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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yeni yıla girmeye sayılı günler kaldı. Yeni yıl yeni umutlar demek ama özellikle FED’in faiz artırımı kararıyla gelişmekte olan ülkeleri 2016’da
önemli riskler ve dayanıklılık testleri bekliyor. Çevremizdeki ülkeler halen ateş çemberinde… Ege ve Akdeniz’den adeta göçmen cesetleri fışkırıyor.
1 Kasım seçimleri sonunda Türkiye’de siyasi ve toplumsal tansiyonun düşmesi bekleniyordu ama Başkanlık tartışmaları yeniden alevlendi. Ekonominin çarkları halen yavaş dönüyor. Tüm bu tablo içinde yine de ‘umutlu’ olmak için nedenlerimiz var. Sağlıklıyız, sevdiklerimiz yanımızda ve bu ülkeye
inancımız tam…
Yeni bir yıla girerken çocukları yanlarında olmayan birçok aile var. Bunların içinde en çok içi yananlar ise çocukları ‘uyuşturucu
bağımlısı’ olan anne babalardır sanırım. Dergimizin dosya konusunu çocukların ve gençlerin uyuşturucu maddelerden korunması ve ‘bağımlılık tedavisi’ konusuna ayırdık. Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın dediği gibi anne ve babaların bu belalarla başa çıkabilmesi için çocuklarıyla
doğru iletişim kurabilmeleri önemli…
İSMMMO Yaşam Dergisi’nin kapak konusunda ise tarihi eserlerin ‘restorasyonu’ işledik. Bu alanda yapılan büyük hataları ve
Türkiye’de restorasyon sisteminin neden sağlıklı işlemediğini araştırdık.
Dergimizde yine değerli konuklarımızla söyleşiler de yer alıyor. Zirvedekiler sayfalarımızın konuğu, Üniversite Öğretim Üyeleri
Derneği (ÜNİVDER) Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere. Tahsin Hoca ile Türkiye’de üniversite sayısı hızla artarken nelerin doğru gitmediğini konuştuk. Medya dünyasına yeni bir soluk getiren Yurt Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Veysi Şahin’i de dergimizde ağırlıyoruz.
Şahin “Haksızlıklara karşı susmayacağız” diyerek okurlarına söz veriyor. Sanat dünyasından ise genç oyuncu Esme Madra ile yeni
filmi üzerine söyleştik. Ayrıca, içimizdeki şairlerden biri olan üyemiz Recep Cengiz Biçer, şiir tutkusunu İSMMMO Yaşam okurlarıyla
paylaştı.
Hayatınıza değer katmayı amaçlayan dergimiz yine birbirinden farklı konularla size ulaşıyor. Sağlık sayfalarımızda bruksizm
(diş gıcırdatma) konusunda yazdığımız haberi okuyabilirsiniz. Teknoloji sayfalarımızda en yeni teknoloji ürünlerinin yanı sıra hem
tablet hem de notebook olan bilgisayarlarla ilgili analiz yazımızı okuyabilirsiniz. Gezi sayfalarımız aracılığıyla içinizdeki gezgini
harekete geçirmeye çalışıyoruz. Yurdumuzda bu kez İç Anadolu’nun önemli şehirlerinden Kayseri’ye uzanıyoruz. Yurt dışında ise rotamızda Kafkasya’nın tarih başkenti Tiflis var. Lezzet, eğitim, moda, kültür-sanat, kitap dahil tüm sayfalarımızda birbirinden farklı
haberlerle size ulaşıyoruz. Dilerim dergimizi bu soğuk kış günlerinde sıcak kahvelerinizi yudumlarken huzur içinde okursunuz.
Sağlıcakla kalın dostlar

Dr. Yahya Arıkan

İSMMMO
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KAPAK

Türk işi
restorasyon!

Kültürel ve tarihi mirasımız; şehirleşme
ve rant ekonomisinin pençesinde...
İstanbul büyüyüp emlak atağına kalkarken tarihi yapılar ise hiç
düşünülmüyor. Kimisi çökme aşamasında kimisi de restore ediliyor. Ancak
restorasyonlarda yapılan geri dönüşü
olmayan tahribatlar da tepki çekiyor.

İÇİNDEKİLER

14
Z İ R V E D E K İ L E R

‘Üniversite özgürleşirse toplum da özgürleşir’
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere, üniversitelerin eleştiri gücü ve cesareti olmayan sessiz kurumlara dönüştürüldüğünü
düşünüyor. Yeşildere, vakıf üniversiteleriyle ilgili planlanan yönetmelik
değişikliği ile tablonun daha da kararabileceği uyarısını yapıyor.
10

D O S YA

Çocukların sentetik belası
Türkiye’de 24’ü Sağlık Bakanlığı’na bağlı 37 AMATEM (Alkol ve Madde
Bağımlılığı Tedavi Merkezi) var. Bonzai gibi sentetik ucuz uyuşturucuların
artmasıyla gençler ve çocuklar büyük risk altında. AMATEM’lerde 2015’te
10 bine yakın kişinin yatarak tedavi gördüğü tahmin ediliyor.
24

GÜNDEMİN SESİ

‘Muhalifiz, agresifiz
ama adaletliyiz’
Göreve yeni başlayan Yurt
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Veysi Şahin, ses getiren
haberlere imza atarak, gündemi belirleyen gazete olmak
istediklerini söylüyor. Şahin,
“Haksızlıklara karşı susmayacağız. Yolsuzluklara, adam
kayırmalara, hukuksuzluklara
göz yummayacağız“ diyor.

20

YAŞAMIN PORTRESİ

O büyüdü,
oyuncu oldu
Esme Madra, ünlü bir anne
babanın kızı olarak küçük
yaşlarda oyuncu olmayı istedi. Lisede ve üniversitede
tiyatro eğitimi aldı, oyuncu
oldu. En son Emel Balcı’nın
ilk uzun metrajlı filmi
Nefesim Kesilene Kadar’da
başrol oynayan  Madra, bu
filmdeki Serap karakteriyle
birçok ödülü de
30
eline aldı.

KARİYER

Verimli toplanın!
Plansız, programsız ve vakit kaybettiren toplantılar
birçok profesyonel için angaryadan öteye gitmiyor.
Yapılan toplantılar üretken hale getirilmezse zaman hırsızı olup çıkıyorlar.
34

R E N K L İ

Y A Ş A M

Duygularını şiire döküyor
O, duygu yoğunluğu yaşadığı her anda ya da
içindeki fırtınaları dindirmek istediğinde kaleme
sarılıyor. Şiire meraklı meslek mensuplarından
olan Recep Cengiz Biçer’in 119
şiirden oluşan kitabı ‘Dünden Bugüne’
28
yayınlandı.
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Avrupa’nın göbeğinde OHAL
13 Kasım akşamı, Paris’in birinci,
onuncu ve onbirinci bölgeleriyle birlikte Fransa
Stadyumu’nda gerçekleştirilen silahlı ve bombalı
saldırılar, en az 132 kişinin canını alırken bütün
dünyaya korku saldı. Bataclan tiyatrosunda gerçekleşen rehin alma eyleminin yanı sıra başkent
çevresinde en az altı silahlı ve üç bombalı saldırı
gerçekleştirildi.
Bir haber kaynağına göre saldırılar altı
silahlı kişi tarafından gerçekleştirildi. Fransız
polisi ayrıca iki intihar bombacısının saldırılara
katıldığını açıkladı. Yerel saatle 23:58’de ya-

yınlanan açıklamasında Fransız cumhurbaşkanı
François Hollande olağanüstü hâl (OHAL) ilan
edildiğini ve Fransa’nın tüm sınırlarının kapatıldığını açıkladı. Fransa sınırları 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa kapatıldı. En son Cezayir
Savaşı’nda tüm ülkeyi kapsayan olağanüstü hâl
ilan edilmişti.
Saldırılardan günler sonra Avrupa’nın
ortasında sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar
yapıldı. Fransa ’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra,
Paris’e 150 km uzaklıkta olan Auxerre kentine
bağlı olan Sens kasabası bugüne kadar ilk kez

uygulanan sokağa çıkma yasağının yaşandığı
belde oldu. Brüksel’de Radisson Blu Oteli’nde
kalanlara polis dışarı çıkmayın uyarısında
bulundu. Otel etrafında polis operasyonu olacağı
yapılırken, turistik merkez Grand Place’ın da
boşaltıldığı haberleri geldi. Avrupa’nın diğer ülkelerinde de korku büyüdü. Belçika başta olmak
üzere pek çok ülkenin merkezinde onlarca kişi
gözaltına alındı. Paris saldırılarını, Mali’de yine
can kayıplarıyla sonuçlanan otel baskını ve rehin
olayı izledi. İki militanın düzenlediği saldırıda 21
kişinin öldüğü duyuruldu.

62. GÜN

Atatürk minnetle anıldı
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Ulu önder Atatürk, ölüm yıldönümünde Türkiye
genelinde anıldı. Çeşitli anma etkinliklerinin düzenlendiği
10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini
yumduğu saat 9.05’de Boğaziçi Köprüsü ve D-100 Karayolu’nda vatandaşlar yolda durarak minnetlerini sundular.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında çok sayıda
motosiklet sürücüsü saat 09.05’de Boğaziçi Köprüsü’nden
geçerek anma eylemini gerçekleştirdi. Sürücüler D-100
Karayolu’nda da renkli görüntülere sahne oldu.
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Türkiye
Rus uçağını
düşürdü

Türkiye’nin, Suriye sınırında bir savaş
uçağı düşürmesiyle ulusal ve uluslar arası siyasi
gündem ısındı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan
ilk açıklamada, düşürülen uçağın “Rus uçağı” olduğu ifade edilirken bu açıklamanın daha sonra
“Rus uçağı tahmin edilen” olarak değiştirilmesi
dikkat çekti. Rusya Savunma Bakanlığı ise
Suriye’de bir uçağının düşürüldüğünü doğruladı.
NATO da Türkiye ile temasa geçti.
Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne yakın bir
noktada bulunan Suriye’nin Yamadi Köyü’ndeki
Türkmenlerin barındığı bölgeye düşen savaş
uçağının, Türkiye hava sahasını ihlal ettiği ve
angajman kuralları çerçevesinde vurularak
düşürüldüğü açıklandı. Genelkurmay, “defalarca
ikaz etmemize rağmen…” ifadesini kullandı.
Rusya’nın en çok takip edilen internet
sitesi “kommersant.ru” Erdoğan’ı sabotaj
yapmakla suçladı. Putin’den de çok sert bir
açıklama geldi. Putin, “Terörün işbirlikçileri
tarafından sırtımızdan bıçaklandık” dedi.

Antibiyotik kıyameti
Bilim insanlarının antibiyotiklerle ilgili
uyarısı dünyanın yüreğini ağzına getirdi. Tüm
diğer tedavilerin işe yaramadığı durumlarda
kullanılan en güçlü antibiyotiklere de dirençli
bakteriler bulan bilim insanları dünyanın
“antibiyotiksiz bir hayatın” eşiğinde olduğu
uyarısı yaptı.
Lancet Tıp dergisinde yayımlanan
bildiride son çare olarak başvurulan güçlü
antibiyotiklerden Colistin’e de dirençli bakterilerin Çin’de domuz ve insanlarda görüldüğü
belirtildi. Uzmanlar direncin dünya geneline
yayılabileceği ve tedavi edilemez enfeksiyonlar korkusunu yeniden uyandırdığını söylüyor.
Antibiyotik kıyameti adı da verilen

bakterilerin tedavilere tamamen direnç
geliştirmesi tıp bilimini karanlık çağlara
götürebilir. Sık görülen enfeksiyonlar yine can
alırken, antibiyotiklere bağımlı ameliyatlar
ve kanser tedavileri de tehdit altına girebilir.
Çinli bilim insanları MCR-1 adı verilen yeni gen
mutasyonunun Colistin’in bakterileri öldürmesini engellediğini tespit etti. Söz konusu gen
test edilen hayvanların beşte birinde, çiğ etin
yüzde 15’inde ve 16 hastada görüldü. Direncin
aralarında E.coli, Klebsiealla pneumoiae ve
Pseudomonas aeruginosa’nın da bulunduğu bir
dizi bakteri türüne yayıldığı belirtildi. Mutasyonun Laos ve Malezya’da da yayıldığına dair
kanıtlar var.

Dün Aylan bugün Sena
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Bodrum’un Çatalada mevkinde kayaların
arasına sıkışmış halde bulundu. Çoğunluğunu
Suriyelilerin oluşturduğu sığınmacılardan beşi
sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken,
15 kişinin kaybolduğu anlaşılmıştı.
Faciadan kurtulan Mirvan Hassan adlı
bir kadın, küçük çocuğun kimliğini Bodrum
Devlet Hastanesi’nde teşhis etti. Hassan verdiği
ifadede, “Bota binerken annesi çocuğuna
sürekli Sena diye sesleniyordu, o zaman öğrenmiştim adının Sena olduğunu” dedi.

62. GÜN

Bodrum açıklarında Suriyeli sığınmacılarla dolu bir botun alabora olmasının ardından
dört yaşında bir çocuğun cesedine ulaşılması
yine yürekleri sızlattı.
Sena isimli kız çocuğu, geçen Eylül’de
yine Bodrum sahiline cesedi vuran iki yaşındaki
Aylan Kurdi’yi anımsattı. Sena’nın cesedi
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Beyaz bir sayfa açma zamanı!
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Aralık ayında
‘Vergi ve Sosyal Güvenlikte Beyaz Sayfa’ başlıklı raporunu açıkladı. Yaklaşık
35 binin üzerinde üyesi ile Türkiye’nin en büyük akademik meslek örgütü
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 64. hükümetin açıkladığı
eylem planına ilişkin olarak, kamu alacaklarının tahsil edilmesinden, vergi
ve sosyal güvenlik alanında yapılması gerekenlere kadar birçok konu
hakkındaki görüşlerini sekiz ana başlık halinde kamuoyuna sundu. İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dr. Yahya Arıkan sekiz
başlık halinde sunulan raporla ilgili olarak, ‘’Sorunların çözümünde ilk
tercihimiz her zaman diyalog olmuştur. Ekonomik alanda yeşerecek her türlü
çalışma ve hizmet ile ilgili olarak işbirliği için de kapılarımız sonuna kadar
açıktır. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan beyaz bir sayfa için atılacak bir
adıma karşı bu meslek camiası 10 adım atar!’’ diye konuştu.

İSMMMO HABER

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İSMMMO’nun ‘Vergi ve Sosyal Güvenlikte Beyaz Sayfa’ başlıklı
raporu, ekonominin büyümesine katkı sağlayacak çözüm önerilerini içeriyor
ve vergi sisteminde yapıcı bir işleyişin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Meslektaşlarının mali idare ile mükellef arasında köprü görevinde bulunduğunu anımsatan İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, muhasebe camiasının
vergi ve sosyal güvenlik konularında en önemli sorunları ve genel olarak
yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
• Dolaylı vergilerin payının azaltılması için ÖTV’nin yeniden gözden
geçirilmesi,
• Tüketim üzerinden alınan vergilerin gözden geçirilmesi,
• Kayıt dışı ile mücadele kapsamında, verginin tabana yayılması
için daha sade bir vergi sisteminin oluşturulması, mükelleflerin gönüllü
uyumunun artırılması,
• Vergi cezalarının caydırıcı olmasını sağlayacak şekilde cezaların
yeniden yapılandırılması,
• Geçmiş yıllardan birikmiş olan vergi borçları, sosyal güvenlik prim
borçları ve idari para cezaları ile vatandaşların devlete olan tüm borçları
yeniden yapılandırılarak, borçların gerçekten ödenebileceği bir yasal düzenlemenin yapılması,
• Vergide matrah artırımı affı getirerek geçmiş yılların düzeltilmesinin sağlanması,
• İndirim, muafiyet ve istisnaların gözden geçirilerek gerekli
olanlar dışındakilerin kaldırılması,
• Vergi anlaşmazlıklarının ve uyuşmazlıklarının çabuk, ekonomik,
aynı zamanda hukuka uygun olarak çözüme kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması,
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• Vergi Usul Kanunu’nda zamanaşımının son yılı içinde takdir
komisyonuna sevk düzenlemesinin kaldırılması,
• Zamanında beyan edilmeyen ya da ödenmeyen vergi için
gecikme zammı, gecikme faizi alınırken, mükelleften fazla alınan vergilerin
iadesinde gecikme faizinden daha düşük olan tecil faizi uygulamasına son
verilmesi, fazla ödenen vergi için şartsız olarak ödeme tarihinden itibaren
gecikme zammının uygulanması,
• 6183 sayılı Kanun kapsamında uygulanan tecil müessesesinin
yeniden gözden geçirilmesi, zor durumda olan mükelleflerin tüm borçlarına
tecil hakkı getirilmesiyle, vergi affına olan ihtiyacın ortadan kaldırılması,
• Vergi incelemelerinde adaletin sağlanması, aynı sektörde yer alan
tüm mükelleflerin eş zamanlı olarak incelemeye alınması,
• Mükellefin bulunmadığından bahisle sahte belge düzenleme fiilini
işlediği kabul edilerek tüm alıcıların sahte belge kullanma fiilini işlediğine

dair tek tip incelemelerin önüne geçilmesi; iyi niyetli, gerçekten mal alan
mükellefleri sahteci olarak yaftalamasının önlenmesi,
• 1981 yılından beri uygulanmakta olan “vergi levhası asma”
yükümlülüğü 6111 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile  “Levha Bulundurma’’ yükümlülüğü haline getirilmiştir. Ticari hayatta hiçbir fonksiyonu
olmayan bu uygulamadan tamamen vazgeçilmesi,
• İşverenler tarafından personele ayni veya nakdi sağlanan yol
yardımı, yemek yardımı, konut yardımı, giyim yardımı, eğitim bursu, aile
yardımı, çocuk yardımı, gıda paketi (Ramazan Yardımı/Kumanyası) gibi
sosyal yardımlardan da gelir vergisi ve/veya SGK priminin alınmaması,
• Vergisini düzenli ödeyen ve vergi borcu olmayan işverenlere
5 puanlık SGK prim teşvikine benzer şekilde, vergi indiriminin getirilmesi
önerilmektedir.
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10 Kasım’da Ata’ya saygımızı gösterdik
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası, Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün ölümünün 77. yılında
Taksim Anıtı önüne çelenk bıraktı. İSMMMO

Başkanı Yahya Arıkan, Oda Yönetim Kurulu,
Oda Kurulları, Oda çalışanları ve çok sayıda
meslek mensubunun katıldığı tören, İstiklal
Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Mustafa

Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu
saat 09.05’te saygı duruşunda bulunan
meslek mensupları, Ata’ya bağlılıklarını bir
kez daha gösterdiler.

‘Eğitimde 1 numarayız’
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timlerine 6 binden fazla arkadaşımız katılım
sağladı. Aynı şekilde usul eğitimlerinde de
başladığından beri katılım oranı iyi gidiyor.
Bir diğer konu uzmanlıkla ile de bağlantılı mali tablo analizleri ve bilanço okuma
teknikleri üzerine eğitimler planlıyoruz.
Müşterinin itibarını kazanmak adına önemli
eğitimler olacak. Özellikle bağımsız denetim
konusunda çok sayıda çalışma ve eğitim
verdik. 15 yıl ayrımı yapılmadan, gençlerin önü kapatılmasın diye mücadelemizi
sürdürüyoruz.  Bunu gerçekleştirirken sizlerin
de sonuna kadar bu mücadelede yanımızda
yer almanız gerekmektedir. Artık mesleğin
kalitesini belirleyecek bir karar daha 1 Ocak
2016’da yürürlüğe girecek. Hizmet, Kalite
Meslek Karar...  Sizin ürettiğiniz hizmetin
doğru yapıldığına dair meslek örgütü tarafından kontroller sağlanacak.”

