceliklerini öğretirken, diğer yandan da genç kadını tedirginlik verici bir şekilde
yaklaşma girişimi başarısız bir
biçimde sonlanır. Nicky ilişkiyi
birden bire keserek Jess'ten
uzaklaşma kararı
alır. Üç yıl sonra Jess, Buenos Aires’te yüksek bahisli araba yarışları camiasında sözü geçen
biri haline gelmiştir. Jess,
Nicky’nin en son ve oldukça tehlikeli tezgahının en kritik noktasında onun planlarını alt üst
eder ve Nicky'nin dünyasını karartır.

Orijinal adı: Focus
Tür: Dram, Romantik, Komedi
Yönetmen/ Senaryo: Glenn
Ficarra,John Requa
Oyuncular: Will Smith, Rodrigo
Santoro, Stephanie Honore,
Margot Robbie, B.D. Wong
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Tehlikeyle Flört

Tür: Komedi,
Aksiyon, Müzikal
Yönetmen: Murat
Şenöy
Senaryo: Murat
Özsoy
Oyuncular: Mete
Horozoğlu, Ezel
Akay, Cihat
Tamer, Tuğrul
Tülek, Mahmut
Gökgöz

Ozan, Çağatay ve Timsah'tan ibaret olan
"Flört" grubu, yaşadıkları mahallenin düğünlerinde, orkestrada minnet rica çalarak müzisyenlikten para kazanmaya çalışmaktadır. Para kazanırken kendi müzik
türlerinden ödün vermek istemeyen 3 kafadar, istedikleri albümü çıkartacak yapımcıyı bir türlü bulamazlar. Çaldıkları bir düğünde kendi müzik tarzlarını davetlilerle paylaşmak zaten bir hatayken, üs-

DVD SEPETİ
l Arlington Yolu

Bir kolejde profesör olan Michael Faraday, eşinin sağcı teröristler tarafından öldürülmesi
üzerine bu gruptan olan insanlara karşı takıntılar edinmiştir. İlk günlerde dostça görünen ve oğlunun arkadaşlık kurduğu yeni

l İkili Oyun
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komşularının garip tavırları, evlerine gittiğinde evin bazı bölümlerine girmesine izin verilmemesi Faraday'ı şüphelendirir. Acaba komşuları düşündüğü gibi teröristler midir yoksa
karısını kaybetmenin yol açtığı stresle gittikçe paranoyak davranışlar mı sergilemeye
başlamıştır?

l Onaltıncı Raund Carter 1960'ların en önemli orta siklet

boksörlerinden biridir. 1966 yılının bir gecesinde Carter'ın tüm yaşamı değişecektir. Della
Pesca adlı kötü niyetli bir polis tarafından Carter ve diğer masum bir kişi tutuklanarak, üç kişiyi öldürmek suçundan cezaevine girer.
Gerçeği anlatmaya çalışmasına ve tüm çabalarına rağmen Carter hiçbir zaman serbest kalamayacağını anlar... Yıllar geçer ve 15 yaşında
Kanadalı bir çocuk olan Lesra Martin, Carter'ın
yazdığı “16. Raund” adlı kitabı alır. Kitaptan
çok etkilenen Lesra, Carter'ın 19 yıl sonra da
olsa serbest kalması için uğraş vermeye başlar.

SİNEMA -DVD

Amerikalı bir senatörün ölümünün
arkasındaki esrar perdesini araştırmak için emekli bir CIA uzmanı ile
genç bir FBI ajanı ortak çalışmaya
başlarlar. Görünen nedenlerin altını araştırdıkça, suikastın arkasında Sovyet gizli örgütleri
olduğunu keşfederler. "Wanted",
"Hızlı ve Öfkeli 2" gibi aksiyon
filmlerinin senaristi olarak tanıdığımız Michael Brandt'in ilk yönetmenlik denemesi olan filmin yıldız oyuncu kadrosunda
Richard Gere'in yanı sıra Stephen Moyer, Topher Grace ve Odette Annable yer alıyor.

