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İSTAnBUL SErBEST MUHASEBEcİ MALİ MÜŞAVİrLEr OdASı İKİ AyLıK yAyını

UnUTMAdıK
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.

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,

Türkiye, 7 Haziran seçimleriyle sorunlarına çare aradı ama bulamadı. Seçimlerden sonra maalesef terör zirve yaptı; kutuplaşma arttı. Çözüm süreci ‘buzdolabına konulurken’ her sabah ölüm haberleriyle uyanır olduk. Milletimizin içi yanıyor. Umarım 1 Kasım seçimleriyle ülkemiz
hak ettiği huzur ortamına kavuşur!
Evet huzur ve güvene ihtiyacımız var. Bunun için de Ağustos ayına geldiğimiz şu günlerde ‘deprem’ gerçeğini de unutmamamız gerekiyor. Gerçi toplumsal hafızamız oldukça zayıf ama biz depremi bir kez daha hatırlamayı ve hatırlatmayı kamu borcu biliyoruz. Yaptığımız kapak
haberinde depremi gerçeğine yeniden mercek tutarken, uzmanların 10-15 yıl içinde olmasını beklediği büyük deprem için alınan önlemlerin yetersiz olduğunun altını çiziyoruz. Bırakın önlem alınmasını; afette toplanma alanları bile imara açılmış durumda. Dere yatakları, tarım alanları, su havzaları ve orman alanlarında bile yoğun bir yapılaşma hızla sürüyor.
Biz daha deprem gerçeğiyle yüzleşmemişken dünya başka bir yöne gidiyor. Çok değil 2050 yılında robotların hayatımızı istila edeceği tahmin ediliyor. İnsansı robotlarla ilgili dosya haberimizi de dergimizde okuyabilirsiniz.
Birbirinden ilginç konulardaki haberlerimizin yanı sıra dergimizde kendi alanlarında önemli başarılara imza atmış isimlerle
söyleşilerimizi de sürdürüyoruz. Zirvedekiler sayfamızın konuğu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Sami
Yılmaztürk. İstanbul’un rant ekonomisine nasıl kurban edildiğini bir de mimarların gözüyle görmek isterseniz söyleşimizi okumanızı öneririm.
Medya dünyasından konuğumuz ise Milliyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Doç. Dr. Selva Demiralp. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Demiralp ile Türkiye ve dünya ekonomisini konuştuk. Dergimizde hayatın renkli yönlerini konuştuğumuz konuklarımızdan biri ise karikatürist Gürcan Yurt. Uzun yıllardır çizdiği Robinson ve Cuma karakterleriyle ilgiyle takip edilen Yurt, bu kez çizgi karakterlerine sinemada hayat verdi ve Robinson Crusoe&Cuma filminin yönetmeni oldu. Yurt ile hem bu filmi hem de ülkemizde karikatürün geldiği noktayı konuştuk. Üyelerimizin renkli dünyalarını da sayfalarımıza yansıtmayı sürdürüyoruz. Üyemiz
Çağatay Tümer de halk oyunları tutkusunu ve çalışmalarını İSMMMO Yaşam’a anlattı.
Dergimiz yaşamın her alanındaki haberleriyle sizlere katkı sunmayı amaçlıyor. Sağlık sayfalarımızda ‘batık tırnak’ sorununu işlerken; kariyer sayfalarımızda ‘risk’ almanın başarıya etkilerini inceledik. Lezzet sayfalarımızda İstanbul’un en lezzetli
pidelerini yapan mekanlara mercek tutarken, teknoloji sayfalarımızda akıllı saatlere göz attık.
Gezi sayfalarımızda son yılların gözde destinasyonlarından Peru’daki kadim medeniyetin izini sürerken, yurtiçinde de
Kırıkkale ilimizi keşfe çıktık. Sinemadan kültür sanata, kitaplardan dostlarımızın dünyasına kadar birçok konudaki haberlerimizi okumaya buyurun…
Sağlıcakla kalın dostlar...

Dr. Yahya Arıkan
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K A P A K

Bir arpa boyu yol alamadık!..

İÇİNDEKİLER

On binlerce yaşama mal olan 17 Ağustos depreminin
üzerinden tam 16 yıl geçti. Resmi olmayan rakamlara göre 30
binin üzerinde insanın yaşamını yitirdiği bu felaket, ‘büyük
İstanbul depremi’nin habercisi. Uzmanların 10-15 yıl içinde
olmasını beklediği büyük deprem için önlemler yetersiz…
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Z İ R V E D E K İ L E R

‘Bu rant ekonomisi sürdürülebilir değil’

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk,
ülkemizde rant ekonomisinin egemen olduğunu söyledi. Yılmaztürk,
“Siyaseti de bu rant ekonomisi belirliyor. Böyle olunca da bir meslek
odasının dikkate alınması mümkün olamıyor” diyor.
10

D O S Y A

İnsansı robotlar geliyor!

Asimo, Atlas, Romeo, Nao, Turgay, Lale... Bunların hepsi son dönemin gözde
yerli ve yabancı insansı robotları... Oturuyor, kalkıyor, servis yapıyor, merdiven
çıkıyor, konuşabiliyor; hatta duygulanabiliyorlar. Yakın zamanda işlerimizi ve
evlerimizi robotlarla paylaşacağız ama asıl robot istilasının
24
2050’den sonra yaşanması bekleniyor.

GÜNDEMİN SESİ

‘Yazarlık sayesinde
daha iyi iktisatçı oldum’

Milliyet Gazetesi Ekonomi
Yazarı Doç. Dr. Selva
Demiralp, üç yıldır gazetede
haftada bir köşe yazısı
yazıyor. Aynı zamanda Koç
Üniversitesi’nde öğretim
üyeliği görevini sürdüren
Demiralp, köşe yazmanın
zor ama bir o kadar da
geliştirici
olduğunu
20
söylüyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

Önce çizdi; sonra
filmini çekti!

KARİYER
Risk

Çok sevilen
Robinson ve Cuma
karakterini beyaz
perdeye aktaran
karikatürist Gürcan
Yurt, “Benim için
gişeden çok kaç
insanın filmden
mutlu çıktığı
önemli”
30
diyor.

R E N K L İ

Y A Ş A M

15 yıldır folklor oynuyor

Annesinin onu zoraki yazdırdığı folklor kursu
zamanla tutkusu haline gelmiş. 15 yıldır folklor ve
halk oyunlarıyla birebir ilgileniyor. Gösterilere ve
festivallere de katılıyor.Serbest muhasebeci mali
müşavir Çağatay Tümer’le folklor
tutkusunu konuştuk…
28

6 2 .

G Ü N

İSMMMO HABER

Ünlü yazar Robin Sharma, “En büyük risk, risk
almamaktır” demiş. Ancak başarı ve gelişim için
risk almak, hesapsızca maceraya atılmak anlamına
gelmiyor. Uzmanlar, kendinizi tanıyarak, güçlü ve
zayıf yönlerinizi bilerek doğru zamanda
akılcı risk almanızı öneriyorlar.
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Belirsizliğin ekonomik faturası ağır
Türkiye son bir buçuk yılda üç seçim geçirdi. Şimdi kasımda yeni
bir erken seçime gidiyor. Bu süreçte siyasi belirsizlik, çözüm süreciyle ilgili endişeler ve ekonomide reformların gecikmesi yüksek kayıplara yol açıyor. Piyasalarda ve ekonomide güven dibi görmüş durumda. TÜİK’in hesapladığı ve tüketici ile üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesini yansıtan ekonomik güven endeksi, son
19 aydır kötümser beklentilerle düşüyor. Geçen yılın başında 100.9 seviyesinde olan ekonomik güven endeksi bu yıl ocak ayında 93.8’e, ağustos ayında ise 84.3’e geriledi. Ekonomiye duyulan güven 2014 başından
bu yana süren seçim trafiğinde 16.6 puan yani yüzde 16.5 düştü. Geçen yıl mart ayında yerel seçimler, Ağustos ayında da Cumhurbaşkanlığı
seçimleri yapılmıştı. Haziran ayındaki seçimlerin ardından erken seçim kararı alındı.
Ekonomiye ilişkin güven düşerken dolar kuru ise artıyor. Doların
artışında, siyasi istikrarsızlık, reformların gecikmesi, mevcut ekonomik
verilerdeki bozulma ve 2015-2017 Orta Vadeli Plan’da (OVP) belirlenen
hedeflere ulaşılamayacağı beklentisi gibi iç sorunların yanı sıra küresel ekonomik riskler ile jeopolitik endişeler etkili. Bu süreçte Türk eko-

62. GÜN

Türkiye 5G’ye
hazırlanıyor

Toplam 3.96 milyar euro gelir elde edilen 4.5G ihalesi, Türkiye’de telekom sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. 26 Ağustos’ta
yapılan; 4.5G ismiyle anılan IMT Advanced teknolojisi ile iletişim hızlanacak. 3G teknolojisiyle 1 saatten fazla süren bir işlem 4.5G ile
6 dakikaya düşecek. 4.5G ihalesi 5G'yi de kapsadı. Dev şirketlerin
20 ayrı frekans paketini açık artırmayla paylaştığı ihale; 4G olarak
tabir edilen IMT Yetkilendirmesi İhalesi'nin (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) şartnamesinin iptal edilmesi üzerine yapılmıştı.
Yeni teknoloji 1 Nisan 2016'dan itibaren vatandaşa sunulacak. Yetkilendirilen işletmeciler 8 yıl içinde Türkiye'nin nüfusunun
yüzde 95'ini kapsama alanına alacak. Frekanslar kullanılarak tüketicilere 4G’nin yanı sıra 5G de dahil yeni iletişim teknolojileri sunulabilecek. 2020 yılından sonra 5G geldiği zaman bunun için yeni
ihale yapılmayacak veya BTK’dan izin almak gerekmeyecek.
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nomisine güven düşerken yurttaş dolara yöneldi; yabancı yatırımcı ise
Türkiye’den parasını çekti. Bu gelişmeler doları yeni zirvelere taşıdı. Geçen yılın başında 2.14 civarında olan dolar/TL yüzde 36 yükseldi ve Ağustos’ta da 2.9250 seviyelerini de aştı. Uzmanlara göre, güvenin geri gelmesi, yapısal reformların devamını sağlayacak güçlü bir hükümet kararına bağlı. Seçimde olası sonuçları değerlendirmeye yönelik anketler
ise birkaç ay içinde bunun mümkün olmadığına işaret ediyor.

Derelerin isyanı

24-25 Ağustos’ta tüm Türkiye’nin dikkati sel ve heyelan mağduru Hopa’ya yöneldi. Birkaç evin toprak ve suyla dolarak çöktüğü, çok sayıda can kaybının olduğu Hopa’da yaşananlar, aslında tüm Karadeniz
bölgesinin de yüreğini ağzına getirdi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve AKP'li Belediye Başkanı Nedim Cihan, “Takdiri ilahi” derken uzmanlar bölgedeki yanlış politikalara dikkat çekti. Uzmanlar, “Rant ve talan politikalarının sonucu
olan çarpık kentleşme ve sağlıksız yapılaşma ile ülkemizde doğa olayları, doğal afet şeklinde yaşanmaktadır” dedi.
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Her gün yeni bir ölüm haberi
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yapıya üst üste saldırılar yaptı; hükümet ise PKK ve IŞİD’i hedef alan yoğun operasyonları yoğunlaştırdı. Şehit haberlerinin ardı arkası kesilmezken
28 Temmuz’da çözüm sürecinin aldığı darbe bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da telaffuz edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu ülkede
milli birliğimize, kardeşliğimize kastedenlerle bir çözüm sürecini devam
ettirmek öyle zannediyorum ki mümkün değildir” dedi. 29 Temmuz’da
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimlerinden o güne kadarki süreçte IŞİD, PKK ve DHKP-C tarafından 657 terör olayı gerçekleştirildiğini açıkladı. 15 Ağustos itibarıyla 40 günde meydana gelen olaylarda 42
asker, polis ve korucu şehit oldu. 13 kişi de yaşamını yitirdi. Terör saldırılarında ayrıca 154 kişi yaralanırken, 43 terörist öldürüldü, 9 terörist
yaralı olarak ele geçirildi.

62. GÜN

Türkiye’de 7 Haziran genel seçimlerinden bu yana çok şey değişti.
Seçimlerin ardından toplumun geneline hakim olan iyimser hava ve seçmenin siyasetçilere verdiği “uzlaşın” mesajı; kısa sürede yerini terörün
zirve yaptığı, kutuplaşmanın daha da arttığı bir ortama bıraktı. Dört yıldır devam eden barış sürecinin de fiilen sona erdiği Türkiye, artık her
güne yeni ölüm haberleriyle uyanıyor. Her gün bir ya da birden fazla
ailenin ocağına ateşler düşüyor.
“90’lı yıllara geri mi dönüyoruz?” sorusunun sorulmasına neden
olan terör olaylarının fitilini ateşleyen ilk terör eylemi Suruç’taki katliam oldu. Katliamda, Kobani’ye yardım götürmek üzere Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF)
üyesi gençlere basın açıklaması yaptığı sırada intihar saldırısı düzenlendi.
IŞİD tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 104 kişi de yaralandı. Suruç katliamını polis cinayetleri ve Emniyet güçlerine çeşitli saldırılar takip etti.
25 Temmuz’da Türk ordusu, hem Suriye’deki IŞİD, hem de Kuzey
Irak’taki PKK mevzilerine karşı hava saldırıları düzenledi. Dört yıllık çözüm sürecinin ardından yoğunluklu olarak PKK mevzilerini hedef alan
TSK jetleri Kuzey Irak’taki kampları vurdu. İngiliz The Economist dergisi, bu çatışmaların PKK ile hükümet arasındaki ateşkese kesin bir nokta koyduğunu yazdı. Bazı siyasi analistler ise Türkiye’nin PKK’ya karşı
düzenlediği saldırıların içeriye dönük bir siyasi amacı da bulunduğunu
ve hükümetin amaçlarından birinin de olası bir erken seçimde HDP’nin
yüzde 10 barajının altında kalması olduğunu savundu.
Temmuz ve Ağustos ayları boyunca PKK, emniyet güçleri ile alt-
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‘Bağımsız denetim
tüm SMMM’lerin hakkıdır’

İSMMMO HABER

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği (TÜRMOB) ile Kamu Gözetim Kurumu’nun ortak düzenlediği eğitimleri tamamlayan meslek mensuplarına sertifikaları törenle verildi. Geçiş dönemi Bağımsız Denetçi Sertifikası Eğitimini tamamlayanlar
için Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar Salonu’nda ve Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde iki sertifika tö-
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reni düzenlendi.
Törene İSMMMO Yönetim Kurulu, MÜSEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet
Yılmaz ve çok sayıda akademisyen katıldı. Törende bir konuşma yapan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, bağımsız denetim sürecinde gençlerin önünün
kesilmemesi ve 15 yıl ayrımının kaldırılması gerektiğini belirterek, TÜRMOB eğitimlerinin kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Arıkan, törende şu değerlendirmelerde bulundu:
“Eğitime bir an evvel katılın, yoksa işler zorlaşacak diyerek mücadele anlayışımızı proveke
edenler oldu. Bizler ise ‘Bekleyin TÜRMOB eğitimleri kabul edilsin bir tek kişi dahi mağdur olmayacak’ dedik. Ne oldu bir tek kişi mağdur oldu mu? Bu
konuda ‘Bir an evvel eğitimlere katılın’ diyenler vicdan muhasebesi yapmalı. Diğer yandan gençlerin önünü kesenler tarihe hesap veremeyecekler. Ayrı sınav
doğru değildir. Bağımsız denetim SMMM olan herkesin hakkıdır. Gençlerin hakkı verilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.”
Konuşmaların ardından Fevziye Mektepleri
Vakfı Işık Üniversitesi, TÜRMOB ve İSMMMO arasında
imzalanan prokotol kapsamında Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde KGK Bağımsız Denetçilik Eğitimini tamamlayan meslek mensupları sertifikalarını
İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan ile Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Tekinay’dan teslim aldı.
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İSMMMO CEP YAYINDA

İSMMMO üyelerine
özel indirimler
İSMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca da Oda, araç kiralamadan konaklamaya restoranlardan
spor salonlarına kadar birçok alanda yapılan anlaşmalarla üyelerinin kaliteli ve güvenli hizmet almasına aracılık etti. İSMMMO, Derindere Otomotiv ile yaptığı anlaşmayla üyelerine
önemli oranda indirim sağladı. Anlaşma gereği, İSMMMO personeli, üyeleri ve stajyerlerine yüzde 35’lik indirim uygulanırken uzun dönem araç kiralamalarda her ay güncellenecek kampanyalar gerçekleştirilecek. Turizm alanında Crowne Plaza, Eden Otel, Şafak Apart
Otel ve EA Turizm’den İSMMMO üyeleri indirimli ve ayrıcalıklı hizmet alabilecek. İSMMMO
spor salonlarıyla da yaptığı anlaşmayla üyelerine sağlıklı spor yapma imkanı sunarak; indirimler sağlıyor. İSMMMO’nun anlaşmalı spor tesisleri arasında; Aikido Şişli Akademi ve
Park Bosphorus İstanbul’da bulunuyor.
Ayrıca Denizbank da Oda üyesi mali müşavirlere ‘afili bankacılık’ uygulamaları ve
ayrıcalıklar sunmayı planlıyor. Yapılan işbirliği kapsamında Oda aidat ödemelerini, Oda’ya
ait POS cihazı üzerinden Afili Bonus Platinum ile vade farksız 6 taksitte ödeme imkanı sunuluyor. Üyelere bir yıl ücretsiz POS cihazı verilmesinden özel güvenlikli araçlar ile ücretsiz nakit taşıma hizmetine, ücretsiz kiralık kasa hizmetinden 100 bin TL üst limitli ihtiyaç
kredisi verilmesine kadar birçok özel hizmet de Oda üyesi mali müşavirlere verilecek.

İSMMMO iletişimi hızlandırmak ve meslek bilgilerinin üyelere daha hızlı ulaşmasını sağlamak amacıyla İSMMMO Cep uygulamasını hayata geçirdi. Windows
tabanlı cep telefonlarında da çalışmaya başlayan uygulama, yakında iOS tabanlı işletim sistemlerinde de kullanılabilecek. Meslek mensuplarını mail ile bilgilendirerek başlatılan uygulama, Google Play üzerinden de indirilebiliyor. Cep telefonlarına yüklenildikten sonra mali
rehber, danışmanlık, Oda duyuruları, hesaplama araçları,
İSMMMO TV konularında yardım alınabilinen uygulamaya
üç yeni güncelleme eklendi. Üyelerin işlerini kolaylaştırmak
adına maaş hesabı ve kıdem ihbar tazminatı hesap işlemlerinin de eklendiği uygulama artık Windows tabanlı cep telefonlarında da kullanılabilecek. Uygulama ile herhangi bir konu hakkında sorulacak sorularda da hızlı bir
şekilde geri dönüş sağlanacak. Oda danışmanlarına anlık soruların iletilebildiği uygulamada hesaplama araçları işlemler sırasında kullanılabiliyor ve ilgili konulardaki
videolar cep telefonlarından rahatlıkla seyredilebiliyor.

TÜRMOB’un düzenlediği 6. Etik Kongresi,
27 Haziran’da İstanbul WOW Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrenin bu yılki ana
teması; “İşletme Stratejisi’nin Bir Unsuru Olarak Etik Planlamadan Uygulamaya” olarak belirlendi. İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan ile
İSMMMO yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı
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kongrede; işletmelerde etik kurumsallaşmanın
ne anlama geldiği, nasıl sağlanacağı, muhasebeciler arasında etik kültürünün oluşturulması ve yürütülmesi süreçlerinde hangi sorumlulukları üstlenmeleri gerektiğine dair bilgiler paylaşılırken; sunumlar ve konuşmalar yapıldı.
Kongrede TÜRMOB Genel Başkanı Nail

Sanlı, TÜRMOB Etik Komitesi Başkanı Feyzullah
Topçu, Avrupa İş Etiği Örgütü Başkanı Anthong
Gortzis ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Murat birer açılış
konuşması yaptılar. Açılış töreninin ardından oturum ve paneller gerçekleştirildi. Ayrıca kongre
katılımcılarına plaket de verildi.

İSMMMO HABER

Bir Etik Kongresi daha gerçekleştirildi
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‘Bu rant
ekonomisi
sürdürülebilir
değil’

Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi Başkanı Sami Yılmaztürk, ülkemizde rant
ekonomisinin egemen olduğunu söyledi. Yılmaztürk, “Siyaseti de bu rant
ekonomisi belirliyor.
Böyle olunca kamusal bir
sorumluluktan, planlamadan ve bilimden bahseden bir meslek
odasının dikkate alınması mümkün olamıyor”
diyor.
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ILGIN ŞENYÜZ
C. Sami Yılmaztürk, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı…
5 Mart 2015 tarihinden itibaren bu görevi yürütüyor
ancak Yılmaztürk öğrencilik yıllarından beri Oda çalışmalarına amatör ve profesyonel olarak destek veriyor. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 18
bine yaklaşan üyesi var. Diğer bir deyişle Mimarlar Odası’nın üyesinin yüzde 41’ini temsil ediyor. Böylesine geniş bir örgütlenmenin başkanı olarak Yılmaztürk, İstanbul’da adeta rant ekonomisine bayrak açmış durumda. 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi
mega projelerin hiçbirinin planlama yapılmadan hazırlandığını söyleyen Yılmaztürk, “3. Köprü projesine
ve bağlantı yolları planlarına Mimarlar Odası, TMMOB’ye
bağlı birçok meslek odası ile birlikte dava açtık. Bu davalardan köprünün her iki yakasında bağlantı yollarına içeren planlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı’nca yapılan planlar İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nce
iptal edilmiştir. Fakat şu günlerde İBB iptal edilen planları aynen içeren, ilave olarak doğal sit alanı olan ormanlık alanda yapılaşma öngören yeni bir planı askıya çıkarmıştır. Meslek odaları olarak bu yeni planlara dava açmak üzere hazırlık yapmaktayız” diyor.
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı C. Sami Yılmaztürk ile İstanbul’un
‘makus talihini’ ve mimarların mücadelesini konuştuk.
Sami Bey, öncelikle TMMOB Mimarlar
Odası Büyükkent Şubesi'nin Türkiye genelindeki meslek odaları arasındaki yerini öğrenebilir miyiz?
TMMOB Mimarlar Odası 1954 yılında çıkarılan
6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kuruldu. Bu yıl 61 yılını dolduran TMMOB ve
Meslek Odaları bugün Türkiye çapında 91 meslek grubu, 24 mimar-mühendis odası, 213 şubede örgütlü…
2014 yılı itibariyle 467 bin 344 mimar-şehir plancısı
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MİMARLIKTA 34 YIL…

C. Sami Yılmaztürk, 27 Mayıs 1960 tarihinde Adana’da doğdu. Lise
sona kadar eğitimini Adana’da tamamladı. 1981 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde ‘mimarlık’ eğitimine başlayan Yılmaztürk, daha öğrencilik yıllarında farklı bürolarda çalıştı. 1988 yılında Mimarlar Odası’nda profesyonel
olarak çalışmaya başlayan Yılmaztürk, 5 Mart’ta yapılan genel kurul sonrasında
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanlığı’na seçildi. Sami Yılmaztürk’ün bir kızı var. Yılmaztürk, “Kızım İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde okuyor. Çocuğumu sanata ve sosyal mesleğe yönlendirdim. Bunun
karşılığını aldığımızı düşünüyorum” diyor. Yılmaztürk oldukça aktif bir kişi…
Birçok konu ile aynı anda ilgileniyor. Yılmaztürk hobileriyle ilgili şu bilgileri veriyor: “Aynı anda çok şey yapmaya çalışırım genellikle… Fotoğraf, arkeoloji, mitoloji, mesleki araştırmalar, sergiler… Bunlarla birlikte tamamlayıcı olarak kentimizi, ülkemizi ve dünyayı gezmeye zaman ayırırım. Tüm
bunların mesleki olarak yetkinleşmeme katkısının olduğunu düşünüyorum.”
Türkiye’de 1950’li yıllarda plansız ekonomik kalkınma politikaları kırsalda işgücü fazlasını yaratınca, sanayileşen kentlere ucuz işgücü göçü başladı. Köyden kente göç eden insanlar konut sorununu da kendisi çözmek zorunda kalınca bugün karşımıza sağlıksız, güvensiz ve çarpık kentleşme olgusu çıktı. İmar afları, 1980’lerden sonra gecekondu bölgelerine kamu hizmetinin verilmesi ve yerel yönetimlerin planlama yapıyoruz adı altında bu alanlarda yeni imar hakları
tanımlanması bugünün “planlı-imarlı-mimarlı” sağlıksız, güvensiz, çarpık kentlerinin oluşmasına neden oldu. Bugünkü yapı stokunun yüzde 65’inin sağlıksız ve
güvensiz yapılardan oluştuğunu bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı. Özellikle de büyük kentlerimizin büyük kısmının birinci derece deprem kuşağında olduğu düşünüldüğünde ivedi olarak yüzde 65’e yakını sağlıksız ve güvensiz olan
yapı stoğunun hızla sağlıklı hale getirilmesi gerekmekte. Bu bir planlama işidir.
Planlama katılım ve bilimdir. Mimarlar ve şehir plancılarının bu çerçevede büyük
sorumluluğu bulunmaktadır. Planlama yaşayan bir kentte yapılacaktır. Sağlıksız,
güvensiz ve çarpık kentleşmenin yaşanılır kentlere dönüştürülmesi daha zor bir
süreçtir. Bu iradeyi gösterecek siyasi yapı henüz bulunmadığından bugün uygulama yoksulların mülklerine el konularak kent dışına atılması şeklinde bir uygu-
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ve mühendis bu meslek örgütünün üyesi… Bu örgütlenme içinde Makine Mühendisleri-Elektrik Mühendisleri ve İnşaat Mühendisleri Odası ile
dört büyük odadan birisi olan Mimarlar Odası ise bugün 45 bin civarında üyesi ile 26 şube, 78 temsilcilik ve 31 temsilci ile Türkiye çapında örgütlü bir meslek odasıdır. Mimarlar Odası’nın en büyük şubesi olan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 1954 yılında merkezi örgütlenmenin hemen ardından örgütlenmiş; İzmir ve Ankara’daki şubelerle birlikte kurulmuş 3 şubeden biri... Üye sayısı itibariyle ise en büyük
şube… Bugün Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 18 bine
yaklaşan üyesi var. Diğer bir deyişle Mimarlar Odası’nın üyesinin yüzde 41’ini temsil ediyor.
Siz kaç yıldır Oda’nın başkanlığını yapıyorsunuz? Başkanlığa uzanan yolda meslek örgütü içinde başka ne tür görevler üstlendiniz?
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde benimde içinde olduğum 43. Dönem Yönetim Kurulu, 5 Mart 2015 tarihinde
yapılan Genel Kurul’da seçilerek göreve geldi. Yönetim Kurulu’nun kendi içinde yaptığı görev dağılımı sonucunda ‘yönetim kurulu başkanlığı’
görevini ben üstlendim. Mimarlar Odası ile öğrencilik döneminde tanıştım ve öğrenci olarak çalışmalara katıldım. Şube Yönetim Kurulu’nun her
kademesinde görev yaptım.
Ben 1981 yılında mimarlık eğitimine başladım. Öğrencilik döneminde
farklı bürolarda çalıştım. 1988 yılında Mimarlar Odası’nda profesyonel
olarak çalışmaya başladım. Farklı dönemlerde ayrılıp kendi işimi yapsam da Mimarlar Odası ile bağım kopmadığı için görev verildiğinde amatör olarak verdiğim katkı her seferinde profesyonel çalışma teklifi ile sonuçlandı. Bu ilişki Şube Başkanlığına kadar sürdü. Şimdi “serbest” çalışıyorum.
Mimarlığın toplumsal ve kamusal sorumluluğu meslek odasına toplumsal ve kamusal bir sorumluluk yüklemektedir. Bu yükümlülükle Mimarlar Odası’nda sorumluluk üstlenmiş bir mimarın serbest çalışma koşulları ülkemizde, özellikle de kentimizde çok zor. Özellikle son yıllarda Oda yöneticisi olmak, birçok kent suçu davasına dava açma kararının altına imza atmak cesaret ister.
Mimarlık mesleğini nasıl ve neden seçtiniz?
Ülkemizde eğitim sizi bir mesleğe yönlendirmiyor maalesef. Üniversite yerleştirme sınavlarında aldığınız puana uygun bölümleri tercih
etmek zorundasınız. En azından bizim dönemde bu böyle idi. O zamanlar
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de tercih edilen bir üniversiteydi. Zanaata ve sanata olan ilgim nedeniyle İTÜ’nün tercihini yaptığım beş bölümünden biri mimarlıktı. Mimarlık Fakültesi’ne iyi bir puan ile girdim.
Mimarlık mesleği Türkiye ve Türkiye ekonomisi için neden önemlidir? Meslek mensuplarının omuzlarında ne tür görevler var?
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İSMMMO ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?
İSMMMO uzmanlık alanı itibarı ile kent mücadelesinde aktif yer almamaktadır fakat bu ülkenin değerlerini korumak sadece uzmanlara bırakılmayacak kadar önemlidir. Bu konuda da kendi uzmanlık alanında meslektaşlarına verdiği katkıyı, enerjiyi kent ve çevre mücadelesinde yer alan
meslek odalarına aktarabileceğini düşünüyorum. TMMOB’ye bağlı meslek odaları üzerindeki baskıya karşı her zaman yanımızda bulduğumuz bir meslek odası olarak deneyimlerini ayrıca daha
fazla bizlerle paylaşabilecek ortamları yaratmalıyız diye düşünüyorum.
lama ile karşı karşıyayız. Bir tarafta mevcut yapı stoğunun ivedi olarak ve
insanı yerinden etmeden yenilenmesi, diğer taraftan tarihi ve kültürel kentsel dokuların ülkeye, insanlığa kazandırılması mimarların toplumsal ve etik
sorumluluğudur.
Kentsel Dönüşüm Yasası olarak kamuoyunda bilinen, 31 Mayıs 2012
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”; “afet” nedeniyle risk altında olan
yerlerin “iyileştirme, tasfiye ve yenileme” adı altında dönüştürülmesi amacını taşıyan, ancak uygulanması halinde kendisi “afet” sonucu doğuracak olan
bir kanundur.
İnşaat sektörünün son yıllarda yükselişte olduğu düşünüldüğünde mimarlık Türkiye'de gerek müteahhitler gerekse toplumun
geneli açısından hak ettiği değeri görüyor mu?
Bir önceki sorunun yanıtında da belirttiğim gibi ülkemizdeki yapı stokunun yüzde 70’inin ivedi olarak yenilenmesi gerekmektedir. Ülke ekonomisinin yaratıldığı üretim alanlarının büyük bölümünü içeren kentlerin birinci
derece deprem kuşağında olduğunu düşündüğümüzde mimarlara, mühendislere
önemli bir iş düşmekte.
Halbuki bunun böyle olmadığını da çok açık olarak görmekteyiz. Geçmişin gecekondularından, kaçak yapılaşmaya geçiş sürecinde inşaat sektörünün ekonomideki payı ne ise, bugün de durum aynıdır. Ranta dayalı bir ekonomik süreçte sağlıklı ve güvenilir yaşanılır kentler, yapılar tasarlamak yerine emlak piyasası koşullarının belirleyici olduğu ve en fazla karın belirleyici olduğu bir süreç söz konusudur. Sürdürülebilir olmayan bu ekonomik ortamda her iktidar kendi müteahhitlerini yaratmaktadır. Üretmeyen bir rant
ekonomik ortamda mimarlık değil, daha fazla inşaat alanı çıkarmak, satış değeri önemlidir. Bu durumda mimarlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle siyasi iktidar, yerel yönetimler mimarlarla ve meslek odası ile barışık değildir. Bu durum yaşadığımız son 13 yıla özgü bir durum olmamakla birlikte bu süreçte hiç olmadığı kadar mimarın ve mimarlığın dışlandığı bir süreç görmekteyiz.
Mimarlar Odası olarak gerek kamu gerekse yerel yönetimler uyarılarınızı ne oranda dikkate alıyor?
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Rant ekonomisinin egemen olduğu ülkemizde siyaseti de bu ekonomi belirlemektedir. Bu çerçevede toplumsal ve kamusal bir sorumluluktan bahseden, planlamadan ve bilimden bahseden bir meslek odasının dikkate alınması mümkün olamamaktadır. Her şeye rağmen meslek odaları ile işbirliği
yapan yerel yönetimlerde bulunmamaktadır. Sadece şu örneğin yeterli olacağını sanıyorum. Gezi Direnişi sonrasında Sayın Kadir Topbaş bir açıklamasında “bundan sonra bir durak dahi yaparsam STK’dan ve meslek odalarından görüş alacağını” ilan etmişti. O günden sonra gündeme getirilen hiçbir
planda ve projede görüş alması söz konusu olmadığı gibi, gönderdiğimiz görüşleri de bugüne kadar dikkate almamıştır. Basın meslek odalarından görüş alacağını ilan ettiğini hatırlattığında “Kenti onlar mı yönetiyor” gibisinden bir açıklama yapmıştır.
Bu yıl 2-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Mimarlık ve Kent Şenliği programının ana başlıkları nedir? Nasıl bir program gerçekleşmesini bekliyorsunuz?
Uluslararası Mimarlar Birliği'nin (UIA) 1996 yılında yapılan genel kurulunda ise Dünya Mimarlık Günü’nün BM Dünya Habitat Günü ile birlikte her
yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanması kararı alındı. Bu etkinlikler kapsamında, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi her yıl olduğu gibi bu
yıl da 2- 24 Ekim 2015 tarihleri arasında 'Mimarlık ve Kent Şenliği' programı içerisinde bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Bunlar arasında Dünya Mimarlık Günü sergi açılışından Sinan Ödüllü Mimarlar Programı’na IX. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Ödül Töreni’nden Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Buluşması’na kadar birçok etkinliğin planlandığını söyleyebilirim.
Türkiye'de son zamanlarda toplumun tümü üzerinde olduğu
gibi sivil toplum kuruluşları üzerinde artan bir
baskı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülke ekonomisi bir rant ekonomisidir. Bu ekonomi sürdürülebilir değil. 17-25 Aralık 2013 tarihinde
yaşanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kayıtları
bu rant ekonomisinin nasıl yürütüldüğünü göstermektedir. Meslek odalarının hazırladığı bilimsel raporlar, basın açıklamaları, düzenlediği panel, konferans ve benzeri çalışmalar ve açılan davalar bu rant
ekonomisini sürdürülebilir olmadığını da göster-
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MERKEZİ YÖNETİM 3. KÖPRÜ İSTANBUL’A İHANETTİR
İMAR PLANLARINA
KARAR VERİYOR