İSMMMO HABER

İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan,
“İSMMMO dünyada en çok eğitim yapan
meslek odası olarak birinci sıradadır” dedi.  
MMMB Derneği Pendik Şubesi’nin Agrigento
Pen Otel’de düzenlediği kahvaltıda açılış
konuşması gerçekleştiren Başkan Arıkan, İSMMMO’nun eğitimde bir marka olarak yoluna
devam ettiğini, seminerlere gerçekleştirilen
katılımlarla bilgilerin yeniden tazelendiğini
ifade etti.  Arıkan,  “Artık tek başınıza bu işi
sürdürme şansınız yok. Bir yandan danışmanlık yapan, bir yandan finansal tablo
hazırlayan, bir yandan da bu finansal tabloları denetleyen kurumlar ortaya çıkarmak
zorundayız. Anlattıklarımız hayata geçmeye
başladı. Geleceği gören arkadaşlarımız var.
İSMMMO dünyada en çok eğitim yapan
meslek odası olarak birinci sıradayız. Hem de
ücretsiz eğitim veriyoruz.  E-uygulamalar eği-
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‘Üniversite özgürleşirse
toplum da özgürleşir’
DEFNE DOĞAN
Üniversite Öğretim Üyeleri
Derneği (ÜNİVDER) Başkanı
Üniversiteler, Türkiye’nin sosyal, kültürel
Prof. Dr. Tahsin Yeşildere,
ve siyasal sorunlarına çözüm üretecek bilim
yuvalarıdır… Özgürlüğü yaşamsal önem taşır.
bugün üniversitelerin eleştiri
gücü ve cesareti olmayan sessiz Üniversiteleri bağımsız olmayan, üretemeyen
bir toplumla ilgili beklentileri de yükseltmemek
kurumlara dönüştürüldüğünü
gerekir. Türkiye’de yükseköğretime talep arttıkça
düşünüyor. Yeşildere, vakıf
adım başı bir üniversite tabelasına rastlanır hale
üniversiteleriyle ilgili planlanan geldi. Peki eğitim kalitesi aynı hızda ve oranda
yükseliyor mu? Üniversitelerimiz, özgürce bilimyönetmelik değişikliği ile
sel araştırmalar yaparak toplumun her kesimine
tablonun daha da kararabileceği katkı sağlıyor mu? Toplumsal birikime ve devlet
uyarısını yapıyor.
politikalarının oluşmasına yön verebilecek
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düşünce ve ifadeler, üniversitelerde özgürce
dile getiriliyor mu?.. Üniversite Öğretim Üyeleri
Derneği (ÜNİVDER) Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere’nin geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan
uyarısına bakılırsa durumumuz pek de parlak
değil. Yeşildere, “YÖK’ün üniversitelerin elini
kolunu bağladığını” belirterek Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik öngören
yönetmelikte değişiklik taslağı ile durumun daha
da vahim hale geleceği uyarısını yaptı. Buna
göre, ‘muhalif’ bulunan üniversitelerin kapısına
kilit vurulabilecek, akademik özgürlük bedeli
yüksek bir lükse dönüştürülecek.
Prof. Dr. Yeşildere, Türkiye’nin uluslararası
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ÖZGÜRLÜKLERİN SAVUNUCUSU
Prof. Dr. Tahsin Yeşildere; sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi akademik  
camiada aktif bir akademisyen. İstanbul Üniversitesi’nde anabilim dalı başkanlığı,
fakülte kurul, yönetim kurulu üyelikleri, İstanbul Üniversitesi senatörlüğü, İstanbul
Üniversitesi Spor Birliği’nde uzun süre genel kaptanlık, genel sekreter ve başkanlık
görevleri yaptı. Özellikle birinci profesyonel ligde kadın basketbol takımının yöneticiliği görevlerini yürüttü. Beşiktaş için bazı projelerde çalıştı, halen BJK Divan Kurulu
üyesi. Yeşildere’nin 78 ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi var; 4 ders kitabı, 6
adet ders notları, İngilizce kitaplardan çeviri editörlüğü yaptığı 8 mesleki kitabı da
bulunuyor.
Yeşildere, toplumsal sorunlara da daima duyarlı oldu. Özgürlükçü Anayasa
Platformu kurucusu olarak birçok toplantı, rapor ve bildiri çalışmasının içinde bulundu. 78’liler vakfı üyesi ve 1980 askeri darbesi sonrası 1980-1984 yılları arasında
Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan işkenceleri araştırmak üzere Geçmiş ile Yüzleşme
Adaleti Arama Komisyonu’nun kurulmasında çalıştı ve bu komisyonda aktif görev
yaptı. Kürt sorunu çözüm önerileri konusunda kongre,  konferanslarda yer aldı. Çok
dilli eğitim konusunda yurt dışı bağlantılı çalışmalar yaptı ve yapmaya devam ediyor.
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arenada da gurur duyacağı sayılı bilim insanlarından biri...
Hayvan refahı, veteriner halk sağlığı, hayvan ve toplum sağlığı, hayvansal gıdaların güvenliği, hayvan refahı ile çevre-insan hayvan ilişkilerinin yükseltilmesi uzmanlık alanı olarak
özetlenebilir. Ancak Yeşildere’nin omuz verdiği, toplumsal
kalkınma odaklı üretken yapılar, sadece akademik alanlarla
sınırlı değil. Birçok demokratik kitle örgütü, meslek odası,
platform, kuruluş ve gruba üyeliği var. Uzmanlık alanında
faaliyet gösteren meslek odasında 2 yıl genel sekreterlik, 18
yıl başkanlık yaptı. Uzun süre İstanbul Sağlık Meslek Odaları
Koordinasyon Kurulu’nu (SMOK), İstanbul Meslek Odaları
Koordinasyonu’nu (İMOK) yönetti ve İstanbul İli Sağlık
Komisyonu’nda görev yaptı. Öğretim Üyeleri Derneği’nde,
1989 yılında kuruluşundan bugüne değin çeşitli kademelerde
görev yaptı. 6 senedir de başkanlığını yürütüyor. Prof. Dr.
Tahsin Yeşildere, İSMMMO Yaşam’ın üniversiteler ve YÖK,
eğitimde kalite tartışmaları yanı sıra kendi çalışmalarına
ilişkin sorularını yanıtladı.
Nasıl bir üniversite sistemi olmalı? YÖK, nasıl
etkiliyor?
Üniversite üst düzeyde eğitim öğretim yapması
yanında özgürce bilimsel araştırmalar yapan, ürettiği bilimi
toplumun her kesimine, onların kültürel, sosyal, siyasal,
sanatsal ve teknolojik yönden de gelişmelerine aktaran üst
seviyede nitelikli insan gücü yetiştiren toplumun önemli
kurumlarından biridir… Her konuda gerek topluma ve devlet
politikaların oluşmasına yön verebilecek düşünce ve ifadelerin
önemli kaynağı üniversitelerdir. Üniversite bu işlevleri ile
evrensel yapıya sahip kurumlardır. Özgürce bilim üretirken
her türlü düşüncenin de özgürce tartışılabileceği kurumlardır;
öyle de olmalılar…
Ancak bugün üniversiteler özerk kurumlar olmadığı
için, vazgeçilmez değerleri tartışmada geç kalınıyor ve
üniversiteler akademik özgürlük ve özerklik açısından
zedelendiği için eleştiri gücü ve cesaretini de maalesef
bulamıyor. Üniversitelerdeki sessizlik toplumsal yozlaşmanın
da bir parçası oldu. YÖK varlığı ile üniversiteleri, sessiz ve
iç dinamikleri etkileyemeyen kurumlar haline getirmiştir.
En son örnek ODTÜ’de yaşandı. ODTÜ’ye kayyum atanması
gibi siyasi mecradan aldığı direktifler ile üniversite üzerinde
baskıları arttırmak istiyor.
Vakıf üniversiteleri bu tablonun neresinde?
YÖK’ün vakıf üniversitesi adı altında, kâr amaçlı ve
devletin olanaklarından yararlanan özel üniversitele-
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rin yolunu açtığını belirtmiştiniz.
Vakıf üniversitelerinin yapısına baktığımızda genellikle mülk ve sermaye sahipleri
tarafından önce bir vakıf kurulduğunu veya
önceden kurulmuş vakfın YÖK’ün 56.maddesine
dayanılarak bünyesinde bir de üniversite kurduğunu görmekteyiz. Vakıflar tarafından kurulan
üniversiteler tıpkı birçok devlet üniversitelerinde
olduğu gibi genel olarak bilginin geliştirilmesi,
bilimsel araştırmaların sağlanması, yayılması ve
buna uygun akademik kadroların yetiştirilmesi
amacını taşısa da pratikte ise tam tersi bir amaç
işlerlik kazanmıştır. Öğrenciler müşteri, öğretim
elemanlarından temizlik işçisine kadar bütün
çalışanlar da neoliberal piyasanın tasarruf ve
kâr sağlama ihtiyacına cevap verecek bir döngü
aracının unsurlarıdır. Bu nedenle vakıf üniversitelerin çoğu için pratikte özel üniversite, ‘bir
cepten çıkan paranın diğer cebe girdiği’ yerler
diye adlandırılması hiç de yanlış bir kavram
değildir. Tabii istisna olan ve dünya üniversiteleri
sıralamalarında üst sıralarda yer alan bazı vakıf
üniversitelerinin bu kavramın dışında tutulması
gerekir. Vakıf üniversitelerinin, hem YÖK hem
4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi oluşu
pratikte çalışanlar açısından birçok sorunu ve ayrımcılık ilişkilerini beraberinde getirmektedir…
Üniversiteleri bir toplumda süreğen bir
aydınlanmanın, özgür düşüncenin aynası olarak
görmek gerekir. Oysa devlet üniversiteleri bir
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yana vakıf üniversitelerinin çok önemli kısmının
böylesi bir ortamdan çok uzak olduğu görülmektedir.
Artık Türkiye’de adım başı özel
üniversite var. Çok sayıda üniversiteye
sahip olmamız eğitimde nasıl sonuçlar
doğuruyor?
Türkiye’de artan bir yükseköğretim talebi
var. Bu talep doğal olarak okullaşma oranının
yükselmesini zorluyor. Yeni açılan devlet ve
özel-vakıf üniversitelerin hiçbir üniversiter kriter
gözetilmeden açıldığı için istenilen nitelikte eğitim –öğretim verememesi endişeleri de giderek
arttırıyor. Yukarıda belirttiğim gibi vakıf üniversitesi adı altında evrensel üniversite kriterlerini
bırakın hiçbir üniversiter kimliğe sahip olmayan
özel üniversitelerin açılmış olması endişe verici
bir durumdur. Yükseköğretim bütçesine baktığımızda; 2002 yılında 2 milyar 495 milyon 967
bin 700 TL iken, 2014’te 16 milyar 939 milyon
10 bin TL olarak öngörülmüştür. Üniversitelerin
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan (GSYH) 2002 yılında aldığı pay yüzde 0,71 iken, bu oran 2014’te
yüzde 0,99 oldu. Devlet üniversitesi sayısı 2015
Mayıs ayı itibari ile 109’a ulaşmıştır. Üniversiteye ayrılan kaynak üniversite sayısının artışına
paralel olarak arttırılmamıştır. Türkiye’deki vakıf
üniversitelerinin sayısı da artmış ve bugün 76’
ya ulaşmıştır. 8 adet de vakıf meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Türkiye’de yükseköğretimde

6.5 milyon öğrencinin var olduğu belirtilmektedir. Bu sayıdaki genç TÜİK verilerinde işsizler
yüzdesi içinde yer almamaktadır.
Üniversite sayısı artınca rekabet de
artıyor.
Gelişmiş ülkelerde üniversitelerdeki araştırmaların üniversitelerden endüstriye kayması,
üniversite ve endüstri işbirliğinin artışı, ekonomik
bağımlılık sorumluluğu gibi Bologna ve Lizbon
süreçlerinin üniversitelerimiz üzerindeki olumlu/
olumsuz etkileri de önem kazanıyor. Yıllardan
beri bu dış gündem baskısına içerde de siyasi
iktidarların baskısı ekleniyor.
Siyasi iktidar baskısı ile her üniversitenin
yeni bir YÖK haline getirilmiş olması, rektörlerin
yetkileri ve merkezci yapısı başlı başına endişe
verici bir durumdur. Bugünlerde YÖK, intihal
olayları, öğretim üyelerinin atılması gibi disiplin
yönetmeliğindeki bazı yetkilerini üniversitelere
devretmek istiyor. Bununla, üniversitelere
yetkiler dağıtılıyor YÖK merkezi yapısını terk
ediyor gibi algılar yaratılıyor. Geçen 34 yıl içinde
bir YÖK yerine birçok üniversite YÖK haline
getirildi. İşte bu nedenler ile sistem değişmeden
özerk-demokratik bir üniversite oluşmadan,
akademik özgürlükler tam anlamı ile kazanılmadan yapılan her işlem yeni bir baskı, yeni bir
sorundur.
AKP hükümeti YÖK’ü kaldırmayı
vaat etmişti. Sizce neden iktidarlar bunu

KASIM - ARALIK 2015

KASIM - ARALIK 2015

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği’nin (ÜNİVDER) 1217 üyesi bulunmaktadır.
Üyelerin yüzde 98’ini Yard. Doç. Dr, Doç. Dr.
ve Profesörler oluşturmaktadır. Üyelerin yüzde
99’u İstanbul’daki değişik üniversitelerde görev
yapmaktadırlar. Hemen hemen yarı yarıya kadın
erkek üye sayısı ile örnek bir dernektir. Hatta
yönetim kurulunda şu anda dört kadın üç erkek
öğretim üyesi görev almıştır.
Derneğimizin, her bilim alanından
öğretim elemanı üye profiline sahip bulunması
nedeni ile bu nitelikli insan gücünü toplumun
yararına her alanda kullanmaktayız. Anayasal,
siyasal, kültürel, sanatsal faaliyetlerimiz yanında
YÖK sistemi, eğitim-öğretim, öğrenci sorunları,
akademisyenlerin özlük hakları, mobbing olayları,
intihal (bilimsel aşırma) gibi çok önemli akademik
sorunlara çözüm üretme girişimleri de yapmaktayız. Bu çalışmaları yaparken üniversiteler, değişik
sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile işbirliği
de yapmaktayız. İSMMMO da bu örgütler arasında
yer almaktadır.
Çok yoğun çalıştığınızdan eminiz.
Nasıl dinleniyorsunuz? Kendinize ve ailenize, sevdiklerinize zaman ayırabildiğinizde
neler yapmayı seviyorsunuz?
Yaşamım içinde eşimin ve kızımın yerini
hep önemsemişimdir. Onlarsız hayatı düşünemiyorum. İstenilen düzeyde olamasa da onlara
zaman ayırmak onlar ile birlikte olmak yaşamıma
güç katmıştır. Özellikle eşimin güçlü desteği,
özgürlükçü yapısı olmasa bu kadar yükün altından
kalkmam mümkün olamazdı. Bu kadar işimin arasında arada bir olsa da onlara sürprizler yapmak
beni her zaman mutlu etmiştir. Onlar ile yemek
yemek, sinemaya gitmek, çarşı -pazar gezmek,
plansız, programsız olsa da yurtiçi, yurtdışı güzel
köşelere seyahat etmek vazgeçilmezlerim arasındadır. En son birlikte 10 gün Sicilya Adası’na gittik.
Muhteşem bir seyahat oldu bizim için. Değişik
kültürleri görmek, dans, müzik eşliğinde eğlenmek
hobilerimiz arasındadır. Mümkün olduğunca kitap
okumak, her alanda yenilikleri takip etmek,
müzik dinlemek beni dinlendirmektedir.

‘İSMMMO, 		
ÖRNEK BIR
AKADEMIK 		
MESLEK ODASI’
Prof. Dr. Yeşildere, İSMMMO’nun
faaliyetlerini ilk kurulduğu yıllardan beri takip
ettiğini belirtirken Başkan Yahya Arıkan’ın
o dönemden bugünlere kadar toplumsal
sorunlara sahip çıkarken mesleklerinin ve
örgütlenmelerinin gelişmesi için üstün gayret
sarf ettiğini ifade ediyor. İMOK bünyesinde pek
çok etkinlikte omuz omuza mücadele verdiği
İSMMMO yönetiminin yeni bilimsel ve yasal
gelişmeleri üyelerine aktardığı etkinliklerde
büyük başarı sağladığını ifade eden Tahsin Yeşildere, “Yahya başkan ve odanızın kurullarda
görev almış meslektaşları, İSMMMO’yu örnek
bir akademik meslek odası yapısına getirdi”
diyor.  İSMMMO’nun toplumsal sorumluluğunu
da yerine getirdiğinin altını çizen Yeşildere,
Oda’nın, meslek odalarının salt üyelerinin hak
ve menfaati açısından değil, demokrasinin
eksiksiz işleyebilmesi açısından da son derece
önemli işlevlere diğer meslek odaları ile
beraber sahip çıktığını kaydediyor.Yeşildere,
İSMMMO Yaşam dergisini ise şu sözlerle değerlendiriyor: “İSMMMO üyelerinin dayanılmaz
mesleki sorunları arasına İSMMMO Yaşam’ın
bir renk kattığını düşünüyorum. Yansıttığınız
birçok değişik konular ile üyelerinizin sosyal,
kültürel, sanatsal gelişimine katkılar sunarak
güzel bir iş yapıyorsunuz candan kutlarım.
Yaşam, oldukça kaliteli, seçici ve zevkli, üstelik
çok özenle hazırlanan bir yayın organı. Ben de
zevkle okuyor ve izliyorum.”
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yapmaya yanaşmıyor?
12 Eylül ile başlayan ve takip eden süreçte
sistematik biçimde uygulanan politikalarla üniversitelerin asli nitelik ve işlevlerinde ortaya çıkan
erozyonun telafi edilebilmesi için, siyaset, din ve
piyasanın kıskacındaki üniversiteyi baskılardan
arındırma, özgürleştirme yerine bu dönemde
de ele geçirme siyaseti baskın oldu. En kötüsü
askeri darbeyi eleştiren, YÖK’ün darbenin ürünü
olduğunu söyleyen ve kapatılacağını belirten AKP
zihniyeti YÖK’ü daha otoriter ve baskıcı bir hale
getirerek kendi siyasi vesayeti altına almış oldu.
Bu dönemde nitelikli öğretim elemanının
üniversitede yaşamını sürdürmesi zorlaştı ve özel
sektöre kaçış hızlandı… Gelinen aşamada her
üniversite, kendi içinde bir YÖK haline geldi, bu
haliyle sorunlar çözülemediği gibi katlanarak
arttı…
YÖK, ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik Taslağı’nı askıya çıkardı.
Yönetmelik metnine ilişkin görüş ve önerilerinizi öğrenebilir miyiz?
Her ne kadar vakıf üniversitelerine karşı
olsam da taslakta yer alan düzenlemeler, YÖK
bir iktidar organı olarak işlev gördüğü sürece,
iktidarın hedef aldığı akademisyenlere ve akademik kuruluşlara yönelik baskı ve yaptırımlar uygulamasını kolaylaştıracaktır. Kâr amaçlı kuruluşlar
olan özel üniversitelerin kontenjan sınırlandırılması gibi yaptırımlar karşısında bile duramadıkları
göz önünde tutulduğunda, bir kapatma tehdidi
karşısında öğretim elemanlarını veya akademik
özgürlük gibi olmazsa olmaz ilkeleri korumaları
beklenemez. İktidarın özel üniversitelere yönelik
sert müdahaleleri “muhalif” olduğu düşünülen
öğretim elemanlarının işlerine son verilmesini
kolaylaştıracaktır… İlk aşamada hedef alınacak
vakıf-özel üniversiteler kabaca belli olsa da, daha
sonra başka üniversitelerin veya “muhalif” olduğu
düşünülen öğretim elemanlarının hedef alınacağını
kestirmek zor değildir.
ÜNİVDER’in kaç üyesi bulunuyor?
Faaliyetlerinden söz edebilir misiniz?
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Türk işi
restorasyon!

Restorasyon sonrası
İshakpaşa Sarayı

Restorasyon öncesi
İshakpaşa Sarayı

KAPAK

GAYE DELEN
Cumbalı evler, perili köşkler, ahşap sanatının envai çeşidi, Arnavut kaldırımlı sokaklar,
dik yokuşlar... Ahh o eski İstanbul evleri...
Hepsi şiir ve romanlarda kaldı. Çoğu hızla yok
olurken, kalanlar da pek çok sorunla boğuşuyor. Tarihi, ahşap ve kagir evler ve kültürel
miras birer birer yok oluyor.
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Oysa kültür mirasının devam ettirilmesi
için tarihi ve eski evlerin korunması çok önemli.
İstanbul büyürken ve emlak atağına kalkarken
tarihi yapılar ise hiç düşünülmüyor. Geçen yıllar
İstanbul’un şiirlere romanlara ilham veren bu
manzarasını alıp götürüyor. Ancak her şeye
karşın eski İstanbul’un birkaç örneğini Üsküdar,
Eyüp, Beşiktaş, Fatih, Sarıyer gibi yerlerde
görmek mümkün. Ama onların da durumu çok

iyi değil. Kimisi çökme aşamasında kimisi de
yıkık dökük durumda ayakta zor duruyor...
İstanbul’da tarihi mirası bir bir yok
olurken hatalı restorasyonlar da son dönemde
gündemi meşgul ediyor. İstanbul surları,
Beyoğlu’ndaki binalar, Yedikule Bostanları
gibi imara açılmasına tepki gösterilen alanlar,
restorasyon sırasında yanan Haydarpaşa Tren
Garı, etkin koruma tedbirleri alınmadığı için
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Kültürel ve tarihi
mirasımız; şehirleşme
ve rant ekonomisinin
pençesinde... İstanbul
büyüyüp emlak atağına
kalkarken tarihi yapılar ise
hiç düşünülmüyor. Kimisi
çökme aşamasında kimisi
de restore ediliyor. Ancak
restorasyonlarda yapılan
geri dönüşü olmayan
tahribatlar da tepki
çekiyor.
uygulamalar hatta ödül alan uygulamalar da
olduğunu söylemek gerekir.

TARİHİ TALAN
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RANT EKONOMİSİ PATLADI
Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını
Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin,
İstanbul’un tarihi çevreleri, ahşap binaları, kıvrımlı
sokakları ve özenli işçiliğiyle hayranlık uyandırdığını söylüyor. İstanbul’un eski semt ve mahallele-

KAPAK

yangında tahrip olan Galatasaray
Üniversitesi gibi örnekler İstanbul
sevdalılarının içini acıtıyor. Son olarak
da Şile Kalesi’ndeki ‘traji komik’
restorasyon büyük tepki topladı. Aslına
uygun restore edilmediği, çizgi film
kahramanı Sünger Bob’a benzetildiği
pek çok yerde yazıldı çizildi.  Buna
karşın, İstanbul’da restorasyonda iyi

Adeta açık hava müzesi olan ülkemiz ve
İstanbul, taşınmaz kültür varlığı açısından bir
hayli zengin. Ancak bunların gelecek nesillere
aktarılması için daha dikkatli olmak gerekiyor.
İstanbul’un 8 bin 500 yıllık geçmişi var. Ancak bu
tarihi güzelliğin karşısında rant ekonomisi duruyor.
Doğanın milyonlarca yılda yarattığı ve bir dantel
zarifliğine sahip şehrin boğazlar dahil pek çok yeri
adeta bir talan altında.
Diğer yandan restorasyonlarda yapılan
geri dönüşü olmayan tahribatlar var. İşin uzmanı
olmayan şirketlere gelişi güzel verilen ihaleler
sonucunda pek çok tarihi bina eski halini aratır duruma geliyor. Restorasyon konusunda kurumların
ihaleyi uzmanlığa göre değil de, en düşük rakama
göre vermesi diğer kanayan bir yara...

rini incelemek ve keşfetmek, yaşadığımız şehrin
bugününü anlamaya, kendimizi tanımaya da
yardımcı.
Peki, Türkiye’de tarihi ev sınıfında kaç yapı
bulunuyor? Şahin’in Kültür ve Turizm Bakanlığı
2015 yılı Ağustos ayı sonu resmi verilerine
dayandırdığı bilgiye göre, Türkiye genelinde tescilli
taşınmaz kültür varlığı sivil mimarlık örneği yapı
sayısı 64 bin 832, İstanbul genelinde taşınmaz
Serhat Şahin
kültür varlığı sivil mimarlık örneği yapı sayısı ise
25 bin.
Kültür varlıkları insan yaratıcılığının en
değerli ürünleri. Toplumları uygarlığa götüren
yol da kültürden geçiyor. Ne yazık ki, Türkiye’de
kültür varlığı koruma bilinci istenilen düzeyde değil. Serhat Şahin, burada halkın kişisel
sorumluluğu yanında bundan da öte bu bilinci
yaratma ve yaymayla görevli kişilerin ve öğretim
kurumlarının sorumluluğu olduğunu vurguluyor.
Şahin, “Kültür varlıklarının nitelik ve niceliği
açısından dünyanın en zengin topraklarına sahip
olan ülkemiz insanını, bu konuda en kısa sürede
bilinçlendirmek, bunun külfetine katlanmak, kendi
ulusumuza ve gelecek kuşaklara karşı görevimiz
olduğu kadar bu mirası insanlığa bırakan kişi ve
toplumlara karşı da borcumuzdur” diyor.
Şahin’e göre, İstanbul’u tarihin anılarıyla
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AHŞAP EVLER NASIL KURTULUR?