tüne üstlük Ozan gelinle "flörtleşmeye" başlar!
Kendilerini işsiz bulan ve daha kötüsü çevrede sürekli alay konusu olmaya başlayan üçlü, çareyi en
son kendi paralarını ortaya koyarak albüm çıkartmakta bulurlar. Fakat cepleri bomboştur...
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l Yazar: Doğan Cüceloğlu l Yayınevi: Remzi Kitabevi
l Sayfa sayısı: 142 "İnsan İnsana", "İyi Düşün Doğru Karar Ver" ve

"İçimizdeki Çocuk" gibi çok satan kitaplarıyla tanınan Doğan Cüceloğlu,
"Başarıya Götüren Aile" kitabında, sınav döneminde çocuklarına destek olmak
için doğru ve etkili yöntemler arayan tüm anne-babalara kılavuzluk ediyor.
Kitap, çocuğunun başarılı olması için, “Çok çalış oğlum/kızım,” demenin ya
da tüm maddi olanaklarını seferber etmenin ötesinde bir şeyler yapmak
isteyen anne-babalara yol göstermek amacıyla yazılmış. Her ebeveyn, okul
başarısı için çocuğuna yardımcı olmak ister. Ama öğrenme sürecinin bilimsel temellerini
kavramadan atılacak her adım, iyi niyetli de olsa, çocuğu engelleyebilir.

Devir

l Yazar: Ece Temelkuran l Yayınevi: Can Yayınları
l Sayfa sayısı: 493 Ece Temelkuran "Devir"de yalnızca çocuk

gözümüzle bakınca hatırlayacaklarımızı anlatıyor. Bu bir devir
romanı. Hem 12 Eylül’ün ayak seslerinin duyulduğu bir devri
anlatıyor hem de o günden bugüne devredilen ruh hallerini...
Kahramanlar iki çocuk, Ayşe ve Ali. Masum ve zeki, tecrübesiz ve
vicdanlılar. Parktaki kuğuların ülkelerindeki özgürlüğün anahtarı
olduğunu düşünecek kadar saf, bu uğurda değme yetişkinin göze
alamayacaklarını yapacak kadar cesurlar. Henüz eksilmemişler...

İn

KİTAP

l Yazar: Sabri Uzun l Yayınevi: Kırmızı Kedi
Yayınları
l Sayfa sayısı: 360 Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat

Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun "İn" adını verdiği kitabında
polis ve yargı içindeki çetenin karanlık faaliyetlerine dikkat
çekiyor. Emniyet´te 40 yıl görev yapan bir istihbaratçının,
teşkilat içinde yuvalanan Cemaat´le yüzleşmesini,
mücadelesini, kurulan tuzak ve komploları anlatan kitapta şu
soruların yanıtı verilmeye çalışılıyor: "Deniz Baykal’a
komployu kimler kurdu? Gizli kayıt yapılan evlerin kapılarını
kim açtı? Hrant Dink cinayeti 'tuzak içinde tuzak' mı? MHP yöneticilerinin seks
görüntüleri nasıl kaydedildi? Recep Tayyip Erdoğan’a suikast yalanları ne işe yaradı?
Ergenekon, Balyoz, OdaTV davaları aslında ne zaman başlayacaktı?"
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l Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda
l Başarıya Götüren Aile

l Allah De Ötesini Bırak-2
l Ermiş

l Peygamberden Sonra
l Devir

l Kafamda Bir Tuhaflık
l Dahi Diktatör
l İn

l Big Boss

ŞİİR

GÜL DİYORSAM

Gül diyorsam, durmadan
Bilinçaltı bahçemde bir
Ezik gül kaldığından belki
Çocukluğumun mayıs dalından
Kimbilir?
Gül diyorsam bir zaman
Nedim`in övdüğü bir
O çok uzaklarda saraylı
Lale bahçelerinde soyut
Osmanlı gül değildir
Gül diyorsam, ne zaman
Büyükannem bir
Avuç can eriğiyle birlikte
Üç yaprak çiğ tanesi de
Getirir
Gül diyorsam, hani haziran
Hani şimdi açan bir
Gerçek güldür gündelik
Yapraklarını gül bitleri
Yiyip bitirir