mektedir. Yaşamın değerlerinin rant uğruna feda edilmesine karşı mücadele veren meslek odaları ile STK’lar doğal olarak “akan musluğu” sekteye uğrattıkları için her türlü saldırıya muhatap olmak zorunda kalmaktadır.
Türkiye yeni bir seçimin arefesinde... Sizce Kasım seçimleri
Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yeterli olur mu?

TEMMUZ-AĞUSTOS 2015

Bugün anket sonuçları maalesef 1 Kasım seçimlerinin Türkiye’nin önündeki sorunları çözecek bir hükümet kurulmasının önünü açmayacak gibi görünüyor. Yaratılan rantın büyüklüğü, bu değerden pay alanları çoğalttığı gibi
her ne pahasına olursa olsun bu ranttan vazgeçmek istemeyen, bu uğurda
her şeyi göze almış bir siyasi iktidar söz konusudur.

ZİRVEDEKİLER

Yılmaztürk’e “İstanbul'da birçok çok
katlı bina yapılıyor. Bunlar yapılırken kent estetiği ne oranda düşünülüyor? Başka dünya kentleriyle karşılaştırıldığına İstanbul'un nasıl bir mimari kimliği var?” diye soruyoruz. 8.500 yıllık
geçmişi olan İstanbul’a hak ettiği değerin verilmediğini söyleyen Yılmaztürk şu değerlendirmeyi
yapıyor: “Kentleşme bir planlama işidir. Bilimsel kriterleri vardır. Diğer kriterler yanında topoğrafya, mevcut kent dokusu, siluet değerleri
yeşil doku, deniz ilişkisi dengeli olarak planlamada değerlendirmeye alınır. Tarihi ve doğal doku
korunur. Bugün İstanbul dünyanın doğal güzellikleri, topografyası, denizi ile birlikte eşsiz bir
kenttir. Dünyada bilinen tarihi kayıtlara göre yaklaşık 8.500 yıldır yaşanan birçok medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir kenttir. Bu niteliklerini taşıyan tarihi yarımada, Boğaziçi, Çamlıca Tepeleri sit kapsamında koruma altındadır, ama uygulama öyle değildir. Tarihi yarımada ayrıca UNESCO tarafından ülkemizin başvurusu üzerine
dünya mirası listesine alınmıştır. Yerli yabancı birçok edebiyatçıya, sanatçıya esin kaynağı olmuş
İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal değerleri bugün hak ettiği değeri verilmediği gibi tahrip edilmektedir.”

Son yıllarda mega projeleri konuşur olduk. 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi projelerle ilgili değerlendirmeniz nedir? Verdiğiniz hukuk mücadelesinde hangi aşamaya geldiniz?
Mega projelerin hiçbiri herhangi bir planlamaya, bilimsel kritere, araştırma sonuçlarına dayanmamakta. Bugün ülkemizde hemen hemen tüm bakanlıkların plan yapma yetkisi bulunmakta ve ülkenin herhangi bir noktasında yerel belediyeye sormadan plan yapabilmektedirler. Geçmişte olmadığı kadar merkezi yönetimce imar kararları verilmektedir. İstanbul’un yüzde 50’sine yakını ÇŞB tarafından planlanmaktadır. Bugün itirazlarımız olmasına rağmen İBB tarafından yapılan ve Sayın Kadir Topbaş tarafından kentin anayasası olarak kamuoyuna tanıtılan ve bundan sonra yapılacak her şey bu plana göre yapılacak denmesine rağmen söz konusu mega projelerin hiçbiri bu planda yer almamakta.
Sayın Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmuştur ama hala imar konularında söz hakkı kullanabilmektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Sayın Erdoğan, İBB Başkanı olduğu 1994-95 yıllarında merkezi hükümetçe 3. Köprü projesi gündeme getirildiğinde İstanbul’a
ihanet olduğunu, kesinlikle izin vermeyeceğini ifade etmişti. Mimarlar Odası olarak bu açıklamasından dolayı basın açıklaması ve bir mektup ile kendisini kutladık ve bu konuda yanında olduğumuzu açıkladık. İstanbul 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı ve eki bilimsel
raporları Sayın Kadir Topbaş, 2010 yılında basın açıklaması ile kamuoyuna açıkladı. Bu planda ve eki raporlarda İstanbul’un kuzeyinin kentin geleceği için yaşamsal önemde olduğu,
doğal dokunun ve bu bölgede bulunan göletlerin ve su kaynaklarının mutlak korunması gerektiği, bu nedenle de kesin yapı yasağının olması gerektiği ifade edilmektedir. Bu raporlar
hala bu çerçevesini korumakla birlikte planlar daha yılını doldurmadan tadil edilmeye, merkezi hükümetçe ilan edilen projeler eklenmeye başlanmıştır.
3. Köprü projesine ve bağlantı yolları planlarına Mimarlar Odası, TMMOB’ye bağlı birçok meslek odası ile birlikte dava açtık. Çok sayıda plan söz konusudur. Bu davalardan köprünün her iki yakasında bağlantı yollarına içeren planlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılan planlar İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nce iptal edilmiştir. Fakat şu günlerde
İBB iptal edilen planları aynen içeren, ilave olarak doğal sit alanı olan ormanlık alanda yapılaşma öngören yeni bir planı askıya çıkarmıştır. Meslek odaları olarak bu yeni planlara dava
açmak üzere hazırlık yapmaktayız.
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Bir arpa
boyu yol
alamadık!..
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On binlerce yaşama mal olan 17 Ağustos depreminin üzerinden tam 16 yıl geçti. Resmi olmayan rakamlara göre 30 binin üzerinde insanın yaşamını
yitirdiği bu felaket, ‘büyük İstanbul depremi’nin habercisi. Uzmanların 10-15 yıl içinde olmasını beklediği büyük deprem için önlemler yetersiz… Üstelik
de afette toplanma alanları bile imara açıldı. Dere
yatakları, tarım alanı, su havzası, orman alanı dinlemeden boş her noktada yoğun bir yapılaşma hızla
sürüyor. Peki ne olacak bu İstanbul’un hali?..
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DEFNE DOĞAN
17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli 7.5 büyüklüğündeki depremin ardından çok şey konuşuldu, pek
çok şey yazıldı… Yapılaşma kararları tartışıldı, yapı
denetimi gündeme geldi. Yüksek kar marjlarıyla çalışmak için malzemeden çaldığı iddia edilen, deprem
önlemi almayan müteahhitler uzun süre gündemde
kaldı. İşini yapmadığı ortaya çıkan belediyeler, bürokratlar topa tutuldu… Uzun bir süre davaların duruşmaları izlendi… Cezaların yetersizliği üzerine değerlendirmeler yapılırken olası İstanbul depremine
ne kadar hazırlık yapıldığı konuşulmaya başlandı.
Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yaptı: “Olası deprem çok
daha şiddetli olacak, İstanbul’a 15 kilometre mesafede, muhtemelen 7 üzeri sarsıntı için geri sayım başladı!..” Aradan birkaç yıl geçtikten sonra ise uzmanların
uyarıları, sadece 17 Ağustos felaketinin yıldönümünde
haber değeri taşımaya başladı. Hazırlık yapılması bir
yana toplanma alanları imara açıldı, yapı denetimi
süreci şeffaflaşmadı, on yıllardır olduğu gibi pervasız bir yapılaşma sürdü gitti… Uzmanlar geçen 16 yıla
rağmen bugün tıpkı Gölcük şiddetinde bir deprem olsa
daha ciddi kayıpların olacağını belirtiyor.

“2.5 MİLYON İNSAN EVSİZ KALABİLİR”

TOPLANMA ALANI KALMADI

İstanbul, 25 milyon nüfuslu bir kent. Sürekli
olarak yeni kavşaklar, yeni yollar, yeni dolgu alan-
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Haluk Özener, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek deprem ile
ilgili yeni teknolojiler sayesinde deprem tahmininde önemli gelişmeler olacağını söylemişti.
Prof. Dr. Özener’in ‘tehlike abartılıyor mu ve erken uyarı mümkün mü?’ sorularına yanıtı şöyle:
“Gerçekten tehlike altındayız, abartı yok. Tarihsel veriler ve en son bilimsel araştırma sonuçları yakında Marmara’da bir deprem olacağı olgusunu destekliyor… Deprem
olmadan yerini ve büyüklüğünü belirleyebilir miyiz? GNSS tekniği yardımıyla, yer kabuğu hareketlerinin büyüklüğünü, yönünü, zaman içindeki değişimlerini belirleyerek, enerji birikimini test ederek nerede, ne büyüklükte bir deprem potansiyeli olduğu olasılıklarını hesaplayabiliyoruz. Ama bu teknoloji depremin tarihini net olarak tahmin etme olanağı sağlamıyor. Günümüzde depremleri önceden belirleyen bir yöntem veya teknoloji yok.
Ancak, depremin sismik dalgaları yerleşim yerlerine ulaşmadan saniyeler önce haber vermek mümkün. Bunların genel adı deprem erken uyarı sistemleridir. Ana Marmara Fay Zonu’na yakın bölgelerde 10 adet kuvvetli yer hareketi istasyonu ve Marmara Denizi içerisine 5 adet deniz dibi istasyonu kuruldu. Erken uyarı sinyalinin gelişi, deprem kaynağının yerine ve sinyalin iletileceği konuma göre 2 saniye ile 16 saniye arasında değişiyor.
Ortalama süre 7-8 saniye... Buradaki en önemli problem, deprem üreten büyük fay sistemlerinin
yerleşim bölgelerine olan uzaklığı… Örneğin, 2011 yılında büyük Doğu Japonya Tohoku
depreminde deprem kaynağının Tokyo şehrine uzaklığı yaklaşık 350-360 kilometreydi. Deprem sinyalinin kaynaktan kente ulaşması 50 saniye sürdü. Böyle durumlarda SMS ile verilen deprem mesajları önemli olabiliyor. Ama İstanbul gibi fay hattının yakınında yer alan
kentlerde erken uyarı sinyalleri ancak bilgisayar bağlantılı servo sistemler vasıtası ile kullanılması durumunda faydalı olabilir. Yani hızlı tren, metro, enerji santralı, kimyasal fabrikalar, büyük elektrik trafoları, doğalgaz depoları, petrokimya tesisleri gibi yapılarda servo sistemler vasıtası ile işletim emniyetli bir şekilde durdurulabilir. Acil durum şartları devreye alınarak depremin verebileceği zararlar en aza indirilebilir. Bu kapsamda biz erken
uyarı sinyallerini İGDAŞ ve Marmaray’a iletiyoruz.”

KAPAK

Muhtemel İstanbul depreminin 1999’daki
7.5’in şiddetinin altında değil, üstünde olacağını ifade eden Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, “İstanbul’un çok
yakınında, yaklaşık 15 kilometre mesafede gerçekleşecek. Gölcük’ten Adalar’a kadar kırılması halinde 7.2; Gölcük’ten Saros Körfezi’ne uzanması durumundaysa 7.8 şiddetinde sarsıntı bekleniyor. Bu şiddette bir sarsıntı sonrası 2.5 milyon kişi evsiz kalacak. Ölü ve yaralı sayısı ise yüz binleri bulacak” diyor. Gündoğdu’ya göre, İstanbul’da insanlar çok büyük risk altında. Bunun nedeni kentin daha önce plansız büyümesi, devam eden insanca yaşamaya aykırı yapılaşma. Bir diğer risk faktörü de coğrafi ve fiziksel konum.

ERKEN UYARI MÜMKÜN MÜ?
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ları yapılıyor. Vatandaş eliyle kaçak yapılaşmaya hiçbir şekilde müsaade
edilmese de büyük projelerin sahibi inşaat şirketlerine verilen tartışmalı
izinlerin ardı arkası kesilmiyor. Buna karşın, birkaç mahallede başlayan
kentsel dönüşüm süreci umut verse de genele bakıldığında bir arpa boyu
yol alınabilmiş değil. İlçe bazında imar izni verilmemesi, risk analizi yapılmaması, eski yapıların yerinde dönüşümle yenilenmesine engel oldu…
Sonuçta 16 senede yapılanların toplamına bakıldığında İstanbul’da durum pek de iç açıcı durumda değil.
İstanbul’u kendi ellerimizle afete hazırladığımızı belirten TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, kentsel
dönüşümün rantı yüksek yerlerde yapıldığına dikkat çekiyor. 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümünde toplantı düzenleyerek İstanbul’un durumunu değerlendiren Gökçe’nin verdiği bilgiye
göre, 1999 Gölcük depremi sonrası İl Afet Merkez
Kurulu üç yıl çalışarak, 493 toplanma alanı ve çadır kurulacak yer belirlemişti. Gökçe işte bu alanların 4’te 3’ünün imara açılmış olduğunu aktarıyor.
Cemal Gökçe
Kentte boş alan bırakılmadığını belirten Gökçe,
“Bugün İstanbul AVM’lere, yerli yersiz gökdelenlere teslim edilmiştir”
diyor.

“DOLGU ALANLARI SUYA GÖMÜLÜR”

16 yıl geçmesine rağmen eski yapıların güçlendirilmesi, yeni yapıların denetlenmesi alanlarında halen büyük sorunlar yaşandığını kay-

16 l İSMMMO YAŞAM

deden Cemal Gökçe’ye göre, hastane ve okullar başta olmak üzere pek
çok kamu binası risk altında. Müzeler, apartmandan bozma okullar, dershane, klinik, üniversite binaları, yurtlarda sorun ve risk büyük. İnsanların toplu olarak çalıştıkları işyerleri, endüstri tesislerinin önemli bir kısmı, küçük atölyeler, apartman altı üretim yerleri 6.5 şiddetinde depreme bile dayanıksız.
Yeni miting alanları için kentte denizin doldurulduğunu, buralarda
boş alan bırakılıyormuş gibi sunulduğunu anımsatan Cemal Gökçe en
tehlikeli alanların denizin doldurulduğu bu alanlar olduğunu kaydediyor. İstanbul’da beklenen deprem sonrasında evlerin en az yüzde 25’inin
kullanılamaz hale geleceğini anlatan Gökçe, “Sağlam da olsa insanlar
evlerine dönmek istemeyeceklerdir. Milyonlarca insan evsiz kalacak. Bize
deniz kenarındaki dolgu alanlarına gidin diyorlar. Dolgu alanları en tehlikeli alanlar. Değirmendere Gölcük depreminde denize gömüldü… Yol
yaparak denizi doldur. Yetmedi alan için denizi doldur. Daha da yetmedi
yeni inşaat alanları için doldur… Depremde suyla buluşacak ilk yerler
Maltepe, Yenikapı, Ataköy’deki dolgu sahaları” diyor.

YA DEPREM SONRASI…

İstanbul’un binaları sarsıntıya dayanıklı olmadığı gibi kentin yapılanması deprem sonrasına da hazırlıklı değil. Deprem anında ölmeyenler için de kent güvenli olmaktan çıkacak. Bazı yolların kapanması
beklenirken günlerce trafiğin kilitleneceği, büyük yangınların çıkacağı
öngörülüyor.
17 Ağustos’un yıldönümünden birkaç gün sonra Ekşi Sözlük’te yer
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verilen, bilimsel verilerden yararlanılarak hazırlanan
senaryoya göre, deprem sonrasının İstanbul’u dehşet verici bir tablo sergileyecek. Sosyal medyada
da büyük ilgi gören senaryoda, uzmanların yıllardır
dikkat çektiği ‘büyük İstanbul depremi’ iddialarının ne zaman gerçekleşeceğine dair ipuçları da yer
alıyor. “En geç 2025 yılına kadar Adalar fayının
7.4-7.6 arası bir büyüklükle kırılacağının” öne sürüldüğü senaryoda 1 milyonun üzerinde can kaybı öngörülüyor. Devlete ve belediyelere hazırlık için
büyük görevler düştüğünün anımsatıldığı senaryo
Ekşi Sözlük’te “gurcanbal” mahlasıyla yazan kullanıcı tarafından derlenmiş. İstanbul’un depremsellik tarihinin ve fayların büyük deprem üretim
aralıklarının ayrıntılı olarak aktarıldığı yazıya göre,
İstanbul’da deprem anında büyük bir kaos yaşanacak… Kaos depremden sonra da sürecek. Depremden birkaç saat sonra da ölümler devam edecek, ağır yaralıların şansı olmayacak. Elektrikler
kesilecek, cep telefonları kilitlenecek, yağmacılar
ortaya çıkacak... Deprem anında 100-150 bin
olan ölü sayısı, ilk birkaç saat içinde hızla artacak.
Köprüler 8 şiddetine göre yapıldığı için yıkılmasa
da trafik kent genelinde kilitlenecek. Yıkılmamış
hastanelerde kaos ortamında kavgalara ve ölümlere tanıklık edecek… Depremden sonraki ilk birkaç gece enkaz altından insan çıkarmak dışarıdaki
ölüleri sevketmek ve kurtulanları doyurmaktan daha
önemsiz olacak. Kentte ağır bir kıtlık yaşanması,
cinayet ve hırsızlık olaylarının baş edilemeyecek
düzeye gelmesi bekleniyor.

BİNA NASIL TEST ETTİRİLİR?

Her insan olası bir depremde oturduğu evin nasıl davranacağını bilmeli.
Bunu öğrenmek kolay. Bazı belediyeler, üniversiteler ve özel şirketler bu hizmeti veriyor. Başvuru yapıldığında binanın projesi isteniyor ve statik yapı inceleniyor. Sonra da
uzmanlar kolonlardan küçük karot örnekleri alıyorlar.
O örneklere laboratuvarda çekme, gerilme, basınç testleri uygulanıyor. Kolon-ki-

riş bağlantı noktalarında küçük kırıklar açarak demirlerin paslanma durumu kontrol ediliyor. Sonra tüm bu bilgiler bilgisayarda bir
programa yükleniyor. Olası bir depremin büyüklüğü, geliş yönü, zeminin özelliğini de
ekleyerek binanın simülasyonu yapılıyor.
Depremde hangi katların yıkılıp hangi katların sağlam kalacağı ortaya çıkıyor. Sonuçta
nereleri güçlendirmek gerektiği de raporlanıyor…

SİYASETE BASKI YAPILMALI
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Söz konusu felaket senaryosuna göre, Türk
ekonomisinin de ağır bir darbe alması bekleniyor.
Türk Lirası’nın değer yitireceğinin ifade edildiği senaryoda, kirlilik, hastalık, açlık 4 haftaya kadar
can almaya devam ediyor. Büyük depremden
sonraki birkaç ay içinde Türkiye ekonomisinin büyük bir küçülme yaşaması, Türk ekonomisinin tümünün atlatmakta zorlanacağı bir darbe alması bekleniyor…
2009’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Kandilli Rasathanesi işbirliğinde İstanbul Deprem
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Senaryosu’na göre de 7,5 büyüklüğündeki bir
depremde 10 bin hasarlı bina, 30 bin can kaybı, 100 milyar TL maliyet öngörülüyor. Bu tüyler ürpertici felaket senaryolarında rakamlar örtüşmese de ortak nokta kentin büyük bir yıkım
göreceği…
Peki İstanbul nasıl önlem alabilir, neler
yapılmalı? Prof. Dr. Naci Görür, dünyanın herhangi bir yerinde büyük bir deprem olduğunda, yaklaşan İstanbul depremini hatırlamak yerine, halkın, tutarlı bir şekilde,
can ve mal güvenliğinin
sağlanması için siyasetçilere baskı yapProf. Dr. Görür
ması gerektiğini vurguluyor. “İstanbul depremi bekleniyor. Zaman ilerliyor, saat çalışıyor. Ne zaman geleceği,
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bilinen bir şey değil. 1999’dan bugüne 30 sene,
artı eksi 10-15 sene içinde herhangi bir zamanda
olabilir. Şimdi o periyottayız” diyen Görür, Adaların güneyindeki kuşakta ya da Silivri ile Körfez arasındaki fayda kırılma olabileceğini belirterek zaman ilerledikçe enerji biriktiği için riskin de büyüdüğünü ifade ediyor.

RANTSAL DÖNÜŞÜM BAŞLADI!

İstanbul’da 960 bin binanın deprem için
güvenli olmadığını da anımsatan Görür, binaların tipine dair bir envanterin bile hâlâ çıkarılmadığını, binaların kaçının depreme dayanıklı
olduğunu bilmediklerini dile getiriyor. Görür,
zaafiyet ortaya konulmadan tedbir alınamayacağını kaydederek şöyle devam ediyor: “Senelerdir bağırıyoruz, sonunda bir yasa çıkardılar.
Kentsel dönüşüm başlattılar. Fakat dönüşüm İstanbul’u deprem dayanıklı duruma getirmekten uzak. Rantsal dönüşüme dönüştü. Binala-

rın kolayca yıkılabileceği alanlarda yoğun ve
etkin bir dönüşüm görmüyorum. Depreme dayanıklı binalar yerine rezidans türü lüks binaların
üretildiği, müteahhitlik projesi söz konusu. Dönüşüm diye yıkılan binalar belki de dayanıklı
binalar. Dönüşümün uğramadığı semtlerde, on
binler ölürse, hesabını kim verecek? İstanbul’da
yoğun patlayıcı ve toksik madde üretimi de var.
Bunlar ne olacak? Deprem olduğunda, atmosfere, suya karışacak. Nasıl depolanıyor? Bu
konuda bir acil durum planı var mı?”
Prof. Dr. Görür, depremden korunmanın
en çağdaş yolunun oturulan binaya dayanıklılık
testi yaptırmak olduğunu kaydederken deprem
sonrasında çok daha büyük risklere de dikkat
çekiyor: “İçme suyu barajları, denizle iç içe ve
izole edilmiyor. Olası bir depremde barajlar tahrip olursa tüm içme suyu stokunu kaybedebiliriz. Susuzluk ve hastalık baş gösterir. Barajlar üzerinde deprem güvenliği açısından bir ça-
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10 ADIMDA
DEPREME HAZIRLIK

lışma yapıldığını hiç duymadım… Kanalizasyon sistemleriyle tatlı su şebekeleri içi içe. Depremde kanalizasyon sisteminde kırılmalar olursa büyük hastalıklara neden olabilir. Depremde pek çok ölüm doğalgazdan çıkan yangınlardan
kaynaklanıyor. Sorsanız “Bir sorun yok” derler ama en büyük yangınlar doğalgazın
evlere bağlandığı yerlerde oluyor.”

SEÇİM ZAMANI TAM ZAMANI
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DEPREM ÇANTASINDA
NELER OLMALI?

İlk yardım çantası, el feneri ve yedek pili, pilli radyo,
düdük, bir miktar para, telefon jetonu veya kartı, bir şişe su,
bisküvi ve konserve gibi bozulmayacak (belli aralıklarla yenileriyle değiştirmeniz gereken) yiyecekler. İç çamaşırı, çorap, bir hırka ya da kazak. En önemlisi, eğer sürekli kullandığınız bir ilaç varsa mutlaka çantada bulunmalı.