KAPAK

Saadet Güner

Kişilerin sahip olduğu tarihi evler genel
olarak ikinci derece tarihi eser kategorisinde
yer alıyor. 2. derece tarihi eserler, asıl hüviyetini
muhafaza ile birlikte ufak tefek değişiklikler
yapılabilen yapılar oluyor. Restorasyonu esnasında
dış görünümünün korunması istenmekle birlikte,
taşıyıcı sistemi, iç bölmeleri gibi detayları değiştirilebilecek tarihi yapılar. Hatta gerekli durumlarda
yapı yıkılıp tekrardan yapılabiliyor. Peki, ahşap
evler nasıl kurtulur? KUMİD (Kültürel Mirasın Dostları Derneği) Başkanı Saadet Güner, bu konuda
şunları anlatıyor:
l Kamu yetkilileri, restore edilmiş ve
iyileştirilmiş bölgelerdeki sakinlerin artan kiraları
ödeyememeleri ve yaşadıkları yeri terk etmek
zorunda bırakılmaları gibi sonuçlar veren serbest
piyasa yasalarını önlemek için araya girmeli.
l Kültür Bakanlığı bütçesi kamuya ait
binaların restorasyonuna ayrılmış. Özel mülkler
için kullanılmıyor. Ancak çok istisnai durumlarda,
bölgesel bir yenileme çalışması sırasında, fakirlik
belgesi gösterildiğinde şahıslara ait binaların restorasyonu da yapılabiliyor. Restorasyon maliyetlerinin yüzde 10’unu Kültür ve Turizm Bakanlığı
karşılıyor.
l Ayrıca TOKİ de 2005 yılından bu yana
bakımsızlık yüzünden yıkılmaya yüz tutmuş tarihi
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konak ve yalıların restorasyonuna destek veriyor.
2005’ten bu yana büyük çoğunluğu İstanbul’da olmak üzere toplam 235 projeye destek veren TOKİ,
toplam 17 milyon TL’nin üzerinde de kredi verdi.
Krediden yararlanan projeler, İstanbul’da Sarıyer,
Eyüp, Kuzguncuk, Arnavutköy’deki binalar...
l Önceden bu evlerde yaşayanlar restorasyon için 35-40 bin TL’yi bulan projeleri hazırlayıp
izin için Anıtlar Kurulu’na başvuruyor ve 1-2 yıl
arasında verilecek izni bekliyordu. Yapılan iyileştirme sonucu hangi yenilikleri yapmak istediklerini
anlattıkları bir dilekçe, fotoğraflar ve 500 TL harç
ödeyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma
Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’ne (KUDEB)
başvuruyor ve bir-iki hafta içinde izinlerini
alıyorlar.
l Ayrıca bankalar da restorasyon kredisi
vermeye başladı. Avrupa Birliği, restorasyon ve
konservasyon projelerine yönelik hibe fonları
veriyor.
l Ancak bu tür kolaylıklar sonrasında 2.
derecedeki sit alanlarındaki tarihi binaların geri
dönülmez bir şekilde tahrip olmasından endişe
duyuyoruz. Bu tür tahsislerin tarihi ev sahiplerinin
haklarının yanı sıra kültürel mirasın korunması gerektiği düşünülerek bir denge kurularak verilmesi
gerekir.”

yaşatmak toplumumuz açısından bir
ulusal kültür sorunu. Şahin, şu görüşleri dile getiriyor: “Kuşkusuz olumsuz
uygulamaların nedenleri içinde
sadece ulusal kültür değil, genel
olarak ülkemizde tarihsel ve estetik
amaçlara yönelmemiş genel kültür
yokluğu da var. Ekonomik koşulları
ve yoğun göç sorununu da buna eklediğimiz zaman maalesef bugünkü
tutuma ulaşıyoruz. Günümüzde neo
liberal ekonomi kökenli estetikten
uzak hoyrat mimari var.
Bu arsa spekülasyonu eksenli
ve üretimden yoksun rant ekonomisi ile doğanın milyonlarca yılda
yarattığı İstanbul ve Boğaziçi sahilleri
son 30-35 yıl içinde kademeli olarak
doldurulmakta, bu plansız uygulama
halkın denizden yararlandırılması
olarak reklam edilmektedir. Oysa,
asıl amacın bu dolgu sahaların
önüne sıra sıra residans, yat limanları
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Hatay Arkeoloji
Müzesi’ndeki
mozaiklerin öncesi
ve sonrası.

yapmak bu sahaları gümrüksüz alan ilan edip,
yabancı yatlara pazarlamak olduğu açık bir
gerçektir. Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme
adı altında Sulukule’de uygulanan dönüşüm,
rant ekonomisinin en iyi örneğidir. Tarlabaşı ve
Ayvansaray projeleri ve tüm baskıcı uygulamalara direnen Fener-Balat bölgesi yaşayanlarının
toplumsal sosyolojik dramı, İstanbul’un tarihi
çevresinin rant ekonomisi baskısı altında kaldığının diğer önemli örnekleridir.”

ASLINA UYGUN OLMASI ÖNEMLİ
Kültürel Mirasın Dostları Derneği  

(KUMİD)  Başkanı Saadet Güner de, sadece
İstanbul’da değil ülke genelinde kültürel-doğal
mirasımızı tehdit eden dört ana etken bulunduğunu belirterek, bunları “Aslına uygun olmayan
koruma onarım, kısıtlı zamanda yapılan restorasyon, tarihi ve doğal mirasımızın bulunduğu
alanların imara açılması ve kültürel miras risk
yönetiminin göz ardı edilmesi’ olarak sıralıyor.
Güner,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
2013 verilerine göre, Türkiye’de korumaya
alınan tescilli eser sayısının 94 bin 290 iken
bunlardan 29 bin 165’inin İstanbul’da bulun-

İzmir’de

duğunu aktarıyor. Kamuya ait eski ve ahşap
150 yıllık
kültür mirasımızın aslına uygun restore edilmesi
bina iş
gerektiğini vurgulayan Saadet Güner, şunları
makineleriyle
söylüyor:
yıkıldı.
“Yaşayan kültürel miras toplumun
kullanımına sunulmalı. Ahşap yapıların korunması ve onarımında Türkiye’nin taraf olduğu
‘Venedik Tüzüğü’ , Uluslararası Anıtlar ve Sitler
Kurulu’nun  ‘Uluslararası Ahşap Birliği Tüzüğü:
Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler
dikkate alınmalı. Örneğin, tarihi yapı ve sitlerin Sümela Manastırı
korunmasından sorumlu kuruluşlar, onarım için restorasyonunda
kaçak kat çıkıldı.
uygun ahşapların bulundurulduğu depoların

KAPAK
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oluşturulmasını desteklemeli.
Ahşap yapıların korunması ve onarımı için gerekli uygun ağaçların
sağlanabilmesi için yedek orman
alanları oluşturulması ve mevcut
orman ve koruların korunması
desteklenmeli.
Bireylerin sahip olduğu sivil
eski ahşap mimarı mirasımızın
korunmasına yönelik çalışmalar
iyileştirilmeli. Bu tür iyileştirmelerin tarihi ev sahiplerinin haklarının
yanı sıra kültürel mirasın korunması gerekliliği arasında bir denge
kurularak ve bu dengeyi kesinlikle
bozmadan  geliştirilmesi gerekir.”

‘KALİFİYE ELEMAN SORUNU YAŞIYORUZ’

KAPAK

Mahir Kaplan

Restorasyon projeleri gerçekleştiren Umart
Mimarlık’ın Kurucusu Restorasyon Uzmanı ve
İnşaat Mühendisi Mahir Kaplan, şu görüşleri dile
getiriyor:
lRestorasyon başlı başına uzmanlık gerektiren bir uygulama dalıdır. Ayrı bir kültür ve bakış
açısı ister. Çalışmaların her aşamasının tecrübeli ve
uzman kadrolarca yapılması çok önemli. Genelde
bizdeki sorunlar hep bu temel ilkeden kaynaklanıyor. Maalesef bizde her sektörde olduğu gibi
sürecin sadece iş ve ticaret olarak ele alınması
beraberinde büyük sorunları getirmektedir.
Restorasyon konusunda haddini bilmek çok önemli
bir prensiptir. Tecrübe edinmediğiniz bir konuda
geri durmayı, konusunda uzman ekiplerden veya
kişilerden destek almayı bilmek gerekir.
l Restorasyon işlerinin uzmanlık ve tecrübe
gerektiren kadrolarca hassasiyetle yapılması
beraberinde farklı maliyetleri de ortaya çıkarıyor.
Özellikle maliyetlerde işçilik ön planda. Kendi ülke
koşullarımıza göre normal inşaat maliyetlerinin
epey üstünde olmakla birlikte Avrupa standartlarına göre çok uygun maliyetlerdeyiz. Doğru
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yorum ve tekniklerle hazırlanmış olan restorasyon
projelerinin maliyetinin daha uygun olabileceğine
inanıyorum. Bazen çok yanlış projelerle gereksiz
harcamaların yapıldığını veya çok kısa zamanda
tekrar maliyet gerektiren sorunlarla karşılaşıldığını
görmekteyiz.
l Restorasyonda yaşadığımız en ciddi
sıkıntılardan biri, kalifiye eleman sorunu. Bu konunun
süreklilik anlamında daha son 15 yıldır gündemde
olması sebebiyle piyasa da konusunda uzman eleman
sıkıntısını devam etmektedir. Uygulanan proje sayılarının artması bu sorunun çözümünde çok önemli.
l Tarihi yapıların restorasyonu kadar içinde
yaşanması ve kullanılması da bir o kadar önemli.
Tarihi yapılarda yaşamak ayrı bir kültür ve bilinç
ister. Özellikle bu yapılarda yaşayanların mümkün
mertebe güncel ihtiyaçlarını yapının özgünlüğüne
saygı duyarak ve yapıyı sahiplenerek karşılaması
gerekir. Bu tarihi belgeleri korumak önce yapıyı
kullananın sorumluluğunda olması gerektiği
bilincini toplumumuza yaymak zorundayız. Ancak
o zaman bu yapıları daha uzun yıllar daha az
maliyetlerle koruyabiliriz.”

YASAL DÜZENLEMEYE
İHTİYAÇ VAR
Çevre ve Kültür Değerlerini
Koruma ve Tanıtma Vakfı  (ÇEKÜL),  
kültür değerleri konusunda en çok
çalışan sivil toplum kuruluşlarından
biri. Vakıf yetkilileri, kültürel miras
konusunda sınırlı kalmış geleneksel
dokunun hızla azaldığını belirtiyor.
Çekül yetkilileri, iyi niyetle bir dizi
yasa bulunmasının kültürel mirası
korumaya yetmediğini belirtiyorlar.
Yetkililer, tarihi mirasın gelecek
nesillere iletilebilmesi için neler
yapılması gerektiği konusunda ise
şunları söylüyor: “Hızla doğanın
niteliğinin korunması buna uygun
yaşanan çevrelerin oluşturulması
olmadan bu uygarlıklar coğrafyasına toprağın altında ve üstündeki
varlıklar sağlıksız gelişmeye
direnecek noktadan uzaklaşmaktadır. Artık ulusal boyutta yasal
düzenlemelerden nitelikli eğitime
ve uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu
ulusal ve uluslararası bir politikayla
mümkündür.”
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RESTORASYON FACİALARI
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rasyonların kurbanı oldu. Taş işlemeciliğinin en
harika örneği olan ‘Çarşı Kapı’ yıllar önce yapılan
yanlış müdahaleler neticesinde çökme tehlikesi
geçirdi. Mimari yapı bel verdi. Yanlış müdahaleler
maalesef tarihi eseri yıprattı.
l ŞİLE KALESİ: 2000 yıllık bir geçmişe
sahip olan kalenin eski halinden eser kalmadı.
Kalenin son hali halkın da tepkisini çekiyor.
Kalenin yeni hali çizgi film karakteri Sünger
Bob’a benzetiliyor.
l HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ:
Hatay’daki dünyanın ikinci büyük mozaik sergileme alanına sahip müzede, taşınma sırasında
yaşananlar bir skandala neden oldu. Müzedeki
mozaiklerin büyük bir çoğunluğu yanlış restore
edilince, eski hali ile yeni hali arasında çok ciddi
farklar oluştu.
l İSHAK PAŞA SARAYI: Ağrı’daki
İshak Paşa Sarayı’nın cam tavanı da restorasyon
facialarından. Sarayı görmeye gelen turistler
tarafından da yadırganan şeffaf cam tavan,
sarayın tarihi dokusuna aykırı.
l URFA KALESİ: Şanlıurfa’daki bin
200 yıllık Urfa Kalesi, 2013 yılında aşırı yağışlar

nedeniyle çökmeye başlayınca restorasyona
girdi. Ancak restorasyon sırasında beyaz beton
taşlar kullanılınca kalenin bir bölümü aykırı bir
görüntüye büründü ve tarihi dokusunu yitirdi.
l TEKFUR SARAYI: Bizanslılar tarafından inşa edilen saray,  geçirdiği restorasyondan
sonra daha çok temalı bir tatil köyüne benziyor.
Bizans dönemine ait olan bu sarayın restorasyonunda o dönemde olması imkansız olan, ahşap
pencereler ve parlak korkuluklar gibi hem tarihi
hem mimari hatalar yapıldı.

l APOLLON TAPINAĞI: Çanakkale’de
bulunan tarihi Apollon Tapınağı’nın restorasyonu
sırasında mermer tozu yüklü tonlarca ağırlıktaki
TIR, tapınağın üzerine çıkarıldı. Yetmezmiş gibi
basamakların restorasyonu sırasında da kullanılan beyaz beton nedeniyle tarihi tapınağın son
görünümünde eski halinden eser yok.
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Ülkemizde bugüne kadar yapılan ve
tartışılan kötü restorasyonların pek çok örneği
var. İşte restorasyon faciaları:
l SÜMELA MANASTIRI: Trabzon’un
simgelerinden biri sayılan Sümela Manastırı’nda
40 yıl süren ve 2007’de tamamlanan çalışmaların sonucunda manastırın duvarları betonla
örüldü. Onarım çalışmalarında yerli taş yerine,
Bayburt’tan kamyonlarla getirilen yontulmuş taş
kullanıldı. Pencere önleri çimentoyla kaplandı.
Manastıra kaçak kat çıkıldı.
l KÜLLİYE: Eskişehir’in Seyitgazi
ilçesindeki Seyyid Battal Gazi Külliyesi, restorasyon sonrasında orijinal halinden çok farklı
bir hale getirildi. Normalde mermer olan külliye
sütunlarının yerine beton sütunlar inşa edildi.
Eserin içine Amerikan tarzı mutfak ve modern
tuvaletler yapıldı.
l İZNİK: İznik’teki Ayasofya Müzesi’nin restorasyon çalışmaları sırasında müzenin
kubbelerinin onarımında harç kullanıldı ve eser
üzerindeki tüm açıklıklara cam yerleştirildi.
l DİVRİĞİ CAMİİ: Sivas’taki Divriği
Ulu Cami, bugüne kadar yapılan hatalı resto-

Aspendos’un restorasyonunda mermer kullanılması tepki çekmişti.
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‘Muhalifiz, agresifiz
ama adaletliyiz’
Merkezin solunda daha çok sosyal
demokrat seçmenlere hitap eden
bir gazete, Yurt... Yeni göreve
gelen Genel Yayın Yönetmeni Veysi
Şahin, ses getiren haberlere imza
atarak, gündemi belirleyen gazete
olmak istediklerini söylüyor. Veysi
Şahin, “Haksızlıklara karşı susmayacağız” “ diyor.  
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AYŞEGÜL EMİR
“Bağımsız, halkçı ve muhalif...” Son
dönemde sık sık gündeme gelen Yurt Gazetesi böyle tanımlanıyor. Merkezin solunda
daha çok sosyal demokrat seçmenlere hitap
eden bir gazete. Basın dünyasında ayrı
bir yeri var. 2012 yılında yayın hayatına
başlayan Yurt Gazetesi’nin Kurucusu Durdu
Özbolat. ‘Bağımsız halk gazetesi’ sloganını
kullanan Yurt’un yönetim ekibi üç ay önce

değişti. Yılların deneyimli gazetecisi Veysi
Şahin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi.
Şahin, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek
Okulu’nda eğitimine başladı. İstanbul
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun
oldu. Gazeteciliğe daha üniversitenin birinci
sınıfındayken başladı. Günaydın, Anadolu
Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Hürriyet, Milliyet
ve Akşam gazetelerinde çalıştı. Üç aydır da
Yurt Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni
olarak görev yapıyor. Veysi Şahin, gazete
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ÜÇ AY İZİN YAPMADAN ÇALIŞTIK
Boş vaktiniz kalıyor mu? Boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Pek boş vaktim kalmıyor açıkçası. Zaten Yurt Gazetesi’nde göreve geldikten sonraki ilk 3
ayı izin yapmadan geçirdik. Seçim süreci çok yoğun çalışma gerektirdi. Şimdi haftada bir günü
kendime ayırıp dinlenmeye çalışıyorum. Özellikle doğada vakit geçirmeyi, arabayla şehir dışına
yol yapmayı, yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. İyi bir gazete yapmak tüm zamanımızı alıyor
şimdilik. Ama önümüzdeki günlerde, tempomuzun biraz daha düştüğü günlerimiz olursa tabii ki
Türkiye’nin yakın siyasi tarihiyle ilgili bir çalışma yapmayı ve bir kitap yazmayı düşünüyorum.
hedefiniz ne olacak?
Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak yoğun bir günlük tempomuz var. Türkiye’nin
çok hızlı değişen gündemine yetişmeye, olayları
doğru bir şekilde değerlendirmeye ve yorumlamaya çalışıyoruz. Gazetede köşe yazarlığı da
yapıyorum. Haftanın 3 günü yazılarım yayınlanıyor. Reel politikayı takip ediyoruz, özellikle siyasi
partilerin gündemi bizim için önemli. Gelişmeleri
sıcağı sıcağına yorumlayıp okuyucularımıza aktarmaya çalışıyoruz. Tabi burada sadece bugünü
değerlendirmeyi değil, geleceği de etkileyecek
politikaları öngörüp okuyucuya yarına dair bir
projeksiyon sunmayı da amaçlıyoruz. Editoryal
bağımsızlığı yüksek bir gazete yapmaya çalışı-