CEYHUN ATUf KANSU
OCAK-ŞUBAT 2015

l Remzi Kitabevi (Şubat 2015)

Başarıya Götüren Aile

EN ÇOK SATANLAR

Aşk Başka Evde

l Yazar: Sinan Akyüz l Yayınevi: Alfa Yayınları
l Sayfa sayısı: 366 Genç ve güzel Eylül bir gün aşkı

bulduğunda bunun hayatının en büyük sınavı olacağını hiç
düşünmemişti. Saruhan, aşkın peşinden giderken yeniden
hayallerini bulduğunu ve yeniden kendi olduğunu fark
ettiğinde bir seçim yapmak zorunda olacağını hiç tahmin
edememişti. Bir fotoğrafla tüm mutluluğu elinden alınan
Asuman ise aşkı nerede bıraktığını hiç bilememişti: “Herkesin başına gelebileceğini ama
benim başıma böyle bir şeyin gelmeyeceğini düşünmüştüm. Meğerse ne kadar aptal bir
düşünceymiş bu.” Sinan Akyüz, yine gerçek bir hikâyeden yola çıkarak bizi; aşkı, evliliği ve
ilişkileri sorgulamaya çağırıyor.

Yalnızlık Doktorası

l Yazar: Cem Şancı l Yayınevi: Remzi
Kitabevi l Sayfa sayısı: 128 Yalnızlık, binlerce

yıldır tüm filozofların yücelttiği, dillerinden düşürmediği
ama bugün gerçek değerini ve anlamını unuttuğumuz
çok önemli bir olgu. Bugünün dünyasında yalnızlık
mahrumiyet ve yoksunlukla ilişkilendirilerek gerçek
anlamından tamamen koparılmış, ürkütücü bir sözcük
olarak zihinlerimize kazınmış. Oysa yalnızlığın gerçek
anlamını fark etmek ve ondan korkmak yerine onu doğru
kullanmak kişiye güç verir. Aşk mı arıyorsunuz? Kendinizi
dinleyemeden, kendinizi keşfedemeden, seveceğiniz insanı bulmanın mümkün olmadığını
fark edeceksiniz. Kendinizi dinlemek, kendinizi keşfetmek ise ancak yalnızlıkla mümkün...

Beslenme Saati

l Yazar: Ayça Kaya l Yayınevi: Doğan Kitap
l Sayfa sayısı: 184 Doğru beslenme alışkanlığı
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KİTAPLAR

Kraliçeyi
Kurtarmak

Yazar: Vladimir Tumanov
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı
Sayfa sayısı: 160
Yolda bulduğu tuhaf kalemin, canını sıkan
bütün matematik problemlerini çözüverdiğini fark eden Aleks, nasıl bir maceraya atılmakta olduğunu bilmiyordu. Kitaplığında ortaya çıkıveren esrarengiz kitap, hem onu hem de arkadaşları Sam ile
Vanessa'yı neredeyse esir aldı. Kitapta anlatıldığına göre, Kral Rechner'in şatosuna kaçırılan Zümrüt Kraliçe Jayden'ın birbirinden ilginç matematik problemleri halindeki yüzlerce bilmeceyi çözmesi gerekiyordu. Bu zorlu bilmeceler çözüldükçe
zindanların kapısı birer birer açılacaktır...