KAPAK

Depreme karşı önlem alınmasının binaların yenilenmesinden ibaret olmadığını anlatan Prof. Dr. Görür, şöyle devam ediyor: “Kentsel dönüşüm bu haliyle İstanbul’u depreme dayanıklı bir kent haline getirmez. Deprem odaklı bir
kentsel dönüşüm yapılacaksa önce kentin altyapı, çevre gibi bütün bileşenleri depreme dayanıklı hale getirilmeli. Kentsel dönüşümü sadece yapı stokuna bağladılar. Yapı stokunu yaparken kullanılacak kaynağı da imar kolaylığına ve teşvikine bağladılar. En büyük yanlışlık burada başladı... Oysa çevreyi de depreme
hazırlamak gerekiyor. Depremden sonra çevrede bina yıkıntıları ve molozlar olur.
Evsel atıklarla birleşince yağmur altında çevreye zehir saçar. Bu atıkların nasıl
depolanacağı üzerine çalışmalar yapılmış olması gerekirdi… Deprem araştırmalarını
koordine etmesi için AFAD’ı görevlendirdiler. Fakat AFAD bunu yönlendirebilecek bir iç yapıya sahip değil. Araştırmalar akademi çerçevesinde yapılmalı, TÜBİTAK ya da akademik bir kurum görevlendirilmeliydi. AFAD bir deprem senaryosu yapmış ama ‘halka açıklamamıza gerek yok’ diyor. Ölecek olan halk, malını kaybedecek olan halk, ama yapacak olan onlar! Gülünç bir durum... İstanbul’da sıkı bir yağmur yağsa şehir teslim oluyor. Büyük bir depremde o senaryoların hiçbiri işe yaramaz… Seçim zamanı, tam zamanı. Aziz milletimiz bu soruları sormalı. Kentsel dönüşüm mü bir müteahhitlik projesi mi? Dönüşüm neye
göre, hangi bilimsel verilere göre ilerliyor?..”

l Yapılacak ilk iş deprem güvenli evlerde oturmak;
diğeri ise eğitimdir. Deprem olduğunda uygulamak üzere ailenizle bir plan yapmalısınız; bunları deprem olmadan uygularsak, deprem sırasında paniğe kapılmayız.
l Yatağınızı aynalardan, camlardan, dolaplardan
uzak yerlere yerleştirin. Ağır eşyaları üst raflara koymayın.
Üzerinize düşebilecek eşyaları ailenize danışarak düşmeyecek
şekilde yerleştirin.
l Bir deprem çantası hazırlayın.
l Yatarken oda kapılarını açık bırakın. Gece yatarken cam kırılmasına önlem olarak perdelerinizi kapalı tutun.
l Yatağınızın yanında el feneri ve terlik bulundurun.
l Sarsıntı sırasında çıkışı engelleyecek dolap, masa
gibi eşyaları kapı yanına koridorlara ve çıkış yollarına koymayın, devrilebilecek eşyaları yardım alarak devrilmeyecek
duruma getirin.
l Kitap raflarını, dolapları duvara tutturun.
l Her şeyden önce deprem anında sakin olmaya çalışın.
l Deprem anında evdeyseniz; pencere ve camlardan
uzak sağlam bir masa veya mobilyanın yanına eğilin, kapanın
ve tutunun. Özellikle koltuk yanı gibi sağlam eşyaların yanına eğilin ya da yan yatın, başınızı ve boynunuzu kapanarak
koruyun ve tutunun. Kitaplık ve kitaplar, müzik seti ve televizyon düşebilir.
l Deprem sırasında yatağınızda uyuyorsanız, hemen
yatağın yanına inin, eğil-kapan-tutun pozisyonuna geçin.
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Milliyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Doç. Dr. Selva
Demiralp, üç yıldır gazetede haftada bir köşe yazısı
yazıyor. Aynı zamanda Koç Üniversitesi’nde öğretim
üyeliği görevini sürdüren Demiralp, köşe yazmanın
zor ama bir o kadar da geliştirici olduğunu söylüyor.

‘Köşe yazarlığı beni daha
iyi bir iktisatçı yaptı’

GÜNDEMİN SESİ

GÜLŞEN KANDEMİR

Selva Demiralp, akademik dünyadan medyaya transfer olan köşe yazarlarından… 2013 yılından beri Milliyet Gazetesi ekonomi sayfalarında haftalık köşe yazısı yazıyor. Para piyasalarını; makroekonomiyi yakından takip eden Demiralp, dünya ekonomisine yön veren FED’i (Amerikan Merkez
Bankası) de yakından tanıyor. 2000-2005 yılları arasında FED’de ekonomist
olarak çalışan Demiralp, aile özlemine dayanamayarak Türkiye’ye dönmüş.
Bu dönüşle birlikte de akademik dünyaya adım atıp Koç Üniversitesi’ndeki
görevine başlamış. Doçent unvanı ile akademik çalışmalarını sürdüren Demiralp,
Koç Üniversitesi’nde lisans ve doktora seviyesinde parasal iktisat, para ve bankacılık ve makroekonomi dersleri veriyor. Demiralp, “Köşe yazarlığının beni
daha iyi bir iktisatçı yaptığını da fark ediyorum. Gündemi daha yakından takip etmek ve akademik bir perspektif ile yorumlamak hem mevcut konula-
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ra farklı bir bakış açısı ile bakılmasını sağlarken hem de bana ilginç araştırma konuları yaratıyor” diyor. Demiralp ile FED’deki kariyerinden başlayarak
Türkiye ve dünya ekonomisini konuştuk.
Selva Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1973 İstanbul doğumluyum. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1995 yılında aldım. Arkasından University of California,
Davis’te ekononomi doktorası geldi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi görmeye nasıl karar verdiniz? Sizin yönlendiren isimler olmuş muydu? Diğer bir ifadeyle ekonomiye nasıl ilgi duydunuz?
Bizim zamanımızda iletişim teknolojileri oldukça sınırlıydı. Ekonomi hakkında bilgim yok denecek kadar azdı. Bölüm tercihinden ziyade üniversite giriş sınavında hangi branşlardan soru çözmek istediğine karar verirdi bizim
kuşak. Ondan sonra da o puan türüne göre öğrenci alan bölümleri sıralar, pua-
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Ekonomik aktörlerin ağızlarından çıkacak bir kelimeyi takip ettiği FED’de görev almak size neler kazandırdı? Bu noktada bu tür önemli kurumlarda çalışmaları
konusunda gençlere neler tavsiye edersiniz?
FED hayatımın dönüm noktası oldu. Tam anlamıyla profesyonel olmayı, mükemmeliyetçiliği,
kusursuz bir ürün ortaya çıkarabilmek için sahne
arkasında geçirilen uzun saatleri, FED’in en karmaşık görünen politika metinlerinden en basit görünen veri ilanlarına kadar her bir fonksiyonunun
hatasız ilerlemesi için çalışan didinen insan ordularını, içinde yaşayarak gözlemledim. Bir politika
metninin her kelimesinin emekle, özenle seçilerek
yazıldığı uzun saatlere, insanların görevlerini ne
kadar ciddiye aldıklarına şahit oldum.
Elbette gençlere de böylesi kurumlarda çalışmalarını tavsiye ediyorum. Her sene Koç Üniversitesi’ne ABD’de doktora yapmış genç arkadaşlar
başvuruyorlar. Bu gençlerin en iyilerini Koç Üniversitesi’ne katmak ve beraber çalışmak isteriz ancak eğer bu arkadaşların FED’den de teklifleri varsa kendilerine tavsiyem hep önce o teklifi değerlendirmeleri; ileriki senelerde Koç’u tekrar dü-

şünmeleri oluyor. Bunu yaparken bölümün çıkarlarını arka plana atıp, genç arkadaşların kariyerini ön plana koyuyoruz!
Halen Avrupa Merkez Bankası’na
‘danışmanlık’ yaptığınızı biliyoruz. ECB’deki göreviniz nasıl başladı ve bu noktaya
geldi?
ECB’deki çalışma arkadaşlarımla bir çalıştay için ECB’ye sunum yapmaya gittiğimde tanışmıştık. Bir süre sonra yapmış oldukları bir projede beraber çalışmaya karar verdik ve danışmanlık işi bu şekilde başladı. Sonra o proje bitti bir başkası başladı. Kriz döneminde FED ve ECB çalışanlarının iş yükü inanılmaz boyutlara vardı. Çok ilginç araştırma konuları ve veri setleri oluşmasına
rağmen araştırmaya ayırabilecekleri vakit çok azaldı. Ben akademide olduğum için araştırma için bol
vaktim var. Onlar masaya ilginç konuları ve veri
setlerini koyarkan ben de araştırma zamanımı koydum.
FED’den sonra Türkiye’ye dönmeye
nasıl karar verdiniz?
Bu soru ile çok sık karşılaşıyorum; öyle ki
artık ben de kendime aynı soruyu sormaya baş-
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nımız hangisini tutarsa oraya giderdik. Ekonomi
bölümüne tamamen tesadüf eseri girdim. Ancak
girer girmez vuruldum diyebilirim. Daha birinci seneden makroekonomiye derin bir ilgi duymuş ve
ileride bu konu üzerinde ihtisas yapmaya karar vermiştim.
Üniversiteden mezun olduktan sonra
Kaliforniya’ya master’a gitmeye nasıl karar verdiniz?
Üniversite eğitimim sırasında en büyük şansım Cevdet Akçay’ın öğrencisi olmam oldu. Biz ikinci sınıfta iken Cevdet Hoca ABD’den yeni dönmüştü.
Onun ilk öğrencileri olduk biz. İçimdeki ekonomi
aşkı Cevdet Hoca’nın dinamizmi, doğru yönlendirmesi ve bize aşıladığı güven duygusu ile birleşince yurtdışında doktora yapma kararı benim için
hiç zor olmadı. Ben Kalifornia Üniversitesi’ne
master’ı atlayıp direk doktora için gittim üstelik.
Öylesine bir azim, güven ve kararlılık vardı üzerimizde...
İş hayatına girişiniz nasıl oldu?
Özellikle Amerikan Merkez Bankası FED’e
adım atmanız nasıl gerçekleşti?
Doktora çalışmalarımı merkez bankalarının
işleyişi ve para politikaları üzerine yaptığım için mezun olduktan sonra yapmak istediğim ilk şey de
FED’e girip para politikasının işleyişini yerinde öğrenmek ve bu konuda uzmanlık kazanmak oldu.
FED’e doktoralı iktisatçı olarak girmek elbette oldukça rekabetli ve zorlu bir iş. Hele de kriz öncesindeki küçük kadrolar düşünüldüğünde... ABD genelinde en iyi okullardan doktora almış insanların
yarıştığı bir pozisyon bu. Bütün bu zorluklara rağmen FED’den teklif aldığımda sevinçten havalara
uçmuştum. FED’de bir pozisyonun benim ilgi alanlarım ve kariyerim için biçilmiş kaftan olduğunun
çok iyi farkındaydım. Teklifi büyük bir gurur ve sevinçle kabul ettim. FED’de bulunduğum beş sene
içerisinde açık piyasa işlemleri için günlük rezerv
tahminlerinden akademik araştırmalara, FOMC toplantıları öncesi parasal büyüklüklerin tahmininden
dönemin FED Başkanı Alan Greenspan’a senelik brifing’ler vermeye uzanan oldukça iddialı ve heyecanlı görevler üstlendim.
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‘HOBİLERİME
ZAMAN KALMADI’

GÜNDEMİN SESİ

Doç. Dr. Selva Demiralp’in 11 ve 2 yaşlarında iki kızı
var. “Hem kariyer hem çocuk hiç kolay değil” diyen Demiralp,
anneliğin büyük bir özveri istediğinin altını çiziyor. Özellikle
ikinci çocuğu olduktan sonra hobilerine zaman kalmadığını anlatan Demiralp sözlerini şöyle sürdürüyor: “İkinci çocuğum doğduğundan bu yana kendime ayırabileceğim zaman yok denecek kadar azaldı. Gün içinde çalışırken çocuklarımdan ayrı olarak geçirdiğim saatleri telafi edebilmek
için mesai sonrası saatlerimi çocuklarımla geçirmeye özen
gösteriyorum. Böyle olunca tabii hiçbir hobiye yer kalmıyor. Ancak seyahat edip yeni yerler, hayatlar görmek, yeni
perspektifler kazanmak ve tabii kitap okumak en sevdiğim
hobilerdir.”

ladım. Beş sene doktora ve arkasından beş sene FED’de çalıştıktan sonra Türkiye’deki ailemi çok özlemiştim. Geri dönüş kararımın en önemli sebebi buydu.
Koç Üniversitesi’ndeki akademisyenlik göreviniz 10 yıldır
devam ediyor. Özellikle gençlerle birlikte ve paylaşım içinde olmanın sizin açınızdan önemi nedir?
Akademisyenlik aslında bilinçli bir tercih değildi. Ailem İstanbul’da olduğu için İstanbul’a dönmeye karar vermiştim. İstanbul’daki en iyi pozisyonun
ise Koç Üniversitesi olduğunu düşündüm. Eğer TCMB İstanbul’da olsaydı bugün çok farklı bir noktada olabilirdim. Öte yandan akademik camianın içine girer girmez bir ferahlama ve gençleşme hissetmedim desem yalan olur.
FED’de her gün takım elbise giyip bürokrasi zinciri ile boğuşurken Koç’ta birden bire işe kot pantolonla gidip kendi kendimin patronu olduğum bir ortama
kavuştum. Etrafımda takım elbiseli insanlar değil üniversiteli gençler var. Sabah Greenspan’e brifing verme stresiyle değil öğrencilere ders vermek üzere uyanıyorum. Bütün bunlar benim için akademik hayatın para ile ölçülemeyen avantajları.
Bize biraz almış olduğunuz ödüllerden de bahsedebilir misiniz?
2003 yılında daha FED’de çalışırken TCMB’nin verdiği “Genç İktisatçı” ödülünü almıştım. 2005 yılında Türkiye’ye dönmemi takiben 2008 yılında
TÜBA’nın Genç Bilim İnsanı Projesi (GEBİP) Ödülü’nü ve TÜBİTAK’ın Teşvik Ödülü’nü aldım. En son 2011-2012 yıllarında akademik izinli olarak FED’de geçirdiğim süre zarfında orada yapacağım araştırma projesi için Avrupa Komisyonu’nun verdiği iki yıllık International Outgoing Fellowship (IOF)’i al-
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maya hak kazandım. IOF özellikle sosyal bilimler alanında oldukça nadir kazanılan son derece rekabetçi bir ödül. Benim FED ve ECB’deki çalışma arkadaşlarım arasında bir nevi köprü rolü oynamam ve bilgi transferini çabuklaştırmamın bu ödülde etkili olduğunu düşünüyorum.
Akademi dünyasından medyaya transfer olan isimlerdensiniz. Milliyet ile yollarınız nasıl kesişti?
İlk olarak 2008 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü aldığım zaman Çankaya Köşkü’ndeki ödül töreninde Milliyet’ten Şükrü Andaç ile tanışmıştık. Ertesinde bir röportaj verdim kendisine. Yıllar sonra Şükrü Bey Milliyet’te Ekonomi Servisi’nin başına geçtiğinde benimle temasa geçti ve köşe yazarlığı teklif etti. 2013 yılından beri yazıyorum.
Haftalık yazı yazmak zor mu?
Bir akademisyen için haftalık yazı yazmanın hiç kolay olmadığını söyleyebilirim. Köşe yazarlığına tamam derken böylesine büyük bir taahhütün
altına girdiğimin farkında değildim açıkçası. Çünkü hiç tatili olmayan bir iş.
Gündemi sürekli yakından takip etmeniz gerekiyor. Oysa ben “eski hayatımda” bir araştırma projesine gömülüp inzivaya çekilmeyi, bir hafta sadece o proje ile yatıp kalkmayı seven bir araştırmacıydım. Bunu yapabilmem
artık mümkün olmuyor. Öte yandan köşe yazarlığının beni daha iyi bir iktisatçı yaptığını da farkediyorum. Gündemi daha yakından takip etmek ve
akademik bir perspektif ile yorumlamak hem mevcut konulara farklı bir bakış açısı ile bakılmasını sağlarken hem de bana ilginç araştırma konuları yaratıyor.
Zaman zaman önemli ekonomi kanallarında yorumlar da yapıyorsunuz? Her söylediğiniz ya da yazdığınızın göz önünde ol-
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TAKDİR EDİLECEK ADIMLAR

İSMMMO’nun faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerinizi öğrenebilir miyiz?
İSMMMO’yu yakından tanıdığımı söyleyemem. Öte yandan Oda’nın ve
meslek mensuplarının son derece kritik bir rol üstlenmiş olduğunu düşünüyorum. Oldukça kapsamlı eğitim hizmetleri olduğunu görüyorum. Türkiye'de
en büyük eksikliğimiz zaten eğitim eksikliği. İSMMMO kendi alanında çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Gördüğüm kadarıyla sadece mesleki eğitimle de sınırlı kalmayıp üyelerine genel bir bakış açısı da sunuyor. Bunlar takdir edilecek ve Türkiye'yi ileri götürecek adımlar.
çıkışlarının hızlanması olacak.
Size belki de en çok sorular soruyu ben de sormak isterim;
FED ne zaman faiz artıracak?
Faiz artırma kararının kolay bir karar olduğunu zannetmiyorum. Bugün bir FOMC üyesine de sorsanız kesin bir cevap verebileceğini zannetmem.
Çünkü bir taraftan istihdam verileri güçlü gelirken bir taraftan hedefin çok
altında bir enflasyon var. Bu nedenle FED içerisinde de iki kamp oluşmuş durumda. Ben bu kamplardan faiz artımının ertelenmesi fikrini savunan güvercin
kanada yakınım. Çünkü düşük enflasyon verisi ışığında FED’in 17 Eylül’de
faiz artırımına gitmesinin özellikle iletişim açısından ciddi sorunlar yaratacağını düşünüyorum. FED’in enflasyon konusunda öne sürdüğü şartların henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle Eylül’de atılacak bir adım FED için kredibilite kaybı yaratır.
FED’in para musluklarını kapamasıyla birlikte gelişmekte olan
ülkeler açısından önümüzdeki dönemde neler yaşanabilir? Türkiye’ye ne tür etkileri olabilir?
FED’in faiz artırımının global olarak büyük ölçüde fiyatlanmış olduğu düşünülse de faiz artırımının tam zamanı kesin olarak bilinemediği için
bu karar sonrası ilave bir volatilite yaşanacaktır. İçeride zaten siyasi belirsizliklerden dolayı rekor kırmış olan dolar kurunun bir parça da FED etkisi
ile yükselmesi kaçınılmaz olur. Öte yandan seçimler geride kalıp yeni hükümetin
kurulması sonrasında kurun bir miktar geri çekilmesi gerekir.

GÜNDEMİN SESİ

ması nasıl bir sorumluluk yüklüyor?
Çok büyük bir sorumluluk... Beni en çok rahatsız eden şey uzmanı olmadığım, araştırma yapmadığım bir konuda yorum yapmak olduğu için hemen her yayın öncesi mutlaka bir ön hazırlık yapar, neler söylemek istediğimi gözden geçiririm. Dinleyiciye saygı bunu gerektiriyor. O nedenle mümkün mertebe yayından önce sohbetin ana başlıklarını öğrenmek istiyorum yayıncı arkadaşlardan. Türkiye’de bu anlayış malesef oturmuş değil ve insanlar
hemen her konuda fikir beyan etmekten kaçınmıyorlar. Bu nedenle canlı yayında “Ben bu konuyu bilmem” dediğim zaman bazen programı yapanlar
da izleyiciler de şaşırıyorlar. Kimisi “Koskoca hoca nasıl bilmez?” diye düşünürken kimisi de “Ya bu da hiçbir şey bilmiyor!” deyip kanal değiştiriyor
muhtemelen. Eğer genç arkadaşların bir kısmına “Hoca neden cevap vermedi”
diye düşündürüp bilmedikleri konularda bilgiçlik taslamanın sakıncaları konusunda örnek olabiliryorsam ne mutlu bana!
Son yıllarda medyaya artan baskıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son derece sağlıksız buluyorum elbette. Basın özgürlüğü bir ülkenin
gelişmişlik seviyesi ile birebir ilintilidir. Ayrıca yöneticilerin kendine güvenini yansıtır. Ben bir bilim insanıyım. Bilim sansüre izin vermez. Yurtdışında
benzer baskılara rastlamak zor. Bugün ABD’de Obama’nın resminin basıldığı
tuvalet kağıdı yapıp satarlar ve Obama buna dönüp bakmaz. Öyle bir tuvalet
kağıdının ABD’de satılabiliyor olması da Obama’yı küçültmez bilakis büyütür benim gözümde. Türk kültüründe malesef karşı fikirleri duyabilme ve tolere edebilme konusunda ciddi eksiklerimiz var. İnsanlar muhalif fikirleri saygı ile karşılamayı bilmiyorlar. İnsanlar öylesine kutuplaşmışlar ki sizin ekonomik veriye dayandırarak ifade ettiğiniz temel prensipleri bile partizanlık
olarak görüp örtbas etmeye, veriyi yok saymaya çalışıyorlar.
Türkiye yeni bir seçime hazırlanıyor? Öncelikle seçime kadar olan dönemde ve sonrasında Türk ekonomisinin kısa ve uzun
vadeli risklerini “yönetilebilir” görüyor musunuz?
2015’i kayıp bir yıl olarak görüyorum. Malesef daha sene başından
itibaren Merkez Bankası üzerinde faiz artırımı konusunda yapılan baskı ve
yorumlar kuru rekor seviyelere çıkardı. Bunun üzerine seçimler ve erken seçim belirsizlikleri girince senenin üç çeyreğini genel bir belirsizlik ortamında geçirdik. Bu seneyi yüzde 8’in üzerinde bir enflasyon ve yüzde 3’ün altında büyüme rakamı ile kapatacağımızı düşünüyorum. İkinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen yüzde 3.8’lik büyümenin sürdürülebilir olduğunu
düşünmüyorum.
Seçim sonrasında bir an önce hükümet kurulması ve ekonomi kadrolarına bu işin ehli kimselerin getirilmesi, zedelenen Merkez Bankası bağımsızlığının tekrar vurgulanması çok önemli. Eğer bu konularda aksamalar olursa o zaman hem kısa vadede hem de uzun vadede ekonomik
dinamikler ciddi olarak tehlikeye girer. Kısa vadede bir diğer “risk” faktörü de tabii FED’in faiz artırımı ile bütün gelişmekte olan ülkelerden para
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İnsansı robotlar
geliyor!

DOSYA

AYŞEGÜL EMİR

Asimo, Atlas,
Romeo, Nao,
Turgay, Lale...
Bunların hepsi son
dönemin gözde yerli ve
yabancı insansı robotları...
Oturuyor, kalkıyor, servis yapıyor,
merdiven çıkıyor, konuşabiliyor; hatta
duygulanabiliyorlar. Yakın zamanda işlerimizi ve
evlerimizi robotlarla paylaşacağız ama asıl robot
istilasının 2050’den sonra yaşanması bekleniyor.

Boyu 130 cm, kilosu 54 kg... Saatte 6 kilometreye varan bir hızda
yürüyebiliyor ve koşabiliyor. Yüz tanıyabilme, çevredeki eşyaları tanımlayabilme, sesleri anlayabilme gibi özellikleri var... Bunlar bir insana değil, bir robota ait. Bu robot da ünlü Asimo. Japon Honda'nın geliştirdiği dünyaca ünlü insansı robotlardan biri. Artık robotlar insan özelliklerine daha
fazla yaklaşıyor. Günümüzde robot teknolojisi o kadar gelişti ki insanlar
işlerini ve işlevlerini onlara kaptırma tehlikesi yaşıyor. Teknoloji geliştikçe onların da özellikleri gelişiyor ve daha fazla insana benziyorlar.

sansı robotlarla bilim kurgu filmleri gerçek oluyor adeta. Onlar artık insanlarla iletişim kuruyor, konuşuyor, yürüyor hatta duygulanabiliyor.
İnsanoğlu tarihi boyunca işini kolaylaştıracak cihazlar, makineler
ve diğer aygıtları geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyor. Robot, daha önceden programlanmış, kendi kendine iş yapabilme yeteneğine sahip elektronik cihaz olarak tanımlanıyor. Robot sözcüğünü ilk olarak Çek yazar Karel Capek, ‘Rossum’s Universal Robots’ adlı oyununda kullandı. Çek dilinde
‘zorla çalıştırılan işçi’ anlamına geliyor. Robot kavramına ünlü bilimkurgu yazarı Isaac Asimov’un kitaplarını katkısı çok büyük. 9 bilim kurgu hikayesini toparladığı ‘Ben Robot’ kitabı en önemlilerinden.

Robotların insanları, hayvanları bu derece iyi bir şekilde taklit edebilmelerinin en önemli nedeni ise sensör teknolojilerinde yaşanan gelişmeler. Teknolojik gelişmeler sayesinde çok daha gelişmiş robotları önümüzdeki
yıllarda görüyor olacağız. Belki de hepimizin işini elimizden alacaklar. İn-

Robotların geçmişi 13’üncü yüzyıla kadar dayanıyor. O dönemlerde geliştirilen otomatik makineler bu teknolojinin temelini attı. Ancak en
önemli gelişmeleri tabii ki 20’inci yüzyılda yaşadık. İlk etapta çok sıcak
metallerin taşınması için kullanılan robotlar zamanla otomobillerin mon-

SENSÖR TEKNOLOJİSİ
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HER ALANDALAR
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tajına kadar girdi. Şu anda sağlıktan uzay araştırmalarına kadar çok geniş bir alanda kullanılıyorlar.
1973 tarihine kadar robot yerine geçebilen pek çok örnek görüyoruz. Ancak günümüzdeki gibi insana benzeyen, insan boyutlarında ilk insansı robot Wabot-1 Tokyo’da Waseda Üniversitesi'nde geliştirildi. 1986 yılında Honda, ilk insansı robot projesini başlattı. Bu çalışmalar günümüzün
en çok bilinen robotlarından olan Asimo’nun temel taşlarını oluşturdu.
Bugün dünyada bir milyondan fazla endüstriyel robot kullanım hâlinde. Bunların neredeyse yarısı da Japonya’da bulunuyor. İnsansı robotlarda
ise henüz bu kadar yaygınlığa ulaşılmış değil.

ETİK TARTIŞMASI

TAKLİT EDİLİYORUZ

Stanford Üniversitesi’nde yapay zeka ve robotik alanında çalışan
Türk bilim kadını Dr. Emel Demircan, robotların günümüzde her alanda
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İNSAN KARMAŞIK BİR YAPI

Dünyada robotik camianın amacı insanlarla birlikte yaşayan ve insanın hayatını kolaylaştıran robotlar üretmek. Emel Demircan, insanı birebir kopya eden robotların üretiminde çalışan çok laboratuar bulunduğunu
da belirterek, “Ancak insan çok karmaşık bir yapı. Günümüzde daha insan beyni tam olarak yeni anlaşılmış durumda. Ayrıca robotik etik ve robotların ne kadar insansı olmaları gerektiği, üzerinde sürekli çalıştığımız
ve tartıştığımız bir konu. Bu nedenle insanı bire bir kopya etmek ve bunu
robota aktarmak en azından yakın gelecekte mümkün görünmüyor” ifa-

Demircan

DOSYA

İnsansı robotların gelişiminin bir de tartışılan tarafı var. İnsanlardan bağımsız hareket edecek robotların etik olup olmadığı tartışılıyor. Robotların terör saldırılarında rol alabilecek olması ihtimali ise korkutuyor.
ABD ordusunun özerk robotlar yaratmak için uğraştığı biliniyor. Pek çok
ülkenin bu konuda bir çalışması var. Maliyetli olmasına karşın silah kullanabilen robotlar savaşta insana karşı ölümcül olabilir.
ABD, Irak'taki savaşta savunma ve saldırı için zaten robotları kullanmaya başlamıştı. Ancak günümüzde geliştirilen robotlar özerk değil yani
insana bağımlılar. Sadece verilen komutları yerine getiriyorlar. Ancak son
zamanlarda insandan bağımsız robotların üretilmesi konuşuluyor. Böyle
bir durumun insanlık için iyi sonuçlar doğurmayacağı da kabul görüyor.
Özerk ya da kötü kişilerin komutlarını alan robotlar suç da işleyebilir…

yer aldığını ve farkında olmadan robotlarla yaşadığımızı söylüyor.
Ameliyatlar robotlarla yapılıyor. Nükleer santrallere insan yerine robot gönderiliyor. Ama robotların bir de farklı versiyonları var; onlar da insansı robotlar. Asimo gibi insansı robotların hızla geliştiğini dile getiren
Demircan, Asimo’nun daha çok kapalı alanlarda ve düz yüzey üzerinde kullanılmak üzere üretilmiş bir platform olduğunu aktarıyor. Özellikle insan
kas-iskelet sistemlerinin modellenmesi ve analizi sonucu insan yürüme ve
hareket stratejileri Asimo platformuna aktarılıyor. Böylece robot daha insansı ve insanın yapabildiği bazı hareketleri yapabilir hale geliyor. Bu ve
benzeri kapalı alanlarda kullanılan platformlar ofis, müze, eğlence merkezi gibi yerlerde insanları karşılama ve yardımcı olmada kullanılıyor.
Demircan, bugün robotların kendi kapasiteleri dahilinde insanların
yapabileceği birçok hareketi kolaylıkla gerçekleştirebildiğini belirterek, “Yürüme, koşma, merdiven çıkma gibi örneklere ek olarak insanlar gibi araba kullanabiliyor, tornavida ile duvara çivi çakabiliyor ve suyun metrelerce
altında mercan arama ve toplama gibi görevleri yerine getirebiliyor. Bunları yaparken de robotun kontrolüne eklediğimiz algoritmalar sayesinde
dayanıklılık, güç ve hassaslık açısından insanı geçiyorlar” diyor.
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EN ÜNLÜ İNSANSI
ROBOTLAR

ASIMO: Japon otomotiv şirketi Honda tarafından geliştirilen robot insan gibi yürüyebiliyor ve koşabiliyor. İlk versiyonu 2000’de geliştirildi. 2005 yılında yapılan geliştirme ile
hızı saatte 6 km’ye çıkarıldı. İnsanlarla iletişim kurabilme, tabak taşıyabilme ve servis yapabilme yetenekleri de eklendi.
Yeni Asimo 1.30 cm boyunda ve 54 kg ağırlığında.
ATLAS: Google’ın sahibi olduğu Boston Dynamics’in
ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı ile birlikte geliştirdiği bir robot Atlas. İki ayaklı insan gibi yürüme ve ellerini kullanarak tırmanma yeteneğine sahip. Yeni versiyonunda
enerji ihtiyacını karşılayan bataryası var. Kablosuz olarak da
kontrol edilebiliyor. 1.88 m boyunda 156 kg ağırlığında.
iCUB: Birden fazla Avrupa üniversitesinin katılımından oluşan Robot Cub Consortium tarafından geliştirilen iCub’un
ismi Cognitive Universal Body yani bilişsel evrensel vücut kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. iCub bebeklerin öğrenme
yönteminden yola çıkarak tasarlanmış. Bebekler pek çok bilişsel yeteneği çevreleriyle iletişim kurarak uzuvları ve duyuları
sayesinde geliştiriyor.
ROMEO: Servis ve kişisel hizmet alanında robot dünyasının lideri olacağa benziyor. 1.40 boyunda 40 kg ağırlığında.
Yapımında karbon fiber ve kauçuk kullanılmış ve insanlara zarar verme riskini ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmış. Romeo yürüyebiliyor, 3 boyutlu çevreyi görebiliyor, duyabiliyor
ve de konuşabiliyor.
NAO: 58 cm uzunluğundaki insansı robot NAO, insanlara özellikle de çocuklara arkadaş olması amacıyla tasarlandı. 2008 yılından beri pek çok versiyonu üretilen
NAO’nun en bilineni üniversite ve laboratuvarlarda eğitim ve
araştırma amacıyla kullanılanı.
ROBOTHESPIAN: İnsanlarla iletişim kurabilme amacıyla tasarlanan robot birden fazla dilde konuşabiliyor, arkadaş
canlısı ve interaktif. Şu anda üçüncü nesil versiyonu üretilmiş
olan RoboThespian 6 yıllık geliştirme süreci sonucunda ticari
kullanıcılar, akademik araştırmacılar ve bilim merkezleri tarafından denenmiş ve test edilmiş olarak kullanıma hazır.
PEPPER: İlk duygusal robotlardan biri. Japon robot üreticisi Softbank firmasının geliştirdiği robot, bir insan gibi
hareket ediyor ve çeşitli duygusal tepkiler verebiliyor. ‘Yürü,
dur, konuş’ gibi komutları yerine getirmekte.
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desini kullanıyor.
Türkiye de robot çalışmalarına katkıda bulunuyor. Demircan, özellikle son
yıllarda Türkiye’de robotik konusunda hem üniversiteler hem de şirketlerin oldukça
ilgili ve ciddi yatırımlar yaptığına işaret ediyor ve ekliyor: "Bu bizi çok mutlu ediyor. Önceden de söylediğim gibi her ülkenin sosyo-ekonomik ihtiyaçları bu teknolojinin geleceğini belirler. Türkiye bir deprem ülkesi. Ayrıca etrafı denizlerle çevrili ve zengin bir tarih ve arkeolojiye sahip. Önümüzdeki yıllarda bu konularda
robotik çalışmaları göreceğiz. Ayrıca sağlık sektörü ülke fark etmeksizin robotik
teknolojisini kullanır. Türkiye’de de robotik sistemler hastaneler tarafından kullanılıyor. Üniversiteler de bu alana bir hayli ilgili.”