yoruz. Biz bugüne kadar yaptığımız gibi muhalif
yayın yapma hakkımızı kullanmaya devam
edeceğiz. Kavga etmeden, haksızlık yapmadan,
yapılanları küçümsemeden ama yanlışları da
eleştirerek fikri katkımızı sunuyoruz. Sunmaya
da devam edeceğiz. Tabii ki gerçekleri savunarak, iftiradan uzak, ezilenin yanında durarak.
Hedefimiz öncelikle okuyucumuza iyi bir gazete
yapmak. Yıllardır sadakatle bizi takip eden okuyucularımıza en başta gelen görevimiz budur, iyi
bir gazete ve doğru bir habercilik yapmak.. İkinci
hedefimiz ise tabi ki tirajımızı arttırmak. Üçüncü
olarak, kamuoyunda etkili bir yayıncılık yaparak,
ses getiren haberlere imza atmayı ve gündemi
belirleyen bir gazete olmayı hedefliyoruz.
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olarak olaylara muhalif hatta agresif baktıklarını söylüyor. Şahin, “Ama adaletli bakıyoruz.
İddialara karşı muhataplarına mutlaka mikrofon
tutuyoruz. Bugüne kadar bu ilkelerden geri adım
atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Bu
duruşumuz aynı kararlılıkla sürecek. Haksızlıklara karşı susmayacağız. Yolsuzluklara, adam kayırmalara, hukuksuzluklara göz yummayacağız.
Çünkü Yurt, Türkiye’nin gazetesidir. Kimsesizlerin
kimsesidir. ‘Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır’ prensibini var gücüyle savunan gazetedir”
diyor. Şahin’le, kariyerini, Yurt Gazetesini, medya
sektörünü ve ülke gündemini konuştuk.
Gazeteci olmaya nasıl karar verdiniz?
Gazeteci olmaya daha lisedeyken karar
vermiştim. Gazeteciliği bana sevdiren ve özendiren geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci abimiz
Hüseyin Akşit oldu. Aynı mahallede oturuyorduk,
onun boynunda fotoğraf makinesi ve ceplerine
bir sürü şey doldurduğu yeleğiyle dolaşması
dikkatimi çekmiş, mesleğe ilgi duymamı sağlamıştı. O yıllarda amatörce fotoğraflar çekiyor,
folklorik derlemeler yapıyordum. Sonuçta süreç
bu noktaya getirdi.
Yeni görevinize gelecek olursak...
Yayın yönetmeni olarak yeni dönemde
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‘OĞLUM KENDİ HAYALLERİNİN
PEŞİNDEN GİTSİN İSTERİM’
Bir oğlunuz olduğunu biliyoruz. Oğlunuzun da gazeteci olmasını
ister misiniz?
18 yaşında bir oğlum var, Can Arda… Lise son sınıfta okuyor. Bu yıl
üniversite sınavına girecek. Geleceği ve işi konusunda kendisi kararını verecek.
Ama beni gördükten sonra gazeteciliği seçeceğini sanmıyorum. Bilişim ve İletişim
Hukuku okumak gibi hedefleri var. Bana özeneceğine kendi hayallerinin peşinden
gitmesini isterim.
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Yurt Gazetesi’ni nerede konumluyorsunuz?
Gazetede yeni dönemde farklı şeyler görüyor olacak
mıyız?
Yurt Gazetesi bugün merkezin solunda diyebileceğimiz,
daha çok sosyal demokrat seçmenlere hitap eden bir gazete. Demokrasiye, insan haklarına, inanç ve fikir özgürlüğüne inanıyor.
Cumhuriyetin değerlerine bağlı laikliği savunuyor. Kadınların
ve gençlerin bu toplumdaki öneminin farkında. Ama bugün bizi
sadece CHP’liler değil, MHP’liler ve HDP’liler de okuyor. Hatta
AKP kanadının da meraktan Yurt Gazetesi’ni takip ettiğini söyleyebiliriz…Yurt Gazetesi olarak aslında istediğimiz şey çok basit;
biz soru sorma hakkımızı kullanmak ve korkmadan yazmak
istiyoruz. Bizi kimsenin tehdit etmediği, ötekileştirmediği bir
ortamda haber yazmak ve haberi kamuoyuna olabildiğince yalın
haliyle sunmak istiyoruz.
Zindanlara karşı olduğumuz gibi, düşüncenin ifade
edilmesine yönelik konulan engellere de karşıyız. Biz ülkemizde çoğulculuk, çok seslilik egemen olsun istiyoruz. Dinimizin,
mezhebimizin, ırkımızın sorgulanmadığı, Atatürk değerlerinin
hâkim olduğu bir Türkiye istiyoruz. Günümüz gazetecileri, soru
sorma hakkını layıkıyla kullanamıyor ve görevini yerine getiremiyor. Oysa biz ayna olmalıyız. Büyüğü küçük, küçüğü büyük
gösteren değil, olanı yalın haliyle okuruna sunan bir gazete
olmak istiyoruz. Uzlaşmak aynılaşmak değildir. Farklılıkları
muhafaza ederek birlikte yaşamak iradesini ortaya koymaktır.
Bu ortamı sağlamak, herkesin olduğu kadar siyasal iktidarların
da görevidir diye düşünüyoruz.
Türkiye’de genel olarak medya sektörünü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de medya sektörü çok zor bir dönemden geçiyor.
Bir yanda kutuplaşmalar var, sektör neredeyse ikiye ayrılmış
durumda. Eskiden bu kadar keskin ayrımlar, karşıtlıklar yoktu.
Şimdi iktidara yakın olanlar ve mesafeli olanlar şeklinde büyük
bir bölünme var. Bu iki kesimin arasında uçurum var. Eskiden
medya sektörü bu kadar bölünmüş değildi. Farklı görüşteki
gazetelerde çalışsalar da insanlar arkadaşlık edebiliyordu. Şimdi
bu arkadaşlıklar, yakınlıklar kalmadı. Ayrıca iş bulma imkânları
giderek zorlaştı. Üniversitelerde çok sayıda iletişim fakültesi
var. Buralardan her yıl yüzlerce gazeteci adayı mezun oluyor
ama iş bulmakta zorlanıyorlar. Çünkü çalışacak, gazete veya
dergi sayısı aynı hızla artmıyor. Tabi internet sitelerinin varlığı
bir avantaj. Çok sayıda haber sitesi var ama buralar da yeterli
istihdam sağlanamıyor.
Ekonomi gazeteciliği daha bağımsız bir alan olsa da siyasi
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‘İSMMMO’NUN BİLGİ
PAYLAŞIMLARI ÇOK YARARLI’
İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
Mesleki çalışmalarını çok önemli buluyorum. İSMMMO’nun çalışmalarını daha çok internet sitesi üzerinden takip edebiliyorum. Özellikle
site tasarımını ve güncel bilgi paylaşımlarını başarılı buluyorum. Bizim
de ağırlıklı olarak ekonomi ve buna bağlı günlük ekonomi haberleri için
başvuru kaynağı olarak gördüğümüz, sıklıkla inceleyip bilgi aldığımız bir
site. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
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kayıpları yaşadık. Seçim telaşına düşen Türkiye,
bölgesindeki pozisyonunu hızla kaybetti. İktidarın
yanlış dış politikaları sonucunda, komşuları ile
sıfır sorundan, herkesle kavgalı komşu konumuna doğru dikey iniş yapan Türkiye, çevresinde
yeni bir dünya kurulurken, ‘yalnız ve güzel
ülke’ye dönüştü. Dönüp bugüne baktığımızda
Avrupa’yı saran göçmenlerden kurtulmak için 3
milyar Euro vererek bize iyi davranan Almanya
liderliğindeki AB ülkelerinin 72 engelli vize
serbestisini saymazsak Türkiye, Suriye konusunda
kaybeden tek ülke konumunda. Amerika-İngiltere-İsrail troykası ile ilişkilerini yeniden tesis
etme gayretiyle ’yeni angajman’ kuralları kisvesi
altında Suriye sınırında Rus uçağını düşüren
Türkiye, Rusya ve Putin’in sert çıkışları ve bir dizi
ambargo, kısıtlama gibi eylem kararlarıyla karşı
karşıya kaldı. Türkiye’nin bir an önce kendini
toparlaması ve rehavetten kurtulması lazım. Yeni
hükümetin artık hızla topluma güven vermesi
gerekiyor. Yoksa Suriye krizi, düşürülen Rus uçağı
ile birlikte gerilen ilişkiler, Rusya’nın uyguladığı
ambargo, AB ile yaşanan gerilim, vizesiz geçişte
istenen yeni 72 maddelik tedbirler ve IŞİD petro-

lünün Türkiye tarafından satın alındığı iddiaları
Türkiye’yi dünya kamuoyunda zora sokacak.
Türk ekonomisine gelecek olursak?
Son dönemdeki ekonomi politikalarını nasıl
yorumlarsınız?
2015 ekonomik açıdan zor bir yıl oldu.
Uygulanan ekonomi politikaları bu yıl yaşanan
zorluklardan birebir etkilendi. Türk lirasının
değer kaybıyla birlikte özellikle dolar ve Euro’da
yaşanan yükseliş, faizlerin artması, enflasyonun
yükselmesi hükümetin uyguladığı ekonomi programının dışına çıkmasına neden oldu. Şu anda
yeni kurulan hükümet 2016 yılının bütçesini ve
ekonomi politikalarını belirlemeye çalışıyor. 2015
yılının son aylarına asgari ücret tartışmaları damgasını vurdu. CHP’nin gündeme getirdiği asgari
ücret zammını AKP de kendi seçim programına
koydu. Önümüzdeki aydan itibaren asgari ücretin
1300 liraya çıkarılması bekleniyor. Bu beraberinde zincirleme reaksiyonları da getirecek. Tek
parti hükümetinin yarattığı iyimserlik havasının
geçici olduğunu düşünüyorum. 2016’da Türkiye
ekonomisini zor ama çok zor günler bekliyor
kanaatindeyim.
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gelişmelerden çok etkilendiğini düşünüyorum.
Ekonomi muhabirleri haber kaynağına ulaşmak
için bakanlıklar ve müsteşarlıklarla sıkı bağlar
kurmak zorunda. Özel sektörde ise şirketlerden
kaynaklanan haberlerde etik kurallara biraz
daha dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Gelişen teknoloji ve sosyal medya
yazılı basını zorluyor. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Evet doğru ama henüz yazılı basının yerini
alamadılar. Çok ciddi bir rekabet var. Özellikle
gençlerin gazete okumayı bıraktıklarını, haberleri
internet üzerinden takip ettiklerini görüyoruz.
Herkesin elinde cep telefonu var. Gazetelerin ve
haber sitelerinin son dakika gelişmelerini takip
ederek anında haber alıyorlar. Sosyal medya
daha çok en son dakika haberlerin öğrenildiği bir
kulvar haline geldi.
Türkiye’nin siyasi gidişatını nasıl
görüyorsunuz? Yeni kurulan hükümeti
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye zorlu bir süreçten geçti, doğrudur.
7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde çok farklı
bir atmosfer yaşadık. Zor günlerden geçtik, can
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Çocukların sentetik belası
Türkiye’de 24’ü Sağlık
Bakanlığı’na bağlı 37
AMATEM (Alkol ve Madde
Bağımlılığı Tedavi Merkezi) var. Bonzai gibi
sentetik ucuz uyuşturucuların artmasıyla gençler
ve çocuklar büyük risk
altında. AMATEM’lerde
2015’te 10 bine yakın
kişinin yatarak tedavi
gördüğü tahmin ediliyor. Sadece İstanbul’da
hakkında uyuşturucudan
işlem yapılan çocuk sayısı
40 bini bulurken, merkezlerin yetersizliği de
ortada...

DOSYA

GÜLŞEN KANDEMİR
Market alışverişinden sonra 3.5 yaşındaki
oğlumu, küçük bir parka oynamaya götürdüm.
Parka gider gitmez bir akrabamızı görüp yanına
oturdum ve sohbet etmeye başladık. Benden bir
müddet sonra gelen bir kadın da Nadiye Teyze’ye selam verip, bizim bankın kenarına ilişti.
Hal-hatır sorduktan sonra Nadiye Teyze “Ne oldu
oğlan çalışıyor mu?” diye sordu. İşte bu soru; bir
aile trajedisinin kapağını açtı. Adının Fatma olduğunu öğrendiğim hanım anlatmaya başladı. “O
hiç doğru çalışır mı? 1-2 ay çalışıp işten ayrılıyor.
Aldığı para kendine yetmiyor zaten. Olmadı para
için benim gırtlağımı sıkıyor. Babasından zaten
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hiç hayır yok… Yıllar önce boşandık; biraz da
oğlanın böyle olmasının nedeni o. Babası ‘Benim
öyle bir oğlum yok, gebersin’ diyor. Ben de artık
ne yapacağımı şaşırdım!!!”

‘KOLUMU BİLE KIRDI’
Bir anneden duyduğum bu sözlerle önce
kanım dondu. Ancak merakıma engel olamayarak kadına sorduğum birkaç sorudan sonra
konuyu Fatma Hanım anlatmaya devam ediyor:
“Ah kızım sadece içki, sigara olsa yine iyi…
Oğlum uyuşturucu kullanıyor. Buralarda her
sokak başında satılan ‘bonza mi ne’ o haplardan
içiyor. Zaten onlardan içince hiçbir şey denilmiyor. Kaç kez camı-pencereyi indirdi. Beni de

dövdü, kolumu bile kırdı. Ama ne yaparsın evlat;
atsan atılmıyor. Ama bazen çekip gideyim de
izimi kaybettireyim diyorum.” Çaresiz annenin
anlattığına göre oğlu ‘bağımlılık’ tedavisinin
adını bile ettirmiyor.

“BONZAİ KULLANIYOR”
Fatma Hanım’ın iki çocuğundan biri olan
19 yaşındaki Kasım, Türkiye’de uyuşturucu
bağımlısı olan milyonlarca gençten biri… Üstelik
son yıllarda uyuşturucu yaşı o kadar düştü ki,
ilkokullara kadar indi. Özellikle de yeni nesil
sentetik uyuşturucular, gençlerin ve çocukların
yeni celladı olmuş durumda… Türkiye’de halen
net olarak kaç uyuşturucu bağımlısı olduğunu
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kimse bilmiyor. Bunun nedeni ise, bağımlıların çok azının bağımlılık tedavisini
kabul etmesi… Suça bulaşanlar ya da uyuşturucu nedeniyle ölenler kayıtlara
geçiyor ama bağımlıların birçoğu tedaviyi kabul etmediği ve suça bulaşmadığı
müddetçe kayıtlara geçmiyor.

ÖLÜMLER ARTTI
Resmi rakamlara göre, 2013 yılında uyuşturucudan ölen sayısı 150
bin civarındayken, 2015’te bu sayı 400 bini aşmış durumda. Uzmanlara göre
sentetik uyuşturucu kaynaklı ölüm sayısı diğer yıllara nazaran 5 kat artmış
durumda. Türkiye genelinde 24’ü Sağlık Bakanlığı’na, 13’ü ise üniversite ve
özel sektöre ait 37 adet alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele merkezi var.
Merkezlerde ortalama yatılı tedavi süresi ise 21 gün. Ancak bu merkezlerde bu
yıl tam olarak kaç kişinin tedavi gördüğü bilinmiyor. Ancak 2013 yılı rakamları
baz alındığında bile Türkiye’de bağımlılık merkezlerinde tedavi görenlerin
sayısının çığ gibi arttığı ortaya çıkıyor. Kamuoyu adeta bir ‘kara kutu’ olan
bağımlılık merkezleri ile ilgili tedavi rakamlarını TBMM’de 2013’te dönemin
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök’ün soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu’ndan öğrendi. 2007 yılında madde bağımlılığı merkezlerinde tedavi görenlerin sayısı 38 bin iken, 2013’te bu rakam 7 kat artarak 258
bin 441’e yükseldi. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2014’te alkol ve
uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle hakkında işlem yapılan kişi sayısı 276
bin. Bunlardan 50 binini ise çocuklar oluşturuyor. Uyuşturucu ve alkol kullanımı
nedeniyle hakkında işlem yapılan 50 bin çocuğun 40 bini İstanbul’da yaşıyor.
Cezaevlerindeki 152 bin hükümlü ve tutuklunun yüzde 35’ini de madde kullanma ve satma suçundan gözaltına alınanlar oluşturuyor.

MERAK EN BÜYÜK NEDEN
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Prof. Dr. Nevzat TARHAN/ Üsküdar Üniversitesi
Rektörü, Prikiyatrist
Uyuşturucu ile mücadelede aileye çok büyük görev düşüyor.
Uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesinde ailelerin çocuklarına karşı “pozitif ebeveynlik” yaklaşımı önemli. Pozitif ebeveynlik
çocuğun her dediğini yapmak ya da ona aşırı disiplin uygulamak
değildir. Çocuğunuzu önemsediğinizi ve ne yaptığıyla ilgilendiğinizi
gösterin. Çocuğun yaşadığı sorunların çözümü için ilk başvuracağı kişiler aile üyeleri… Aileler, çocukla her zaman konuşmalı,
iletişime açık olmalı. Bağımlılığın önlenmesi için en önemli üç şey;
iletişim, iletişim, iletişimdir. Ancak, çocukla konuşurken kullanılan
dil çok önemli. Vücut diline önem verin. Sakin bir çocuk konuşurken
gülümseyecek ve sizinle göz teması kurarak öfke belirtisi göstermeyecektir. Bu öfke belirtileri ayak sallama ve vurma olabilir. Ses
tonunuz sakin ve sevecen olmalı. Çocuklar büyüklerin davranışlarını
örnek alır. Eğer stres altında olduğunuz zamanlarda alkol kullanıyor, sakinleştirici veya uyuşturucu alıyorsanız çocuğunuza kötü
örnek olursunuz. Ebeveyn olarak uyuşturucu konusunda öncelikle
siz doğru bilgi sahibi olun. Hangi maddeler ve türevleri yasadışı
öğrenin. Çocuğunuzun da bunların yasadışı olduğunu kavradığından emin olun. Eğer yakalanırlarsa cezai yaptırımla karşı karşıya
olduklarını anlatın. Satıcılar çocuklarınıza derslerinde daha başarılı
olacaklarını söyleyerek uyuşturucu madde satabilirler. Onları “bir
kereden bir şey olmaz” diyerek kandırabilirler. Çocuğunuzun
bu teklifleri her maddenin herkes üzerinde farklı etkilere sahip
olduğunu bilerek reddetmesini sağlayın. Spor veya diğer hobilerle
zamanlarını geçirmeleri için onları cesaretlendirin.

Tarhan

DOSYA

Peki neden çocuklar ve gençler madde bağımlısı oluyorlar. Yapılan
araştırmaların çoğu, çocuklarda ve gençlerde madde kullanımının en önemli
nedeninin “merak” olduğunu gösteriyor. Aslında ülkemizde Avrupa ülkelerine
göre ergen ve gençler arasında alkol ve yasadışı madde kullanımı
daha düşük düzeylerde ama genç nüfusun ülkemizdeki çokluğu göz
önüne alındığında önemli bir tehlike ile karşı karşıya kaldığımız da
ortada. Ülkemizde gençler arasında yapılan çalışmalarda yarısından
fazlasının sigara deneyiminin olduğu, ilköğretimde ise yaşam boyu
en az bir kez tütün kullanma oranının yüzde 16 olduğu görülüyor.
Gençler arasında yaşam boyu en az bir kez alkol kullanımı yüzde
35-45, esrar kullanımı yüzde 4, uçucu madde kullanımı yüzde 4,
Gürol ekstazi kullanımının ise yüzde 2-2.5 olduğu araştırmalarda ortaya
çıkıyor. BATEM ( Bağımlılık Tanı ve Tedavi Merkezi) uzmanlarından
Defne Tamar Gürol, “Ergenlik ve gençlik biyolojik, bilişsel ve sosyal alanlarda
değişikliklerin olduğu bir dönem. Gençler bu dönemde alkol ve madde kullanımını da içeren yeni durumlarla karşılaşırlar. Biyolojik ve sosyal değişikliklerin
yarattığı stresi azaltmak, arkadaş baskısı ve bir gruba dahil olma isteği de mad-

DOĞRU ÖRNEK OLUN,
DOĞRU ILETIŞIM KURUN
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KULLANIM YAŞI 	
DÜŞÜYOR

DOSYA

Atasoy

Prof. Dr. Sevil ATASOY/ Üsküdar Üniversitesi
Suç Önleme Merkezi Müdürü, Adli Tıp Uzmanı
Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de
uyuşturucu kullanımı artıyor. Bunun başlıca nedenlerinden
biri genç nüfusumuzdaki artış. Takdir edersiniz ki, uyuşturucuya başlama yaşı da giderek düşüyor. Bu da beklenen
bir gelişme. Maddeye taleple mücadelenin okul önceye
çekilmesi ve merak uyandırma potansiyeli olan maddenin
zararları yerine problem çözme, stresle başa çıkma, sağlıklı
yaşam becerileri gibi konuların aile içinde ele alınmasını
sağlamak gerekir. Uyuşturucu ile mücadelede Türkiye’nin
de aralarında bulunduğu 190 ülkede uluslararası düzeyde
çalışmalar yürütülüyor. Uyuşturucu madde kullanımını
engellemenin yanı sıra gerekli tüm önlemlerin alınması
şart. Madde bağımlılarının suçlu olarak değil hasta olarak
kabul edilmeleri gerekiyor. Bağımlıların tedavi edilmeleri,
yardım almaları sağlanmalı ve toplumdan dışlamak yerine
sosyal hayata karışmalarını sağlamak gerekir. Nasıl kalp
ya da kanser hastalarına ceza vermeyi düşünmek akıldışı
bir durumsa madde bağımlılarını hapsetmek, bu kişilerin
tedavilerine yasal engel koymak insan ve hasta haklarına
karşı bir uygulamadır. Madde bağımlısı kişilerin her türlü
hizmetten yararlanmaları gerekir. Madde bağımlılığı bilime
dayalı yöntemlerle önlenmelidir. Bağımlıların cezalandırılması faydadan çok zarar getirir. Bağımlı insan bir beyin
hastalığına tutulmuştur. Bağımlılıkla mücadelede ve tedavide
yasal, ahlaki çerçeveden çıkılarak sorun bilimsel çerçeveye
yerleştirildiğinde doğru adım atılacaktır.
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de kullanımına başlamada diğer önemli nedenler…  Başlama nedeni ne olursa olsun
madde kullanmaya başlama, artan bir madde kullanımına ve diğer suç oluşturan
olaylara neden olabilir. Az ya da çok kullandıkları bir dönem sonrası gençlerin büyük
çoğunluğu madde kullanmaya devam etmiyor elbette. Ancak 12-18 yaş aralığında
alkol ya da diğer maddeleri denemek yaşla beraber belirgin artış gösteriyor” diye
gençleri bekleyen tehlikeyi anlatıyor.

ÇOCUKLARDAKİ RİSKLER
Çocuk ve gençlerde bazı gruplar alkol ve madde kullanımı açısından genel topluma göre daha fazla risk altında. Okuldan uzaklaştırılmış ya da tastikname almış,
okuldan kaçan, suça karışmış ya da karakolluk olmuş, evden kaçan, evsiz ve madde
kullanan kardeşi olanlar bu savunmasız gruplara örnek verilebilir. Erken çocukluk
döneminde öfkeli ve sinirli olan, davranış bozukluğu gösterenler, duygularını ifade
etmekte güçlük çekenler, stresle başa çıkamayan, problem çözme becerisi zayıf olan,
okul başarısı düşük olan gençlerde risk artıyor. Gece özellikle müzik partileri için
dışarı çıkan ve geç saatlere kadar eve dönmeyen gençler de oldukça riskli bir grubu
oluşturur. Gençleri etkisi altına alan alt kültürler önemlidir. Örneğin son yıllarda ekstazi kullanımındaki artış, techno müzik ve dansla yakın ilişki göstermişti. Arkadaşları
madde kullanan çocuk ve gençlerde riskin yüksek olması da beklenen bir durum.