Vanilya Kokulu
Mektuplar

Yazar: Sevim Ak
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Sayfa sayısı: 127
Annesiyle babası ayrılan Kıymık, bir süreliğine anneannesinin yanına yerleşmek zorunda kalır. Hayal gücü çok geniş
bir çocuk olduğundan, kendi dedektiflik
ve keşif bürosunu kurar. Bir gün postacı
Bay Güleryüz, Kıymık'ın ölen dedesine,
otuz yıl önce Paris'ten postalanmış bir mektup getirir. "Aaa! Krala Bak!" diye başlamaktadır mektup; bir masaldır bu, mis gibi
de vanilya kokmaktadır. Göndereni belirsiz
bu mektupların gizini çözmeye kesin
kararlı acar dedektif Kıymık, kolları sıvar.

KİTAP

çocuklukta başlar. Çocuğumuza bebekliğinden itibaren
kazandıracağımız doğru yeme ve beslenme alışkanlıkları,
onun sağlıklı bir yetişkin olmasında önemli bir rol oynar...
İşte ilk kural: Severek yiyen çocuklar, sağlıklı büyür!
"Sayarak Zayıfla" yöntemini geliştiren Doktor Ayça Kaya bu
kez çocuklarımız için kolları sıvadı ve ortaya "Beslenme Saati"
çıktı. "Kilo kontrolü, çocuk beslenmesinin püf noktaları,
çocuklar için besleyici yemek tarifleri, gebelik döneminde
beslenme" kitaptaki konu başlıklarından bazıları...

ÇOCUKLARA ÖZEL
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Kötü havalarda elektronik cihazlarımıza da dikkat etmemiz
gerekiyor. Artık ayrılmaz bir parçamız haline gelen
cihazlarımızı bozulmaktan korumak için yapmamız
gerekenler var. Kulaklık, kılıf kullanımı ve doğrudan soğuğa
maruz bırakmamak bunlar arasında yer alıyor.

AYŞEGÜL EMİR

Teknoloji de üşür!

Karlı ve yağmurlu havalarda kendimiz kadar teknolojik cihazlarımızı da korumamız lazım. Keskin havalarda doğrudan soğuğa maruz kalmalarını önlemek gerekiyor. Alınabilecek küçük önlemlerle hem
kullanıma ara vermeyip hem de arızalanmalarını engelleyebilirsiniz.
Tabletler ve cep telefonlarının çoğu sıfır derecenin altındaki sıcaklıklarda
sim kart, kapanma, pilde erken bitme gibi sorunlar verebilir. Soğuk havalarda cihazlarınızı korumak için
yapabilecekleriniz var.

TEKNO-YAŞAM

KULAKLIKLARLA BARIŞIN

l Cihazınızı korumanın
en basit yollarından biri kaliteli bir
koruyucu kılıfa yatırım yapmak. Kılıfların yapıldığı materyali iyi seçmek lazım. Cihazı iyi saran, sıkı ve
tam koruyan kılıfları seçmek
önemli.
l Kulaklık kullanmak da
bir alternatif. Kulağınıza iyi oturan,
iyi ses kalitesi olan ve güvenilir bir
cevaplama düğmesi sunan bir
model seçin. Cep telefonunuz çaldığında çanta veya cebinizden çıkarmadan bu şekilde cevaplayabilirsiniz.
l Plastik çantaya koyabilirsiniz. Garip görünebilir ama tablet
ya da cep telefonunuzu bu yolla taşımanız onu nem ve rutubetten kurtarabilir. Transparan yapısı da e-posta ya da sms’lerinizi kolayca kont-
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rol etmenizi sağlar.
l Soğuk ve yağmurla doğrudan temas ettirmeyin. Soğuk havalarda bir foto çekmek ve bir tweet atmak tamam. Ama cihazınızı uzun
süreli kullanmayın. Uzun süre açıkta cihazınızı kullanmanız hasar riskini artırır. Kapalı bir alana gidene kadar mobil cihazınızı kapatmanız
en iyisi.
l İstemeyerek cihazınızı hava soğukken çalıştırdınız ve nemlendi. Cihazınızı kapatın, oda sıcaklığına ulaşana kadar bekleyin ve pirinçle üzerini kapatın. Pirinç taneleri
nemi alacak ve düzelmesine yardım
edecektir.