'İNSANLARIN ÇALIŞMASI GEREKMEYECEK'

Robot çalışmalarıyla tanınan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. H.Levent Akın, insanlarla aynı ortamı paylaşan zeki, sosyal robotların laboratuvarlardan sıradan insanların evlerine doğru yola çıkmak üzere olduklarını belirtiyor. Akın, şu görüşleri dile getiriyor:
"İnsansı robotlar, sosyal robotların bir altkümesini oluşturuyor. Şu anda
çok çeşitli becerilere sahip olanları var. Hatta uluslararası uzay istasyonunda
kullanılan bir robot astronot bile var. Eğlence, eğitim ve araştırma amacıyla kullanılanları da mevcut. Robotlarda algılama özellikleri oldukça
gelişmiş durumda. Bunun yanında deneysel olarak geliştirilen
'meraklı' ve 'duygusal' robotlar bulunuyor.
İnsansı robotların donanımları gerekli durumlarda insanınkine yakın olacak yani yumuşak bir cildi, kasları olacak. Bunun dışında merkezi işlem birimleri insanın beyninin
yapısına benzer bir donanıma dönüşecek. Uzun süreli çalışabilmesi için yeni batarya türleri kullanılacak. Bu robotlar
sadece programlanarak değil, insana benzer şekilde eğitilerek
yapmaları gerekenleri, nasıl davranacaklarını öğrenecekler.
Şu anda belli işleri insanlardan daha iyi yapan robotlar
var. Sanayideki üretim robotları herhangi bir işçiden çok daha Prof. Dr. Akın
hassas ve doğru şekilde kaynak yapabiliyorlar. Bunun dışında özellikle bilgisayarla öğrenme tekniklerinin gelişmesi sayesinde bankacılık, ticaret ve hukuk
sektöründe başarılı uygulamalar var ve bunların fiziksel bir vücudu olması da
gerekmiyor... Asıl büyük gelişmelerin de 2050 yılları civarında olması bekleniyor. Bu dönemde insanların artık çalışması gerekmeyecek yeni bir ekonomik
düzene geçilecek.
Türkiye'nin de bu alana katkısı var. Şu anda Türkiye’de bu alanda çalışan sayısı az ama giderek artıyor. Ancak bilim ve teknolojiye katkıları sayılarına göre daha çok."

İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALIRLAR MI?

Yapay zeka ürünü insansı robotlarla ilgili en büyük endişelerden biri işlerimizi elimizden alacakları yönünde. Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking,
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TÜRKLER DE GELİŞTİRİYOR

yapay zekanın çok hızlı geliştiğini ve yavaş yavaş insanların kontrolünden
çıktığını belirtti.
Hawking, insan zekasını geride bırakmaya başlayan yapay zekanın, insanlığın sonunu getirmesinden endişe duyduğunu vurguladı.
Hawking, buna karşın insan liderlerinin ve silah üretimine dayalı ekonominin teknolojiyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanabileceğini öngörüyor. Bu endişeli öngörünün yakın zamanda hayat bulması beklenmese
de bu öngörüyü yabana da atmamak gerekiyor.
İngiltere’ de yapılan bir araştırmaya göre, gelecek 20 yıl içinde
robotlar işlerimizin yüzde 35’ ini yapabilecek durumda olacaklar. Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmalarda, meslekler ve iş
dallarında bilgisayarların gücü ve etkinliği araştırılıyor. İnsan zekasının ve hayal gücünün gerekmediği işlerde, bilgisayarların ve otomasyon sistemlerinin etkin olmasıyla birlikte tüm işverenler bu otomasyon sistemlerini kullanmaya başlayabilir.
Bazı işler bu rüzgardan etkilenebilir. Örneğin; aşçılar, satış ve pazarlama elemanlarının yaptığı işi robotlar yapabilecek. Psikologlar, spor hocaları ve öğretmenlerin işleri ise, bireysel
katkılar nedeniyle robot tehdidinden şimdilik kurtulmuş gibi
görünüyor...
Robotların son 20 yılda sessiz sedasız çoğu iş dalını sildiğini hatırlatan uzmanlar, gelecekte kayıp işler konusunun daha
önemli hale geleceğini, ekonomik altyapının
henüz işsiz bireyler sorununu çözmediğini vurguluyor.

Asimo kadar ünlü olmasa da Türk mucitlerin de bu teknolojiye
katkısı var. Daha çok üniversiteler bu alanda etkin. Bugüne kadar Türklerin geliştirdiği en ilginç insansı robotlar ise şöyle:
TURGAY: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Levent Akın liderliğinde doktora ve yüksek
lisans öğrencileri tarafından geliştirildi. 'Robot Turgay', insanların konuştuklarını anlayan ve onlarla birden fazla dilde konuşabilen sosyal
bir robot olacak. Hastane, üniversite, müze gibi insan kalabalığının ve
hareket dinamiğinin hızlı olduğu ortamlara uyum sağlayabilmesi hedefleniyor.
ADA: Konyalı yazılım firması Akınsoft'un geliştirdiği robot garson 'ADA' kafede müşterilere hizmet veriyor. Akınsoft daha önce Akıncı-1 ve Akıncı-2 adlı robotları geliştirmişti. Meram ilçesinde bulunan bir
kafede çalışan 'ADA', mutfaktan aldığı siparişleri masalara servis edebiliyor, müşteriyle diyaloga da girebiliyor. 30 kg ağırlığında 1.50 metre boyunda. Elinde 5 kg ağırlığında bir tepsi taşıyabiliyor.
SURALP: Türkiye'deki ilk insansı robot çalışmalarından. TÜBİTAK desteğiyle Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirildi. Kemalettin
Erbatur liderliğinde geliştirilen robot, 1.64 cm uzunluğunda ve 114 kg.
SURALP, dans gösterisi yapıp, boş kutuyu çöpe atabiliyor. Sorulan sorulara başını sallıyor. Başındaki kameralarla çevreyi algılayabiliyor ve
elleri vasıtasıyla da nesneleri tutabiliyor. Robotun bacaklarında ve kollarında 6'şar eklem var.
LALE: Gediz Üniversitesi ise Türkçe konuşup, söylenenleri anlayabilen robot Lale ile bu alanda yer alıyor. Kasım Gül’ün öncülüğündeki
Gediz Üniversitesi Robotik Kulübü'nün (ROBOGED) eseri Lale, elini de
uzatıp ziyaretçileri selamlıyor. Yazılımı, donanımı, tasarımı ve mekanik aksamları olmak üzere tamamı üniversitenin laboratuvarlarında
hazırlandı. İletişim kurma yeteneğine sahip.

DOSYA

TEMMUZ-AĞUSTOS 2015

İSMMMO YAŞAM l 27

RENKLİ YAŞAM

15 yıldır folklor oynuyor
Annesinin onu zoraki
yazdırdığı folklor
kursu zamanla tutkusu haline gelmiş.
Tam 15 yıldır folklor
ve halk oyunlarıyla
birebir ilgileniyor.
Yurtiçi ve yurtdışında
gösterilere ve festivallere de
katılıyor.Serbest muhasebeci mali müşavir Çağatay Tümer’le
folklor tutkusunu konuştuk…

28 l İSMMMO YAŞAM

GAYE DELEN

Çağatay Tümer… Folklor ve halk oyunlarına gönül vermiş bir meslek mensubu. 16 yaşındayken annesinin kendisini zoraki yazdırdığı folklor kursu zamanla
onun en büyük tutkusu olmuş. Tümer, halk oyunları
çalışmalarını 15 yıldır kesintisiz sürdürüyor.
Folklor merakını daha ileri boyutlara götüren
Tümer, üyesi olduğu ‘Folklor Kurumu Derneği’ vasıtasıyla
yılda birkaç kez yurtiçi ve yurtdışında gösterilere ve halk
oyunları festivallerine de katılıyor. Derneklerinin uluslararası alanda kazandığı başarılar da var. En yakın
tarihli olanı 2012’de Güney Kore’de “uluslararası halk
dansları festivalinde” kazandıkları dünya birinciliği.
Çağatay Tümer, derneğe şimdilerde hem oyuncu hem
de halk oyunları grup başkan yardımcısı olarak da katkıda bulunuyor.
Tümer, Niğdeli ama Kocaeli’de dünyaya gelmiş.
Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin tek çocuğu. Eğitim hayatının tamamı İstanbul’da geçmiş. Ço-

cukken muhasebecilik ve mali müşavirlikle ilgili hiç hayal kurmamış. Pek çok çocuk gibi doktorluk, pilotluk,
öğretmenlik gibi mesleklere ilgi duyuyormuş. Lise döneminde babasının bir arkadaşının vasıtasıyla bir mali
müşavirlik bürosunda mesleğe adım atmış.

İNSANLARI YAKINLAŞTIRIYOR

Tesadüf eseri başladığı meslekte bugün 20 yılı
geride bırakmış durumda. 2004 yılından beri ise mesleğini kendi bürosunda sürdürüyor. Mesleğin geçirdiği değişikliklerin de adeta bir tanığı gibi. Çağatay Tümer, “Mesleğe girdiğim 1991’den bugüne kadar mesleğimizde çok ama çok önemli değişiklikler oldu. Mesleğin kamuoyu nezdinde edindiği saygınlık en değerli
ve önemli gelişim. Artık bizler mükellef gözünde bir
kâtip değil, sözü dinlenen, itibarlı ve gerçek bir yol göstericiyiz. Gelişen teknolojiyle beraber de elektronik ortamda düzenlenen beyanname ve bildirge uygulamaları
da mesleğimizdeki gerçek bir kilometre taşıdır” diyor.
Tümer’in eşi de meslek mensubu. Eşiyle de halk
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oyunları vasıtasıyla tanışmış. Tümer, “Eşimle 14 yılı geride kalan çok mutlu bir evliliğimiz var. Ayrıca halen görüşmeye devam ettiğim birçok kıymetli arkadaşımla da
yine halk oyunları vasıtası ile tanıştım. Yani halk oyunlarının insanların birbirini yakından tanımasına ve arkadaşlık kurmasına yardımcı olmak gibi bir sosyal
yönü de var” diye anlatıyor.
Onun özel olarak ilgilendiği bir yöre yok. Ancak
oynamayı sevdiği bazı yöreler var. Tümer, “Türkiye’nin
her bölgesinden oyunlar oynuyoruz. Artvin, Bitlis, Bursa, Trabzon, Silifke, Kırklareli, Üsküp ve Muğla oynadığımız yörelerden bazıları. Bunları severek oynuyorum”
diye konuşuyor.

FESTİVALLERE KATILIYORLAR

Halk oyunları faaliyetlerini gerçekleştirdikleri
dernek ise 1964 yılında kurulmuş. ‘Folklor Kurumu Derneği’nin Türkiye’de ilk kurulan folklor derneklerinden biri
olduğunu anlatan Tümer, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Dernek olarak yurtiçinde her sene en az bir gösteri yapmaktayız. Ayrıca mutlaka en az iki yurtdışı halk
oyunları festivaline katılmaktayız. Bu festivallerden bazıları da yarışmalı oluyor. Derneğimizin uluslararası alanda kazanmış olduğu başarılar çok fazla. Derneğimizin
web sitesi www.folklorkurumu.org. Ayrıca her yıl Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin partnerlerinden birisiyiz.”

SEÇİCİ DAVRANIYOR
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Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Çağatay Tümer, bütün meslektaşlarına da
bir hobi edinmelerini öneriyor ve ekliyor: “Mesleğimiz çok emek yoğun. Zorlukları ve
stresi de oldukça fazla. Bu zorluklardan ve stresten uzaklaşmak için zevk aldığımız
herhangi bir hobiyle uğraşmak en etkili yol. Bu nedenle tüm meslek mensuplarına mutlaka bir hobi sahibi olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu hobi halk oyunları olmak
zorunda değil tabii ki. Fakat halk oyunlarının hem zihinsel anlamda hem de fiziksel
anlamda faydası olan bir etkinlik olduğunun altını özellikle çizmek isterim.”

EĞİTİM MÜFREDATINA KONMALI

Çağatay Tümer, Türkiye’de halk oyunları ve folklora bakışla ilgili de şu değerlendirmeyi yapıyor: “İçinde bulunduğumuz dönemde insanların ve özellikle gençlerin ilgileri geleneksel kültürden uzaklaşarak batı kültürüne doğru yaklaşıyor. Bu nedenle Türkiye’de folklora ve özellikle de folklorun halk oyunları bölümüne yeterli ilginin olmadığını düşünüyorum. Her ne kadar Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından, ilk
ve orta dereceli okullarda folklorumuza yönelik müspet çalışmalar yapılsa da bu çalışmalar yeterli değil. Yapılan bu çalışmalara ek olarak yine ilk ve orta öğretim kurumlarında folklor ilminin tüm alt konularıyla birlikte eğitim öğretim müfredatına alınması gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca televizyon ve radyolarda, kendi öz kültürümüzü ve folklorumuzu tanıtan, bu konuda çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgilendiren, eğiten ve bilinçlendiren yayınlar da yapılmalı.”

R E N K L İ YA Ş A M

Peki Tümer çifti, iş-özel hayat dengesini nasıl kuruyor? Tutkusu olan halk oyunları için her zaman vakit
yaratabildiğini de vurgulayan Çağatay Tümer, müşteri
konusunda da seçici davrandığını dile getiriyor: “İlgilenebileceğimiz kadar şirkete mali müşavirlik hizmeti veriyoruz. Fazla müşterinin bizi mutlu etmeyeceğini biliyor
ve ona göre davranıyoruz. Eşim de bir mali müşavir ve
beraber çalışıyoruz. Bir tane de yardımcı arkadaşımız var.
Bu şekilde olunca kendimize de yeterince vakit ayırabiliyoruz.”
Bundan sonra hobisini devam ettirmekte de kararlı.
Ancak ilerleyen yıllarda daha çok işin idari ve teknik kısımlarına katkı yapmak isteğinde. Daha başka hobiler
de edinmeyi düşünüyor.

HEM ZİHİNSEL
HEM DE FİZİKSEL
FAYDASI
VAR
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Önce çizdi
sonra
filmini
çekti!
Karikatürist Gürcan
Yurt, mesleki kariyerine
yönetmenliği de ekledi.
1997 yılında ilk olarak
çizdiği ve çok sevilen
Robinson ve Cuma
karakterini beyaz
perdeye aktaran Yurt,
“Benim için gişeden çok
kaç insanın filmden
mutlu çıktığı önemli”
diyor.
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oldu. Aslında kitap yetişkinler için ve tasavvufi bir yanı da var. Robinson günlüğünde Tanrı inancını sorgular biraz. Adaya düşene kadar dindar bir kişilik değildir; İncil’i hiç okumamıştır. Gemiden çıkardığı malzemeler arasında İncil de olunca o ıssız adada İncil okumaya başlar. Biraz tanrıya yakınlaşır. Çizgi roman işin daha eğlenceli ve mizahi taraflarına bakıyor.
Karikatür dediğimiz şey birçok şeyi sorgulamaya açıktır aslında, dini de sorgulayabilirsiniz inançları da. Neden o yönünü es geçtiniz mesela?
Es geçmek değil de din konusu bizde çok hassas. Dini öven bir şey yapsak bile bu her tarafa çekilebilir bir şey. Dinle ilgili on tane kişiyi bir araya koyun dinde bu caiz mi, şu haram mı
bunu tartışırlar sürekli. O yüzden o taraflara girmek istemedim. Yanlış anlaşılmaya, eleştirilmeye
çok müsait bunlar...

YA Ş A M ’ I N P O R T R E S İ

Gürcan Yurt, Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden… 1992 yılından beri çiziyor…
İlk karikatürleri Gırgır, Avni, Hıbır, Deli ve LeMan
dergilerinde yayınlandı. Yurt, 1997 yılında L-Manyak dergisinde "Robinson Crusoe & Cuma" öykülerini yazıp çizmeye başladı. Daniel Dafoe’nin ölümsüz eserini Robinson ve Cuma adıyla karikatüre dönüştüren Yurt, bu uzun maceralı seriyi kitaplaştırdı
da... Şimdilerde Penguen dergisinde çizmeye devam eden Yurt, mesleki kariyerine senarist ve metin yazarlığının ardından ‘yönetmenliği’ de ekledi. Robinson ve Cuma’nın filmini de çeken Yurt, çizgi karakterleri sinemaya aktardı. Gürcan Yurt ile
beyaz perdedeki yeni filmini ve projelerini konuştuk.
Önce taa işin başına dönersek… Neden Robinson Crouse hikayesinden bir karikatür serisi yaratmayı düşündünüz?
Herkesin okuduğu bir hikaye Robinson
Crouse. Çocuk klasiği olarak okumuşsuzdur hep ama
öyle değildir aslında. Çocukken daha basit halini
okumuşuzdur. Dünya çapında klasik olmasının sebebi ilginç olmasıdır. Herkes üç aşağı beş yukarı kafa
yormuştur; kendini özdeşleştirmiştir. “Issız bir
adaya düşseniz….” klasik anket sorusudur. Tüm
dünyadan soyutlanmış ayrı bir dünya gibi enteresan bir şeydir çünkü. Karikatür çizerken kült masallar ve karikatürlerden esinlenerek yaparız.
Robinson da benim iki üç tane tek karelik karikatür
yaptığım bir konuydu yeni başladığım zamanlarda. Sonra bunları öyküleştirme yoluna girdim. Özgün, daha alaturka tiplerle hikaye üretmek eğlenceli
geldi. Bu kadar uzun süreceğini düşünerek başlamadım. Ama beğeni alınca, insanlar sevince devam
ettim.
Farklıklaştırdığınız taraflar nereleri
oldu karikatürde?
Her şeyden önce Robinson Türk olsaydı nasıl olurdu gibi bir mantık takip ettim. Tabii illa öyle
yapayım diye başlamadım ama Türkçe konuşması gerekiyordu. Türkçe konuşunca ister istemez bize
benzeyen Robinson ve Cuma ortaya çıktı. Sırf bu
tarafları bile ana romandan ayırt edici bir özellik
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Gürcan Yurt’a karikatürün ülkemizde geldiği son durumu soruyoruz. Mizah okuyanların arttığını ama mizah dergilerinin tirajının düştüğünü
söyleyen Yurt, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Tirajlar son yıllarda eskiye nazaran azaldı. Özellikle de son iki yılda. Bunda da tüm basılı yayın organBir de çizgi romanda küfür var tabii yoğun olarak… Filme ne kadarını yansıtabildiniz?
Filmimizde çok fazla küfür yok; birkaç tane var. Bunu ben kendim yaptım kimse benden böyle bir şey beklemeden. Hatta yapımcım bu
konuda özgür ol, rahat ol demiş olsa da. Bunun birkaç sebebi var. Mizah dergisini isteyen insan alır ve bizim neden öyle çizdiğimizi de bilir.
Bizim mizah okuyucularıyla bir sorunumuz yok. Onlar bizi anlıyorlar, onun
altında bir art niyet olmadığını biliyorlar. Mecra değişince bu beyazperdede kalmıyor. Yarın öbür gün DVD’si çıkıyor televizyonlarda gösteriliyor. Bu sefer insanların evine davetsiz bir biçimde misafir oluyorsunuz.
Gerçi argo, küfür gibi şeyler artık biplenerek yayınlanıyor. Hababam Sınıfı’ndaki lan, ulan gibi şeyleri kısmışlar, silmişler yani onları. Sinemada küfürden gişe yapmak, oradan ekmek yemek gibi bir şey de var. Ticari film yapanlar gişeyi amaçlıyor; bu kadar kolaysa baştan sona küfürlerle dolu bir film yapalım, paraları cebe indirelim. Böyle bir dünya
yok.
Biraz da buna tepki olarak mı azalttınız acaba?
Aslında o da var. Ama bağımsız filmlerde mesela çok sevdiğim Zeki
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larına olduğu gibi internetin etkisi demek mümkün. Tüm dünyada böyle.
Bazı dergiler geçmemek için direniyor bazıları geçme hazırlığında. Haliyle biz de nasibimizi aldık ama enteresan bir şey var. İnternet, sosyal medyayla birlikte şimdi çok daha büyük bir kesim karikatür okuyor. Bu da işin
sevindirici iyi tarafı, insanların okuması bilmesi, beğenmesi. İnsanlar daha
fazla karikatür okuyor ama dergilerin tirajı düşük...”
Demirkubuz’un filmlerinde birkaç yerde küfür duyduğumda hiç rahatsız olmuyorum. Tam tersi yansıttığı dünyanın doğallığını ortaya koyuyor.
Burada her ne kadar orijinal çizgi romanda çok fazla küfür olmuş olsa
da öyle bir algı olsun istemedim. Duygu olarak ikisinin de aslında ne kadar küfürbaz olduklarını hissediyoruz. O his bize yeter. Bence bu haliyle çok daha güzel ve tatlı oldu.
İkili arasındaki güç ilişkisini nasıl kurdunuz? Robinson
ezici ama zaman zaman Cuma’nın ters köşe yaptığı yerler de
var mı?
İkili arasındaki ilişkinin aşamaları var. İkisi birbirlerinden önce korkuyor, sonra bu korkuyu aşıyorlar, birlikte yaşamaya başlıyorlar ama kitabın yazıldığı tarih 18. yüzyıl. Hikayenin geçtiği yıllar ise 1650’lerin ortaları. O yıllar tam da köle pazarının yaygın olduğu yıllar. Robinson’un
batan gemisi de Afrika’ya köle almaya giden bir gemi… O yüzden onun
içinde olduğu dünyaya çok aşina bir durum, çok normal. Siyahi biri görünce bu potansiyel köle onun için. Gaddar bir kölelik muamelesi yapmıyor orijinal kitapta. Ama yine de bir Sahip-Cuma durumu var. Bir yandan da ağabey – kardeş durumuna geçtiği zamanlar da oluyor. Çizgi ro-
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REKLAM YAZARLIĞI DA YAPTI
Gürcan Yurt, 1973 yılında Ankara' da doğdu. Nüfusa "Özgür Yurt" ismiyle kaydoldu ve
5 yaşına kadar bu ismi taşıdı. 12 Eylül öncesi olaylarının baskısı altında ismi 1978 yılında mahkeme kararıyla "Gürcan" olarak değiştirildi. 1980-84 yılları arasında Almanya'da yaşadı. İlk, orta
ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Gençlik yıllarını geçirdiği Ankaragücü tribününde tek
bir şampiyonluk bile göremedi. İlk karikatürleri 1992'de Gırgır, Avni, Hıbır, Deli ve LeMan dergilerinde yayınlandı. 1997 yılında L-Manyak dergisinde "Robinson Crusoe & Cuma" öykülerini
yazıp çizmeye başladı. 1998 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli reklam ajanslarında 3 yıl reklam yazarlığı yaptı. 1999-2000 kışında son yılların en soğuk kışı yaşanırken Türkiye'nin en soğuk noktalarından biri olan Sivas Temeltepe'de askerliğini yaptı. 2001 yılında da "Cabbar Baba
0070" tiplemesini yaratarak, 2 yıl bu serinin öykülerini yazdı. "Robinson Crusoe & Cuma" serisine ait 8, "Cabbar Baba 0070" serisine ait de 2 kitabı yayınlandı. O-HAA dergisinin editörlüğünü yaptı ve Koala dergisini çıkardı. Şimdilerde Penguen’de çiziyor.
bu. “Yıllarca karikatür çizdim şimdi de yönetmenlik
yapayım” düşüncesiyle yapmadım. İletişim fakültesi
mezunuyum ve yıllardır reklam yazarlığı ve dizi
senaristliği yaptım. Bu dünyaya uzak değilim. Bu
filme teknik olarak eksiklerimin de farkına vararak girdim, öyle gözüm kapalı girmedim. “Bir
çizgi roman filme çekilecekse bunu ben çekmeliyim; kendi düşen ağlamaz” dedim. Olmadıysa
da ben becerememişim olmalıyım diyerek girdim.
Ondan dolayı pişman değilim.
Filmi Küba’da çektiniz; oraya dair
gözlemlerinizi paylaşabilir misiniz?
Komünizm üzerine ayrı konuşmak lazım
ama sinema-TV sektörü açısından bakabiliriz. Son

yıllarda sektördeki gelişme ve değişmelerin hepimiz farkındayız. Farkında olmadan da inanılmaz profesyonelleştik. Küba’da birçok Türk dizisini
insanların biliyor olması, internet üzerinden izlemeleri ilginç. Ama sektör olarak biz çok hızlıyız. Fazla çalışıyoruz. O performansı tabii ki orada Kübalı ekipten beklemedik. Bir film yapılacaksa
o devlete bildiriliyor ve devlet ona ekip ayarlıyor.
Ekibi devlet kuruyor gibi bir sistem var. Memnun
olmadığınız kişiyle çalışmama şansınız yok, o yüzden işler bu şekilde aksayabiliyor. Tabii işine aşık
bir sürü insan da var bu arada, ama olmayan da
var. Ama halkın bilinç düzeyi vs. benim hoşuma
gitti açıkçası.