DOĞRU İLETİŞİM ÖNEMLİ
Çocukları madde bağımlılığından uzak tutmak için en önemli görev ailelere
düşüyor. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aile
ilişkileri zayıf çocukların, yanlış arkadaşlıklar ile önce gizli depresyona sonra da uyuşturucuya yöneldiğini belirtiyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, uyuşturucu ile mücadelenin
önce ailede başladığını belirterek ailelere, çocukla doğru iletişim kurmaları önerisinde
bulunuyor.  Prof. Dr. Tarhan, pozitif ebeveyn olmanın yollarını şöyle anlattı: “Pozitif
ebeveynlik çocuğun her dediğini yapmak ya da ona aşırı disiplin uygulamak değildir.
Çocuğunuzu önemsediğinizi ve ne yaptığıyla ilgilendiğinizi gösterin. Çocuklarınıza
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nutuk vermek yerine onlarla karşılıklı konuşun ve iletişim kanallarını sürekli açık tutun. Her zaman sorduğu sorulara bir yanıtınız
olmasa da sorduğu ya da söylediği şeylere dikkat gösterin. Onları
aşağılar biçimde konuşmayın, sorgu memuru gibi davranmayın.
Uyuşturucular ve hayat hakkında bildikleri sizleri şaşırtabilir.”

HASTANE SAYISI YETERSİZ
Önlemlerinize rağmen çocuğunuz uyuşturucu ile temas
kurabilir. Bu durumu da ilk saptaması gerekenler ebeveynler…
Anormal derecede uyku ve uyuşukluk hali, okul başarısındaki
düşüş, geç saatlere kadar uyanık kalma, sıra dışı kıyafetlere
düşkünlük, yalan söyleme, hırsızlık, arkadaşlarla sohbette gizli ve
şifreli konuşma gibi birçok belirtiyi aileler sakinlikle değerlendirmeli ve ilgili merkezlere başvurmalılar. Ancak şunu da söylemeliyiz
ki; Türkiye’de madde bağımlılığı ile ilgili mücadele merkezlerinin
sayısı yetersiz. Düşünün ki Türkiye’de 24’i Sağlık Bakanlığı’na
bağlı 13’si üniversite ve özel sektörlere sağlı yalnızca 37 merkez
var. Sağlık Bakanlığı’na bağlı en bilinen AMATEM (Alkol ve Madde
Bağımlılığı Tedavi Merkezi), Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi’ne bağlı olanı… Ancak halen İstanbul’da üçü Bakanlık’a bağlı, biri de özel, ikisi üniversiteleri bağlı altı AMATEM
bulunuyor. 22 ilde AMATEM olduğunu belirtelim. Bu merkezlerde
yatarak tedavi ortalama 21 gün sürüyor. Ancak Sağlık Bakanlığı
ve üniversitelere bağlı merkezlerde yer bulunamazken; özeller
ise çok pahalı… 2014 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre 2013
yılında 25 bağımlılık tedavi merkezinde 7 bin 897 hasta yatarak
tedavi gördü. 2015 yılı rakamları henüz yayınlamamakla birlikte
merkezlere ne kadar talep olduğunu Manisa AMATEM rakamları
gösteriyor. Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ziya Tay, 2015 yılının
ilk 11 ayında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM birimine 410’u kadın 12 bin 202’ü erkek olmak üzere toplam
12 bin 612 kişinin başvurduğunu açıkladı. Bu başvuranlardan bin
96 kişinin yatarak tedavi gördüğünü belirtelim.

REHABİLİTASYON ALANI YETERSİZ
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Doç. Dr. Zeki YÜNCÜ/ Ege Üniversitesi Hastanesi Egebam ve
Çocuk Psikiyatrisi Öğretim Üyesi
Ülkemizde uyuşturucuya bağlı ölüm sayısında yıllar içinde çok büyük bir
artış olduğunu görüyoruz. Örneğin 2013 yılı rakamlarının 150 civarında olduğunu, 2014 yılı rakamlarının 400 civarına yükseldiğini, 2015 yılındaki rakamların
daha yıl bitmemesine rağmen geçen yıllara nazaran çok daha yukarıda olduğunu
görüyoruz. Çocuklarının uyuşturucu kullandığını tespit eden ailelerin önce kendilerine dönüp şunu düşünmesi lazım; ‘ben galiba çocuk yönetiminde bazı hatalar
yaptım bu hataların ne olduğunu biliyorum ya da bilmiyorum ancak bu noktada
benim profesyonel bir destek almam gerekir çocuğum tedaviye gelmek istemiyor,
ben gideyim bir danışman ile görüşeyim acaba nerede hata yapıyorum ya da
çocuğum için en doğru yaklaşım ne olabilir onu anlayayım’ deyip bir danışmana
başvurması gerekir. Televizyon ve gazetelerde sentetik uyuşturucudan kaynaklı
ölüm haberlerinin sık sık yer almasıyla uyuşturucu kullanan kişiler uyuşturucu ile
mücadele merkezlerine daha çok başvuruyor. Uyuşturucu tedavi merkezlerinde ve
poliklinik hasta başvuru sayılarında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Bağımlılar
merkezlerimize başvurmaktan çekinmemeli. Tıbbın her alanında hasta ve hekim
arasındaki durum aslında bir sırdır. Hasta ile hekim arasındaki görüşmeler hekim
tarafından saklanılması gereken bilgilerdir. Bu bilgiler ancak hastanın lehine olacak
şekilde adli merciye yansıtılır. Çoğu zaman ‘sanki ben hastaneye tedavi amaçlı
başvurursam hastane kayıtlarından benim kişisel bilgilerime ulaşırlar ve adli takibe
uğrarım, işe girmeye çalıştığımda yarın öbür gün bu benim veya işverenimin karşısına çıkar, kamuda çalışamam, doktor olamam, mühendis olamam’ gibi bir takım
düşünceler olabilir. Hekim bu sırrı saklamak zorundadır. Eğer hekim bu sırrı ortaya
çıkarırsa yasa gereği suç işlemiş olur. Bu bilgi hastanın izini olmadan paylaşılamaz.
Herhangi bir madde bağımlısı vatandaşımız hiçbir korku olmadan hastanelerin ilgili
bölümlerine giderek tedavi sürecine başlayabilirler.

Yüncü

DOSYA

Ege Üniversitesi Hastanesi Egebam ve Çocuk Psikiyatrisi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Yüncü, madde bağımlılığı tedavi
merkezlerinin sayısında bir artış olmasını sevindirici buluyor ama
görüşlerini şöyle sürdürüyor: “Bu sevindirici bir gelişme olsa da
sunulan hizmetler henüz belli bir standarda ulaşmamıştır. Bu
konuda alınması gereken mesafe vardır. Ayrıca rehabilitasyon alanında ilerleme kaydedilmelidir. Rehabilitasyon alanı da üzerinde
çalışılması gereken bir alandır. Öte yandan ergenler için dizayn
edilmiş tedavi merkezi sayısı da son derece yetersizdir.”

HASTA BILGILERINI 			
‘SIR’ GIBI SAKLIYORUZ
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Duygularını şiire döküyor
O, duygu yoğunluğu
yaşadığı her anda
ya da içindeki
fırtınaları dindirmek
istediğinde kaleme
sarılıyor... Daha
çok sevgiye dair
yazıyor... Şiire
meraklı meslek
mensuplarından
olan Recep Cengiz
Biçer’in 119
şiirden oluşan
kitabı ‘Dünden
Bugüne’ yayınlandı.
Kitabın gelirini
kanseri yenen
eşinin ameliyatına
harcayacak.
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GAYE DELEN
Recep Cengiz Biçer, şair ruhlu meslek mensuplarından… Şiire tutkusunu ‘yazarak’ taçlandıran Biçer,
119 şiirden oluşan ilk şiir kitabı Dünden Bugüne’yi de
çıkardı.
Biçer, 1958 İstanbul doğumlu. Gündüz çalışmak
zorunda olduğundan, sınava girerek Beyoğlu Akşam
Ticaret Lisesi’nde okumaya başlamış. Dört yıllık bu okulu
sorunsuz bitirmiş. Üçüncü sınıftayken evlenmiş. Okul
bitince Açık Öğretim
İktisat Fakültesi’ne
başlamış. Ancak  evlilik,
çocuk ve okul bir arada
yürümeyince okulu
üçüncü sınıfta bırakmak
zorunda kalmış.
Recep Cengiz
Biçer, mesleğe Taksim’de
ofisi olan mali müşavir
bir akrabasının kendisini
firmanın muhasebe bölümüne yerleştirmesiyle
1983 yılında başlamış.

Biçer, “Ben kendimi kurumuş bir sonbahar yaprağı
gibi görüyordum o zamanlar. Esen rüzgarlar beni bu
mesleğin içine itti adeta. Oysa ben küçükken her nedense belki de Atatürk’e olan sevgimden  subay olmak
isterdim. Ama mesleğimi hep sevdim. Ve hep severek
yaptım işimi” diye anlatıyor.
O adeta mesleğin gelişimine tanıklık edenlerden
biri. Başta İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan ve çevresindekilerin büyük çabaları ile muhasebecilik mesleğinin
ülkemizde kendine saygın bir yer edindiğini düşünüyor.
Biçer, “Her meslekte olduğu gibi bizim
mesleğin de sorunları var elbette. Ama
en büyük sorunun kendimiz olduğunu
düşünüyorum. Yani haksız rekabet. Bu
kanayan yara tamamen düzeldiğinde
mesleğimiz imrenilen saygınlıkta bir
meslek haline gelecektir” görüşünü dile
getiriyor.

KONUSU GENELDE SEVGİ
Biçer, şiirle ortaokul yıllarından beri
ilgileniyor. Bugüne kadar 300’ün üzerinde şiir
yazmış. Ancak bunların bir kısmını yeni evine
taşınırken kaybettiğini anlatıyor. Biçer, “Ne yazık
ki bazı şiirlerimi kaybetmenin üzüntüsü hala içimi
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acıtır. Beni etkileyen her konuda şiir yazmışımdır. Ancak yoğunluk aşk üzerinedir.
Sevgidir konu genellikle” diyor.
Recep Cengiz Biçer, hiçbir zaman şiir
yazacağı için eline kağıt kalem almadığını
söylüyor.
Duygu yoğunluğu yaşadığı her
an, duygularını açığa çıkarmak, içindeki
fırtınaları dindirmek, kısacası deşarj olup
rahatlamak için kelimeler karalıyor... Ve bazen şiir çıkıyor ortaya... Bazen de  bildiğiniz
düz yazı... Kompozisyon gibi....
Biçer’in ‘Dünden Bugüne’ adlı bir
kitabı da yeni yayınlandı. Cross Basım
ve Yayıncılık’tan çıkan kitabın kapak
tasarımını Berker Alparda yaptı. Kitap 152
sayfadan oluşuyor. İçinde 119 şiir var.
Onun duygularını hiç çekinmeden insanlarla
paylaştığı bir eser. İlk aldığı tepkiler de çok
olumlu. Biçer, “Her şiirimin, her mısrasının
hatta her sözcüğünün içinde ruhumun en
derin noktalarından gelen gerçek duygularımın olduğu, yapmacıktan uzak, süsleme
ile uğraşılmamış yalın, içimden geldiği gibi
yani olduğu gibi yazılmış şiirlerden oluşan
bir kitaptır” diyerek hislerini anlatıyor.

EŞİNİN AMELİYATI İÇİN
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YENİDEN

Biçer, meslekte pek çok insanın renkli kişiliğine
de tanık olduğunu aktarıyor. Kimi gitar çalar, kimi
benim gibi şiir yazar, kimi şarkı söyler, kimi resim
yapar, kimi de fotoğraf tutkunudur.
Recep Cengiz Biçer, henüz bir hobi ile ilgilenmeyen meslek mensuplarına da benzer hobilerden biri
ile meşgul olarak hem kendileri ile barışık kalmayı
başarmalarını hem de yoğun iş stresinin kendilerini
esir almasına engel olmalarını tavsiye ediyor. Eşinin
yaşadığı rahatsızlık sonrası o meslek mensuplarının
desteğini de takdir ediyor ve şunları söylüyor:
“Şu anda bu kitabın satılması için başta Fatma
Ölmez önderliğinde İSMMMO’nun Üsküdar Temsilciliği
ve Cemil Atilla’nın başkanlığında Üsküdar Mali Müşavirler Derneği ve birçok saygı değer meslektaşımın
yoğun çabaları var. Her birine minnettarız. İstanbul
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın bir
mensubu olarak böylesine büyük ve duyarlı bir ailenin
ferdi olmaktan gurur duymaktayım.”

Çiçekler renklisi hatıraların
Açılır kapısı dostluğa giden
Buruk tadındadır bir bardak çayın
Koyusu dostluğun başlar yeniden

DEHİNE DEH

Bir bakmışız sevenler yanımızda
Bir bakmışız hiç eser yok sevgiden
Yapayalnız hatıranın koynunda
Sonra sevgi, sonra dostlar yeniden

At başı yarışlarda
Burun farkı gözetmeksizin
Dörtnala toprağa basaraktan
Dehinedeh !
Koşaraktan..
Aralarından güneş gibi süzülerek
Yapraklar arasından güneş
Gölgeleri geride bırakarak
Ve en ön safta
Safkan.. Dörtnala !
Burun delikleri yırtılırcasına açık
Soluya soluya
Sonuna kadar
Bakmadan arkalara
Bıkmadan
Fişek gibi keskince
Zıpkın gibi hedefe
Köküne kadar
Dehinedeh !
Hüzünle coşarcasına
Acıya koşarcasına
Şaklıyan kırbaç sesiyle
Dehinedeh !
Dehine !..

Tebessümün okşadığı ruhumu
Bilmem hangi günün yaz gecesinden
Yürekten sevdiren o istasyonu
Duygular gelir mi geri yeniden?
Hatıralar gül örneği erirken
Yeni bahar yeni güller yeniden
Yaz yağmuru şakır şakır inerken
Sonra güneş, pırıl pırıl yeniden
Sohbetimiz bir sigara bitimi
Bende yürek taşmak üzre sevinçten
Kuru bankta bir başkaymış söyleşi
O geceye bu can feda yeniden

Misler kokak teninize yakındım
Bal akmıştı ağzınızdan iyiden
Hatıradan söz etmiştik sanırım
Sonra siz yok, sonra yalnız yeniden
Kaç tren geçmişti farkettiniz mi?
Ya sarhoşluğumu, hem de içmeden !
Sizi görmenin güzelliğini
Can vermek o geceye değer yeniden
Yaz yağmuru bir başlıyor, dinmiyor
Sonra gölge… Güneş yoktur yeniden
Ve yaşantım dostluklarla sürüyor
Sonra toprak, sonra gül yok yeniden

RENKLİ YAŞAM

Kitaptaki her şiirin onun için ayrı
bir anısı var. Hiçbirini tek başına sadece
şiir olsun diye yazmamış. Biçer, şiirlerini
şöyle anlatıyor: “Duygularımın kağıda
dökülüş şekilleri şiir oluvermiştir. O nedenle
sıcaktırlar, samimidirler, riyadan tamamen
uzaktırlar…
Kitabın satışından elde edilecek gelir,
ölümcül bir hastalığı kısa bir süre önce
yenen eşimin ancak tamamen kurtulması
için gerekli olan ameliyat için harcanacak.
Yeni bir kitap üzerine de çalışıyorum.”
Biçer’in ilham aldığı ve beğenerek
okuduğu şairler ise, Karacaoğlan, Yunus
Emre, Nazım Hikmet, Can Yücel, Atilla
İlhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli...

STRESİ YENİN
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O büyüdü, oyuncu oldu
Esme Madra, ünlü bir anne babanın kızı olarak küçük yaşlarda
oyuncu olmayı istedi. Lisede ve üniversitede tiyatro eğitimi aldı,
oyuncu oldu. En son Emel Balcı’nın ilk uzun metrajlı filmi Nefesim
Kesilene Kadar’da başrol oynayan  Madra, bu filmdeki Serap
karakteriyle birçok ödülü de eline aldı.
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KISA FİLM SENARYOSU YAZDI
Esme Madra, oyunculuğa devam ederken yazmaya da ısınıyor. Film senaryosu da yazan
Madra’ya “Yazmaya devam ediyor musunuz?” diye soruyoruz. Yanıtı şöyle: “Yazmak benim için daha
kişisel bir yerde duruyor. Ama yazmaya devam. Arkadaşlarımın filmlerinde yardımcı oluyorum. Ezgi
Kaplan’la kısa film senaryosu yazdık, onu çektik birkaç ay önce. Kurgusu bitmek üzere. Ezgi çekti,
ben de oyunculuk yaptım. Bir yerinde arka plana da giriyorum işte. Kısa filmle ilgili aklımda hep bir
şeyler dolanıyor tekrar tekrar. Ama çok zor ve öyle bir hırsım yok; olursa olur. Ama uzun metrajla
ilgili hiç öyle bir (yönetmenlik) isteğim yok. O başka bir yetenek istiyor gerçekten.”

lenmiyor. Ben de seçmelere gitmiştim öyle başladı.
Daha öncesinde dillendirdiğiniz bir şey
miydi peki oyuncu olmak istemek?
Büyüyünce ne olacaksın sorusuna ‘oyuncu
olmak istiyorum’ diyordum. Ama yaşım 11-12
olduğu için ne kadar ciddiye alınıyordu bilmiyorum.
Lisede Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nde
okudum o anlamda şanslıyım diyebilirim. Lisede
tiyatroya geçtim ve sonra sorgulamadım, sorgulatacak bir isteksizlik olmadı. Büyük bir tutku ve
istekle devam ettim.
Tiyatro ve sinema ağırlıklı bir
oyunculuk mu var hayatınızda, dizi bunun
neresinde?
Bir kere dizide oynadım; soğuk baktığım
bir alan değil. Dizide oynamayı düşünmüyorsanız
finansal anlamda alternatifler bulmanız gerekiyor.

Sinemada da çok seçerek yol aldığınızı
söyleyebilir miyiz peki?
Sinema çok büyük bir istekle yapılan bir şey.
Kendi meselesi oluyor yönetmenlerin ve onlarla
ilgilendikleri için film çekiyorlar. Dizide pek neden
olmayabilir ya da çok başka nedenler olabilir.
Bence senaryolarda çok bariz oluyor niyet. O
filmin çekilmesine ne kadar emek verildiği, neden
uğraşıldığı gibi konular önemli. Ben de bunlarda
doğru orantılı olarak yer almaya çalışıyorum.
Hayatınızda yazı da var. Hatta kısa
film yazdınız, çekildi diye biliyorum. Yazma
işinin içinde olunca, senaryoları farklı bir
gözle sorgulama imkanınız da oluyor mu?
Çok kendi kendime yazan birisiyim aslında.
Hep günlük tutan vs. birisiyim ama yazıyla ilgili
çok kendime güvenmiyorum ama senaryoda
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Annesi Türkiye’nin önde gelen
karikatüristlerinden Piyale Madra… Babası
ise Açık Radyo’nun kurucusu Ömer Madra…
Piyale-Ömer Madra’nın 1987 doğumlu
kızları Esme Madra ise yolunu ‘oyuncu’
olarak çizdi. Daha 12 yaşındayken oyuncu
olmaya karar veren Esme Madra, lisede
tiyatro okudu. Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden
mezun olan Madra, birçok tiyatro ve sinema
filminde rol aldı. En son Emel Balcı’nın ilk
uzun metrajlı filmi Nefesim Kesilene Kadar
da kameradan bir saniye olsun çıkmadan
dolu dolu bir performans sergiledi. Bu filmde
tekstil atölyesinde çalışan Serap karakterini canlandıran Madra,  Güney Kore’de
düzenlenen ve Asya’nın en prestijli film
festivalleri arasında yer alan 16. Jeonju Film
Festivali’nde Özel Mansiyon ödülü kazandı.
Bu filmle İtalya’da Middle East Film Festivali,
Belçika’da MOOOV, Danimarka’da CPH PIX,
Almanya’da Münih Türk Filmleri Festivali,
İran’da Fajr Film Festivali’ne katılma başarısı
gösterdi.  Oyuncu en son 6. Uluslararası Malatya Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu
ödülüyle döndü. Esme Madra, daha önce rol
aldığı Çoğunluk filmindeki rolüyle en iyi genç
yetenek ödülünü almıştı... Genç oyuncu Esme
Madra ile oyunculuk yolculuğunu ve gelecek
planlarını konuştuk.
Sizinle ilgili çok şey okudum ama
mesela oyunculuğa nasıl başladığınızla
ilgili pek bir şey duymadım… Oradan
başlayalım isterseniz?
Okullarda kulüplerde, tiyatroyla
ilgili bir şey olduğunda hep katılıyordum.
Bir arkadaşım Bilgi’de Sinema TV yüksek
lisansı yapıyordu. Hocalarından bir tanesi
Barış Pirhasan. O zaman “O da Beni Seviyor”
filmini çekeceğini söylemiş; o da benim çok
hevesli olduğumu bildiği için bana söyledi. 12
yaşında biri aranıyor ve oyuncu olması bek-
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garip bir şekilde anlıyorsunuz okurken. Şansıma Çoğunluk’tan dolayı
olmuş olabilir çünkü onun senaryosunu okuduğumda beşinci sayfada falan
anlamıştım. O zamana kadar çok senaryo okumuşluğum yoktu, okulda çok
tiyatro metni okuyoruz ama. Hem ne kadar çalışılmış ve özenli olduğunu
hem de nasıl ilerleyeceğini genelde anlamış oluyoruz.
Nefesim Kesilene Kadar’da da mı öyle oldu?
Evet, senaryoyu okuduğumda çok sevdim. Birçok nedenden dolayı
hemen içinde olmak istedim.
İzleyince çok sizi düşünerek yazmış olmalı yönetmen diye
düşündüm, çok bütünleşmişsiniz rolle. O yüzden merak ediyorum
nasıl bir süreçten geçtiğinizi?
Aslında yazım sürecinde hiç yoktum ben. Oyuncu aranıyordu ve ben
Emel’le (Balcı) tanıştım. Sonra altı ay kadar süren bir prova sürecimiz oldu.
Temmuz gibi başladı, Ocak- Şubat gibi çekildi. O süreçte bayağı haftanın
birkaç günü buluşup prova yapıyorduk.
Sahada mı yoksa okuma provaları mı?
Tekst üzerine çok konuştuğumuz zamanlar oldu. Benim oynayacağım kesinleştikten sonra biz Emel’le saatlerce süren çok prova yaptık,
diğer oyuncular bulununca da ben vardım. O yüzden bir sürü farklı insanla
okumuş oldum senaryoyu. Sonra arada şöyle şeyler de yaptım. Bağcılar’da
bir tekstil atölyesi vardı, oraya sık sık gidip bu işler nasıl oluyor diye
baktığım, zaman geçirdiğim oldu. Kameramanımızla da sokaklarda prova
yaptık, yani her aşamasında vardım.