ISLANINCA NE YAPMALI

l Su geçirince ilk yapılması gereken pilini çıkarmak. Cihazın
düzelmesi için ilk olarak güç kaynağını kesmek gerekiyor. Islak bir
cep telefonu ya da tableti çalıştırmaya uğraşmayın. Bu kısa devre
yapmasına neden olabilir.
l Sim kart, cep telefonu, hafıza kartını ve pili çıkartıp ayrı
kuru peçetelere sarın. Islak parçaları
silin. Saç kurutma makinesi kullanmayın ya da fırına koymayın. Bu
şekilde düzelme olasılığını azaltırsınız. Bunun yerine ıslak parçaları pencereye yakın kuru ve nemsiz bir
ortamda bırakın. Pirinç yöntemi de kullanılabilir. Yarım gün bu şekilde kalsın. Eğer bunların hiçbiri işe yaramazsa güvenilir bir tamirciye
başvurun.
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Tasarım ve
performans sunuyor
Acer’ın bugünün dijital ihtiyaçları için optimize
edilmiş performansa, eğlence ve iletişim araçlarına
sahip 13.3 inç’lik dizüstü bilgisayarı Acer V3, beyaz
rengi ve şık ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Sadece
1.5 kg ağırlığında olan ve çantanıza bile kolayca sığabilen Acer V3-317, 1.7 GHz işlemci hızına sahip. 500

GB sabit diski ve 4 GB belleğiyle tüm iş ve özel dosyalarınızı kolayca depolar.
Windows 8.1 yazılımına, Intel i5 işlemciye sahip. 7.5 saate varan pil ömrü var. Kapağı parlak bir
kaplamaya sahip. Rengi ekran kenarı ve avuç dayanağı
ile uyumlu.

Mor rengi de geldi

Telefona
‘altın’
dokunuş

Sony’nin en yeni teknolojilerini barındıran akıllı telefonu
Sony Xperia Z3’ün beklenen yeni mor rengi teknoloji severlerin
beğenisine sunuldu. Telefon, eşsiz kamera deneyimini şimdiye
kadarki en yüksek suya dayanıklılık özelliği ile birleştiriyor.
İki gün süren batarya ömrü ile kesintisiz iletişim sunuyor.
5.2 inç’lik Full HD ekrana sahip. 153 gram ağırlığında. 20.7 Megapiksel arka, 2.2 Megapiksel ön kamerası var. Android işletim
sistemli telefonun, dört çekirdekli 2.5 Gigahertz işlemcisi bulunuyor. PS4 uzaktan oynama özellikli akıllı telefon Sony Xperia
Z3, yeni mor renk seçeneği ile tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

Mate 7 raftaki yerini aldı
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TEKNO-YAŞAM

Huawei’nin, 6 inç ekran boyutuna
sahip yeni akıllı telefonu Huawei Mate7,
Ocak ayı itibariyle Türkiye’de kullanıcıların
beğenisine sunuldu. Mate7, geniş ekranı
ve güçlü işlemcisinin yanı sıra dâhili parmak izi okuyucusuyla da öne çıkıyor. 185
gram ağırlığındaki telefon, 1.8 Ghz’lik işlemciye sahip. Özel mikro işlemci sayesinde
Mate7’yle uykudayken dahi tek dokunuşla,
ekran kilidini açabilir ve parmak iziyle açılmasını istediğiniz uygulamalara ulaşabilirsiniz. 4100 mAh lityum polimer bataryası yoğun kullanımda dahi yüksek pil performansına imza atıyor.