YAŞAM’IN PORTRESİ

manda ise bizim Robinsonumuz daha gaddar, onu
aşağılamaktan ve köle muamelesi yapmaktan keyif alıyor. Çizgi romanın bu sekiz kitaplık serüveni içinde de Cuma da yavaş yavaş kafa tutmaya
başlıyor; o ilişki de kendi içinde aşamalar yaşıyor. Ama yine de baskın karakter Robinson. Cuma
da ona ne olursa olsun ağabey demek durumunda.
Biraz da adaya düşen kızlar ve onların karşısında duman olan iki yalnız karakterden bahsedelim… Kadınlar nasıl bir
kırılma ve algı oluşturuyor sizce o dünyada?
15 yıl ıssız bir adada yaşayan iki adamın
dünyasına iki kadın düşüyor ve üzerine sanki cinsellik ağırlıklı ve merkezli bir hikaye gibi algılanıyor ama çizgi romanı okuyanlar da bilecekler
ki aslında kızlara aşık oluyorlar. Bu kızlara aşık
olmaları ve evlenmek istemeleri çok normal. Filmde de bunu o tarafından işlemek istedim. İlk başta öyle yaklaşıyorlar, dişi olarak bakıyorlar ama
sonrasında aşık oluyorlar. Çizgi romanda çok daha
fazla şey yaşamışlardı, burada neredeyse üçte birini verdik. Victor ve kızlarının geldiği blok okuyucunun da sevdiği, neşeli, eğlenceli bir bölüm…
Biz de filme onunla başlamak istedik.
Film sevilirse, tutarsa devamı gelecek mi?
Evet hikayeleri hazır. Yapımcı için devamı
gişeye endeksli. Benim için gişeden çok seyircinin gerçek hissiyatı. Kaç insanın bilet alıp girdiği değil de kaç insanın mutlu çıktığı aslında. Bu
veriyi de bir şekilde alıyorsunuz. Bütün roman uyarlamalarında olan handikap çizgi romanda daha
fazla geçerli. Romanı okuyan kişi onun film uyarlamasından memnun olmaz. Bir tek Suç ve Ceza’da 1960’da çekilmiş filmde (siyah beyaz)bir
tek onda hayal kırıklığı yaşamadım. Biz de çizgi romanı hiç bilmeyen, okumayan bir kesimin de
gidip keyif alabileceği komik ve eğlenceli bir film
yaptık diye düşünüyorum.
Niye siz çektiniz onu da merak ettim açıkçası?
Daha önce iki yönetmenli bir deneyimim
olmuştu ama kendi adıma ilk yönetmenliğim film
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Risk almak
öğrenilebilir!
Ünlü yazar Robin Sharma, “En büyük risk,
risk almamaktır” demiş. Ancak başarı ve
gelişim için risk almak, hesapsızca
maceraya atılmak anlamına gelmiyor.
Uzmanlar, kendinizi tanıyarak, güçlü ve
zayıf yönlerinizi bilerek doğru zamanda
akılcı risk almanızı öneriyorlar.

KARİYER

GAYE DELEN
Çalışırken, okurken, iş kurarken, dostluk
kurarken, yatırım yaparken, iş değiştirirken hep
risk alırız… Doğduğumuz andan itibaren hayatımızın her anında risk var. ‘Hayat risklerle dolu’ sözü bir klişe ama gerçekten de doğru. İnsanoğlu büyük küçük her türlü kararında riski göze alıyor.
Normalde insanlar alıştığı yaşam koşullarını ve konforlarını değiştirmek istemezler.
Ama bu insanların hayatlarında çok da mesafe kat edemedikleri kesin. Ünlü yazar Robin Sharma’nın ‘En büyük risk, risk almamaktır’ sözü
bunu en iyi şekilde ispat ediyor.
Peki risk nedir? Zarar veya kayba yol aça-
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bilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı olarak
tanımlanıyor… Genelde olumsuz manada kullanılsa da planlı risk alanları, güzel sonuçlar bekliyor.
Birçok yayında başarılı iş insanlarının nasıl risk aldığını ve başarılı olduğunu okuruz. Ama
her risk alan başarılı olur diye bir şart yok. Ama
risk almayan insanın da kendini çok da farklı
bir konuma götüremeyeceği kesin.
Yasemin Sungur Gelişim Enstitüsü Kurucusu Yasemin Sungur, başarı ve gelişim için
risk almanın hesapsızca maceraya atılmak anlamına gelmediğini söylüyor. Merak, coşku,
araştırma, bilgi ve birikimle oluşmuş algılama
ve yorumlama yetenekleriyle risk almak gerekiyor.

Yasemin Sungur
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Sungur, her şeyden önce kişilerin kendilerini iyi tanıması gerektiğini vurguluyor. Güçlü ve zayıf
yönlerini belirleyerek değerlerini
keşfedip, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarıp yüreklerini dinleyip,
akıllarıyla yolculuk planı oluşturmalarını öneriyor. Bunun kişileri
riskli yolculuklara hazırladığını dile
getiriyor.

'KORKU ENGEL OLUYOR'

Sungur’a göre, birçok davranış ve alışkanlık gibi risk almak da
öğrenilebilir. Sungur, “Ancak burada
ben, risk almak değil de etkin ve aktif kişi olmak öğrenilmeli diyorum.
Yaşamı istediğimiz gibi sürdürmek ve
hedeflerimize ulaşmak risk almayı
gerektiriyorsa, var olan kaynaklarımız ve eylem planımız doğrultusunda risk almalı ve gerekeni yapmalıyız. Bunlar da kişinin kendi seçimi olmalı. Her insan kendi hayatının
mimarıdır. Düşünce tarzı değiştirilerek
ya da risklere girerek yaşamı değiştirmek herkesin kendi elinde"
diyor.

'ÖNLEM ALMAK ŞART'
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YA TUTMAZSA!

Peki, kişi risk alıp başına
kötü bir şey gelince ne yapmalı? Bu
konuda Budak, şu değerlendirmeyi
yapıyor:
"Başarılı diye tanımlanan
insanlar bir şeyi yaptığında olumsuz
sonuçla karşılaştığında tekrar deneyenlerdir. Olumsuz sonuç karşısında oturup yakınmak, ağlamak yerine neden bu sonuçla karşılaşıldığının çok iyi analizi yapılıp, bir dahaki sefere nelerin ne şekilde yapılması gerektiği düşünülüp tekrar
denemek gerekir. Bu durumda bir
daha başaramayacağınız, bunun
hiçbir zaman olmayacağı genellemesinden kaçınılmalı."

'BAŞARI SÜREKLİ
DENEMEYLE GELİR'

Yasemin Sungur, iş hayatında ya da özel hayatında risk
almayı düşünenlere şu önerilerde bulunuyor:
l Ne istediğinizi bilin. Nelerin başarı veya başarısızlık olduğunu önceden belirleyin.
l Hayalleriniz hedefleriniz, hedefleriniz gerçekleriniz olsun. Hayallerinizi önünüze koyun ve hedef çalışması yapın. Hedefleriniz için de güçlü bir eylem planı hazırlayın.
l Kişisel özelliklerinizi bilin. Zayıf yanlarınızı öğrenin ve
güçlü yanlarınızı kullanarak, öne çıkartarak kararlarınızı verin.
l Çaba harcamadan, çalışmadan var olanı sürdüremez,
yeni bir şey var edemezsiniz. Başarı için strateji geliştirin ve ısrar edin.
l Sürekli neler yapacağınızı düşünün, neler yapamayacağınızı değil.
l Deneyimlerinizi kullanın. Geçmişi tekrarlamak için değil, örnek alarak aynı hataları tekrar tekrar yapmamak için düşünün.
l Kendinizi geliştirin ve hazır hissettiğinizde yenilenerek
yeniden başlayın. Yeniden başlamazsanız gelişiminizi göremez
ve başarıyı yaşayamazsınız.
l Geçmişe bakıp kendinize 'hiç hata yapmadım' diyorsanız, yeni şeyler deneyerek kendinizi yeteri kadar zorlamadınız demektir.
l Kendinize cesur sorular sorun.
l Engeller neler deyin ve onları fark edin. Sonra engelleri tek tek ortadan kaldırın. Ve her seferinde kendinize ödül verin.

KARİYER

Hiçbir şey yapmadan sadece
hayal ediyor ve şikâyet ediyorsanız
bu, hem fiziksel hem ruhsal birçok
sorun yaratabilir. Kişiler sahip oldukları kaynakları kaybetme korkusu
ile riske girmekten kaçınabilir. Bu da
doğal bir duygudur. Korku birçok konuda engel. Sungur, bu noktada temel ihtiyaçların doğru değerlendirilerek karar verilmesini öneriyor.
'Ne istiyorum, şu andaki durumum
nedir, nereye ulaşmak istiyorum'
sorularını yanıtlamak doğru karara
ulaştırıyor.

Psikolojik danışman Bülent
Budak ise, risk alabilmenin kişiye
göre değiştiğini belirtiyor. Risk almak
özgüven, cesaret, yetenek, bilgi,
geçmiş yaşamın etkileri, genel yaşam
paradigması, sosyal yaşam formatları gibi kişiden kişiye değişiklik
gösteren parametrelere bağlı.
Budak, akılcı risk alınmasını
öneriyor: "Risk almak öncelikle önlem ve tedbir gerektirir. Rasyonel risk
alma davranışı birtakım verilere dayanmalı. Planlı, araştırmaya dayalı, deneyimli kişilerden yararlanma, olası kayıpların analizi önemli.
Karanlıkta bir adım atacaksak önce
önümüzde bulunanlar için birtakım
bilgiler toplamalıyız. Geçmişte yaşadıklarımızı düşünmeliyiz. Adımımızı
yavaş yavaş atmalıyız. Bir boşluk hissettiğimizde geri adım atabilmeliyiz.
Önce tek ayağımızı ileri atmalıyız. Hayatta başarı ya da başarısızlık diye
bir şey yoktur. Her şey bir durum ve
sonuçtur. Bunu da iyi anlamalıyız."
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EĞİTİM

Şimdi ‘özel’ zamanı…
Gençlerin matematik ve
fendeki başarısızlığı, eğitim
sisteminin de eksiklikleri
olduğunu ortaya koyuyor.
Okullarda öğretmen, derslik
azlığı, kalabalık sınıflar gibi
sorunlar söz konusu. Ancak
fiziki yetersizlikler, sorunun
sadece bir tarafı. Uzmanlara
göre, eğitimin çok daha derin
sorunları var ve özel okullara
teşvik ancak doğru uygulanırsa
olumlu sonuçlar verebilir.
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DEFNE DOĞAN

Türkiye, küresel çapta başarılı nesiller
yetiştirmekte zorlanıyor. Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 3 yılda bir
yaptığı 15 yaşındaki öğrencilerin seviyesini ölçen sınavda (PISA) Türkiye her seferinde sınıfta
kalıyor. Son olarak bu yılın ilk çeyreğinde açıklanan sonuçlara göre Türkiye’de matematik
korkusu neredeyse hiç geçmiyor. Matematik
ve fende genel olarak OECD içinde en son 3
ülke arasındayız. Sadece kız-erkek öğrenciler
arası farka gelince durumumuz biraz daha parlak. Özellikle fende Finlandiya ve Yunanistan’dan sonra kızların erkeklerden daha başarılı olduğu ülke biziz.

Gençlerin başarısızlığı, eğitim sisteminin de eksiklikleri olduğunu ortaya koyuyor.
Okullarda, öğretmen, derslik yetersizliği, kalabalık sınıflar, hijyen sorunları, ısınma gibi
fiziki yetersizlikler söz konusu. Ancak eğitimin
çok daha derin sorunları olduğu da bir gerçek.
Her şeyden önce sınavların eğitimin bir sonraki safhasına geçiş için mutlak bir eleme olarak kullanılması, sınavları eğitimin kendisinden
daha önemli hale getiriyor. Sınavlarla yarışa
dönüşen eğitim anlayışı, şimdi dershanelerin
de liseye dönüşmesiyle iyice pekişiyor.
AKP hükümeti, pek çok sorunu iktidarı süresince ‘özel’ eliyle hafifletmeye çalıştı.
Son yıllarda uygulanan bu politika sonrasında özel okullara hızlı bir geçiş yaşanıyor. Eği-
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tim Sen, bu yıl 3. yılını dolduran
4+4+4 eğitim uygulamasını değerlendirirken bu gerçeğe de dikkat
çekti. Buna göre, devlet okulları azalıyor, özel okullar ile imam hatip ortaokullarında patlama yaşanıyor.
Eğitim Sen’in verilerine göre
geçtiğimiz 9 yıl içinde toplamda 8 milyar 804 milyon TL kamu kaynağı özel
okullara aktarıldı. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında özel okul öncesi
eğitim kurumu sayısı 4 bin 372’yi buldu. 4+4+4 öncesinde ilköğretimde toplam özel okul sayısı 931 iken, 20142015 eğitim-öğretim yılında 1205
özel ilkokul, 1111 özel ortaokul bulunuyor. Bu rakamlara liseye dönüşen dershaneler de eklendi.

1.5 MİLYAR TL KAYNAK
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KİTAP OKUMAK ŞART!

Son açıklanan PISA sonuçlarını değerlendiren, ABD’de New York
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan
eğitimci Doç. Dr. Selçuk Şirin’in uyarıları da sorunun sadece özel okulları
yaygınlaştırarak çözülemeyeceğini
gösteriyor. Şirin, ‘çok ciddi bir sorun’
olarak tanımladığı matematik korkusunun ve başarısızlığın her şeyden
önce kitap okumanın teşvik edilmesiyle üstesinden gelinebileceğini belirtiyor.
Şirin, “OECD raporunun benim
için ilginç sonuçlarından biri de şu: Roman ve çizgi roman her yerde başarıyı arttırıyor. Örneğin Finlandiya’da
ciddi bir fark yaratıyor. Biz de ise durum tersi! Gençlerimizi okumaya
teşvik etmeden fende ve matematikte
mucizeler beklememek lazım” diyor.

‘TEŞVİK BÖYLE OLMAZ’

Eğitim Reformu Girişimi'nden (ERG) politika analisti Aytuğ Şaşmaz, özel okullara desteğin eğitim sorunlarını çözmekte
yetersiz kalacağını belirtiyor. Özel okullara desteğin çok iyi
planlanması ve uygulanması durumunda devlet okullarının
yükünün hafifletilmesiyle kısmi başarı sağlanabileceğini
belirten Şaşmaz, devlet okullarının da iyileştirilmesi gerektiğini ifade ediyor.
Özel okullara teşvik uygulamasının Şili’de denendiğini, öğrenci başına para verildiğini kaydeden Şaşmaz, burada başarıyı arttırmadığını anımsatıyor. Bu sistemin devletin ulaşmakta güçlük çektiği öğrencilerin de okutulması için
işlevsel olabileceğini kaydediyor. Şaşmaz, Şili’deki deneyimin sonuçlarını anımsatırken Türkiye için şunları öneriyor:
“Şili’de, ailelere özel okul için teşvik verilmesinin çok
olumlu etkileri olmadı. Eğitim sistemini geliştirmenin, okulları daha güçlü kurumlar haline getirmenin yolu bundan farklı bir şey. Okul müdürlerine daha fazla karar alanı bırakılması, kaynak teslim edilmesi, denetlemenin sonra yapılması,
dezavantajlılara daha fazla kaynak ayrılması gibi yurtdışında
daha fazla uygulanan, mesela Polonya'da uygulanan ve daha
iyi sonuçlar alınan uygulamalar… Devlet özel okullardan hizmet satın alabilir. Bazı çocukları ya özel okullarda okutuyor
ya da özel okullarda okutulmasının bir kısmını karşılıyor.
Arsa tahsisi ya da başka tür teşvikler farklı bir konu. Onlar
özel okullara gelir yaratmak için değil de giderlerini azaltmaya yönelik teşvikler. Bunlar da yapılabilir.”

EĞİTİM

Özel okulların artışında belirleyici olan temel etken kamu kaynaklarının özel okullara öğrenci başına yapılan ödemeler üzerinden
aktarılması. 2006’da, 995 özel okula 263 milyon TL “teşvik” adı altında kamu kaynağı aktarılırken, 2014’te
teşvik alan özel okul sayısı 1878, aktarılan kaynak miktarı ise 1 milyar
496 milyon TL’ye ulaştı. Rakamın bu
yıl daha da artması bekleniyor.
Eğitim Sen’in bir diğer eleştirisi de eğitimde 4+4+4 uygulaması
sonrası dini kurallar ve referanslara
göre biçimlenen eğitim süreci. Bununla beraber imam hatip okulları
patlama yaptı. 2002-2003 yılında 450
imam hatip okulunda 71 bin 100 öğrenci varken, bu rakam 2014-2015 yılında 1017 okulda 546 bin 443 öğrenciyi buldu. İmam hatip okullarına yönelik ‘pozitif ayrımcılık’ uygulandı, çok sayıda devlet okulu ödenek
yetersizliği ile boğuşurken imam ha-

tipler sıkıntı çekmedi. Eğitim Sen
Genel Başkanı Kamuran Karaca, bu
gidişatı ‘eğitimde çöküş’ olarak yorumluyor. Karaca, yaşanan süreci, eğitimin piyasalaştırılması, özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi ve eğitimin bilimsel, laik temelden uzaklaştırılıp dinselleştirilmesi süreci olarak iki başlık
altında değerlendiriyor. Karaca, eğitimdeki sorunların bu politikalarla çözülmeyeceğinin altını çizerken şöyle
konuşuyor: “Derslik, okul, öğretmen
açıklarından eğitimin genel bütçe
içindeki payına kadar, eğitimin hemen
her alanında köklü bir değişime gereksinimi var. Kamusal, parasız, demokratik, nitelikli, bilimsel ve ana dilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması için somut adımlar atılmalı, eğitimde ticarileştirme ve eğitimi
dinselleştirme adımlarına derhal son
verilmeli.”
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Hiçbir şeyden
çekmedi…

Ayaklarımızın sağlığı ve konforu çok önemli…
Günlük hayatta en çok karşılaşılan ayak sorunlarından biri olan tırnak batması, kimi zaman hayatı zindan ediyor. Batık tırnak sorununa artık
pedikür salonlarında değil hastane ve kliniklerde çare bulunuyor. İşte tıbbın batık tırnak sorununu çözme yöntemleri…

SAĞLIK

ILGIN ŞENYÜZ
“Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar;
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah’ın adını,
Günahkarda sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendiye”
Şair Orhan Veli Kanık’ın bu dizeleri ayak sağlığının ne kadar önemli olduğunu en iyi şekilde anlatıyor sanırız. Yalnızca nasır değil ayaklarımızda
adeta bize dünyayı zindan eden başka rahatsızlıklar da olabiliyor. Bunlardan

38 l İSMMMO YAŞAM

biri de tırnak batması… Bunun acısını bir çeken bilir…
Tırnak batmaları, günlük hayatta en çok karşılaşılan ayak sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı tırnak yatağındaki bozulma sonucunda tırnağın doğal yapısının ve uzama şeklinin
kaybı, batığa neden olabiliyor. Batık tırnak, yaşam kalitesini düşürdüğü gibi
ayak ve tırnak sağlığını da olumsuz etkiliyor.
Batık tırnak sorunu olanlar genellikle pedikür yaptırarak çare arıyorlar. Pedikür ilk aşamada bir rahatlama da yaratıyor. Ancak ayak sağlığı açısından batık tırnaklara sadece pedikür salonlarında çare aramak doğru değil. Hijyenik olmayan ortamlar, kullanılan aletlerin steril olmaması ve
konunun uzmanı olmayan kişilerce yapılan uygulamalar, sağlıklı tırnakların
tümden kaybedilmesiyle bile sonuçlanabiliyor. Emsey Hospital Ayak Sağlığı Merkezi’nden Ayak Sağlığı Uzmanı Tülay Dağ, “Pedikür esnasında yapılan batık çıkarma işlemi batığın oluşturduğu ağrıyı geçici bir süre orta-
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dan kaldırır ama sonrasında daha büyük sorunların alt yapısını
oluşturur” uyarısını yapıyor.

NEDENİ NE?
Tıp literatüründe "Onikokriptosis" olarak bilinen batık tırnak (tırnak batması); tırnağın deriye batarak büyümesi problemi… Oldukça ağrı ve acı verici bir rahatsızlık olup tedavi edilmediği durumlarda kronikleşebiliyor. Genelde ayak başparmaklarında görülen tırnak batmasının, bütün ayak tırnaklarında görülme olasılığı var. Tülay Dağ’ın verdiği bilgiye göre; tırnak
batmaları herhangi bir şekilde tırnağın aldığı travmalar sonucunda
(ayağı çarpmak, tırnak üzerine darbe oluşması, tırnak üzerine gelecek şekilde ayağa basılması), ayaktaki aşırı terlemeler, ucu dar,
sivri, aşırı yüksek topuklu ayakkabıların uzun süreli giyilmesi, çok
dar ve sıkı çoraplar kullanılması, tırnak mantarı enfeksiyonu ve
tırnakta oluşabilecek kalınlaşma gibi nedenlerle oluşabiliyor. Aşırı kilo artışları, ağır spor uygulamaları, tırnakların yanlış kesilmesi (sivri kesim, derin kesim v.b.), yanlış pedikür uygulamaları ve genetik yatkınlık da tırnak batmalarının nedenleri arasında yer alıyor.

3TO YÖNTEMİ
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Tırnak teli uygulaması:
Batık tırnak (tırnak batığı) tedavisinde en çok başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. Kolay, pratik ve
cerrahi işlem gerektiremeyen bir yöntem olarak biliniyor. Tırnak batması dışında tırnaklardaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi amacıyla
da uygulanıyor.
Tırnak ameliyatı: Tırnağın
batan kısmının köke kadar olan bölümünün tırnak dokusu ile birlikte
cerrahi işlemlerle çıkartılması. Cerrahi operasyon gerektirdiği için hastalar tarafından çok tercih edilmiyor.
Tırnağın tümden çekilmesi: Çok eski bir tedavi yöntemi.
Günümüzde fazla kullanılmıyor.
Bant uygulaması: Farklı tırnaklara uyumlu olması açısından çeşitli ölçülerde üretilen özel bantlar-

la batan tırnağın yukarı kaldırılması
işlemidir. Tedavide uygulanan bantların en önemli özelliği yaylı bir yapıya sahip olması. Kullanılan bantlar suya dayanıklı ve fark edilmesi
de zor. Bu nedenle hızlı ve kolay bir
uygulama olarak kabul ediliyor.
Lazerle tedavi: Gelişen
teknoloji ile birlikte batık tırnak tedavisinde de lazer de kullanılıyor.
Tırnak yatağına lazer sistemleri
kullanılarak yapılan yatak plastisi
ile batık tırnak tedavi ediliyor. Lazerle batık tırnak tedavisi yaptıran
kişiler bir kaç gün içerisinde sosyal
yaşantısına devam edebilmekte ve
yaklaşık olarak bir hafta sonunda
tam iyileşme sağlanmakta. Lazerle yapılan tedavi sonrasında batmanın nüksetmesi ihtimali de yok
denecek kadar az.

BATIK TIRNAĞIN NEDENLERİ
•
•
•
•
•

Yanlış tırnak kesimi • Hatalı pedikür işlemleri
Ayakkabı seçimi • Yetersiz ayak bakımı
Hamilelik • Fazla kilolar
Diyabet • Basış problemleri
Ağır spor aktiviteleri

SAĞLIK

Peki tıbben batık tırnak sorunun tedavisi ne?.. Tırnak ameliyatından tırnak teline, bant uygulamasından tırnağın tümden çekilmesine kadar birçok tedavi yöntemi bu alanda uygulanıyor. Bunlardan tırnak teli olarak da bilinen 3TO yöntemi dünyada 1945
yılından beri uygulanıyor. Son 10 yıldır Türkiye’de de bu yöntemin uygulanması yaygınlaşmış durumda. Ayak Sağlığı Uzmanı Tülay Dağ, batık bakımında 3TO yönteminin dünyanın pek çok yerinde tercih edildiğini belirtiyor. Bu yöntemin ayak sağlığı bakım
merkezlerinde ayak bakımı uzmanları tarafından uygulandığını
söyleyen Dağ şu bilgileri veriyor: “Bu yöntem; yatağı bozulmuş
ve yanlardan ete gömülmüş olan tırnağın, iki tarafından özel titanyum tellerle askıya alınıp ortadan sıkıştırmak suretiyle yukarıya
kaldırılması şeklinde özetlenebilir. Tırnak askıdayken tırnak yatağı yeniden ve baskı altında olmaksızın şekillenir. Tırnak uzaması
takibiyle uygulanan telin yeri değiştirilerek uygun periyotlarla kontrol sağlanır. Tırnak uzamasıyla birlikte batık olan bölgeden serbest tırnak ucuna ulaşıldığında batığın tamamen geçtiği ve tırnak
yatağının tamamen düzeldiği görülür. Batık her ne sebeple oluşmuş olursa olsun bu yöntem, etkin, sağlıklı, acısız ve günlük yaşamdan kopmadan batığın iyileşmesini sağlar. 3TO tel sisteminin
uygulanmasından hemen sonra, kişi ayakkabısını giyebilir, spor
yapabilir, uzun saatler ayakta kalabilir.”

TEDAVİ YÖNTEMLERİ
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DOSTL ARIMIZ

Mavi dünyaları evinize taşıyın

Denizlerin güzelliklerini
evlerine taşımak isteyenler
tuzlu su akvaryumu
kuruyor. Ancak balık ya da
mercan akvaryumu
kuracakların farklı yaşam
koşulları için
akvaryumlarını donatması
gerekiyor. Dostlarımızın
yaşam süresini uzatmak
bu konuda bilgili ve
hassas olmaya bağlı.
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ILGIN ŞENYÜZ

Belgesellerde izlediğim deniz dibi dünyası, rengarenk görüntüsüyle her zaman beni kendine
hayran bırakıyor. Bu nedenle mavi dünyanın güzelliklerinin bir kısmını evime taşımaya karar verdim. Evet, doğru tahmin ettiniz; bir akvaryum kuracağım. Ancak bu akvaryum “tuzlu su akvaryumu”
olacak.
Tuzlu su akvaryumu kurmak isteyenlerin önce
‘balık’ mı, yoksa ‘mercan’ akvaryumu mu kurmak
istediklerine karar vermesi gerekiyor. Eğer ‘resif’ de
denilen mercan akvaryumu kurmak istiyorsanız; akvaryumunuza yüksek ışık kalitesi olan bir sistem kurmanız gerekiyor. Balık akvaryumlarında yüksek ışı-

ğa ihtiyacınız yok ama akvaryum seçimini besleyeceğiniz balık cinsine göre yapmanız gerekiyor. Köpek balığı, müren, aslan balığı, trigger gibi canlıları
bakmak istiyorsanız büyük akvaryumlara ve güçlü filtre sistemlerine ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Zira büyük balıklar fazla tükettikleri için oldukça
fazla atık üretirler. Küçük bir akvaryum kuracaksanız küçük ve birbiriyle yaşamaya uyumlu balıkları seçmelisiniz. Mercan akvaryumunda balık da beslenir ancak seçilen balıkların mercanlara zarar vermeyecek türler olmasına özen göstermelisiniz. Örneğin kelebek balığı ve melek balığı gibi türlerden
uzak durmalısınız.
Tuzlu su mercan akvaryumları da kendi
aralarında ikiye ayrılıyor. Bunlar; yumuşak mercan,

TEMMUZ-AĞUSTOS 2015

SU DEĞİŞİMİNE DİKKAT!
rol etmek daha zordur. Özellikle resif akvaryumlarında su değerlerinin bilinmesi hayati önem taşıyor. NO3, Ca, Mg, Fosfat, KH, pH gibi değerlerin test edilerek duruma göre gerekli katkıların eklenmesi şart. Test yapılmadan eklenen katkıların
faydadan çok zarar verdiğini de unutmayın.

gun boyutta ilave bir karantina akvaryumuna sahip olmak da öneriliyor.

malzemeleri iyice temizleyin ve durulayın. Ardından çakıl taşlarını akvaryumun zeminine
yerleştirip, filtreyi takabilirsiniz.
Sıra geldi akvaryumu su ile doldurmaya…
Bu noktada yapacağımız uyarılar var. Tuzlu su
akvaryumunun tatlı su akvaryumundan -yaşayan balık ve canlı türleri dışında- tek farkı suyun
içindeki tuz oranı… Bunu tuz seviyesi göstergesi
alarak talimatlara göre ölçebilirsiniz. Bu sayede
sudaki tuzun eksikliğini anında görebilir ve gerekli müdahaleyi zamanında yapabilirsiniz. Eğer
akvaryumda şebeke suyu kullanacaksanız balıkların yaşabileceği ortamı oluşturmak için suyun kireç ve içerisinde bulunan klor gibi kimyasal
maddeleri düzenlemenize yardımcı olacak bir akvaryum solüsyonu satın almanız gerekebilir.
Çakılları yerleştirip, akvaryumu suyla
doldurup filtreyi çalıştırdıktan sonra yeşilliklerinizi dilediğiniz dekorasyona uygun olarak yerleştirebilirsiniz. Tuzu da ekledikten sonra akvaryum
filtresini çalıştırın. Tropikal balık ya da mercan gibi
diğer canlılarınızı satın almadan önce akvaryumu filtresi, termometresi ve ısıtıcısı çalışır halde
en az 3 gün çalıştırın. Tüm değerlerin balıklar için
uygun seviyelerde olup olmadığını kontrol edin.
Suyun içinde bulunan kimyasal maddelerin oranını test ettikten, suyun sıcaklığını ve içerisindeki
tuz seviyesini kontrol ettikten sonra artık balıklarınızı akvaryuma koyabilirsiniz.
Meraklılarının söylediğine göre; tuzlu su
akvaryumu da tatlı su akvaryumu gibi oldukça
sabır isteyen bir uğraş… Ancak eminiz ki: her
şey hazır olduktan sonra balıklarınızı seyretmek
size yorgunluğu unutturacak.

YERİNİ İYİ BELİRLEYİN

sert mercan akvaryumları… Sert mercan akvaryumlarının, yumuşak mercan akvaryumlarına
göre ışık ve akıntı ihtiyaçları daha fazla. Yumuşak mercanlar olarak nitelenebilecek leather coral, mushroom, polip Xenia gibi canlılar daha düşük ışık altında bakılabiliyor.