32 l İSMMMO YAŞAM

Zaten biraz da filmin konusundan çok senin performansının
ön planda olduğunu söyleyebilirim.
Evet hep Serap’layız filmde. Olmadığım bir kare yok gibi…
Ödüller de var tabi bu performansa…
Evet Kore’de bir ödül aldım. Frankfurt Film Festivali’nde aldım. Film
zaten ödüller alıyor. Ben bu arada filmle bayağı geziyorum. Hiç aklıma gelmeyecek yerlere Meksika’ya Arjantin’e falan gittim. Yönetmenimizin küçük
bir kızı var; uzak yerler olunca ben gidiyorum gibi bir durum oldu biraz.
Kadın yönetmenler ve kadın hikayeleri ciddi anlamda
çoğalmaya başladı sinemamızda.
Çok iyi bir şey bence... O alanların iyisiyle ve kötüsüyle aralanıyor
ve uğraşılıyor olması bana çok iyi geliyor.
Filmi Dardenne Kardeşlerin Rosette’sına benzettiler. Siz ne
dersiniz bu konuda?
Senaryoyu okuduğumda direkt Rosette dememiştim ama Dardenne’lerin tarzını hissettiriyor demiştim. Emel kendisi de sevdiğini söyledi
yönetmenleri. Ama açıkçası bana problemli gelmedi. Çünkü bazen kötü bir
eleştiri olarak da söylüyorlar. Çekimler, kameranın hep Rosette’nın peşinde
olması çok benziyor ama bana iyi bir benzetme gibi geliyor. Konu olarak
değil de biçimsel olarak benziyor.
Kız hem çok naif hem de kötücül de olabiliyor; ne dersiniz?
Öyle bir şey söyleyemem tabii ki koşulları etkilediği gibi durumlar
var ama bu yüzden böyle oluyor gibi değil aslında. Filmlerin şeylerin
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DİZİLERDE DE OYNAMAK İSTİYOR
Ünlü bir anne ve babanın kızı olan Esme Madra 1987 doğumlu bir oyuncu. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Madra, tiyatronun ardından sinema dünyasında da roller üstlendi. Kısa filmlerde
rol alan, yazım denemeleri bulunan oyuncu daha çok tiyatro ve filmlerde rol alıyor ama dizilerde de rol almak
istiyor. Bugüne kadar Çoğunluk, Zenne ve Nefesim Kesilene Kadar filmlerinde rol alan oyuncu en son Yok Oğlum
Biz Evdeyiz adlı tiyatro oyununda sahneye çıktı. Nefesim Kesilene Kadar filmindeki başarılı performansıyla birçok
festivalde ödül kazanan oyuncu en son 6. Uluslararası Malatya Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle
döndü. Ödülü Çekmeceler filmindeki Ece Dizdar’la paylaştı.

nızdaki yeri nedir, ne durumda?
Geçen sene oynamadım. Ondan önceki sezon
iki tane oyunda oynadım İkinci Kat’ta. Küçük diye
bir oyun oynadım iki sezon neredeyse. Ondan önce
Görkem Şarkan’ın Yok Oğlum Biz Evdeyiz’i oldu. Çok
severek oynadım, çok iyi bir kalem. İyi birileri çıkınca
hemen desteklemek lazım diye düşünüyorum. Çok
az oluyor ya o yüzden. Genelde kötü şeyler yazılıyor.
Bu sene de bir şeyler var ama o kadar belirsiz ki o
yüzden anlatabileceğim bir şey değil. Belki Tiyatro
Festivali’ne provalara başlayacağız gibi görünüyor.
Bundan sonra gelen projelerde nelere
dikkat edersiniz, eder misiniz ya da?
Genelde kendimi hiçbir şeyle ilgili şartlamadan, ilk filmiymiş demeden, ilk film konusunda
meşhurum zaten, senaryo, yönetmenin yaklaşımı
nasıl biri olduğu önemli. Emel Balcı’yla bu film sayesinde tanıştık. Çok iyi bir tanışma oldu, çok seviyorum
kendisini. Çok açılımı olan ve içsel olarak da çok
önemli bir süreçte kendisi.
Kimseye nasip olmaz bir filmin her ka-

resinde yer almak, çok güzel bir oyuncu için.
Neler düşünüyorsun?
Filmin her karesinde olmak çok güzel ama
zor bir sorumluluk bir yandan da. Bir de tiyatro gibi
oluyor, bir şeye başlayıp devam ettiriyorsun. İyice
mevzunun içine girmiş gibi oluyorsun, çünkü her
anında varsın. Onun gibi yaşamaya başlıyorsun ki o
ilginç bir deneyim. Büyülü yani.
Kameranın her dakika peşinde olma
duygusu?
Biz görüntü yönetmenimiz Murat’la  (Tuncel)
oynadık gibi geliyor bana. Hatta bir sahnede bayağı
uzak düşmüştük, kendimi bayağı yalnız hissettiğimi
söyleyebilirim.
Son cümleler ne olurdu filmle ilgili…
Zor tabii seyirciye dair bir şey söylemek
ama farklı bir tarafı var kesinlikle. O yaşta bir kızın
büyüme hikayesini barındırıyor içinde. O tarz filmler
içinde karakterle ilgili farklı bir yanını gösteriyor.
Nasıl davranacağını bildiğimiz insan profilinin dışına
çıktığı için bence ilgi çekici…
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gösterilmesine alışkınız, çok büyük laf etmek
istemiyorum da, kötücül dediğimiz şeyleri normalde
görmediğimiz için, yani biraz zavallıca gitmesi
bekleniyor ya. Özdeşleştirmek istiyorlar insanlar
kendilerini ama onu yapamamak rahatsız ediyor
gibi geliyor. Çok da sevemiyorsun ya kızı. Mesela
şu ana kadar izleyenlerden ilginç tepkiler geliyor.
Erkekler mesela çok sinir oluyorlar kıza. O kötücüllük ya da ben oynadığım için bana öyle geliyor, tam
olarak öyle demezdim ben ona. Bir şekilde ayakta
durması lazım ve onu sağladığını düşünüyorum.
Sağlamak için de bir sürü duruma giriyor.
Babayla olan ilişkisinde de çok tam
tersi, korunmacı bir hali var.
Ben babasını yeterince tanımadığını düşünüyorum. Çok da zaman geçirmemişler beraber. Yaşadığı şeyden nasıl kurtulur. Bir adam var arada bir
görüştüklerinde iyi davranıyor. Onu çok tanımıyor
ve bir yere tutunması gerekiyor. O da onu seçmiş
gibi, aslında neyle karşılaşacağını çok da bilmiyor.
Takıntı geliştirmesi normal geliyor.
Çoğunluk’ta da öyle olduğu için
söyleyebilirim belki biraz arka sokaklarda
takılıyor gibisiniz. Görünen değil de daha çok
görünmeyen yüzleri tercih ediyor gibisiniz.
Siz ne dersiniz?
Aslında öyle de filmler yazılıyor bizim
ülkemizde bence. Bağımsız sinemanın biraz öyle bir
yüzü var. Tabii ki kendimi yakın hissediyorum ve
oralarda dolanmak ilgimi çekiyor ama bambaşka bir
şey bu özenle ve tutkuyla yazılırsa da hayır demem.
Bu alt sınıfı anlatmıyor, arka sokaklarda dolaşmıyor
diyeceğim bir durum yok aslında. Karşıma çıkan iyi
senaryolar bir şekilde bu konudaydı yani.
Sonra diye bir kısa filmde izlemiştim
sizi. Orada farklı bir hal vardı senaryoda…
Evet kısa film daha cesur, daha başka şeyler
denenebiliyor gibi geliyor bana. Uzun metrajda da
durum hiç fena değil ama biçim olarak daha cesur,
akla gelmeyen şeyler denenmeye çalışılsa bence
daha da iyi olacak gibi geliyor. Çekim olarak da
belli formüller seçiliyor ve çok da yeni bir şeyle
karşılaşmıyoruz açıkçası.
Tiyatro açısından baktığımızda hayatı-
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Verimli toplanın!
Plansız, programsız
ve vakit kaybettiren
toplantılar birçok
profesyonel için
angaryadan öteye
gitmiyor. İşyerlerinde her
gün yapılan toplantılar
üretken hale getirilmezse
birer zaman hırsızı
olup çıkıyorlar. Hem de
çalışanın motivasyonunu
düşürüyorlar. İşte verimli
toplantıların olmazsa
olmazları!
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GAYE DELEN
Toplantılar iş hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası. Tabii ki yerinde, zamanında ve kurallarına göre yapılırsa… Katılanlara birbirlerini daha
iyi tanıma fırsatı sunar. İyi toplantılar şirketlerde
birliktelik duygusunu güçlendirir. Şirket kültürüne
katkıda bulunur. İş sonuçlarını geliştirir, hedeflerin
tutulması için cesaret verir. En iyi ve yaratıcı çözümün
bulunmasını kolaylaştırır…
Ancak plansız, programsız ve vakit kaybettiren
toplantılar birçok profesyonel için zaman kaybı anlamına geliyor. Zaman hırsızlarından biri olan verimsiz
toplantılara dur demek gerekiyor. Ya da toplantıları
daha verimli hale getirmenin yolunu bulmak...
Başak Tecer Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu
Başak Tecer, verimli bir toplantının her şeyden önce
net bir hedefinin olması gerektiğini söylüyor. Toplan-

tıdan önce, ne amaçla bir araya gelindiği ve toplantı
sonrasında ne elde edilmek istendiği sorularına yanıt
verilmeli. Toplantılar haftalık rutin, stratejik hedeflerin belirlendiği, satış ekibiyle ya da farklı herhangi bir
nedenle düzenlenebilir.

İLETİŞİM İÇİN ÖNEMLİ
Tecer, verimsiz toplantının zaman yönetiminin
en büyük düşmanlarından biri olduğu görüşünde.
Tecer, “Hızlı toplanma ile toplantı yapmak ayrıdır.
Her sektörün farklı gereksinmeleri vardır. Sektör ayrımından ziyade işin akış biçimi, ne kadar sıklıkla bir
araya gelinmesi gerektiğini belirler. Özellikle krizleri
çözmede toplantılar önem taşıyor” diyor.
Kriz anlarının dışında toplantıya önem verme
ise şirketteki liderin iç ve dış iletişime ne denli değer
verdiğiyle ilgili. Başak Tecer’e göre, sıkça toplantı
yapmanın iletişimi arttırmak için yeterli olduğu fikri
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doğru değil. Zira sadece verimli toplantılar kurum içi iletişimi
arttırabilir. Verimsiz olanların ise tam tersi etkisi olması da
muhtemel.

ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Peki, toplantılarda zaman kaybına uğramamak için
teknoloji kullanılabilir mi? Tecer, bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “İstanbul’da yaşıyorsanız ve dağınık bir organizasyon yapınız varsa aslında video konferans hayat kurtaran bir araç olabiliyor.
Bu elbette uluslararası çalışanları veya şehir dışında ekibi olan
şirketler için de zorunlu. Burada önemli olan toplantıya katılan
kişileri hangi teknolojik platformda bir araya getireceğiniz.
İnternet bağlantısının kalitesi ve kullanıcıların teknoloji konusundaki hâkimiyetini de göz önünde bulundurmak gerekiyor
bence. Elbette toplantının çeşidi de önemli. Zira beyin fırtınasını
göz göze temas yapmadan gerçekleştirmezsiniz. Ama rutin bir
toplantıyı, kaynaklarınız ve şartlarınız uygunsa pekala online
olarak organize edebilirsiniz.”

‘İYİ Kİ YAPTIK’ DEDİRTMELİ
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İnsan kaynakları uzmanları verimli toplantı için dikkat edilmesi gerekenleri
şöyle sıralıyor:
l Gündem önceden bildirilmeli: Toplantıda konuşulacak konuların
önceden belirlenmesi ve iki gün önceden katılacaklara bildirilmesi gerekir. Yoksa çalışanlar, hazırlıksız olacağı için toplantı sönük geçer ve çözüm önerilerine ulaşılamaz.
l Toplantı adabına herkes uymalı: Katılımcılar gündeme uymadığında
ve kendi kişisel sorunlarını ve ilgisiz görüşlerini anlattığında toplantı tam bir zaman
kaybı olabilir.
l Herkes aynı dilden konuşmalı: Belirli bir kelime, kavram ve terimin
katılımcıların tümünde benzer çağrışımlar yapması tartışmaları anlamlı kılar.
Katılımcıların aynı dilden konuşmaları, toplantı öncesi dağıtılacak hazırlık notları ile
sağlanabilir.
l Toplantılar geleceğe yönelmeli: İnsanlar bir araya geldiğinde hep
geçmişi ele almaya ve hesap sormaya eğilimlidir. Ancak hep geçmiş konuşulursa,
eleştiriler ve suçlamalar başlar ve gündemden sapılmış olur. Toplantılarda geleceğin
risk ve fırsatlarına yönelmek daha iyi sonuçlar verir.
l Katılımcı sayısı: Uzmanlar, özel bir durum yoksa toplantıya katılanların sayısının yedi kişi ile sınırlanması gerektiğini söylüyor. Bu sayı aşıldığında ikili
konuşmalar başlıyor ve dikkatler dağılabiliyor. Toplantı süresi 90 dakikayı aştığında
da dikkat dağılabilir.
l Kişiler değil öneriler tartışılmalı: Toplantılarda kişilerin değil konuların tartışılmasına dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde toplantı odası bir mahkeme
salonuna dönüşür. Toplantıya korkarak gelen insanlarla üretken bir görüş ve öneri
alışverişi yapılamaz.
l İşin parçası olmalı: Firmaların bir bölümünde toplantılar angarya
olarak görülür. Bu firmalarda toplantı bittiğinde katılanların derin bir nefes alıp,
‘Nihayet bitti, artık işimize dönelim’ dedikleri duyulur. Verimli çalışan firmalarda ise
toplantılar işin zaten ayrılmaz bir parçasıdır.
l Demokratik yönetilmeli: Konuşma sırası işyerindeki makama uygun
olarak verildiğinde toplantılar resmileşir. Orta ve alt kademelerdeki kişiler dinleyici
rolünü benimser. Bu tür toplantılarda bilinen çözümler tekrarlanır; yeni bir fikir
ortaya çıkmaz.
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Başak Tecer’e göre iyi bir toplantı her katılımcıya toplantı çıkışında ‘iyi ki yaptık’ dedirtecek nitelikte olmalı. Tecer,
yöneticilere şu tavsiyelerde bulunuyor:
“Toplantı yönetiminin hem bizim hem
de ekibimizin planlama,
öngörülü olma, iletişim
ve liderlik becerisini
geliştiren bir fırsat olduğunun farkına varılmalı.
Kritik toplantılar ve
Başak Tacer
rutin toplantılar ayrımı
yapılmalı. Rutin toplantılarda astları da görevlendirmek onları motive eder. Onların
gelişimine de katkıda bulunur.
Toplantı yönetimi aslında, bir yöneticiye liderlik vasıfları
kazandıran en önemli fırsatlardan biridir. Elbette isterseniz ve
farkına varırsanız. Bir toplantıyı etkin yönetmekle bir şirketi
etkin yönetmek arasında pek bir fark da yoktur. Bir toplantı
yönetimi de stratejik düşünme, problem çözme ve karar verme,
risk alma, planlama, vizyon yaratma ve vizyonu yansıtma, esneklik gibi liderlik özellikleri gerektirir. İşte tam da bu yüzden
öğrenilmesi gerekir.”

BUNLARA
DİKKAT
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EĞİTİM

Stres yapma, tekrar yap!
Temel Eğitimden
Orta Öğrenime Geçiş
(TEOG) sınavlarına
sayılı günler kala
uzmanlar, öğrencilere
eksiklerini gidermek
için mümkün
olduğunca tekrar
yapmalarını öneriyor.
Stres yapmamak da
başarıya giden yolda
önemli anahtarlardan
biri…
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FERİDE AY
Temel Eğitimden Orta Öğrenime Geçiş (TEOG)
sınavlarının ilki 25-26 Kasım’da. Mazeret sınavları
12-13 Aralık 2015, ikinci dönem TEOG sınavları ise
27-28 Nisan 2016’da yapılacak. Sınavlara, yaklaşık
1 milyon 300 bin, 8. sınıf öğrencisi girecek. Öğrencilerin, kalan süreyi en doğru biçimde değerlendirmeleri, eksiklerini tamamlamaları için dikkat etmeleri
gereken noktalar var. Eğitim uzmanlarının sınavlara
hazırlık dönemleri için en önemli uyarıları stres
yapılmaması yönünde... Uzmanlar, tekrar yapmanın
önemine de işaret ediyor.
Öğrencilere sınavlara hazırlık dönemi için
çeşitli rehberler hazırlanıyor. Buna göre, öğrenciler,
Talim ve Terbiye Kurulu’nun sayfasından sınava gi-

recekleri her dersle ilgili sınavda sorumlu oldukları
ünite konu ve kazanımlar çizelgesini masa üstüne
kaydedebilir. Böylece işlenen her konu ile ilgili
hangi kazanımlardan sorumlu olunduğunu inceleyebilirler. İşlenen her konu ile ilgili MEB’in odsgm.
meb.gov.tr/ kurslar/ internet sitesinde yayımlanan
örnek soruları çözmenin yararlı olacağını belirtelim.
Öğrenmek için çalışmayı alışkanlık haline
getirmek gerekiyor. Öğrenilen konularla ilgili soru
çözmenin veya sınav olmanın amacı eksik bilgileri
bulup gidermek… Uzmanlara göre sınavlarda
başarılı olmak isteyenler, kendi kendine yanlış
yaptığı her sorunun doğrusunu öğrenmek için
çaba harcamalı. Soruyla ilgili konuyu tekrar edip
çaba harcandığı halde çözülemeyen problemler
öğretmenlere sorulmalı.
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DOĞRUSUNU ÖĞRENİN
Öğrencilerin, ders çalışmış olmak
için ya da belli bir zaman dilimini doldurmuş olmak için değil, öğrenmek için ders
çalışmaları oldukça önemli. Böylece, yapılan
tekrarların büyük faydası olur. Uzmanlar,
doğru çözümü öğrenilen her yanlış sorunun
benzeri beş soruyla bilgilerin pekiştirilmesini
öneriyor.
Bir diğer önemli konu da okulda
işlenecek konuların önceden okunması…
Uzmanlar, en az iki defa okunmuş olarak
gidilirse derse daha ilgili olunacağını
belirtiyor. Öğrenciler, iki defa okudukları konularda anlamadıkları bölümleri
işaretlemiş ve konu ile ilgili soruları not
etmiş olarak derse katılabilirler. Aksi halde
işlenecek konu ile ilk defa derste tanışmış
olursunuz ve öğrenemezsiniz.

NOTLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN
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AİLELERE ÖNERİLER
Öğrenciler TEOG Birinci Basamak Sınavı’na hazırlanırken, anne ve babalar da en az onlar
kadar heyecanlı… ERA Kolejleri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden Uzman Psikolog Aslı Kanizi, ailelere özetle şu önerilerde bulunuyor:
l Sınavdan bir gün önce ders çalışmayı bırakmaları konusunda öğrenciyi motive edin. Son
günü dinlenerek geçirmeleri çok önemli…
l Öğrenciler yoğun kaygı ve stresten dolayı, aşırı yemeğe yönelebilirler. Bu nedenle
sınavlara kadar olduğu gibi sınav arefesinde de sağlığı bozacak yağlı ya da soğuk içeceklerden
uzak durmalarına özen gösterin.
l Sınav arefesinde, günü dinlenerek ve olabildiğince rahat bir aile ortamında, keyifli ve
rahatlatıcı aktiviteler yaparak geçirmenizi öneririz.
l Sınav motivasyonunuzu bozacak televizyon programlarından, aile ve arkadaş konuşmalarından uzak durmaya çalışınız.
l Çocuğunuzu başkaları ile mukayese ederek baskı oluşturmamanız özellikle önemli.