Kablosuz ev telefonu
(dect) telefon üreticisi Gigaset,
altın renkli modeli SL910
Gold ile teknolojiyi şıklıkla buluşturuyor. Yüksek çözünürlüklü büyük ekranı ile dikkat
çeken Gigaset SL910 Gold, tasarımı ile de iç mekan dekorasyonlarının tamamlayıcısı
oluyor. İç mekanlarda 50
metre, dış mekanlarda 300
metreye kadar çekim alanına
sahip dect telefon, 14 saate
kadar konuşma süresine ve
200 saatin üstünde bir başka
deyişle 8 günün üzerinde
standby’da kalma özelliğine
sahip. Telefonun 320x480
HVGA çözünürlüğünde 3.2
inç ekranı var.
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KOMİK RESİMLER

BİZİM KIZA YAKIŞIYOR

Hoca camide vaaz veriyormuş.
-Kızlarımıza sahip çıkalım. Çok açık giyiniyorlar, boya sürüyorlar, zincir takıyorlar…
derken cemaatten biri seslenmiş:
- İyi de hoca sizin kız da yapıyor.
Hoca cevap verir:
-Şimdi Allah var, bizim kıza yakışıyor.

KEDİ

MİZAH

Adam karısının kedisinden nefret etmektedir. Kadın evde yokken kediyi arabaya attığı gibi en uzak mahalleye bırakır. Eve gelir bakar, kedi kanepenin üzerinde mışıl mışıl uyuyor. Adam kafayı yer. Ertesi hafta daha uzağa bırakır. Geri gelir. Kedi gene kanepenin üzerinde! Adam çok kızar. Alır hayvanı, gider, gider, gider…
Akşam evin telefonu çalar. Karısı telefonu açar. Karşısında kocası.
-Alo, Necla kedi evde mi?
- Evdee…
- Versene şu şerefsizi bana yolu tarif etsin!!!

ÇİÇEKCİ

Adam çiçekçi dükkanına girmiş ve çiçeklere baktıktan sonra:
-Karıma çiçek alacağım ama hangi çiçeği alacağıma karar veremedim.
“Yardımcı olur musunuz?” diye sormuş.
Çiçekçi de, “Ne halt yediğinizi söyleyin ben de ona göre size yardımcı olayım” demiş.
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KAYSERİLİ VE PADİŞAH

Bir gün padişahın biri, “Kim bana bir yalan söyleyebilirse bir küp dolusu altın vereceğim” demiş. Yalancılar hemen saraya koşuşturup başlamışlar yalana:
Birinci yalancı:- Bir kuş, aslanı kapıp yuvasına götürdü.
Padişah: - Bunun neresi yalan? Kuş kartaldır, aslan da kuzu kadar minik bir yavru. Kaptı mı götürür
yuvasına tabii ki.
İkinci yalancı:- Komşu ülkede bir eşeği kral yaptılar!..
Padişah: - Ülkenin kralı pencereden bakınırken tacını düşürmüştür. Taç da pencerenin altındaki eşeğin
başına geçmiştir. Taç kimin kafasındaysa, kral odur
tabii!..
Üçüncü yalancı:- Padişahım, ben gökyüzüne bir ok
attım. Altı ay sonra geri döndü, demiş..
Padişah:- Senin ok bir ağacın üstüne düşmüştür.
Ağaç sonbaharda yapraklarını dökünce ok da takılacak yer bulamayıp yere inmiştir.
Böylece padişah her yalana gerçek bir bahane bulmuş ve kimse padişaha bu yalandır dedirtememiş.
Dördüncü yalancı ise Kayseri’den gelmiş:
-Padişahım, sen benim babamdan borç olarak bir
küp dolusu altın almıştın. Şimdi geri almaya geldim.
Yalandır dersen ödülümü ver. Yalan değil dersen borcunu öde bir zahmet!
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l Anneanneme yükselenin ne diye
sordum? ‘Tansiyonum’ dedi. İçimdeki
astrolog o an can verdi.
l Çekik gözlü birinin Japon mu, Çinli mi
olduğunu öğrenmek için elinden tutun.
Yapışırsa Japon’dur, kolu elinizde kalırsa
Çinli.
l ‘Seni seviyorum’ demek kolay. Asıl zor
olan ‘Şemsipaşa Pasajı’nda kırk kulpu kırık
tunç tas has hoş kayısı hoşafı’ diyebilmek.
l Fırında sütlaç yiyebilen insanlara
hayranım valla, helal olsun. Deneyeyim
dedim, 5 dakika duramadım içeride, çok
sıcak.
l Kadınların bir kova suyla yaptığı
temizliği sadece bir ıslak mendille
halledebilen canlıya erkek denir.
l Bir kadınla kavga ederken önce ‘sessiz
kalın’; olmazsa ‘ona haklı olduğunu söyleyin’
o da olmazsa ‘yere yatıp ölü taklidi’ yapın.
l Yeni ilköğretim fişleri; Ali tweet at.
Emel bizi dürt. Ömer Facebook sever. İpek
bak bu Google. Pelin yorum yap...
l Dünyada, peynir-ekmek yersen
gariban olursun. Ama peyniri ekmeğin
üzerine koyup bir de kürdan saplarsan
sosyete olursun.
l Otobüste ilk defa oturma fırsatı bulan
genç, basın mensuplarının sorularını
yanıtlarken gözyaşlarına hakim olamadı.
l Kızlar baklavalı erkekleri sever dediler
diye 7/24 bir tepsi baklavayla dolaşıyorum.
Biri de gelip naber demedi, yazıklar olsun.
l Aşkın her halini gördüm, artık ne hali
varsa görsün…
l O kadar güzel unutmuştun ki beni
hatırlatmaya kıyamadım.
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ÇOCUKLAR