AKVARYUMUN BOYUTU
Peki seçilecek akvaryumun boyutu ne olmalı? Eğer sadece balık beslenecekse, seçilen balıkların cinsine ve miktarına karar verdikten sonra başlangıç olarak 350 ila 400 litre civarında bir
akvaryum seçmek uygun görülüyor. Az sayıda balık bakılması planlanıyorsa 50 ila 200 litre su hacmine sahip akvaryum yeterli.
Resif akvaryumu yapılmak isteniyorsa başlangıç için 150 ila 200 litre civarında bir akvaryum uygun. Bir de resif akvaryumlarında ana
tankta tedavi uygulanamayacağı için mutlaka uy-
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Tuzlu su akvaryumunuzun boyutunu ve evinizde koyacağınız köşeyi belirledikten sonra bir
su tankı almakla işe başlayabilirsiniz. Tankın altına akvaryum malzemesini depolamak için
kullanabileceğiniz bir dolap koymanızda fayda
var. Bu şekilde hem dağınıklığı engelleyebilir hem
de aradığınız malzemeleri kolayca bulabilirsiniz.
Tuzlu su akvaryumu için en önemli şartlardan biri; verimli bir filtre sisteminin oluşturulması. Bunun için verimli çalışan bir protein ayrıştırıcı (Protein Skimmer PS) ve mümkün olduğunca basit ve pislik biriktirmeyen bir filtre sistemi yeterli… Kalitesiz malzemelerden kaçınılarak yapılacak ekipman seçiminin de önemli olduğunu belirtmeliyim. Tuzlu su akvaryumunda
en önemli filtre malzemesi; canlı kayalardır. 100
litrelik bir akvaryuma -şekline ve cinsine göre değişse de- 12 ila 20 kilogram kaya koymanın uygun olduğu belirtiliyor. Ayrıca, tuzlu su akvaryumlarında mutlaka su hareketi gerekmekte. Bu
yüzden akvaryum ölçülerine uygun bir su motoru almanızda fayda var.

BAKTERİLERDEN TEMİZLEYİN
Uygun tank, filtre ve ışık sistemini seçtikten
sonra artık akvaryumunuzu kurmaya geçebilirsiniz. İşe akvaryum tankını ve çakılları temizlemekle başlamalısınız. Bunun için 3 litre suya1 çay
kaşığı çamaşır suyu katarak hazırlayacağınız suyu
kullanabilirsiniz. Bu su ile tankın her köşesini ve

DOSTL ARIMIZ

Tüm akvaryumlarda su değişimi çok önemli… Belirli değerler fazlalaştığında su değişimi canlı hayatın devamı için şart. Genel kural olarak şunu
söylemeliyiz ki; su hacmi ne kadar büyük olursa
su şartları o kadar az değişir. Küçük akvaryumlarda
su şartları daha hızlı değiştiği için değerleri kont-
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LEZZET

Türk mutfağının enfes lezzetlerinden biri, pide… İstanbul’da pek çok ünlü
Karadeniz pidecisi bulunuyor. Peynirlisi, kıymalısı,
pastırmalısına kadar envai
çeşitte açık, kapalı ve yuvarlak olarak pişiriliyor…
Hemen her semtte bulunan pidecilerin en meşhurlarının lezzet sırlarını
araştırdık.
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GAYE DELEN
Hamuru güzelce yoğururken, elinde havada
sallayarak şovunu da yapıyor. Yuvarlak şeklini verirken üzerine peyniri ekleyip harlı fırına sürüyor…
Enfes kokular içinde heyecanla sonucu bekliyorum.
Pide çıkana kadar gözümü fırından alamıyorum…
Peynir ve tereyağı Trabzon’dan, un Çorum’dan ve
kavurmalar da tabii ki Rize’den… Dumanı üzerinde
nefis kokular yayarak masama konulan pideye
tereyağını da sürerek büyük bir iştahla girişiyorum…
Bu, meşhur pidecilerde rastlanan olağan
manzaralardan… İstanbul’da pek çok ünlü Karadeniz pidecisi bulunuyor. Peynirli, kıymalı,

kavurmalı, yumurtalı, kuşbaşılı, tahinli, pastırmalı
hatta isteyenler için vejetaryeni de var. Açık, kapalı ve yuvarlak şeklinde pişiriliyorlar.

SAMSUN PİDESİ GÖZDE

Pide, Türk mutfağının enfes lezzetleri arasında. Hamuru üzerine kavurma, kıyma, peynir
veya başka bir malzeme konarak fırında pişirildiğinde başlı başına tüketilebilen bir yemek haline geliyor. Pideler hazırlanmasında kullanılan
içe veya ait olduğu yöreye göre çeşitli adlarla tanınıyor. Tabii ki burada Karadeniz ve Samsun pideleri öne çıkıyor. Sinop’tan Batum’a kadar Karadeniz’in Anadolu kıyılarındaki yerleşim birimlerinin her birinin kendine özgü bir pidesi var. Hep-
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si genel olarak Karadeniz pidesi olarak anılıyor. Küçük de olsa birbirlerinden farkları bulunuyor.
Meraklıları için birkaç not daha verelim:
Karadeniz pidelerinin hamuru merdane kullanmadan elle açılır, taş fırınlarda odun ateşinde
pişirilir. Pidede dana eti kullanılır. Samsun pidesinin özgün yanları da var. Şehirde bir gün
önceden evlerde hazırlanan kıyma ve soğandan oluşan içler ertesi günün sabahında fırınlarda pişirilerek tüketilmeye hazır hale gelir. Anadolu’nun en lezzetli pideleri artık büyükşehirlere de taşındı. Biz de İstanbul’un en
lezzetli pidecilerine mercek tuttuk.

HER SEMTTE AYRI LEZZET
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ODUN ATEŞİNDE PİŞİRİLİYOR

PİDEBAN: Sarıyer’de 1977 yılından
beri hizmet veriyor. Giresun Görele usulü pide
yapıyor. Giresun’da pideler kapalı oluyor, pideye yumurta fırından çıktıktan sonra kırılıyor
ve pidenin sıcağıyla pişiyor… Sami Kaptanoğlu

tarafından kurulmuş. Kaptanoğlu ve ailesi, memleket ve pide hasreti derken Görele’nin meşhur
pidesini dört masa ve iki personelle üretmeye
başlamış. Şu anda oğulları Hayati, Haşim ve
Yusuf Kaptanoğlu tarafından işletiliyor. 5 şubeye ulaşmış durumda. Pideyle başlayan Pideban şimdi yöresel yemek de servis ediyor. Görele pidesi kara fırın sisteminde pişiriliyor. Kızılağaç, gürgen veya meşe ağacı odunu kullanılıyor. Fırından çıkan pideler dikine üzerinden
bir bıçakla kesilir ve 20-30 gram tereyağı eklenip servise hazır hale getirilir… Tel: (0212)
242 42 39
BAFRA PİDECİSİ: Samsun’un ünlü
Bafra pidesinde isim yapmış bir işletme. Kurucusu da 1981’de Bafra’dan, İstanbul’a gelen Coşkun Kuru. Memleketindeki mesleğini İstanbul’da devam ettirir. Yapısı, şekli, pişirilişi
ve pidenin içine konan malzemeler itibariyle
farklı olan Bafra pidesini İstanbul’a tanıtır. Kızıltoprak’tan sonra Kozyatağı ve Esentepe şubelerini de açar. Pideler odun ateşinde taş fırında pişiriliyor. Pide hamurunu özel mayalanma tekniğiyle hazırladığı için oldukça hafif. Bafra Pide’de kıymalı, peynirli, pastırmalı, kavurmalı, sucuklu ve karışık pide yiyebilirsiniz. Özellikle yuvarlak, açık pideleri şahane.
Formuna dikkat edenler için light pideleri de
var. Tel: (0216) 336 97 59

LEZZET

FATİH KARADENİZ PİDECİSİ:
Pide denince İstanbul’da ilk akla gelen mekanlardan. Lezzeti ve ünü ülke geneline yayılmış
durumda. Fatih’teki mekan şehrin eski ve ünlülerinden. İtfaiye’nin tam karşısında... Sadece iki çeşit pide yapıyor; burada kıymalı ve peynirli pide seçme şansınız var. Kapalı veya açık
tercih edebiliyorsunuz. İsterseniz üzerine de yumurta kırdırabiliyorsunuz. Son olarak ıspanaklı
pide yapmaya başladılar. Ispanağın peynir kremasıyla buluşmasından ortaya çıkan pide, hem
sebze hem de pide seven herkesi hedefliyor. Giresunlu Mehmet Yazıcı’nın kurduğu pideci, bütün malzemelerini de yöresinden getirtiyor. Peynir ve tereyağı Trabzon’dan geliyor. Eritme şeklinde bir aya yakın salamurada bekletiliyor. Tel:
(0212) 523 97 95
ŞİMŞEK PİDE SALONU: Taksim’in göbeğinde Fransız Kültür Merkezi’nin tam
karşısında. Şehrin merkezinde Karadeniz pidesi
lezzeti sunuyor. Pideyi gözünüzün önünde hazırlıyor. Fırında kenarları kıtır kıtır olana kadar pişiriyor. Kenarları koparıp pidenin içine daldırarak yeme keyfi harika. Kaşarlı ve kavurmalı
pide bu mekanın favorisi. Peynirli pideleri açık,
hamur ne kalın ne de ince. Kenarları kabarık
ve gayet güzel pişmiş. Yumurtası son anda ilave ediliyor. Bıçakla yemeye başlar başlamaz sa-

rısı akıveriyor. Bol tereyağı da çabası. Onlar da
malzemeyi Trabzon’dan, kavurmayı Rize’den
getiriyor. Bütün pideler baklavalık undan yapılıyor. Pide salonu Karadenizli Zekeriya ve Bayram Şimşek tarafından kurulmuş. Şimdi yeğenleri tarafından devam ettiriliyor. Tel: (0212)
249 46 42
MÇC LİDER PİDE: Trabzon pidesinin ustalarından. 1991 yılında Ümraniye’de Tepeüstü’nde baba Ahmet Zor tarafından kuruldu. Şu anda oğulları Metin, Çetin ve Cemil tarafından devam ettiriliyor. Zor Kardeşler, “Babamızın bize öğretisi, ‘lezzet ve damak tadı,
ustalık ve sunumla bütünleştirilmeli’ şeklinde.
Bu inanç ve kuralımızla çalışıyoruz. Ürünlerimizi de Trabzon’dan getiriyoruz” diyor. Pideleri tam Karadeniz işi. Porsiyonlar ve tereyağı bol. Kıymalı, kavurmalı pideler kapalı olarak, peynirli ve peynir-kavurma karışık pideler ise açık servis ediliyor. Taş fırında pişirilmiş
enfes pideler servis eden mekanı boş bulmak
adeta zor. Tel: (0216) 314 51 12
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MODA

Saçlarınız
sizi
yenilesin
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Sade ama güçlü, doğal ve agresif saç modelleri bu sezona damgasını vuruyor. Renk seçimine
dikkat etmelisiniz. Şimdi; parlak
granit, kahve tonları ve şeftali
çekirdeğinden ilham alınan dora
tatlı sarı saçlar moda…
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FERİDE AY
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KESİME DİKKAT…

Daha genç görünmenin sırlarından biri
de saç kesim şekilleridir… Bu sezon, küt kısa
saç kesim modellerinin popülerliği artıyor. Kesim denince elbette ki herkese hitap eden modeller olduğu gibi kişiye özel tasarımlar da söz
konusu… Çok yaygın olarak kullanılan çene hizası küt ama uç boylarda hareket oluşturulabilen saç stilleri, uç boylarda renkleri de ortaya çıkarıyor.
Yüz şekline göre saç modeli uygulaması, arayışta olan kişinin beklentisini de dikkate alacak bir uzmanın tamamen birebir değerlendirmesiyle mümkün. Yüz hatlarını dikkate
alan kesimler, profesyonel destek alındığında
daha genç görünüm sağlayabiliyor. Yuvarlak hatlı yüzlerde yüksek saç modelleri ve ense yanları kısa modeller öneriliyor. Tasarımcılar, böylece daha enerjik bir görünüm sağlanmasına
katkıda bulunuyor. Köşeli yüzlerde ise agresif
küt kesimler ise net görünümü güçlendirdiğini belirtelim.
Kesim modasında sadece kısa kütü anarak diğer modellere haksızlık etmeyelim. Çünkü bu sezon başka geometrik kesimler de oldukça popüler.

70’LERİN KAKÜLÜ DÖNÜYOR

70'lerin romantik kakülleri, bu yıl hayatımıza hızlı bir geri dönüş yapıyor. Hafif uzun

bırakılmış ve şakaklara doğru ayrılmış unutulmaz kaküller, yeni sezonun saç modasında
en sevilenler arasına yerleşiyor.
Kısa saçların modern ve enerjik duruşu
yeni sezonda çok popüler olsa da, 2015'in saç
trendleri arasında dümdüz ve uzun modellere
de yer var. Kendi haline bırakılmış doğal duran
düz saçlar, klasikten vazgeçmeyenlerin tercihi
olabilir.
Dümdüz kesim bob saçlar, bu sezonda yerini geometrik kesimlere bırakıyor. Alnı kaplayan
hacimli kaküller ve geometrik bob kesim saçlar, yeni sezonda görünüşe farklılık katmak isteyenler için alternatif. Ancak bu saç modeli ne
yazık ki her saç tipine uygun değil. Eğer saçlar
çok kalın telliyse, geometrik kesimler yerine daha
sade modellere yönelmekte fayda var.

DAHA ASİ DAHA HAVALI

Dümdüz saçları klasik ve sıkıcı bulanlar,
yeni sezona omuz hizasından biraz aşağıda kesilmiş bol katlı bir saç modeliyle başlayabilir.
Yoğun kat verilmiş bu saç kesimi için harika bir
"yıka-çık" modeli denilebilir. Duş sonrası saçlara hacim veren bir köpük sürülmesi, gün boyu
alımlı görünmek için yeterli olabiliyor.
Birkaç sezondur altın çağını yaşayan pixie kesimler, bu yıl biraz daha keskinleşiyor. Alışık olunan yuvarlak kesimler, daha asi ve havalı bir görünüm sergiliyor. Klasik bob kesim
yeni sezonda biraz şekil değişikliğine uğruyor.
Çene hizasında kesilmiş ve kat verilmiş bu sıra
dışı bob kesim, zarif duruşuyla yeni sezonda en
beğenilenler arasına giriyor.
Rock-'n'-Roll kesim de bu sezonun en iddialı saç modellerinden biri. Uzun kesilmiş kaküller ve onu takip eden katlar, hafif dalgalı saçlarda çok daha güzel duruyor.

MODA

Şampuan reklamlarının en yaygın sloganları arasında kullanılan ‘canlı’ kelimesi, saçlar için belki de en son kullanılması gereken sıfattır. Bilindiği gibi saçlar, ölü dokudan oluşur…
Ancak giyim ve vücut estetiğinde oldukça
önemli rolü var. Hatta saçların bazen dış görünüşü tamamen değiştirme gücü bile bulunuyor.
İşte bunu hesaba katan tasarımcılar, saçlara deyim yerindeyse can katan modeller geliştiriyor.
Bu yılın ikinci yarısına damga vuran saç
ve makyajdaki moda renkler; parlak granit, kahve tonları ve şeftali çekirdeğinden ilham alınan
dora tatlı sarı… Pırıltılı granit kahve tonları, doğanın canlı renkleri, desenleri ve taşıdığı pozitif
etki, saç tasarımcılarının dünyasına taşınıyor.
Geçtiğimiz sezon çok popüler olan ombre sarı
saçlar, yeni sezonda biraz ton değişimine uğruyor. Bu saç rengini uygularken diplerden koyu
tonlarda başlanılıyor ve uçlara doğru açılan saçların arasına birkaç farklı sarı ton ile gölgelendirme yapılıyor.
Turuncu görünen kızıl saçlar artık geride bırakılıyor. Bu sezonda turuncu alt tonlu saçlara şarap tonlarıyla yapılan gölgelendirmeler
yaygınlaşıyor. Daha doğal ve çekici duran bu
renk, beyaz tenli kadınlar için oldukça uygun.
Saç modasına bu yıl uymak ve hem sokakta hem ofiste alımlı görünmek için saatlerce
kuaförde uğraşılmış izleniminden kaçınmak gerekiyor. Doğal dalgalı saçlar favori olarak nitelendiriliyor. Açık sarı, şeftali çekirdeğinin iç
bölgesindeki dore tatlı sarılar, soğuk bejler ve
de grilerin hakim olduğu ‘agresif’ saçlar, hemen
her ortamda kullanılabilecek.
Bunun yanı sıra saç örgüleri yine popüler olmaya devam edecek… Anı yaşamayı ve ne-

şeyi haykıran gelişigüzel toplanmış saçlar,
yıla damga vuran agresif akımın ayrılmaz parçası. Popüler örgülerin yanı sıra modası hiç geçmeyen at kuyruğu toplama stili de yükselişe geçiyor. Sıcak havalar da kadınlara oldukça rahat
bir kullanım sunan at kuyruğu, sonbaharda da
etkisini sürdürecek.
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EVİM EVİM

Tesisat da yalıtım ister

Boya ve ev içindeki tamiratların
yanı sıra tesisatın da elden
geçirilmesi daha sağlam ve
konforlu bir yaşam alanı sunuyor.
Daha dayanıklı tesisat yalıtımı ile
kış aylarında borularda
yaşanabilecek donmalar
önlenirken, su basmasına karşı da
etkili çözümler var.
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DEFNE DOĞAN

Sonbahar yaklaşıyor. Artık evleri
kışa hazırlamanın zamanı… Bu süreçte tadilatlar kaçınılmaz. Çoğu zaman akla bile
gelmeyen tesisat, aslında bir evde yenilenmesi gereken unsurların başında geliyor. Hem
evin alt yapısını güçlendiren hem de kış aylarında tasarruf sağlayan tesisat tadilatları kimi zaman su baskınlarını kimi zaman
da donmaları önlüyor. Tesisat tadilatında en
önemli işlemlerin başında ise tesisat yalıtı-

mı geliyor. Doğru malzeme ile işinin ehli kişilerce gerçekleştirilen yalıtım sayesinde, evler uzun ömürlü ve güvenli tesisata sahip oluyor.
Evlerde yapılan tesisat yalıtımı; enerji tasarrufu sağlıyor çünkü yalıtım mekânların çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ısınmalarına ve yakalanan ısının uzun süre korunmasına olanak tanıyor. Kazan dairesinden çıkan sıcak borular dairelere ulaşana kadar suyun sıcaklığını ve dolayısıyla enerjisini muhafaza ediyor. Daireye ulaşana ka-
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dar borulardaki sıcaklığın düşmesi, dairenin geç ısınmasına, dönüş borusundaki suyun daha fazla soğumasına ve kazanın bunu
tekrar ısıtması için daha fazla yakıt (enerji) harcamasına sebep
oluyor. Borulardaki sıcaklığın belli bir derecenin altına düşmesi de kazanın verimliliğini düşürüyor. Borulardan geçen su sıcaklığının aynı seviyede kalması yalıtım sayesinde sağlanıyor.

VANA CEKETİ SARIN
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USTA ELİNDEN ÇIKSIN!

Tesisat yalıtımı uygulamalarının işinin ehli ve alanında uzman kişilerce yapılması dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor.
Çünkü tesisatta ve ekipmanlarda açıklık bırakılmaması, boruların
ekipmanlarının ve vanaların tamamının yalıtılması gibi teknik detaylar
ancak bu işin uzmanları tarafından uygulanabilecek işlemler…
Boruların uygun kalınlıklarda yalıtılabilmesi için montajı yapan
ustaların konu hakkında bilgilendirilmeleri önem taşıyor. Çünkü boruların montajlarının birbirlerine, duvara veya tavana çok yakın yapılmaması
gerekiyor.

EVİM EVİM

Kış aylarında en fazla görülen ve zor durumlar yaratan
bir diğer konu da su borularındaki donmalar. Özellikle de bina
girişlerindeki vanalarda suyun gece boyunca donması sebebiyle vanalarda patlamalar meydana gelir. Su borularındaki donmalara karşı alınabilecek en iyi önlemin yalıtım olduğu biliniyor. Bina dışındaki borulara uygulanacak yalıtım işlemi kapsamında vana ceketi sarılması kış aylarında oluşan bu güç durumun önüne geçiyor.
Yeni inşa edilen binalarda tesisat yalıtımı önem taşırken
tesisat yalıtımını sonradan da yaptırabilmek mümkün… Tesisat
yalıtımı için ana nokta tesisatlara kolay ulaşabilmektir. Yalıtım
uygulaması yapılırken yalıtımın türü ve kalınlığı borunun yerine göre (iki boru arası, boru-duvar ve boru- tavan arası mesafeye) seçilir.
Tesisat yalıtımında genellikle camyünü prefabrik boru ve
vana ceketleri ile yapılan yalıtımlar kolaylıkla uygulanabiliyor
ve geri ödeme sürelerini de kısaltıyor. Piyasada pek çok şirket
kalorifer tesisatlarında etkili çözümler sunuyor. Camyünü malzemeler yanmaz olması ve sıcaklık yükseldikçe performansından ödün vermemesi nedeniyle en sağlıklı tesisat yalıtımı
ürünleri olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra tesisatlarda vanaların yalıtılması amacıyla kullanılan vana ceketleri de beklentilerin çok üzerinde çözümler üretiyor. Vana ceketlerinin esneklik
özelliği uygulama mekanların dar olduğu yerlerde büyük avantajlar sağlıyor.
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GEZİ-DÜNYA

Machu Picchu’ya yolculuk

Peru ve antik İnka şehri Machu
Picchu… Sonunda hayalimdeki seyahati gerçekleştiriyorum. Paha biçilemez bir deneyim. Antik şehir
Machu Picchu, adeta bir peri masalı gibi. Dağların zirvesinde 500
yıl önceden kalan bir İnka mirası.
Nazca çizgileri, Amazonlar, yerli insanlar, macera, adrenalin ve daha
fazlası. Peru’ya buyurun…

48 l İSMMMO YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR

İnkalar, Machu Picchu, Amazon’da
vahşi hayat, Nazca çizgileri, lamalar, rengarenk kuşlar, timsahlar, tarantulalar, pisco sour içkisi, koka yaprağı… Peru seyahatime az bir zaman kala ülkenin bütün öne
çıkan turistik noktaları aklımdan bir bir geçiyor. Hepsini ama hepsini görmek ve deneyimlemek isteğindeyim…
Hayalimdeki ülke Peru ve özellikle
antik İnka şehri Machu Picchu. ‘Maçu Piçu’
diye okunan ve ‘seyyahların hac yeri’ ola-

rak adlandırılan antik şehre gitme fikri şimdiden beni heyecanlandırmaya yetiyor.
Tarihi öneminden mi, isminin mistikliğinden mi, İnkalarla özdeşlemesinden mi bilmiyorum ama içim kıpır kıpır… Machu Picchu, dünyanın yedi harikasından biri. Unesco Dünya Mirası Listesi’nde… Bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş. Yani merakım
ve heyecanım boşuna değil…
And Dağları’nın zirvesinde 2 bin 360
metre yükseklikte kurulmuş bu antik şehir.
Peru’nun Cusco şehrine 88 km uzaklıkta.
İnkalı bir hükümdar olan Pachacutec Yu-
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panqui tarafından 1450’li yıllarda inşa
edilmiş. İspanyol istilacılar bölgeyi işgal
ettiğinde sık dağlar arasındaki bu şehri fark edememişler. Machu Picchu,
200’den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlı olan taş yapıdan oluşuyor.
Şehrin 3 bin basamağı bugün hala iyi
durumda. Tam neden kurulduğu bilinmiyor. O yıllardaki teknolojiyle bu kadar yüksekte, dağların arasında nasıl
böyle bir şehir kurulabildiği de her zaman merak konusu olmuş. Yüzlerce yıl
kendini kötülüklerden gizleyen şehri,
1912’li yıllarda ABD’li Hiram Bingham
keşfetmiş. Şehir, o gün bugündür bütün
dünyanın gözbebeği.

ZİRVEDEKİ YAŞAM
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PATATES, DOMATES VE
AVAKADO’NUN BAŞKENTİ

l Güney Amerika'nın batısında yer alıyor.
Kuzeyde Ekvador ve Kolombiya, doğuda Brezilya,
güneydoğuda Bolivya, güneyde Şili ve batıda Büyük Okyanus'la çevrili.
l Latin Amerika’nın üçüncü büyük ülkesi. 29.5 milyon nüfusu var. Nüfusun yüzde 15’ini
beyazlar oluşturuyor.
l Halkın yaklaşık yüzde 54’ü fakirlik seviyesinin altında. Ama başarılı eğitim sistemi sayesinde okuma yazma oranı yüzde 92’lerde.
l 1533 yılındaki İspanyol işgaline kadar
İnka İmparatorluğu’nun merkezi Peru’ydu.
l Latin Amerika’nın en büyük altın, kalay ve kurşun üreticisi.

l Doğal felaketler konusunda şanssız bir
yer. Depremden yanardağ patlamalarına, sellerden, toprak kaymalarına her türlü felaketin görülme sıklığı oldukça yüksek.
l Dünyanın en büyük ikinci nehri olan
Amazon, Peru’dan Nevado Mismi Dağı’nın eteklerinden kaynak alıyor.
l Dünyanın en yüksek kum tepesi Nazca
yakınlarında bulunan 1176 metre yüksekliğindeki Cerro Blanco.
l Peru patatesin, domatesin ve avokadonun anavatanı. 4 bin çeşit patates türü bulunuyor.
l Bir ülkedeki en fazla kuş çeşidi bin 701’le
Peru’da.

GEZİ-DÜNYA

Machu Picchu, dağ zirvelerinin
arasında adeta bir vaha. Yemyeşil otların
bürüdüğü antik şehirde taş evler ve basamaklar. Kalıntılarda taş işçiliğinin en
güzel örneklerine şahit oluyoruz. Bir kısmı yıkılmış evler, yerleşim yerleri, mezarlar, tapınaklar… Binlerce yıla meydan
okuyan yollar ve çok düzenli bir şehir yaşamı. Bu kadar yüksekte, sık dağların
arasında neden bu şehir? Herkes bu soruya cevap aramış ancak kimse şu ana
kadar mantıklı bir açıklama bulamamış
durumda. Günümüzde kabul gören tahminlerden biri bir dönem asillerin ve din
adamların burada yaşadığı yönünde. Bin
kişiye kadar nüfusu barındırabiliyor. İnkaların gücü azalınca buralar terk edilmiş ve şehre çıkan bütün yollar kapatılmış. Zamanla bitkilerin büyümesiyle
de iyice görünmez hale gelen şehir, 500
yıl kimsenin haberi olmadan kendi halinde kalmış. Machu Picchu’da en çok ilgi
uyandıran yapılar ise Intihuatana Taşı,
Güneş Tapınağı ve Üç Pencereli Oda…
Taş merdivenlere oturup çevreyi
izliyorum. Duman kaplı dağ zirvelerinin
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EN ÜNLÜ YEMEĞİ
‘CEVICHE’

GEZİ-DÜNYA

Peru fakir bir ülke olsa da mutfağı bir hayli zengin. Kayıtlara girmiş 468 adet yerel yemek
çeşidi var. En ünlü yemeği ‘ceviche’. Limonla marine edilen bir çiğ balık yemeği. Ahtapottan yapılan ceviche de yaygın. Üzerine ince ve uzun kıyılmış kuru soğanla servis ediliyor. İçinde acı biber halkaları da var. Acısız ve soğansız olanları
da bulunuyor. Ülkede çok fazla hijyen aramadan
her türlü deniz ürününü çok uygun fiyatlara yiyebiliyorsunuz. Peru mutfağında Kolombiya, İspanyol ve Arap mutfaklarıyla Çinlilerin etkisi görülüyor. Ördekli pilav olan Arroz con Pato’su da
meşhur. En meşhur içkisi bir çeşit brendi olan Pisco. Chicha Morada ve Inca Kola’sı da var.
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arasında tek hissettiğim sonsuz huzur. Her
taraftan uçuruma bakan bir dağ zirvesi, bolca oksijen, bolca yeşillik ve tarihi taş kalıntılar… İnanılmaz bir yer. İnsanın hayatı boyunca görebileceği nadir yerlerden. Çok az
da olsa bizdeki Sümela Manastırı’nın havası
hissediliyor. Ama burası kesinlikle oradan on
kat daha fazla etkileyici. Burada nasıl yaşamlar sürüldü diye düşünmeden edemiyor
insan. Ama bu zirvenin insanın ömrüne ömür
katacağı da kesin. Dağın zirvesinde uçuruma doğru oturup ayaklarımı boşlukta sallandırıp karşı dağdaki sise ve bulutlara bakarken kendimi bir filmin sahnesinde hissediyorum adeta…

ZOR GEÇİT VERİYOR

Machu Picchu, ulaşımı bugün bile zor
olan bir yer. İnka şehri çok zor geçit veren
bir bölgede. Buraya erişim için birkaç seçenek var. Cusco şehrinden Machu Picchu
dağını eteklerinde bulunan Aguas Caliente
Köyü’ne bir raylı sistem hattı inşa edilmiş.
Bu köyden sonra bir de otobüs yolculuğu
yapmak gerekiyor. Ama isteyen bu mesafeyi yürüyerek de çıkabiliyor. Zor ve çetrefilli bir parkur olsa da küçük basamaklı
patika yollarda yürümek seyahati daha
zenginleştiriyor. Biz zaman darlığından raylı sistem ve otobüsü tercih ediyoruz. Kolayına kaçtık ama pahalı olanı tercih ettik. Tren zor ve yamaçlı yol-

lardan ilerliyor. Çevrede ise halkın geniş bir
kesiminin yaşadığı gecekondular. Ama yol
boyunca manzara gerçekten müthiş. Bu
yolla zirveye çıkmanın maliyeti bir hayli yüksek. Buna da üzülmüyorum çünkü verdiğim
paranın her kuruşuna değiyor.
Başka bir seçenek de bu antik şehre
otantik yoldan ulaşmak. Bu da birkaç günlük yürüyüş gerektiriyor. Urubamba Nehri’nin
yüksek geçitlerinden İnka Yolu yani Camino
Inca kullanılarak gidiliyor. Buna biraz daha
uzun zaman gerekiyor ve de iyi yürüyüş deneyimi. Ama herkesin hemfikir olduğu şekilde
bu daha maceralı bir erişim yöntemi. Bir dahaki sefere kesinlikle bu yolu kullanacağım.
Machu Picchu gerçekten merak ettiğim
kadar varmış. Sonsuz bir huzur içinde Cusco şehrine geri dönüyoruz. Cusco da güzellikleri ve mistikliği açısından yabana atılmayacak bir şehir. Şehri gördüğüm andan
itibaren çok seviyorum. Eski çağda yaşamını sürdüren bir havası var. Tarihi yapılar, geleneksel giysiler içindeki insanlar, taşlı sokaklar, gülümseyen teyzeler… Sevilmeyecek
gibi değil zaten. Orta Peru’daki şehir İnkalardan iz taşıyor. Machu Picchu’ya giderken
bir çıkış noktası olması Cusco’yu dünyanın
ünlü şehirleri arasına sokmuş.