EĞİTİM

Dersin dikkatle izlenmesi, katılım
sağlanması da büyük önem taşıyor. Anlaşılmayan bölümlerin sorulmasında sınıftaki
örnek soru çözümlerinin kaydedilmesinde
de büyük fayda bulunuyor. Eve dönüldüğünde ilk iş tekrar yapmak olmalı…
Uzmanlar, kısa bir molanın ardından
tekrar ile günün ödevlerinin yapılmasının
öğrencilere büyük avantaj kazandıracağı
görüşünde. Tekrar yapmak için konuyu ve
alınan notları gözden geçirmek yeterli. Bu
işlemden sonra ödevleri çok kısa sürede
yapabilmek mümkün hale gelecektir.
Öğrenmenin püf noktası tekrar ve ödevlerin
dersin işlendiği günün akşamı yapılması…
O gün öğrenilen konularla ilgili son iş
öğrenilen bilgileri pekiştirmek üzere konu
ilgili sınavda sorumlu olunan edinimleri
dikkat alarak soru çözmek... Soru çözmek
kazanımları pekiştireceği gibi varsa eksik
yönlerin ortaya çıkarılması ve telafi edilmesi
için olanak verir.
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Bruksizme ‘botoks’ tedavisi
Stres altında çalışanların en büyük
dertlerinden biri olan diş gıcırdatma
(bruksizm), ağız ve diş sağlığını
bozmakla kalmıyor;  çene yapısına
zarar vererek yüz estetiğini de
bozuyor. Son yıllarda çiğneme
kasına yapılan botoksla kastaki
stres kaldırılarak istenmeyen
kasılmalar engelleniyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR
Uyandığınızda yanaklarınız mı
ağrıyor; yoksa yutkunmakta zorluk mu
yaşıyorsunuz? Ağzınızı rahat açamıyor ya
da gün içinde kulaklarınıza ve başınıza
yayılan bir ağrı mı hissediyorsunuz? Bu
belirtilerden birini ya da birkaçı yaşıyorsanız “bruksizm” yani diş gıcırdatma
ya da diş sıkma rahatsızlığınız olabilir.
Diş gıcırdatma deyip geçmeyin… Bu

rahatsızlık önemli başka rahatsızlıkları
tetikleyebilir…
Diş gıcırdatmanın yol açacağı
rahatsızlıklara geçmeden önce nedenlerini
hatırlatmakta fayda var. En büyük nedeni
stres… Günlük hayatta yaşanan maddi ve
manevi sorunların yarattığı psikolojik baskı
bu rahatsızlığa neden oluyor. Özellikle
uyku esnasında diş gıcırdatma olayı ortaya
çıksa da gün içinde bu durum görülebilir.
Genellikle kişiler başkaları söylemeden
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bu rahatsızlığının farkında olamıyor ama aşırı
sinirli, hassas ve titiz yapıya sahip kişilerde diş
gıcırdatma daha sık görülüyor. Özellikle stres
altındaki çalışanlar ve üst düzey yöneticiler, iş
konusunda takıntılı kişiliğe sahip bireyler de risk
grubunda bulunuyor.

DİŞLERİ BİLE DÖKÜYOR
Bruksizm, en başta dişlere zarar veriyor.
Dişlerin çiğneyici yüzeyinde aşınmalar oluşturan
bu rahatsızlık, diş minelerini etkileyip diş boylarının kısalmasına da neden oluyor. Dişlerde “kamaşma” olarak bilinen, soğuğa karşı hassasiyete
neden olan diş gıcırdatma, ani diş sızlamalarının
yaşanmasına da yol açıyor. Diş ve çene arasındaki bağlarda gevşemeler oluşturan bruksizmin
diş sallanmaları ya da dökülmeleri yaşanmasına
neden olduğunu da belirtelim. Dişlerde kırılma
ve diş eti çekilmeleri gibi birçok rahatsızlık için
de tetikleyici olan rahatsızlık; ağız yaraları, baş
ağrısı, çene ağrısı, şakak ve yanak bölgelerinde
de kas ağrılarına neden oluyor.
Diş gıcırdatma ve sıkma ağız ve diş
sağlığını olumsuz etkilediği gibi yüz şeklinde
deformasyon meydana getiriyor. Diş sıkma esnasında çene kemiğine ve eklemine yaklaşık 5 ton
ağırlığında güç uygulanıyor ve zaman içerisinde
çene yapısını da bozarak yüz estetiğini bozuyor.

Diş gıcırdatmanın devam etmemesi için
genellikle “gece koruyucuları” olarak adlandırılan silikon içerikli diş plakları kullanılıyor. Gece
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• Uyandığınızda yanaklarınız
ağrıyorsa
• Yutkunma zorluğu yaşıyorsanız
• Ağzınızı rahat açamıyor, gün
içinde ağrı hissediyorsanız
• Kulak ve başa yayılan ağrılarınız
varsa
• Ağız açıp kaparken zorlanma ve
ses çıkarıyorsanız
uykuda diş gıcırdatıyor olabilirsiniz!
koruyucularının yeterli olmaması durumunda
kişinin rahatsızlığının seviyesine göre ek olarak
kas gevşetici ilaçlar kullanılıp psikolojik tedavi
yöntemleri uygulanıyor. Ayrıca eksik dişlerin

ETKİSİ 9 AY SÜRÜYOR
Son yıllarda bruksizm rahatsızlığında,
estetik cerrahide kullanılan botoks yöntemi de
kullanılmaya başlandı. Estetik ve Plastik Cerrahi
Uzmanı Op. Dr. Aysun Bölükbaşı Mamak, yanak
alt kısmında bulunan çiğneme kasına yapılan
botoksla kastaki stres kaldırılarak istenmeyen
kasılmaların yok edilebildiğini belirtiyor. Gece
plağının tek başına yeterli olmadığında botoks
tedavisinin önerildiğini belirten Bölükbaşı, “Diş
gıcırdatma ve sıkma sorununa olumlu cevap
veren botoks enjeksiyonları doğru uygulamayla
kastaki stresi kaldırarak kontrol dışı istenmeyen
kasılmaları engelliyor ve 6-9 ay etki gösteriyor.
Kısa ve ağrısız bir işlem olan botoks tedavisi
yanak altı kısımda bulunan çiğneme kasına
uygulanıyor” diyor.

SAĞLIK

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

DİŞ GICIRDATMA
BELİRTİLERİ

yerine protez tedavisi uygulandığı gibi hatalı
yapılmış dolgu ve kaplamalar varsa bunlar da
yenilenebiliyor.
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Onlara yardım eli uzatın
Beton ve demire teslim olmuş şehrin sokaklarında
Soğuk kış gün- ILGIN ŞENYÜZ
‘bir yudum su’ bulamadıkları için birçok hayvanın sıcaktan
lerinde donan,
Yaşadığı topluma fayda sağlamak isteyen kurum,
kavrulup ölüme teslim olduklarını biliyor musunuz? HAYsıcak yaz günkuruluş, STK ve şahıslar son yıllarda KSS (kurumsal sosyal VAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) yaz sıcaklarında sokak
sorumluluk) projelerine yöneliyor. İş dünyasının önde
ve yaban hayvanlarının susuzluk çekmemesi için ‘Su Her
lerinde susuzgelen kurumları ve sivil toplum kuruluşları da çoğu zaman Canlı İçin Yaşamdır’ sloganıyla başlattığı kampanyasını sürluktan bitkin
‘ortak’ KSS projeleri için el ele veriyorlar. Spordan kültür
dürüyor. Kampanya çerçevesinde duyarlı vatandaşlardan
düşen, açlık
sanata, kadınlardan çocuklara girişimcilerden engellilere
evlerinin önüne bir kap su bırakmaları isteniyor.
çeken dostlarıkadar birçok alana odaklanan KSS projeleri içinde ‘dostlaHayvanseverlerin bakımevleri, petshopları,
hayvanat bahçelerini ziyaret edip su koydurmaları, yaban
mıza özel, sosyal rımıza’ yardım eli uzatanlar da yok değil.
Aslına bakarsanız; yaşamımızın bir parçası olan
hayvanları için su yalakları yaptırılması da sosyal sorumlusorumluluk
hayvanlar çoğu zaman doğal ortamından uzakta ve
luk projesinin diğer ayakları…
projeleri de var. sahipsizler… Doğal yaşamda su kaynaklarına ulaşabilen
Siz de kapınıza dostlarımız; modern şehirlerde susuzluktan bile ölüyorlar. HAYTAP’A DESTEK…
Birçok kurum ve kuruluş da HAYTAP ile ortak sosyal
bir kap su, pen- Hayvanların yaşam hakları yasalarla ‘koruma’ altına
sorumluluk projeleri yürüterek ya da HAYTAP’ın faaliyetcerenizin önüne alınsa da çoğu zaman uygulamada bu geçerli olmuyor.
Bir sabah kalktığınızda sokağınızdaki kedi ve köpekleri
lerine destek vererek dostlarımıza karşı duyarlılıklarını
ekmek kırıntıları zehirlenmiş, can çekişirken görebilirsiniz.  Yayına başladığı ortaya koyuyorlar. Türkiye’nin önde gelen gıda perakoyarak onlara günden itibaren ‘dostlarımız’a özel bir önem veren İSM- kendesi zincirlerinden Migros, HAYTAP (Hayvan Hakları
MMO Yaşam dergisi olarak odağında ‘hayvanların’ olduğu Federasyonu) ile yapılan işbirliği çerçevesinde, mağazalayardım elinizi
sosyal sorumluluk projelerini araştırdık.
rında son kullanım tarihi yaklaşan gıda ürünlerini sokak
uzatabilirsiniz.
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hayvanlarının beslenmesi için kullanıyor.  
HAYTAP işbirliğiyle gerçekleştirilen diğer
bir kampanyada ise hayvan hakları
gönüllüsü çocuklar Toyzz Shop mağazalarında buluşuyor. Çocukların destekçisi
olduğu kampanyada, tüm Toyzz Shop
mağazaları ve www.toyzzshop.com’da
satışa sunulan Fun Dough 4’lü oyun
hamurunun her birinden elde edilen
gelirin 2 TL’si, Türkiye’nin güçlü hayvan
haklarını koruma federasyonu HAYTAP’ın
çalışmalarında kullanılmak üzere Toyzz
Shop tarafından sahipsiz hayvanlarının
kumbarasında biriktiriliyor.

kar ve yağmur altında kalıp soğuktan
hastalanan, hayatını kaybeden sokak
hayvanları için çok anlamlı ve önemli bir
projeyi hayata geçiriyor. Projeyle toplanacak plastikler geri dönüşüm yoluyla
yuvaya dönüşüyor. Bu proje kapsamında
yalnızca belediyelerle çalışan PAGDER,
sokak hayvanlarına zaten bakma
yükümlülüğü olan yerel yönetimlere
kulübe bağışları ile destek olarak onların
daha fazla atık toplamalarına aracı
olmayı amaçlıyor. Proje ile ilgili detaylı
bilgilere www.yuvayadonusenplastikler.
com adresinden ulaşılabilir.

BARINAKLARA YARDIM

SAHİPSİZLERE SAHİP ÇIKIYOR

ATIK PLASTİKLERDEN YUVA
PAGDER (Plastik Sanayicileri
Derneği), “Sıcak Bir Yuva Her Canlının
Hakkıdır” sloganı ile başlattığı “Yuvaya
Dönüşen Plastikler” kampanyası ile
kış mevsiminin yaşandığı şu günlerde,
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Gazeteci Ömür Gedik’in başkanlığını yaptığı HAÇİKO (Hayvanları
Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma
Derneği), başta sahipsiz sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanların yaşam
haklarını korumaya ve hayvanları doğal
yaşamlarına kavuşturmayı, yardıma
muhtaç hayvanların bakım ve tedavilerini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Hayvanlara yönelik
kamuoyunun dikkatini çekmek için çeşitli
etkinlikler düzenleyen HAÇİKO, kürk
giyimini protesto etmek içinde gönüllüleriyle birlikte geçmişte ilginç eylemlere
imza atmıştı. Nişantaşı’nın göbeğinde
kürk giyen kadınların önünde ceketlerinin altına sakladıkları kanlı poşetleri
patlatan gönüllüler hayvanların çektiği
acıyı canlandırmıştı.

BİR KAP SEVGİ!
Projenin tanıtıldığı internet
sayfasında “Komik kedi videosu deyince
vayyy! Bir kap su koyun deyince yaaa!”
diye yazılmış.  Bir Kap Sevgi, zor durumda kalmış hayvanlar için hazırlanmış bir
sosyal sorumluluk projesi. Sosyal medya
desteğiyle büyüyen proje, “evinde

“Mini Mini Bir Kuş Donmuştu Pencereme Konmuştu!” Çocukların en sevdiği şarkılardan birini sözleri…
2014 yılında Afyonkarahisar, Sinanpaşa – Kınık
İlkokulu’unda oluşturulan  “Mini Mini Bir Kuş Donmuştu,
Pencereme Konmuştu” sosyal sorumluluk projesi, 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren Afyonkarahisar’ın tüm ilkokul
öğrencileriyle buluştu. Projeyle, kışın soğuk günlerinde
aç kalan hayvanları, öncelikle de kuşları beslemek için
pencere önlerine yem koymayı sağlamayı, bu alışkanlıkla hayvan sevgisinin çocuklara kazandırılmasını
amaçlıyor. Penceresinin önüne yem koyan ve bunu
fotoğraflayan çocuklar çeşitli ödüllerin sahibi oluyor.
bulundurduğun herhangi bir kaba su doldurup, evinin önüne
veya caddenin bir köşesine bırakmaya” davet ediyor. Proje
katılıp, www.birkapsevgi.com sitesine fotoğraflarını gönderenler, küçük hediyeler (rozet, kupa) kazanıyor. Bir kap sevgi ile
hayvanlara ilgiyi çoğaltmak da sizlerin elinde.

HAYVAN DOSTU PROJESİ
HDI Sigorta’nın Hayvan Dostu adını taşıyan kurumsal
sosyal sorumluluk (KSS) projesi 2013 yılında başladı. Proje
için pilot bölge olarak İstanbul’da en çok sahipsiz hayvanın
bulunduğu Beykoz seçildi. Proje kapsamında Beykoz Belediyesi’nin yardımları ile Beykoz ilçe sınırları içerisinde yaşayan
sahipsiz sokak hayvanları için gönüllü birçok restoran ve
otelden toplanan artık yemekler, Beykoz Belediyesi’ne veriliyor ve minik dostlarımıza ulaştırılıyor. Yemek toplamak için
HDI Sigorta tarafından istihdam edilen bir personel ve özel
olarak giydirilmiş bir araç hizmet veriyor. Artık yemeklerinizi
çöpe atmak yerine sevimli dostlarımıza ulaştırmak istiyorsanız
hayvandostu.org adresinden proje görevlileri ile bağlantıya
geçebilirsiniz.

DOSTLARIMIZ

İsveç mobilya devi IKEA’nın
Türkiye’deki KSS projelerinden biri de
hayvanları odağına almış durumda.
“Barınaklara Yiyecek Yardımı” olarak
tanımlanan proje kapsamında IKEA,
kendi restoran ve kafelerindeki artan
yemekleri çöpe atmıyor, IKEA mağazalarının bulunduğu şehirlerdeki hayvan
koruma barınaklarına yiyecek yardımı
yapıyor. Toplanan yemek atıkları, hayvan koruma barınaklarına sevk edilene
kadar IKEA mağazaları içerisindeki soğuk
hava depolarında, sızdırmaz ambalajlarda bekletiliyor. Artan yemekler İstanbul
Yedikule Hayvan Barınağı ve Asfalya
Hayvanseverler Grubu’na, Bursa Sevgi
Hayvan Barınağı’na, İzmir Büyükşehir
Belediyesi Işıkkent Hayvan Barınağı
ve Celal Üner Hayvan Barınağı’na ve
Ankara Gölbaşı Hayvan Barınağı’na
gönderiliyor.

MİNİK KUŞLARI		 
BESLİYORLAR
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LEZZET

Taze çıtır
çıtır börek!
Kahvaltıdan beş
çayına hepimizin
vazgeçilmezi lezzeti...
Fırından yeni çıkmış,
taze, çıtır çıtır bir
böreğe kim hayır
diyebilir. Hele bir de
yanında çay olursa.
İstanbul’da bu lezzeti
sunan pek çok mekan
var. Ünlü ve tarihi
börekçilere buyurun.
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GAYE DELEN
Kıymalı, peynirli, patlıcanlı, sebzeli, pırasalı,
patatesli, ıspanaklı, pazılı, tepsi böreği, su böreği,
Boşnak böreği, paçanga, çıtır börek, laz böreği ve
daha nicesi....  Kahvaltıdan beş çayına vazgeçilmez
bir lezzet. Çok zengin börek kültürüne sahip bir
ülkede yaşıyoruz. Börek; herkesin bildiği üzere açılmış hamurun veya yufkanın arasına peynir, kıyma,
ıspanak gibi içler konularak çeşitli biçimlerde pişirilen
hamur işi olarak tanımlanıyor.
Hemen her bölgenin kendine özgü meşhur bir
böreği bulunuyor. İstanbul ise bu lezzetlerin hepsinin
bir arada toplandığı bir merkez adeta. İstanbul’un
her semtinde farklı yörelerin böreklerinde nam salmış

börekçiler var. Ancak şüphesiz börekçileriyle en ünlü
olan semt, Sarıyer. Böreğiyle ünlü işletme sayısı da
giderek artıyor. İstanbul’un en meşhur börekçilerini
araştırdık.

HER SEMTTE AYRI LEZZET
TARİHİ KİREÇBURNU FIRINI: Kireçburnu
Fırını İstanbul’un Kireçburnu semtinde köklü geçmişi
olan bir aile işletmesi. Ailenin 1900’lerin başında
Çamlıhemşin ve Rusya’da fırıncılık ile başlayan
hikayesi 1957’de İstanbul Kireçburnu’nda devam etti.
Yarım asır önce başlayan bu güzel hamurun kokusu
her sene daha da yoğunlaşıp güzelleşerek yayılmaya devam ediyor. Şehrin en iyi börekçilerinden.
Özellikle kıymalı kol böreğini yemek için çok uzak
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TARİHİ BİLİCİ BÖREKÇİSİ: 1986
yılında Hasan Ali ve Nurettin Deniz kardeşler
tarafından kuruldu. Sarıyer Çayırbaşı’nda tarihi
caminin hemen yanıbaşında... Menüsünde,  
kıymalı börek, tavuk etli börek, ıspanaklı börek,
su böreği, sade börek, peynirli börek var. İsmini
Bingöl’ün bir köyünden alıyor. Bilice Köyü, Kürt
böreğinin doğduğu yer. Mekanda Kürt böreği
haricinde Sarıyer’e özgü kol böreği de var.
Kol böreği, soğan, kıyma, çam fıstığı ve kuş
üzümüyle yapılıyor. İsteyene sade kıymalı börek,
peynirli, patatesli, ıspanaklı kol böreği ve peynirli su böreği de servis ediliyor. Bu mekâna özgü
lezzet ise tavuklu börek.  Bahçeköy, Ayazağa ve
İTÜ Maslak Yerleşkesi’nde de şubeleri var.
Tel: (0212) 271 09 66

GELENEKSEL TATLAR
ÇENGELKÖY
BÖREKÇİSİ: 1985
yılında kuruldu. Merkezi
Çengelköy’de. Bugün 11
şubesi var. Beylerbeyi,
Kuzguncuk, Kanlıca,
Anadoluhisarı, Çubuklu,
Kavacık gibi semtlerde
şubeleri bulunuyor. Su
böreği, peynirli börek,
kıymalı börek, patatesli
börek ve sigara böreği…

Geniş ürün yelpazesinde patenti kendilerine ait
iki ürünleri de var. Biri orijinal sızma zeytinyağlı
börek diğeri de cevizli börek. Diyet yapan müşterilerine özel kalorisi düşük ve sağlıklı börekler
de sunuyor. Malzemelerinin kaliteli ve organik
olmasına dikkat ediyor.
Tel: (0216) 318 51 39
BOŞNAK BÖREKÇİ: Boşnak bir annenin lezzetli ellerinden ustalıkla açılmış sıcacık
böreği sofraya koyduktan sonra bu lezzeti
herkes tatmalı deyip tüketiciyle tanıştıran bir
babanın  girişimi ile kuruldu. 30 yıllık bir
serüven haline dönüştü. İkinci kuşak tarafından
yönetiliyor. Zamanla artan beğeni ve talepler
doğrultusunda 40’a yakın şubeye ulaştı. Peynirli
ve kıymalı su böreği, peynirli, ıspanaklı, kıymalı
ve patatesli Boşnak böreği, peynirli, kıymalı,
patatesli, zeytinli ve sadece mayasız poğaçaları
ve eşsiz lezzetteki ev
baklavası ile meşhur.
Kocaeli ve İstanbul’da
şubeleri var. Mantı
böreği, pırasalı börek
ve Boşnak böreği gibi
Boşnak usulü yerel
tatlarla sizi şaşırtıyor.
Günün her saati taptaze
çıtır çıtır börekler eve
de servis yapılıyor.
Tel: (0216) 450 00 16

LEZZET

yerlerden gelenler var. Üsküdar böreği ve gül
böreği de meşhur. Kireçburnu’nun kol börekleri
kuş üzümlü, bol kıyma ve az soğanla yapılıyor.
Standartların çok üzerinde olan börek çeşitlerini
deniz manzarasına karşı denemeye değer.
Poğaça ve kurabiye çeşitleriyle de iyi bir fırında
bulunabilecek her şeyi sunuyor.
Tel: (0212) 262 10 59
MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ:
Sarıyer merkezden Tellibaba’ya giderken Yeni
Mahalle Caddesi üzerinde bulunan dört katlı tarihi binada hizmet veriyor. Sarıyer böreğinin leziz
tadını sunuyor. Başka şubesi yok ama taklidi çok.
Semtte nereye baksanız bu isimde börekçi dolu.
Ama asıl lezzet burada. 1895’den beri böreğin
merkezi durumunda. Bu tarihi börekçide, peynirli, kıymalı, patatesli, ıspanaklı ve sade Sarıyer
börekleri yanında su böreği ve kol böreği de
bulabilirsiniz. Kıymalı ve peynirli böreği gerçekten harika. Hafif yağlı koyun kıyma, çam fıstığı
ve kuş üzümlü harcıyla hazırlanan kol böreğinin
tadına doyum olmaz. Açma ve poğaçalar zaten
buranın klasiği. Deniz manzaralı salonlarında
boğazın eşsiz güzelliği seyrederek böreklerinin
tadına bakabilirsiniz.
Tel: (0212) 242 15 39
NAMLI BÖREKÇİ: Beşiktaş’ta
1950’den beri faaliyet gösteriyor. Şehir
dışından bile buraya börek yemek için gelen var.
Yıldız’dan Fulya’ya inen yokuş bitip yol düzelince
hemen sağ tarafta kalıyor. Dükkanı yol seviyesinin altında ve tabelası çok küçük. Önünde
güzel havalar için bir banko var. İçeride de 4-5
masa, hepsi bu kadar. Her sabah 06:30’da açıp
12:30’da kapanıyor. Kurulduğundan beri aynı
formülle hazırlanan böreğin tadı hiç değişmiyor.
Bu böreğin tadı ve çıtırlığını başka yerde bulmak
çok zor. Dört çeşit börek servis ediliyor. Sade,
peynirli, kıymalı ve ıspanaklı… Sade böreğin
üstüne pudra şekeri ekleyerek yemek çok
keyifli. Peynirli ve ıspanaklı olanları da harika.
Ispanaklı tam kıvamında ve lezzetli. Kıymalı
börek ise en çok satan çeşitleri.
Tel: (0212) 258 60 67
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MODA

Aksesuarların güçlü dönüşü
likle renkleri ile dikkat çeken çanta modelleri sonbahar
Stilimizi
FERİDE AY
kış sezonunun vazgeçilmezleri olacak...
hareketlendirir,
Doğru seçilmiş bir aksesuarla en sıradan
kombinlerimizin en
kombinlere ruh katmak mümkün... Modaya yön veren MİLİTER TREND
can alıcı noktalarını
Önümüzdeki sezon ile birlikte ünlü tasarımcılar
dünyaca ünlü markaların 2015-2016 sonbahar kış
bizleri tüm masalların gerçekleşebileceğine inandırmak
koleksiyonlarında elbiseler kadar aksesuarlar dikkat
oluştururlar.
için adeta yarışıyor. Kimi bu kış bir masal kahramanıçekiyor.
Kadınların
nın tasarımlarına yer verirken kimi de bu masalın en
Büyük taşlı ve dikkat çekici gösterişli kemerler,
vazgeçilmezi
ışıltılı aksesuarlarıyla varlığını hissettiriyor. Sezonda
renk renk dirseklere kadar uzanan şık eldivenler,
aksesuarlar, bu sezon bohem ruhuna hitap eden büyük kolyeler ve yine şık değişen kadın silueti ünlü tasarımcıların dokunuşları
ile yeniden hareketleniyor. Feminen görünümün
elbiseleri tamamlayacak olan broşlar bu sezon öne
hem fonksiyoneller,
hem de şıklığa şıklık çıkacak aksesuarlar arasında yer alıyor. Bohem tarzın kalıplarını kıran tasarımcılar maskülen kadın imajını
öne çıkması ile büyük küpeler, gösterişli kolyeler, özel- yaratırken bununla da yetinmiyor ve militer trendi ile
katıyorlar.  
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MODA

kadın askerlere hayat veriyor. Bu siluetin iddialı ve çarpıcı
kimliği aksesuarlara da yansıyor… Aksesuar denince akla
geniş bir liste geliyor. Ancak önemli olan bu sezon popüler
olacak parçaları tutturmak…
Peki bu kış hangi aksesuarlar gözde? İşte 20152016 sonbahar-kış sezonu için stilistlerin önerdiği aksesuar
listesinin belli başlıları:
Bere: Asker berelerini andıran şapkalar farklı
görünmeyi seven kadınlar için vazgeçilmez olacak. Geçmişten günümüze
dönüş yapan bereler, yün dokusu
sayesinde kullananın başını
üşütmesine de engel olacak.
Rahat bir görünüm sağlayacak.
Broş: Bu sezon
nostaljik broşlar pek çok
defilede dikkat çekti.