İlkokulda üç çocuk, bebeklerin nasıl dünyaya geldiğini konuşuyormuş.
Dursun: -Bizim ailede hep leylekler getirir.
Fadime: -Biz de hep gül bahçesinde bulunur.
Temel:-Biz fakiruz, biz de annem bebekleri hep kendisi yapayi…

EHLİYET

Temel arabasıyla Trabzon’da ilerlerken kırmızı ışık ihlali yapmış.
Polis anons ile Temel’i durdurmuş. Polis, Temel’den ehliyet isteyince, Temel cevap vermiş:
– Ula ehliyet verdunuz mi de isteysunuz?

ADANALI

Adanalı bir adama arkadaşlarından biri sorar:
-Siz Adanalılar neden hep yemek memek, okul mokul, çıngırak
mıngırak gibi ikilemli konuşuyorsunuz?
Adam soran arkadaşına dönüp
-Onu söyleyen çocuk mocuktur; öyle bir şey yok.

TAMİRCİ VE DOKTOR

Dünyaca ünlü kalp doktorunun arabası bozulmuş ve arabasını tamire götürmüş. Tamirci
arabanın kaputunu açmış ve doktora dönerek:
-Size bir şey soracağım. Ben ve siz hemen
hemen aynı işleri yapıyoruz. Örneğin, ben şimdi özenle kaputu açacağım bir bakışta problemin nerede olduğunu anlayacağım, kapakçıkları temizleyeceğim,
gerekirse kabloları ve motor yağını değiştireceğim… Hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine yenisini takacağım… Söyler misiniz
siz nasıl oluyor da milyon dolarlar kazanıyorsunuz; ben meteliğe
kurşun sıkıyorum?
Bunun üzerine doktor tamircinin kulağına eğilmiş ve şöyle demiş:
– Bunların hepsini motor çalışırken yapabilir misiniz?

Cevaplar

KOMİK
SÖZLER

1-Hiç büyümeyen yaprak hangisidir?
2-Hangi simit yenmez?
3-Hangi harfler zengindir?
4-Hangi gül kokmaz?
5-Alladım, pulladım, karşı köye yolladım.
6-Hangi saatte çay içilmez?
7-Çıt burada, çıt orada.
8-Eve giren hırsız neyi çalmaz?
9-Yer altında kınalı çivi.
1-Defter yaprağı
2-Can simidi
3-Ünlü harfler
4-Virgül
5-Mektup
6-Duvar saati
7-Süpürge
8-Zili
9-Havuç

l İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ

PANTOLON

Öğretmen çocuğa sormuş; “Oğlum elini
pantolonunun sağ cebine attın ve bir 10
TL çıkarttın, sol cebinden de 5 TL çıktı. Senin şimdi ne kadar paran var?”
Öğretmen, öğrencinin
‘15 liram var’ cevabını vermesini beklerken çocuk cevap vermiş:
-Her halde üzerimde başka birinin pantolonu var!
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solDAN sA⁄A 1. 22 Aralıkta başlayan kırk günlük kış dönemi – Sıcak ve ilik deni-

zlerde yaşayan, ortalama boyu 20 cm olan, şerit biçiminde tek sırt yüzgeci bulunan,
yosunlarla, deniz kurtlarıyla geçinen, eti lezzetsiz bir balık. 2. Otizm konulu ünlü film –
Limonluk. 3. Göz – Gölgebalığı, taşlevreği. 4. Hafıza kaybı – Bir peygamber adı. 5. Yaygın
söylenti – Ergenekon’dan, çıkışta Göktürklere yol gösteren dişi kurt. 6. Felsefede
düşünce – Vakit – Bir nota. 7. Faktör – Çıkar, fayda. 8. Arseniğin simgesi – Sert, kaba –
Kaçak, yasak şey saklanan yer. 9. Muhabbet, aşk – Metal olmayan elementler. 10.
Öküzgözü – Suyla çevrili kara parçası. 11. Boyun eğen – Kabartılmış kıvırcık saç – Koca.
12. Fransa’da nehir yatağındaki bir tür kil – Yarım kafiye. 13. Pamuklu kumaş – Ayak.
14. Aşırı bezginlik ve sızlanma ünlemi – Ses, haber, bilgi. 15. Dogma – Hayatağacı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Erselik, hünsa – Hermofrodit – Alt kurul, encümen. 2. Bir
tür Cezayir müziği – Mercek – Mezopotamya’da kurulmuş en büyük sitelerden birisi –
Lityumun simgesi. 3. Başlama, başlangıç – Papanın yaşadığı küçük ülke. 4. Kansızlık
hastalığı – Yılan balığı familyasından, çoğu bir buçuk metre uzunluğunda, 12 kg ağırlığında, eti lezzetli, pulsuz bir deniz balığı – Kalça kemiği. 5. Parola – Nazlı, cilveli –
Cüretkar. 6. Mektup – Apansız – Altın postu aramaya gidilen, Argonautlar seferinin kahramanlarından birisi. 7. Düzen – Bakır, nikel ve çinkodan yapılan gümüş görünüşünde bir
alaşım. 8. Bir ay adı – Pekmez toprağı – Tavlada bir sayı. 9. ABD’yi simgeleyen orijinal
harfler – Cılız, zayıf, güçsüz – Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü. 10. Çin başkenti –
İpekli peştamal – İnleme. 11. Aşkla ilgili – Unutmama oyunu – Aşamasız asker. 12. Gidilen
yol üzerinde olmayan – İstanbul ilçesi – Arapça ben.

K O L A Y

solDAN sA⁄A1. Erbain-Kupes. 2. Rain ManSera. 3. Dide-Minakop. 4. Amnezi-İsa. 5. ŞayiaAsena. 6. İde-Zaman-La. 7. Etmen-Nef. 8.
As-Anif-Zula. 9. Sevgi-Ametal. 10. Arnika-Ada.
11. Muti-Afro-Er. 12. Bri-Asonans. 13. KotonPa. 14. Elaman-Selen. 15. İnak-Şecere.

YUKARIDAN AﬁA⁄IYA 1. Erdişi-Asamble. 2. RaiAdese-Ur-Li. 3. Bidayet-Vatikan. 4. AnemiMagri-Oma. 5. İm- Nazenin-Atak. 6.
Name-Ani-İason. 7. Nizam-Fakfon. 8. NisanMarn-Se. 9. Usa-Eneze-Oapec. 10. Pekin-FutaNale. 11. Erosal-Lades- Er. 12. Sapa-Adalar-Ene.
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