ESRARENGİZ ÇİZGİLER

Bir sonraki hedefimiz ise ünlü Nazca
çizgileri… Nazca Çölü’nde yere çizilmiş, ki-
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ları görmemek olmaz. Kısa bir Amazon turuna da çıkıyoruz. Envai çeşit
kuş, devasa ve zehirli ağaçların bulunduğu vahşi doğayı bir gün de olsa
görme şansı yakalıyoruz…

lometrelerce uzunlukta olan çizgiler. Çizgilerin olduğu zemin çakıllarla
kaplı. Düz, üçgen, sarmal, kuş, maymun, köpek gibi biçimler çok büyük
olduğu için yerden bakıldığında anlaşılmıyor. Çok yüksekten bakılınca
görülüyorlar. Bu çizgiler1926’da keşfedilmiş. Kimin ne zaman çizdiği bilinmiyor. İnka uygarlığı kadar eski olduklarına kesin gözüyle bakılıyor.
Bazı uzmanlar gökbilim ve astroloji ile ilgili olduğu, bazıları doğa ayinlerinin bir parçası olduğunu ileri sürüyor. Bu çizgilerin yüksekten bakılmaksızın bu kadar düzgün çizilmeleri de imkansız gibi. Üç kişilik pır
pır uçakla 30 dakikalık uçuşla çizgileri yüksekten görme şansı buluyoruz. Binlerce yıl önceden gelen bu gizemi ben de çözemedim. Günümüz
teknolojisiyle bile bunları yapmak zorken. Bir kesimin görüşü gibi ‘uzaylılar mı çizdi’ diye de düşünmeden edemedim… Peru’ya gelip Amazon-
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Efsanevi Peru seyahatinde dönüşe az bir zaman kala başkent Lima’dayız. Zaten buradan geri döneceğiz. Lima’yı gezmeyi en sona bıraktık. Ülkenin başkenti Lima, sıradan ülke başkentleri gibi. Bir yanda
plazalar diğer yanda tarihi mekanlar. Rimac Nehri üzerinde kurulu olan
şehir, ülkenin bilim, sanayi ve siyaset merkezi. Krallar Şehri olarak da
biliniyor. Çok göç çeken Lima’da yoksulluk da kendini gösteriyor. Koloniyal dönemden kalan mimarisi hayranlık uyandırıcı. En önemli meydanlarından Plaza San Martin, Plaza de Mayor gibi yerleri geziyoruz. Katedral, belediye sarayı, devlet başkanlığı sarayını görüyoruz. İnkaların
tarihi hakkında bilgi veren Arkeoloji Müzesi de gezmeye değer. Müzenin ardından ise en canlı bölgesindeyiz yani Miraflores. Şehrin en popüler
bölgesi burası. İnsan kalabalığı ve hayat burada akıyor. Ünlü Aşıklar Parkı da burada. Ortada öpüşen bir çiftin heykeli var. Okyanusu gören manzarası da şahane. Miraflores; restoran, kulüp, alışveriş merkezi açısında da çeşitlilik sunuyor. Alpaka yünü ve ülkeye ait otantik hediyelikler
satın alıyoruz. Kafelerden birinde soluklanıyoruz. Hızlı geçen bir haftaya
ne kadar çok şey ve yer sığdırdığımıza inanamıyorum. Geri dönüşe bir
gece kala, zaman çok yavaş aksın istiyorum…

GEZİ - DÜNYA

LİMA’YA HIZLI BAKIŞ
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Kırıkkale’den davet var!

İç Anadolu’nun en genç illerinden olan Kırıkkale ve çevresi M.Ö. 1500 yılına uzanan tarihi ile birçok
uygarlıklara ev sahipliği yapmış. Bugün folklorik değerleri ve mutfağıyla kendi özel kimliğini koruyan
Kırıkkale, Anadolu kültürüne önem veren gezginler tarafından keşfedilmeyi hak ediyor.

GEZİ-TÜRKİYE

GÜLŞEN KANDEMİR

Türkiye’de adı en çok karıştırılan iki ilden biri… İç Anadolu’da bulunuyor. Başkent Ankara’nın komşusu… Silah sanayi bu ilde bulunuyor. Bu ipuçlarından sonra çoğunluğunuzun “Kırıkkale”; çok az bir okurumuzun ise “Kırklareli” dediğinizi duyar gibiyiz. Evet bu kez yönümüzü Kırıkkale’ye çeviriyoruz. Ankara Kırıkkale arası 45 dakika… Biz de Ankara’daki
bir dost ziyaretimizin ardına Kırıkkale gezisini
ekliyoruz. Oldukça köklü bir tarihi olan Kırıkkale, 16 ve 17’nci yüzyıllarda, doğudan gelen
Türk aşiretlerinden, “Oğuz-Oğuzhan”ın buraya

52 l İSMMMO YAŞAM

yerleşmesiyle “Kırıkkala” ismini kullanmaya başlamış. Kırıkkale ismi halen günümüzdeki yerleşimin 3 kilometre kuzeyindeki “Kırıkköyü” ile
şehir merkezindeki “Kaletepe” isimlerinin
kaynaştırılmasıyla ortaya çıkmış. Osmanlı belgelerinde de yörenin ismi “Kırıkkala” olarak geçiyor.

İKİ BÜYÜK TESİSİ VAR

Günümüzdeki Kırıkkale şehrinin temelleri, Cumhuriyetin ilanından sonra, 1925 yılında
atılmış. Başkente yakın olan bu bölgeye “İmalatı Harbiye Fabrikası” 1925’te kurulmuş. Fabrika büyüdükçe şehrin nüfusu da artmış ve şe-

hir gelişmiş. 1944 yılında ilçe olan Kırıkkale,
1989 yılında il oldu. Makine Kimya Enstitüsü Kurumu ve TÜPRAŞ Rafinerisi, yörenin ekonomisini sürüklüyor. Bu tesislerde yaklaşık 4 bin kişi
çalışıyor. İlin nüfusunun yarısına yakını da halen tarım ile meşgul oluyor.
Kırıkkale’ye öğleden sonra vardığımızda otelimize yerleşmeden, şehri gezmeye karar veriyoruz. Yol yorgunluğunu atmak için de
şehir merkezindeki Belediye Kültür Parkı’nda
soluklanıyoruz. Bu park çok güzel… Seyir kulesi, dinlenme mekanları ve yürüyüş yollarıyla adeta şehrin nefesi olmuş. Parkta Türk büyüklerinin anıtları da var. Ayrıca çeşitli orga-
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Silah müzesi

nizasyonlara ev sahipliği yapan Türkevi ise 500 kişilik
toplantı salonuyla parkın önemli bir mekanı… SelçukluOsmanlı tarzında yapılmış binanın iç dekorasyonunda ahşap oyma süsleme motifleri kullanılmış.

SİLAH MÜZESİ

Kültür Park’taki dinlenme ve gezinin ardından
Silah Müzesi’nin yolunu tutuyoruz. 1991’de kurulan
müzede Osmanlı dönemi ve Avrupa ülkelerine ait çeşitli silah koleksiyonları bulunuyor. Müzede İstanbul’daki Tophane Silah Fabrikası’ndan gönderilen, Karadeniz bölgesi halkının yaptığı ve II. Dünya Savaşı’ndan kalma silahlar var. Genel olarak silahları sevmememe rağmen, bu müzenin meraklıları açısından
ilginç ve oldukça zengin olduğunu söyleyebilirim.
Bu kadar silahtan sonra biraz huzura ihtiyacımız
olduğunu düşünüp dinlenmek istiyoruz. Kırıkkale’de
otel de sınırlı olduğu için Fabrikalar Mahallesi’ndeki Öğretmenevi’nde kalmayı tercih ediyoruz. Yol yorgunluğunu atıp dinlendikten sonra güneşli bir güne
uyanıyoruz. Kahvaltıdan valizlerimizi de yanımıza alıp
yine yollara düşüyoruz. İstikamet, Keskin… Aslında
Keskin, bölgesindeki ilk bilinen yerleşim yeri… Bu nedenle oldukça zengin kültürel ve tarihi varlıkları olduğunu zaten biliyorum. Keskin 1500’lü yıllardan bu
yana önemli bir yerleşim yeri olmuş. Bu nedenle, bölgede birçok Türk evi var. Günümüzde, bunların çoğu
tescil edilerek koruma altına alınmış. Genellikle, iki
katlı olan bu yapılar, alt katı kagir ve üst katı ahşap
olarak yapılmış.

Kültür park

KESKİN’DEN MANZARALAR
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Keskin Sulu Mağara

Pehlivanlı
Konağı

GEZİ-TÜRKİYE

Bir yayla görünümündeki Keskin, “ElmadağKırşehir-Yozgat” arasında bulunuyor. Bir zamanlar Ankara’ya bağlı bir ilçe olan Keskin, daha sonra Kırıkkale’ye bağlanmış. Keskin halkının vatanseverliğini
anlatan en önemli olaylardan biri; 1926’da gerçekleşmiş. Keskin halkı, 1926 yılında, bir uçak satın alarak, Türk ordusuna hediye etmiş. Bu uçak, “Keskin1” adı verilerek, uzun süre, Türk Hava Kuvvetleri’nde
uzun yıllar hizmet etmiş.
Türk Halk Müziği ile ilgilenenler mutlaka Keskinli Hacı Taşan’ı duymuştur. Ünü ulusal boyuta ulaş-
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Kapulukaya Barajı

GEZİ-TÜRKİYE

Çeşnigir Köprüsü
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mış mahalli sanatçının sesinin eşliğinde Keskin sokaklarında araba ile turlamak gerçekten bana iyi geliyor. Keskin’deki eski ahşap Türk evlerini seyrederek gezmek bizde zamanda yolculuk yaptığımız hissini de uyandırıyor. Keskin’in ilçe merkezindeki bir cami
dikkatimizi çekiyor. Bu Çarşı Camii… 1871’de yapılan caminin tuğladan ve taş bileziklerle süslü bir minaresi var.
Keskin’deki gezimiz sırasında birçok tarihi binanın bugün
farklı amaçlarla kullanıldıklarını da görüyoruz. 1920 yılında yapılan Fişek Fabrikası lise olarak kullanılırken, 1903 yılında kurulan Kibrithane ise Halk Eğitim Merkezi olarak Keskinlilere hizmet veriyor. 1913 yılında yapılan Kız Mektebi ise Kütüphane olarak günümüzde kullanılıyor.

DEMİR ÇAĞINA UZANAN TARİH

Keskin’in yakın çevresinde gezilecek tarihi yerler de var.
Ceritkale Kaya Mezarları’na gidiyoruz önce… İlçe merkezine 10
kilometre uzaklıktaki bu yerin tarihinin ‘Demir Çağı’na uzandığı tahmin ediliyor. Yani M.Ö. 1500 yıllarına kadar uzanan bir tarihten söz ediyoruz. Bu bile Keskin ve çevresinin tarihi değerini
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ANKARA’NIN GÖLGESİNDE KALDIK!
Kürşat Gürtemel / Kırıkkale SMMM
Odası Başkanı
“Oda’mızın 161 üyesi var. Bunlardan 88’i bağımsız çalışıyor. Ben dört sene önce oda başkanlığına seçildim. İlimizde
MKE ve TÜPRAŞ’ın yanı sıra ‘organize sanayi bölgesi’nde de
işletmeler var. Meslek mensuplarımız için yeterli iş potansiyelinin olduğunu söyleyebilirim. Bizde ‘haksız rekabet’ konusunda da sıkıntı yok. Genellikle meslektaşlarımızın tamamı
birbirini tanıyor ve aralarında çok fazla rekabet yok. Kırıkkale, Ankara’ya çok yakın; 76 kilometre mesafede bulunuyor. Bu nedenle
Ankara’nın gölgesinde kalmışız. Aslında ilimiz Doğu ve Güneydoğu’daki illere bağlayan önemli bir kesişme noktasında… İlimizdeki Kırıkkale Üniversitesi’nde 30 bine yakın öğrenci var. Ancak bu öğrencilerin çoğu 1 saat mesafedeki Ankara’ya gelip gidiyorlar ve orada kalmayı

MAHALLİ LEZZETLER BOL

Kırıkkale yöresinde tadılabilecek birçok mahalli lezzetler var. Külleme, haşlama, kızartma, kavurma gibi et yemekleri Kırıkkale’de
damaklara lezzet katıyor. Örneğin Yozgat’ta yaygın olan Arapaşı’da burada mahalli bir lezzet
olarak öne çıkıyor. Bu güzel yemeklerin ardı-
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Yörük çadırı

na yenilebilecek en iyi tatlı ise bölgede ‘uyutma’olarak bilinen sütlaç.

TARİHİ KÖPRÜ VE ŞÖLEN

Kırıkkale’ye eylül ayında gelenler; “Karakeçili Uluslararası Kültür Şöleni”ne katılabilir.
Bu şölen ilin tarihi köprüsü olan Çeşnigir Köprüsü’nde katılıyor. Kızılırmak üzerinde bulunan

köprü, Selçuklular zamanında yapılmış ama yapılış tarihi net olarak bilinmiyor. Yavuz Sultan
Selim’in Mısır seferi sırasında, Mimar Sinan tarafından yenilenmiş. Köprünün uzunluğu, 110
metre; genişlik ise, 5 metre… Eskiden köprüyü görenlerin söylediklerine göre, köprü başında,
taştan yapılmış bir “aslan” heykeli varmış, ama
günümüzde bu heykel yok.

GEZİ-TÜRKİYE

ortaya koyuyor. Ceritkale Kaya Mezarları’nın
kalıntılarını gördükten sonra Esatmüminli
Köyü Ören Yeri’ne doğru yol alıyoruz. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bu bölgeye Büyük Selçuklu Devleti tarafından, Anadolu’nun
Türkleştirilmesi amacıyla Horasan bölgesinden
getirilen Türkmenler yerleştirilmiş. Burası Osmanlının döneminde, savaşlara, en çok asker
yollayan köy olarak öne çıkmış. Bugün köyün
bulunduğu yerde, Kızılırmak üzerine kurulmuş
Kapulukaya Barajı var. Baraj ve çevresi denize
hasret bu topraklara adeta can vermiş. Burada piknik yapmak, gezinmek ve dinlenmek
mümkün. Kırıkkale’ye yolunuz düşerse; keçi kılından dokunan yöreye özgü kilim ve heybe de
alabilirsiniz. Biz de hediyelerimizi alıp, Kırıkkale’de gördüklerimizi zihnimize yerleştirip, göremediklerimizi ‘bir başka sefere’ görmeye niyet ederek geri dönüyoruz.

tercih ediyorlar. Çünkü başkentin sosyal hayatı daha hareketli.
İlimizde maalesef turizm anlamında da bir hareketlilik yok.
Zaten Kırıkkale merkezi, Atatürk zamanında köyken şehre
dönüşmüş. Bu nedenle şehir merkezimizden ziyade ilçelerimizde tarihi eserler bulunuyor. Örneğin Karakeçili ilçemizde
Selçuklulardan kalma Çeşnigir Köprüsü vardır. Kaman İlçesi’ndeki Çağırkan Kasabası’ndaki Kalehöyük’te Japonlar
tarafından yapılan kazılarda ele geçirilen eserlerde bölgenin tarihinin M.Ö. 3000 yılına uzandığı anlaşılıyor. Kızılırmak üzerinde kurulan Kapulukaya Barajı çevresi de önemli bir dinlenme alanı haline geldi. Zaten Ankaralılar her hafta sonu buradadır. Burada çadır kurulacak alanlar mevcut ve balıkçılık yapmak da keyiflidir.
Umarım Kırıkkale’yi folklorik değerleri, özgün mutfağı, tarihi ve turistik değerleriyle daha iyi tanıtabiliriz.”
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Macaristan’ın müzik ruhunu taşıyorlar

Budapeşte Gypsy Senfoni Orkestrası, 21 Kasım'da Ülker Sports
Arena'da konser verecek. “Budapeşte Çigan Senfoni Orkestrası” ve
“100 Çigan Viyolonist” olarak da bilinen orkestraya
18 Mart 2014 tarihinde, Macaristan Parlamentosu tarafından
“Hungarikum” şeref unvanı verildi. Budapeşte Çigan Senfoni Orkestrası 1985 yılında doğdu. Dünya çapında benzersiz bir müzik kurumlarından biri olan grup, klâsik senfoni orkestrası şeklinde çalışıyor. Liszt,
Bartõk, Kodaly, Hubay, Erkel, Brahms, Tchaikovsky, Sarasate, Strauss’un çalışmalarını içeren klâsik sanat eserlerinin yanı sıra Macar
Çigan Müziği, Macar melodileri ve halk şarkıları da çalıyorlar.
Macaristan’ın müzik ruhunun tutkulu bir şekilde vücut bulmuş
hali olan Budapeşte Çigan Senfoni Orkestrası'nın en önemli özellikle-

rinden birisi partisyonlar olmadan çalması… Bu durum performansçının içgüdüsel uyum yoluyla müzikalitesini, virtüözlüğünü gösteriyor ve
tempodaki ve tınılardaki dönüşler orijinal işi zenginleştiriyor.
Budapeşte Çigan Senfoni Orkestrası’nda; 60 keman, 9 viola, 6
çello, 10 kontrabas, 9 klarinet ve 6 simbal yer alıyor. 1985’ten bu
yana orkestra dünyanın 5 kıtasında binden fazla konser verdi. Paris’te
Theatre des Champs Elysées’te 2002 ile 2014 arasında başarılı bir şekilde 55 performans sergilediler. 2000 yılında Macar Mirası Ödülü’nü
kazandılar ve aynı yıl Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler. Ayrıca orkestranın, 21 cd ve 5 dvd çıkardığını; bunlar arasından 8 ve 14 sayılı
albümlerinin sırasıyla platin ve altın disk ödülü kazandığını da belirtelim.

KÜLTÜR-SANAT

Kemanı ağlatan adam

Büyük keman virtüözü Farid Farjad, 19 Kasım'da Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak. Türkiye’de
“Kemanı Ağlatan Adam” olarak da bilinen Fars
asıllı ABD vatandaşı Farid Farjad, 1938 yılında
Tahran'da doğdu. Tahran Senfoni Orkestrası'nda
önemli görevler üstlenen Farjad, Fars Halk
Müziği'nde çok derin bir birikime sahip. Keman
ile Batı Klasik Müziği üzerinde de çalışmalarda
bulunan sanatçının müziğinin tanıtımı, “Onun
müziği yüreğini sızlatan, derinlerde, oralarda bir
yerde olanı deşeleyen, kabuğundan çıkartandır.
Bazen okyanus köpüğünde yüzercesine serinleten, huzur veren, kimi zaman alaca karanlıklara
sürükleyen, alıp götüren bir hissiyattır. Hüznü
nakışnakışişleyen kemanı adeta "gel beraber
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ağlayalım" diyor” cümleleriyle tanıtılıyor.
Farjad, kendi deyimiyle albümlerinde
doğadaki hüznünotalara dökmüş. Albümlerinin bu yönde oluşmasının sebeplerinden
biri de devrimden sonra ülkesinden uzaklaşması ve ülkesinden uzakta yaşamak zorunda kalması. Aksüt Yapı’nın katkılarıyla
Türkiye’ye gelen sanatçının konseri 19 Kasım’da saat 21.00’da başlayacak.
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Ücretsiz
gezin

Ülker, Mayıs 2014 tarihinden
bu yana yüz binlerce kişiye ulaşan
#SizinPerşembeniz ile çağdaş sanatı
desteklemeye devam ediyor. Ülker,
her perşembe sanatı ücretsiz keşfetmeye davet ediyor. Perşembe günleri 10:00-20:00 saatleri arası
İstanbul Modern'e gelip süreli ve kalıcı tüm sergileri ücretsiz gezmek
mümkün. Bunun yanı sıra perşembe
günleri düzenlenen sanatçı atölyelerine, konuşmalara ve etkinliklere de
ücretsiz katılabilirsiniz.

Shakespeare’nin oyunu

Moda Sahnesi’nin
yeni sezonda prömiyer yapacağı ilk oyunu; “En Kısa Gecenin Rüyası (A Midsummer
Night’s Dream)... W. Shakespeare’in yazdığı, Emine
Ayhan-Aysun Şişik’in çevirdiği, Kemal Aydoğan’ın yönettiği, sahne tasarımını
Bengi Günay’ın yaptığı oyunun, ışık tasarımı İrfan
Varlı’ya, müzikleri Can Güngör’e, koreografisi de Yeşim Coşkun’a ait. Oyunda Timur Acar, Mert Fırat, Onur Ünsal, Murat
Tüzün, Didem Balçın, Melis Birkan, Volkan Yosunlu, Ezgi Coşkun, Hasan Demirtaş, Mert Şişmanlar, Alper Baytekin, Caner Erdem, Beyza Şekerci rol alıyorlar. Prömiyerinin 1 Ekim’de yapılacağı
oyun, 8 Kasım’a kadar Moda Sahnesi Büyük Salon’da perde açacak.

Türk operasının divası Leyla Gencer adına…
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KÜLTÜR-SANAT

Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, 16 Ekim’de görkemli bir gala
gecesiyle sanat faaliyetlerine başladı. İKSV tarafından Leyla Gencer anısına
yaptırılan ”Leyla Gencer Anı Evi”nin de açılışı aynı gece Bakırköy Belediye
Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu tarafından gerçekleştirildi. Türk operasının
divası Leyla Gencer adına opera prodüksiyonları ve konserler sergilemek
üzere Bakırköy Belediyesi tarafından inşaa edilen sanat merkezinin açılış
gecesinde İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası ve Solist Sanatçıları,
Leyla Gencer anısına tanınmış opera aryalarını seslendirdiler. Genel Sanat
Yönetmeni görevini Arda Aydoğan’ın üstlendiği Leyla Gencer Opera ve
Sanat Merkezi’nde opera, müzikal, çocuk müzikalleri, resitaller, festivaller
ve müziğin hemen her dalındaki seçkin ve kaliteli örnekler sergilenecek.
Sanat Merkezinin Ekim-Kasım ayı programında keman performans sanatçısı Canan Anderson, Metin Uca’nın yazdığı, yönettiği ve oynadığı Klasikomik, Fosforlu Müzikali, Tangoneva, Folkloroma, Şevki Karayel piyano
resitali gibi birçok etkinlik bulunuyor. Merkez’de 23 Ekim 2015’te Melihat
Gülses, Türk Müziği konserinde kendi özel repertuarlarının dışında, kanto,
tango, düet, vals, fokstrot ve fantezi tarzı eserleri tek gecelik özel konserinde seslendirecek. 24 Ekim 2015 tarihinde ise ”Cahide Sonku Müzikal
Melodram” yapıtı izleyicilerin karşısına çıkacak. Topluluk bu yeni yapımında yaşamıyla ve yaptıklarıyla bir döneme damgasını vurmuş ülkenin
ilk kadın sinema yönetmeni ve yapımcısı, tiyatro ve sinemada dönemin
büyük eserlerinin başrol oyuncusu Cahide Sonku'nun çalkantılı, sarsıcı öyküsünü müzikal melodram tarzında sahneye koyuyor.
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Ben Kimim?
Orijinal adı: WHO AM I
Tür: Gerilim
Yönetmen/ Senaryo: Baran Bo Odar
Oyuncular: Tom Schilling ,
Elyas M' Barek

l Almanya’da stüdyo filmlerini geride bırakarak gişede rekorlar

SİNEMA -DVD

kıran ve ABD remake haklarını Warner Bros’un satın aldığı
“Ben Kimim? / WHO AM I”, dünyanın en çok aranan hacker’ı
haline gelen bir bilgisayar dehasının macerasını anlatıyor. 25
yaşında asosyal bir bilgisayar korsanı olan Benjamin, çevrimiçi
aktiviteleriyle karizmatik hacker Max’in dikkatini çeker ve onun
CLAY adlı hacker grubuna katılır. Gizli tuttukları kimlikleriyle
CLAY öyle iyi işler ki, Alman Gizli Servisi ve Europol peşlerine
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düşer. Bunlar yetmiyormuş gibi karanlık bir hacker grubu da
onları tehlikeli bir rakip olarak görecek ve peşlerine düşecektir.
Bol sürprizli hikayesi, aksiyon ve şaşırtmacalarla dolu hızlı kurgusuyla Sihirbazlar Çetesi, Olağan Şüpheliler, Dövüş Kulübü
gibi filmlere benzetilen “Ben Kimim?”in yönetmenlik koltuğunda ise, Variety dergisinin “Gelecek Vaat Eden 10 Yönetmen” listesine aldığı ve şimdilerde Hollywood’a transfer olan Baran Bo
Odar bulunuyor.

Madımak:
Carina’nın
Günlüğü

Tür: Belgesel, dram
Yönetmen: Ulaş Bahadır
Oyuncular: Denise Ankel, Füsun Demirel, Altan Erkekli, Rıza Akın, Mustafa Alabora
Yapımcı: Gökkuşağı
1993 yılında kadınların toplumdaki yerini araştırmak için
Türkiye'ye gelen Carina Cuanna, 2 Temmuz'da Sivas'a gider ve Madımak Oteli katliamında yaşamını yitirir. Son
nefesine kadar her anını günlüğüne yazan Carina Cuanna'nın adım adım Madımak Oteli'ne gidişini anlatan film,
katliamın nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiğini
an ve an tüm gerçekliği ile gözler önüne sermeyi hedefledi. Gerçek bir yaşam öyküsü...
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Piyasadan Büyük
Alacağımız Var

Tür: Komedi
Yönetmen: Ekin Akçay
Senaryo: İzzet Başlak, Okan Metin, Ekin Akçay
Oyuncular: İzzet Başlak, Baran Erdoğan, Ali Yiğit
San, Rabia Tutal, Okan Sağlam, Ali Rıza Kara

kanallardan biri projelerine ciddi bir ilgi gösterir. Ancak dizinin
kabul haberini bekleyen arkadaşlar kanalın dizi fikrini aynen
alıp, başka bir ekiple çektiğini büyük bir şaşkınlıkla öğrenir.
Haklarını aramak için adli yollara başvururlar, fakat Dimyat'a
pirince giderken ellerindeki bulgurdan da olurlar…

Tiyatro yaptıkları Yeşilçam Sahnesi'ne hiç seyirci gelmediği için
maddi sıkıntılarına çözüm arayan üç arkadaş; Ediz, Tarık ve Kadir; bahtsız yönetmen Ertem ve yardımcısı Ayşen ile bir araya gelerek Genç Kafa adında yeni bir ekip kurarlar ve dizi projesi için
demo hazırlayarak kanallarla görüşmeye başlarlar. Görüştükleri

DVD SEPETİ

l Aşk Tarifi

Bombay'da yaşayan Hassan Haji, dedesinin işlettiği
restoran sayesinde mutfakla çocuk yaşta tanışmış,
bu merakını yeteneğiyle pekiştirmiştir. Bugünlerde
genç bir adam olan Hassan, dedesinden kalan müesseseyi başarıyla işletirken beklenmedik bir trajedi nedeniyle Bombay'dan taşınmak mecburiyetinde
kalır. Ailesiyle beraber Fransa'nın bir kasabasına

l Seninle Bir Ömür
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l Zor Hedef

En son 2013 yapımı ''The Host'' filmiyle
izleyici karşısına çıkan Andrew Niccol, son
filmi Good Kill'da (Zor Hedef) ordu için
çalışan bir pilotun atandığı son görevi ele
alıyor. Ethan Hawke'un canlandırdığı
Amerikan ordusu pilotu, Taliban'ı yok etmek için görevli olan bir birim için çalışmaktadır. İnsansız hava uçuşlarıyla yapılan bu saldırı esnasında görevini ve işin etik boyutunu sorgulayacağı
bir dönemece girer... Filmin başrolündeki Ethan Hawke'a eşlik eden
isimler; January Jones, Zoë Kravitz, Bruce Greenwood ve Jake Abel…

SİNEMA -DVD

Luke, eskiden şampiyonlukları olan bir boğa matadorudur ve eski parlak günlerine geri dönme arzusundadır. Sophia ise New York’un sanat camiasında
hayallerinin işini kovalayan bir üniversite öğrencisidir. Luke ve Sophie’nin yolları bir biçimde kesişir
ve ikisi de ideallerine ulaşmaya çalışırken ilişkileri
çetin bir sınavdan geçer. Bu esnada kader ikisinin
de karşısına Ira’yı çıkartır. Ira ve Ruth, Luke ve Sophia,
zamanın ayırdığı, hayatları iç içe geçmeden önce pek
de ortak noktası olmayan iki çifttir. Aşk, bilgelik ve deneyim içeren bir kutu eski mektupla, sevginin anlamını
ve gerçek değerleri tekrar keşfeden film, Luke ve Sophia’nın sıra dışı aşk hikayesini bize sunuyor.

yerleşir ve işini burada devam ettirmek için hazırlıklara başlar, restoranını açar. Böylece bu yeni restoranın sunduğu egzotik Hint mutfağı kısa zamanda bölge halkının dikkatini çeker. Bu nedenle de
bölgenin prestijli restoranı Le Saule Pleureur'de bir
telaş başlar. Şef Madame Mallory, yeni rakibi Hassan'ın kendinden daha yetenekli olduğunu fark etmiştir ve bu durum, aralarında esaslı bir rekabetin
doğmasına sebep olur.
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l Yazar: Irvin D. Yalom l Yayınevi: Pegasus Yayınları l Sayfa sayısı: 207 ünlü

psikiyatr Irvin Yalom, Günübirlik Hayatlar’da yıllarca üzerinde çalıştığı kısa hikâyeleri bir araya
getirdi. Yalom, hastalarının mücadelelerini konu ettiği kitabında ayrıca kendi sarsıntılarını da anlatıyor
ve iki önemli sorunun üzerine gidiyor: Kısa da olsa nasıl anlamlı bir yaşam sürüp her günün tadına
varabiliriz? ve kaçınılmaz son olan ölüm gerçekten ne ifade ediyor? Okur, kitapta, öfke sorunu
yaşayan bir kadın, her istediğine sahip ancak bir türlü mutlu olmayı bilmeyen bir işadamı, insanın bu
dünyadaki konumu üzerine düşünen ve bir yandan da kendi acısıyla başa çıkmaya çalışan yeni mezun
bir psikologla tanışıyor. Kitap Yalom’un gerçek psikoterapi seanslarından derlediği hikâyeler içeriyor.
Kitap, zorlukları ve tatlı anlarıyla yaşamı bir bütün olarak kabullenmeyi öğretirken aynı sayfaya her
bakıldığında farklı şeyler görülebilecek bir başucu kitabı olma iddiasını taşıyor.

Fi

l Yazar: Akilah Azra Kohen l Yayınevi: Destek
l Sayfa sayısı: 592 İstanbul üniversitesi radyo Televizyon ve Sinema ile Ottawa

üniversitesi “üçüncü dünya ülkelerine yardım ekonomisi” bölümlerinden mezun
çiçeği burnunda yazar Azra Kohen’in okuyucuya içsel yolculuğun kapılarını açan
üçlemesi Fi, Çi, Pi’in ilk durağı Fi’dir… Okurlarını ‘farkındalık’ yolculuğuna çıkaran
kitap; seks, macera, intikam ve ihtirasla örülü olaylar ağına davet ediyor… Yazara
göre dünya büyük bir karmaşa içinde. Fakat bu karmaşanın nedeni ne eğitim, ne
işsizlik ne de parasızlık. Ona göre annelerin çok büyük bir hatası var. özellikle
çocuklarını aşırı korumacı yetiştiren anneler, çocuklarına kimlik bilinci yüklemeyerek
bireyselliğe erken yaşta uyanmalarını engelliyorlar. Kitap farkındalığını ortaya
çıkarmaya çalışan dört ana karakter etrafında şekillenmiş bir eser...

İyi Fotoğraflar Çekmek İçin
Bu Kitabı Okuyun

KİTAP

l Yazar: Henry Carrol l Yayınevi: remzi Kitabevi
l Sayfa sayısı: 128 ürkütücü grafikler, karmaşık

l Günübirlik Hayatlar
l Fi

l Konstantiniyye Oteli

l Başarıya Götüren Aile

l İyi Fotoğraflar Çekmek İçin Bu Kitabı

Okuyun

l Trendeki Kız
l Çi

l Dorn Method

l Dün, Bugün, Yarın: Bütün Hayatım
l Aksaray’da İnecek var

Şİİr

DEvrAn TErS YönE DönüYOr
Dönüyor devran dönüyor,
Devran ters yöne dönüyor...
İşkence, açlık, kıyım var;
Devran ters yöne dönüyor...

Zindan içinde zindanlar,
Kurşuna dizilir canlar,
ölür nice genç insanlar,
Devran ters yöne dönüyor...
Hiroşima, Halepçeler
Zincirler ve kelepçeler,
Ana babasız bebeler,
Devran ters yöne dönüyor...
Tarih kör topal ve sağır,
Duymaz seni bağır bağır;
Gözyaşı, zulüm ve kahır,
Devran ters yöne dönüyor...

diyagramlar, fotoğraf kulübü jargonları yok. İyi Fotoğraflar
Çekmek İçin Bu Kitabı Okuyun, kompozisyonun, pozlamanın,
ışığın, objektiflerin ve en önemlisi, görme sanatının temellerini,
kafa karıştırıcı bir sürü teknik açıklama olmadan öğretiyor.
BüLEnT öZCAn
DSLr, kompakt ya da köprü fotoğraf makineleri kullanıcıları
için ideal olan bu kitap, fotoğrafçılığınızı geliştirmeye yönelik pratik ipuçları
sağlarken, usta fotoğrafçılardan sunduğu ikonik görüntülerle de ilham
veriyor. Kitaptaki 50 usta fotoğrafçıdan bazıları şöyle: Henri Cartier-Bresson, Martin Parr, Sabastião
Salgado, nadav Kander, Daido Moriyama, Elaine Constantine, Ansel Adams, Guy Bourdin, Dorothea
Lange, Bill Brandt.
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l remzi Kitabevi (Ağustos 2015)

Günübirlik Hayatlar

En ÇOK SATAnLAr

Dorn Method

l Yazar: Thomas Zudrell l Yayınevi: nail Kitabevi l Sayfa sayısı: 92 El, boyun,

kalça ve eklem ağrılarında devrimsel bir tedavi yöntemi olarak tanıtılan “Dorn Method” kas ve
iskelet sistemi sorunlarından korunmanın rehberi niteliğinde. Dorn Method, uluslararası arenada
günden güne daha fazla kabul gören, bel, boyun, eklem ve sırt ağrılarında, kişinin kendi kendine
yardımcı olmasına yönelik, etkin ve yenilikçi bir yöntem olarak kabul ediliyor. Alternatif tedaviler
üzerinde uzmanlaşan Thomas Zudrell’in bu yöntemi tüm dünyaya tanıtmak için yazdığı Dorn
Method kitabı, Turan Parlak’ın çevirisi ve Çağla Yüksel'in kendi kendine egzersiz DvD'si ile Türk
okurla buluştu. Dorn Methodu’nu Almanya’da öğrenen ve günümüze dek pek çok öğrenci
yetiştiren Thomas Zudrell; omurga, organlar, eklemlerdeki hizasızlıklar ve psikolojik sorunlar
arasındaki bağlantılarla ilgili yeni bir anlayış geliştirdi. Yöntemin mucidi olan Dieter Dorn’un
verdiği eğitimlere katılıp, öğrendiklerini kendi geliştirdikleriyle
harmanlayarak çok etkili bir tedavi yöntemini uygulamaya başladı.

Dün, Bugün, Yarın;
Bütün Hayatım

l Yazar: Sophia Loren l Yayınevi: Kırmızı Kedi
l Sayfa sayısı: 368 İtalyan Sineması'nın efsane yıldızı Sophia Loren bu

anı kitabında, savaşın yakıp yıktığı napoli'de geçen çocukluğundan;
sinemanın altın çağında, unutulmaz filmlere imza atan bir oyuncu oluşuna uzanan renkli hayat
hikâyesini anlatıyor. Sophia Loren, 60 yıla yakın oyunculuk kariyeri boyunca, çarpıcı güzelliğiyle,
müthiş oyunculuğuyla ve Cary Grant, Frank Sinatra, Marlon Brando, Gregory Peck, Jack Lemmon,
Paul newman ile oynadığı filmlerdeki dramatik rollerle tanındı. Oscar kazanan ilk İtalyan film
yıldızı oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın İtalyası'nda yoksulluk içinde büyüyen sıska Sophia'nın güzel
bir kadına dönüşmesi, bir güzellik yarışmasında derece alması, Hollywood'da çevirdiği ilk film
olan Gurur ve İhtiras'ta Cary Grant'la yaşadığı aşk, kendisinden yaşça oldukça büyük Carlo Ponti
ile evliliği başta olmak üzere güzel yıldız, anılarını büyük bir içtenlikle paylaşıyor.

Aksaray’da İnecek var

l Yazar: Ergün Poyraz l Yayınevi: Bilgi Yayınevi
l Sayfa sayısı: 320 Musa'nın Çocukları ve Takunyalı Führer gibi
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KİTAPLAr

Sefiller

Yazar: Victor Hugo
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 208
Kuşaktan kuşağa heyecanla okunan Sefiller, Victor Hugo’nun en önemli eserlerinden
biridir. Remzi Kitabevi, 7-9 yaş çocuklar için
Sefiller’i yeniden sunuyor. Söz konusu yaş
grubuna uygun olarak kısaltılan eser, özenli çevirisiyle de benzerlerinden ayrılıyor. Fransız Devrimi sırasındaki çalkantılar arasında geçen roman, insan sevgisini vurgulaması
açısından da önem taşıyor.

İnternette Yolunu
Şaşırınca
Yazar: J. Moore-S. Mazali
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 36

Kitap, bilgisayar çağında çocukların internette karşılaşabilecekleri risklere dikkat çekiyor. Çocukların istediği her bilgiye ulaşabildiği ve pek çok kimseyle sohbet edebildiği bilgisayarları kullanırken belirli kurallara uymaları gerektiği mesajı çarpıcı bir
şekilde işleniyor.
Kitabın kahramanı kurallara uymanın zaman kaybı olduğunu düşünüyor. Evinde bilgisayar ekranının karşısında otururken
kendisini öyle güvende ve rahat hissediyor
ki, tanımadığı biriyle internet üzerinden sohbet etmekte bir sakınca görmüyor. Ancak
bu tedbirsizliği başına birçok sorun açıyor.

KİTAP

ses getiren kitapların yazarı Ergün Poyraz'ın son kitabı Aksaray'da
İnecek var, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ı anlatıyor. Kitabın
tanıtım bülteninde şu ifadeler kullanılıyor: “Bu kitapta; dün yırtık
ayakkabıyla gezerken bugün 3 bin dolarlık ayakkabıyla dolaşan; dün
Mahmutpaşa'dan ikinci el takım elbiseyi zar zor alabiliyorken bugün
30 bin dolarlık takım elbiselere bürünen; dün kirada otururken bugün
milyon dolarlık villaları, gemicikleri, pırlanta ortaklıkları olan; hastane
sektörünü elinde tutan, arazi, gayrimenkul zengini ailesiyle dünyanın
en zengin on başbakanı içinde yer aldığı iddia edilen, şimdi de başkanlık hayali peşinde koşan
Tayyip'in çöküşe giden seyir defterini bulacaksınız.”

ÇOCUKLArA öZEL

İSMMMO YAŞAM l 61

Akıllı saatiniz kaç!
İşletim sistemleri; cep telefonları ve tabletlerde kullanımı
belirleyen en önemli unsurlar arasında. iOS, Android ve
Windows Phone olmak üzere üç seçenek var. Bu
sistemlerin artı ve eksilerini karşılaştırdık…

AYŞEGÜL EMİR

Geçmişin klasik saatleri yerlerini
daha teknolojik saatlere bırakıyor. Yeni giren modellerle dünyada olduğu gibi ülkemizde de akıllı saat pazarı büyüyor. Apple'ın
Watch modelinin de girmesiyle bu piyasada

rekabet iyice arttı. Akıllı saatte Watch'a rakip pek çok marka bulunuyor. Sony, Samsung, Asus, LG gibi firmalar akıllı saat modellerini daha önceden tüketicilerle tanıştırdı.
Akıllı saat almayı düşünenlerin ise kafası biraz karışık. Bu nedenle biz de piyasadaki akıllı saatlerin teknik özelliklerini araştırdık.

Watch Sport

Marka: Apple
Ekran: 32, 42 mm kasa
İşletim sistemi: iOS, Bellek: 8 GB
Pil ömrü: 18 saat
Kordon rengi: Beyaz, mavi,
yeşil, pembe, siyah, Bildirim gösterimi: Var
Sağlık ve fitness: Var, Mobil ödeme: Var
Wi-Fi, bluetooth: Var
Fiyat: 1.249-1.399 TL

Galaxy Gear S

TEKNO-YAŞAM

Marka: Samsung
Ekran: 2 inç Amoled ekran
Ram: 512 MB Ram
Bellek: 4 GB, Pil: 300 mAh
İşletim sistemi: Tizen
Ağırlık: 67 gram, Kordon: Değiştirilebilir
Bildirim gösterimi: Var
Wi-Fi, bluetooth: Var, NFC: Yok
Fiyat: 700 TL
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Zenwatch

Marka: Asus
Ekran: 1.6 inç Amoled ekran
İşlemci: Qualcomm Snapdragon
Ram: 512 MB Ram
Bellek: 4 GB

Smartwatch 3 SWR50
İşletim sistemi: Android Wear
Kayış: Deri, metal gövde
Özellik: Çift dokunuşla çalışıyor
Sağlık ve fitness: Var
Kalp ritmi ölçümü: Var
Pil ömrü: 2 gün

Marka: Sony
Ekran: 1.6 inç ekran
Çözünürlük: 320 x 320 piksel
İşlemci: 1.2 Ghz işlemci
Ram: 512 MB Ram, Hafıza: 4 GB
İşletim sistemi: Android Wear
Kordon rengi: Siyah, Sarı ve çelik
Wi-Fi, bluetooth: Var, NFC: Var
Ağırlık: 45 gram, Fiyatı: 800 TL
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Escort’tan
okul tableti

Escort tabletler okulların açılmasına
az bir zaman kala sunduğu fiyat ve kaliteyle
okul alışverişinin vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Escort Joye tabletler 7 inç ekran seçeneğiyle okula dönüş heyecanı için seçenek oluşturuyor. Okulda teneffüslerde, serviste, evde, dilediğiniz her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu tabletler okul hayatınızda yeni bir dönem açmayı amaç-

Galexy’e
yeni model
lıyor. Joye ES724 dört çekirdekli işlemciye, Android
5.2 sürümüne sahip. Tabletin 1 GB Ram ve 8 GB depolama alanı bulunuyor. 0.3 Megapiksel ön ve 2
Megaksel arka kameraya sahip.

Akıllı şarjlı power bank
TP-Link yeni power bank- yedek şarj birimi modelini satışa sunuyor. PB50 power bank, 10000mAh gücünde cepte de rahat taşınabiliyor. PB50 model yedek şarj birimi, akıllı bir yongaya sahip ve bu
sayede cihaza uygun maksimum şarj hızını ayarlayabiliyor. Şarj edilecek cihaza uygun akımla ürünleri koruyan power bank, hem Apple
hem Android cihazlarla uyumlu ve akıllı telefon, tablet bilgisayar, selfie çubuğu, aksiyon kamerası gibi mikro USB’den şarj edilebilen tüm
cihazlarla kullanılabiliyor. Üzerinde bulunan iki adet USB çıkışı ile aynı
anda iki farklı cihazı güvenli bir şekilde şarj etmek mümkün.

Android TV’de oyun keyfi
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TEKNO-YAŞAM

PC oyunlarının takım arkadaşı Logitech
F710, Android TV kullanıcılarının da vazgeçilmezi
olmayı hedefliyor. Çift titreşimli geribildirim özelliğinin yanı sıra kullanıcılara oyunlarında kablosuz
özgürlük sunan F710’u, Big Picture ile eşleştirdikten sonra Steam oyunlarının tümünü oturma odasına taşıyabilirsiniz. Android televizyonlarla uyumlu olan F710 ile kumanda XID moduna geçtiğinde,
konsol benzeri tuş düzeni sayesinde her rekabette
önde olacaksınız. F710 ergonomik tasarımı ve lastik kavrama yerleri ile uzun süre rahat oyun oynama
deneyimi sunuyor.

Samsung, yeni amiral
gemileri Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge+'i lanse etti. Telefonlar lanse edilmeden önce
yazılan pek çok söylenti ve bilginin de doğru çıktığı görüldü.
Galaxy Note 5, 5.7 inç'lik dev
bir ekrana sahip. 8 çekirdekli
1.5 Ghz işlemci ve 4GB'lik
Ram'i var. 32 ve 64 GB'lik depolama seçenekleri bulunuyor. 16 MP'lik kamerası olan cihaz, siyah, beyaz, altın ve gümüş renklerinde. Galaxy S6
Edge+'ın ise 5.7 inç'lik çift kavisli ekranı var. 16 MP'lik kamerası ve 4 GB'lık Ram'i bulunuyor. Her iki cihaz da ağustos ayı sonunda Türkiye'de satışa sunulacak.
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KOMİK RESİMLER

İPE UN SERMEK

Nasreddin Hoca, münasebetsiz komşusunun hemen her gün olur
olmaz bir şeyler istemesinden bıkmış. Bir gün komşusu yine bir
şeyler istemek için gelir ve ipini ister.
Hoca: - Veremem. İpe un serdim.
- Aman Hoca, ipe un serilir mi?
Hoca: - Adamın vermeye niyeti olmayınca ipe un da serer...

ACEMİ OKÇU

Bir filozof kırda tek başına giderken uzaktan acemi ve cahil bir
okçu gördü. Oku hedefe nişanlıyor ama hep karavana atıyordu.
Filozof oka hedef olmaktan korktuğu için gidip okçunun hedefine oturdu ve 'Buradan daha emin bir yer olamaz. Çünkü okun hedefini bulmayacağından eminim!'

MİZAH

MİSAFİR KADIN

Kayserili iki arkadaş aralarında konuşurken, biri diğerine karısından dert yandı:
-Yahu bizim hanım çok müsrif. Para yetişmiyor.
İnanmazsın pazartesi 100 lira istedi.
Salı 200 lira, çarşamba 400, dün de 700 lira…
- Acıdım sana vallahi, nereye harcıyormuş bu parayı?
- Ne bileyim ben, para verdiğim yok ki…
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CUMHURİYET BAYRAMI

Sabah kahvaltıda kadın:
- Eminim, sen bugünün ne olduğunu hatırlamıyorsun bile, dedi.
- Tabii hatırlıyorum, dedi adam.
Çıkıp, gitti. Öğleye doğru kapı çalındı. Çiçekçi çocuk harika bir kırmızı gül
buketi bıraktı. Ardından kapı tekrar çalındı. Pastanenin çırağı kocaman bir
çikolata kutusu getirdi. Öğleden sonra gelen kutudan ise olağanüstü güzel
bir elbise çıktı. Kadın kocasının dönmesini zor bekledi. Gelir gelmez daha
kapıdan boynuna sarıldı.
- Önce çiçekler, sonra çikolata ve sonra da elbise. Bu hayatımdaki en güzel Cumhuriyet Bayramı'ydı.
Adam:
-Hadi beee...

ERKEKLERDEN YEMEK TARİFİ

Bir tencere dolusu sıcak suya makarna poşetini boşaltıp maç seyretmeye başlıyoruz. Maçın ilk yarısının
ortalarına doğru kalkıp altını kapatıyoruz. Tencerenin içinden seçtiğimiz
makarnayı fayansa fırlatıyoruz. Yapışırsa pişmiş demektir. Devre arasında hala içinde su kaldıysa tencerenin kapağını kapatıp lavabodaki en kirli tabağın üzerine doğru döküyoruz. O zaman hem tabak temizleniyor, hem
de makarnalar çatalla yenebiliyor. Üzerine ketçap döküp yiyoruz.
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l Göz kırpmadan beklemede dünya rekoru 30
saat 12 dakikadır.
l Fillerin beyni ortalama 6 kilodur.
l Yumurtayı kaynatırken suya soğan kabuğu
atarsanız yumurta kırmızı olur.
l Kahve, çay gibi sıcak içecekler tüketmek
kendinizi güvende hissetmenizi sağlar.
l İnsanların yüzde 80'inden fazlası isminden
ve ses tonundan memnun değildir.
l Türkiye'de her 10 evden 7'sinde televizyon
kumandasının arkası bantlıdır.
l En meraklı hayvan sincaptır.
l İstanbul’un nüfusu 131 ülkenin nüfusundan
daha fazladır.
l Ördekler zeytinden nefret eder.
l Dünya nüfusunun sadece yüzde 2'si yeşil göz
rengine sahiptir.
l Bir kişi sevdiğine ve nefret ettiğine bakarken
göz bebekleri büyür.
l Uyurken, TV izlerken olduğundan iki kat
daha fazla kalori harcarız.
l İnsan uzun süre bir böbrek ve akciğerle,
midesiz, dalaksız yaşayabilir ama karaciğersiz bir
dakika bile yaşayamaz.
l Parmak izi gibi herkesin dil izi de farklıdır.
l Kahve sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı
olamaz. Hatta çoğu zaman alkolün etkisinin
artmasına yol açar.
l İnsan yılda en az 1460 rüya görür.
l Beethoven beste yapmadan önce kafasını
soğuk suya sokardı.
l Çin'de İngilizce konuşan sayısı Amerika'dan
daha fazladır.
l Sağ elini kullananlar sol elini kullananlardan
ortalama 9 yıl daha uzun yaşıyor.
l Sivrisineğin kulağımıza işkence gibi gelen
vızıltı sesi onun saniyede 500 kez kanat çırpması
yüzünden oluşur.
l Birçok ruj çeşidi balık pulu içerir.
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RAKI VE ALMANLAR

Peter ve Hans adlı iki Alman, Türklerin neden bu kadar rakıya düşkün olduklarını ve içerken ne hissettiklerini merak ederler. Konuyu araştırmak için İstanbul'a gelirler. Bir meyhane seçerek içeri girerler. Acemice etrafa bakındıktan sonra bir masaya oturarak yan masadakilerin söylediklerinin aynısını sipariş
edip başlarlar mezeler eşliğinde içmeye. İlk kadehler bittikten
sonra Hans, Peter'a sorar
- Ne hissediyorsun?..
- Daha bir şey anlamadım. Devam edelim.
İkinci kadehten sonra Peter, Hans'a:
-Nasıl gidiyor. Değişiklik var mı?
-Hiçbir şey yok. Devam edelim.
Mezeler eşliğinde bir iki kadeh daha içildikten sonra Hans
tekrar sorar
-Ne hissediyorsun?
Peter ağırlaşan göz kapaklarını ağır ağır açarak:
- Ne hissettiğimi boş ver Hans. Ne olacak bu Almanya'nın hali...

KAYSERİLİ

Kayserili'nin eşi ölmüş. Gazeteye gitmiş, en ucuzundan standart bir ilan vermek istemiş.
Önüne konan kağıda istediği ilanı yazmış:
- Ayşe'yi kaybettim, üzgünüm.
İlan görevlisi ilanı görünce uyarmış:
- İsterseniz 6 kelimeye kadar uzatabilirsiniz, üç kelime daha
hakkınız var.
Kayserili 'aynı paraya mı?' demiş. Görevli, 'evet aynı paraya' deyince, Kayserili üç kelime daha eklemiş:
- Satılık Toyota var!

SİGORTA

Dursun, Temel'i çok sevinçli görünce dayanamamış:
- Ne oldi Temel çok sevinçlisun...
- Yahu arabaya sigorta yapturdum. Bir gün sonra araba kaza
yapti.
- Eeee.
- Eve sigorta yapturdum bir gün sonra evum yandi.
- Ula her şeyin gitmiş da niye sevineysun...
- He he... Bugün da Fadime'yi sigortalı yapturdum....

Cevaplar

İLGİNÇ BİLGİLER

1-İki camlı pencere, bakıp durur her yere.
2-Bakması güzel, alması üzer
3-Ağız içinde dil, arifsen bil
4-Eli var ayağı yok, karnı yarık canı yok
5-Bahçede bağlı bohça
6-Yemeğin başı, hastanın aşı
7-Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter
8-Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil
9-Uzun ok, gölgesi yok
1-Gözlük
2-Gül
3-Kaval
4-Ceket
5-Lahana
6-Çorba
7-Soba
8-Balık
9-Su

l İNTERNETTE BUNLAR VAR :)

ÇOCUK
BİLMECELERİ

İKİ KERE İKİ

Temel'in oğlu matematik dersinden sıfır
alır.
Temel, oğluna sorar:
-Oğlum öğretmen ne sordu?
Oğlu: - 2 kere 2 kaç
eder. Ben de 7 eder
dedim.
Temel kızar:
- Oğlum, iki kere
iki 4 eder bilemedin 5, bilemedin 6
eder, 7 nerden çıktı?
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K A R E
1
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B U L M A C A
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HARFLERLE
10 11 12

1

SUDOKU

Z O R

2
3
4
5
6

7
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9
10

K O L A Y

11
12
13
14
15
SOLDAN SAĞA 1. Küresel – Malul. 2. Kolaylıkla paraya çevrilebilecek olan varlıklar – Konya’da bir baraj. 3. Barındırma – Aşkla ilgili, kösnül. 4. Baş, kafa – Ay
takviminin ikinci ayı, sefer ayı – Kiloamperin simgesi. 5. Çok zayıflamak – Kestane
rengi. 6. “... Cabbar” (tiyatro sanatçısı) – Bir şeyin tersini söyleyerek alay etme. 7.
Ek olarak – Tibet öküzü. 8. Nikelin simgesi – Bir yüzey ölçüsü – Yeniay, ayça. 9. “...
Sunal” (şarkıcı) – Meydan. 10. İstek, arzu – Çoban çalgısı – Su. 11. Romanya’nın
plaka işareti – Süslemek. 12. Akciğer içinde havanın dolaştığı boruların iltihaplanması – Kişisel. 13. Altının simgesi – Futbolda topun oyun alanının dışına çıkması –
Denk, eşit. 14. Çerkes destanı – Osmanlılarda bir vergi türü. 15. Fas’ın plaka
işareti – Vücut ısısı – Çölden esen rüzgar.
YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Yağlı maddelerden sabunlaştırma yoluyla çıkarılan bir sıvı
– Çöl Arap-ları. 2. Ekonomik serbestlik ve demokrasi rejimi – Bir at hastalığı. 3. Yumurta ağızlıklı üflemeli bir çalgı – Avrupa para birimi – Radyumun simgesi. 4.
Asalak bir böcek – Yalan, uydurma söz – Özenli, düzgün. 5. Mercek – Bir meyve –
Bir işaret sıfatı. 6. “Jet ...” (aktör) – Sözleşme – Bitkinin, hayvanların doğal olarak
yetiştiği yer, yurt. 7. Kasnaklı bir çalgı – Yorgunluk – Bir bağlaç. 8. Tören – Yeterli olmayan – “Erol ...” (Bir zamanların kötü aktörü). 9. Nispet – Lale bahçesi. 10. Mevki,
makam – Suudi Arabistan para birimi – Bir ay adı. 11. Harekete hazır, tetikte – Belirti – Cezayir’de bir ırmak. 12. Alacak, borç – Para.

K O L A Y

SOLDAN SA⁄A 1. Global-Sakat. 2. LikiditeApa. 3. İbate-Erotik. 4. Ser-Safer-Ka. 5. Erimek-Maron. 6. Rana-İroni. 7. İlaveten-Yak. 8.
Ni-Ar-Hilal. 9. Zeliha-Alan. 10. Umu-KavalMa. 11. Ro-Bezemek. 12. Bronşit-Zati. 13. AuAut-Tay. 14. Nart-Avarız. 15. Ma-Ateş-Sam.

YUKARIDAN AﬁA⁄IYA 1. Gliserin-Urban. 2.
Liberalizm -Ruam. 3. Okarina-Euro-Ra. 4. BitMaval-Onat. 5. Adese-Erik-Şu. 6. Li-Akit-Habitat. 7. Tef-Rehavet-Ve. 8. Seremoni-Az-Taş. 9.
Oran-Lalezar. 10. Kat-Riyal-Mayıs. 11. ApikoAlamet-Za. 12. Takanak-Nakit.
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Z O R

HAZIRLAYAN: İLKER MUMCUOĞLU
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