Babaannelerden kalma elmas broşlara yeniden
merhaba diyoruz. Değerli taşlardan hazırlanmış,
kıyafetlere lükslük katan babaanne broşlarının yanında, kombinlere hoş tezatlıklar katan modellerde
koleksiyonlarda yerlerini aldılar.
Fular: Geçen sezon da oldukça popüler olan
fular trendi, bu sezon şekil değiştiriyor. 2016 kış
sezonunun fularları kıyafetlerle uyumlu, ince ve uzun
formlarıyla farklı stiller yaratarak, klasik görüntünün
dışına çıkılmasını sağlayacak.
Kürk Etol: Kürk etollar, 2015-2016 sonbahar-kış sezonunda öne çıkıyor. Kıyafetlerin bir parçası
olarak kullanılan etoller, aslında en şık aksesuarlar
arasında yer alıyor. Kürkün hızla yükselişe geçtiği bu
sezonda, özellikle kabanlar, etollerle şekilleniyor.
Püsküllü çanta: Kadınların gardırobunda bulunması gereken özel aksesuarlar arasında yer alan
püsküllü çantalar, bu sezon hızlı bir dönüş yapıyor.
Püskülün hız kesmeden yükselişine devam etmesi, bu
çantaların uzun yıllar gündemde kalacağını ortaya
koyuyor.
Tek küpe: Büyük, göz alıcı ve sallantılı tek
bir küpe... Dikkatleri takanlara yöneltecek derecede
iddialı aksesuar bu sezonun gözdeleri arasında.
Tek küpe trendi için önemli bir hassasiyet, uygun
kombinle kullanılması...
Kemer: Kemerler bu sezon olabildiğince
büyük, dikkat çekici ve farklı tasarımlarla kendilerine yer açıyor.
Eldiven: Kışın vazgeçilmezi olan eldivenler,
hem soğuktan korunmak için hem de feminen
görünmek için birebir. Dirseğin üzerinde biten kumaş
veya deriden tasarlanmış eldivenler ile daha kadınsı
görünüm mümkün.
Büyük ebatlı çanta: Hayatı
kolaylaştıran oversized çantaların
ebatı bu sezon biraz daha
büyüyor. Sonbahar kış
sezonunda yeniden
popülerliliğini kazanan
çantalar, 2016’da
da kombinlerdeki
yerini koruyacak gibi
görünüyor.
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EVİM EVİM

Kiracının dekorasyonu
bir başka olur
Kimi ev sahipleri
ne zeminlere
dokunmaya izin
verir ne de duvara
çivi çakmaya…
Masraftan kaçınan
ev sahipleri de bir
hayli fazla... Ancak
yine de kiralık evin
güzelleştirilmesi için
formüller yok değil!..
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FERİDE AY
Büyük kentlerde kiralık evlerde yaşamak bir
hayli zordur. İstanbul gibi merkezi semtleri oldukça
eski binalarla dolu kentlerde daha da zordur…
Yine de İstanbul’da milyonlarca kişi kiralık evlerde
barınıyor. Büyük bir kısmı bakımsız, rutubetli ve eski
binalarda. Özellikle merkezi yerlerde yaşamak için
eski binaların dezavantajlarına katlanmak zorunda
kalanlar, yaşadıkları evlere yerleşirken çeşitli zahmetlere girmeyi de göze alıyorlar.
Kiracılar için dekorasyon konusu zor bir
konu… Kimi ev sahibi bazen ne zeminlere dokunmaya izin verir ne de duvara çivi çakmaya… Masraftan

kaçınanları da bir hayli fazla... Ancak yine de kiralık
evin güzelleştirilmesi için formüller var… Kiralık evlerde sıkıntı yaratan alanlardan biri de ahşap parkeler.
Sık ev sahibi değiştiren evlerde zamanla çizilmeler
meydana gelir. Zeminde değişiklik yapmak bütçeyi
zorlayabildiği için büyük ebatlı kilim ya da halılarla
çizikleri kapatabilirsiniz. Küçük bir alanda ise ilgi çekici
el dokuma bir kilim ya da halı bu iş için ideal.

HEM DEKOR HEM HİJYEN
Boya ile yüzeylere derinlik katılabilir. Özellikle
duvar boyasının, eşyaların birkaç ton açık veya koyusu
şeklinde seçilmesi, derinlik hissini artırarak mekanın
çok daha şık görünmesini sağlar. Boya imkanı yoksa
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ve duvar kağıdı kullanmak tercih ediliyorsa, bu
konuyu bir kez daha düşünmekte fayda var…
Çünkü ev sahibi bundan pek hoşlanmayabilir.
Duvar kağıtları yerine çıkartırken duvara zarar
vermeyecek yapışkanlı folyoları tercih etmek daha
akıllıca bir seçenek olabilir.
Eğer duvarlara çivi çakılamıyorsa çerçeve
ve aynaları pervaz, niş ya da şifonyerin üzerine
dizmek bir seçenek… Böylece hem istenen sonuç
alınabilir hem de pratik bir çözüm bulunmuş olur.

RENKLERLE OYNAYIN
Çok zevksiz detayları olan bir evi bile
renklerle yeniden dönüştürmek mümkün olabilir.
Özellikle boya ile ilgili değişiklik yapmaya izin
verilmeyen durumlarda renkli bir duvar panosu ile
bile istenen sonuç alınabilir. Evde mimari değişiklik
yapmaya hem ev sahibi izin vermeyebilir hem
de bu iş çok maliyetli olabilir. Bu durumda duvar
kağıdı ile farklı duvar uygulamaları yaparak evde
daha sofistike bir görünüm yaratmak seçenek
olarak değerlendirilebilir.
Renk ve aksesuarlar doğru oranlar ve doğru
kombinasyonlarla kullanıldığı zaman adeta usta
bir dekoratörün eli değmişçesine şık mekanlar
yaratılabilir. Kiralık da olsa çok küçük bütçelerle
yaşam alanlarını bu şekilde dönüştürmek mekanı
daha sıcak kılacaktır.
Kiraya çıktığınız evde hayat kurtaran çözümlerden biri depolama alanları yaratmaktır…
Kitaplıklar, raflar, kutular yeni evi derler toparlar.
Üstelik sırf yer olmadığı için eşyalarını atma
derdinden de kurtarır.

EŞYALARI DÖNÜŞTÜRÜN
Kiralık evlerle ilgili en çok karşılaşılan sorunlardan biri de satın alınan eşyaların bir
sonraki eve tarz ya da ebat olarak uymayışı... Bu sebeple halihazırdaki eşyaları dönüştürmek en doğru seçenek olabilir. Örneğin onları boyayıp yeniden kullanmak gibi… Böylece
hem maliyet azaltılmış olur hem de zahmet… Bir yan sehpaya ihtiyaç varsa yenisini satın
almak yerine eşyaların yerleri ile oynanabilir. Örneğin, komodin olarak kullanılan bir
mobilyayı oturma odasında kahve sehpası olarak değerlendirmek mümkün olabilir.  

ESKİ PERVAZLARI GİZLEYİN  
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Pencere pervazları kiralık evlerin değiştirilemeyecek, daha doğrusu böyle bir masrafa
girilmesi güç bölümleridir. Bu yüzden eski, kırık
dökük pervazları perdelerle örtmek mantıklı bir
çözüm olur.
Özellikle kiralık evdeki mutfak dolapları
boyanabilir ya da astar atılabilir. Hijyenin önemli
olduğu bu alan için biraz emek ve zaman harcanması yararlı olabilir.
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Kafkasya’nın tarihi   					
		   başkenti: Tiflis
GÜRCİSTAN

GEZİ-DÜNYA

Başkenti: Tiflis
Nüfusu: 4.5  milyon
Para birimi: Lari
Trafik akışı: Sağ
Dili: Gürcüce
Komşuları: Rusya,
Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye

Tiflis’i ikiye ayıran Kura
Nehri, şehrin güzelliğine
güzellik katmış. Tarih
kokan bu Gürcü şehrinde;
gizemli sokaklar, tarihi
kiliseler, eski tarz işlemeli
ahşap balkonlarıyla eşsiz
bir deneyim edinmek
mümkün. Kafkasların
kalbinde pek çok sürprizle
karşılaşabilirsiniz.
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AYŞEGÜL EMİR
Güney Kafkasya’nın en büyük şehri. Tarihte
pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu nedenle
her yerde tarihe tanıklık ediyorsunuz. Orta Çağ,
klasik ve Sovyet mimarilerinin bir karışımı adeta. Dar
sokakları, bahçeli ahşap evleri ve tabii ki şarabı...
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’ten söz ediyoruz.
Ülkemize çok yakın bir ülke, Gürcistan.
THY’nin 2.5 saatlik uçuşuyla Tiflis’e varıyoruz. Havalimanından şehir merkezine gitmek yarım saati bile
almıyor. Yapışkan taksicilerden kurtulmak bir mesele
oluyor ama sonunda otelimize varıyoruz. Eşyaları
bırakır bırakmaz kendimizi sokağa atıyoruz.

Tiflis, rahatlıkla yaya olarak da gezilebilecek
bir şehir. Dar ve tarihi sokakları kendine çekiyor bizi.
Şehri gezerek dolaşmak bir hayli keyifli. Bir yandan
zengin tarihini korurken diğer yandan günümüze
ayak uydurma çabası görülüyor. Şehrin mimarisinde
hem Rus, hem Gürcü etkisi hakim. Tiflis de, nehir ya
da bir denizin ikiye ayırdığı şehirlerden. Zaten nehrin
ikiye ayırdığı şehirleri oldum olası sevmişimdir. Şehirlere, ayrılmanın ve tekrar buluşmanın mutluluğunu
katar. Kura Nehri şehri ikiye bölerken, güzelliğine de
güzellik katmış.

FAKİR AMA MUTLULAR
Şehri dolaşırken ülkedeki ekonomik sıkıntı
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Barış Köprüsü

Narikala Kalesi
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kim bilir ne hatıraları biriktirmiş olan evlere bu
görüntü bir hüzün verirken, benim gözümde
daha sevimli kılıyor.

ÇEŞİT ÇEŞİT KİLİSELER
Etrafta bolca kilise ve katedral görüyoruz. Avrupa’da göremeyeceğiniz türden güzel
mimarili Ortodoks kiliseleri… Sameba Katedrali
diğer adıyla Hoy Trinity Kilisesi, Metehki Kilisesi
bunlardan bazıları… Metekhi Kilisesi, Sovyet
döneminde tiyatro olarak kullanılmış. 1988’de

restore edilerek kilise olarak yeniden hizmete
girmiş. Kilisenin avlusundan tüm şehri kuşbakışı
görmek mümkün. Şehir önünüzde hüzünlü
haliyle seriliveriyor. Zamana meydan okuyan eski
Gürcü mimarisine bakmaya doyamıyorum.
Sameba Katedrali ise 98 metre yüksekliğinde. Dünyanın en yüksek Ortodoks kiliselerinden biri olarak biliniyor. Şehrin dini sembolü
gibi her noktadan görülebiliyor. Gürcü halkı bir
hayli dindar. İnsanlar kiliseyi gördüklerinde bile
ıstavroz çıkarıp kısa dua ederek yollarına devam

GEZİ-DÜNYA

da hissedilebiliyor. Kesinlikle fakir ama mutlular
havası hakim. Şehirde işsizlik yüksek. Komşularında bolca doğalgaz ve petrol var ancak
Gürcistan’da hiç yok. Tarım, turizm ve şarap
üretimiyle meşguller.
Tiflis’te asıl merak ettiğim eski şehir.
Gizemli sokaklar, tarihi kiliseler, eski tarz işlemeli
ahşap balkonlarıyla eşsiz bir zevk sunuyor. Terk
edilmiş tramvaydan, sanat galerilerine kadar
sayısız ilginç manzarayla dolu. Eski Tiflis’te
yerleşim yerlerinden kiliselere, camilere, kükürt
hamamlarına kadar değişik türde görülecek çok
şey var. Renkli tarihi evleriyle görülmeye değer.
Ama pek çok tarihi binanın restorasyona ihtiyacı
olduğu da açıkca görülüyor. Kırık dökük boyasız,
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Geleneksel Kartuli dansı

Kilisede nikah töreni
ediyorlar. Bunu her kilise önünde
görebilirsiniz.

GEZİ-DÜNYA

TEPEDEN ŞEHRE BAKIŞ
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Şehrin asıl manzarası ise
Narikala Kalesi’nden görülüyor. Narikala Hisarı, 4. yüzyıldan kalma ve
şehrin ayakta kalan en eski yapısı.
Tam tepede ise Gürcistan Ana heykeli
var. Küçük bir ücret karşılığında
teleferikle buraya çıkılıyor. Şehrin
panoramik manzarasını burada
ölümsüzleştirmek için bolca fotoğraf
çekiyoruz. Tavsiyelere uyarak
tepeden yürüyerek iniyoruz.
Daha sonraki istikametimiz
ise Rustaveli Caddesi. Şehrin resmi
binalarıyla müzelerinin sıralandığı
yer. Kafeler ve restoranlarla dolu.

Özgürlük Meydanı’yla beraber
pek çok tarihi olaya tanıklık etmiş.
Müzeler, opera ve bale salonu, parlamento burada. Meydanın ucunda
Rustaveli Caddesi başlıyor. Burası
şehrin modern yüzü. Ortaçağ’da
yaşamış olan şair Şota Rustaveli’nin
adı verilmiş. Bulvar üzerinde çok
sayıda hükümet ve kültür kuruluşu
var. Gürcistan Parlamentosu, Kaşveti
Kilisesi, opera ve bale, tiyatro…
Rustaveli, çok geniş bir cadde;
geniş kaldırımlar, devasa ağaçlar,
çok çeşitli heykeller cadde boyunca
bizi selamlıyor. Burada da lüks ve
fakirlik bir arada. Bu caddenin
arkasına geçtiğinizde ise yıkık ve
boyasız binalar bizi karşılıyor.
Şehrin içinden geçen Kura
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Sülfür Hamamı
Nehri üzerinde üç köprü var. İki taş köprü diğeri de
barışı simgeleyen Barış Köprüsü. Gece bu köprüyü
ışıklandırıyorlar. Gece mutlaka görülmesi gereken
yerlerden. Köprüyü bir uçtan diğerine yürüyüp geri
döndükten sonra birkaç foto çekip kahve molası
veriyoruz. Metekhi Köprüsü’nün güney tarafında
meşhur sülfür banyoları bulunuyor. Toprak seviyesindeki küçük kubbeleri olan bu banyolara girmek
için genelde sıra bekleniyor. Ben çok yoğun kokusu
nedeniyle denemekten vazgeçiyorum.

EĞİK SAAT KULESİ

Gürcistan’ın mutfağı, Avrupa ve
Ortadoğu mutfaklarından etkilenmiş. Gürcü yemekleri, et, hamur işleri, köfte ve sebzelerden
oluşuyor. Yemeklerde ceviz, nar ve sarımsak,
peynir, fasulye, patlıcan, ıspanak gibi meyve ve
sebzeler çokça kullanılıyor. En ünlü yemekleri;
hinkal, haçapuri… Hinkal, mantıdan biraz
daha büyük. Haço bir tür peynir, puri ise
ekmek. Haçapuri, pişmek üzereyken fırından
çıkarılıp üstüne yumurta kırılan bir tür pide.
Chashushuli, bir tür et güveç. Pek çok restoranda ana yemek olarak alabiliyorsunuz. Ostri ise,
yağlı, acılı bir sos içinde dana eti. Gürcistan’a
gidip de şaraptan bahsetmeden olmaz. Ülkenin
iki milli içkisi var. Şarap ve çaça. Çaça bir tür
Gürcü votkası. Ülke hem peynirleri hem de
şaraplarıyla meşhur. O nedenle her  bulduğumuz fırsatta bu ikiliden vazgeçmiyoruz. Sulguni
peynir ise, tuzsuz, hafif bir inek sütü ürünü.
Şarapla mükemmel gidiyor.

Haçapuri

GEZİ-DÜNYA

Baratashvili Köprüsü’nü geçince ise eğik
saat kulesi karşılıyor bizi. İlginç bir yapı... Her saat
başı üst tarafta bulunan kapı açılıyor ve bir melek
çıkıyor. Bu saat aynı zamanda güzel bir sokağa
açılıyor. Tarih kokan sokak, vakit geçirmek için ideal
bir yer. Üniversitesi’nin olduğu Chavchavadze Caddesi ve Mtatsminda Parkı hızlıca gördüğümüz diğer
yerler. TV kulesi ve büyük dönme dolap bu tepedeki
parkta yer alıyor. Fünikülerle çıkılıyor. İki günlük
Tiflis seyahatine pek çok şeyi sığdırıp geri dönüşe
hazırlanıyorum.

YEMEKLER ET VE HAMURDAN

Hinkal Mantı
KASIM - ARALIK 2015
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Eski ve yeninin
kaynaştığı şehir

Tarihi eserleri, modern şehir dokusunun içine sindirmiş bir şehir Kayseri…
M.Ö. 4 bin yılına uzanan geçmişi ile bu şehirde Selçuklu eserleri adeta şahlanmış. Kayseri doğal güzellikler açısından da zengin. İster başı karlı Erciyes’te kayak yapın, isterseniz Aladağlar Milli Parkı’na gidip, dünyanın ikinci
büyük şelaleleri olarak kabul edilen Kapuzbaşı Şelaleleri’nin sesini dinleyin.

GEZİ-TÜRKİYE

ILGIN ŞENYÜZ
Kayak sporu ile tanışıklığım çok eski
sayılmaz ama bu hobim nedeniyle Türkiye’nin
birçok güzel yerini görme imkanım oldu. Doğu
Anadolu’da Erzurum’a, Karadeniz’de Kastamonu’na beyaz büyünün peşinden gitmesiydim,
belki de buraları göremezdim. Grup arkadaşlarım “Erciyes Dağı’na gelmeye var mısın?” diye
sorunca, hemen kabul ettim. Bir taşla iki kuş
vurmam mümkün olacak! Hafta sonu yapacağımız gezi programımı birkaç gün uzatırsam,
rahatlıkla Kayseri’yi de gezip görebilirim
sanırım… Bu düşüncelerle geri dönüşümü bir
arkadaşımı da ikna ederek, gruptan bir gün
sonraya aldım. Kasım ayının son günlerinde bir
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cuma günü İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan 8
kişilik bir grupla bindik uçağa…

BEKLE ERCİYES GELİYORUM!
Yaklaşık bir saatlik bir yolculuktan sonra
ayağımız, Kayseri Erkilet Havalimanı’nda yere
değdi. Zaten şehrin her tarafından görülen
Erciyes Dağı’nı yükseklerden görmek nefisti.
Kimbilir bu dağın yamaçlarında rüzgarı peşimize
takmak nasıl olacak? Hava henüz tam olarak
kararmadığından dağa çıkarken muhteşem
manzaranın da tadını çıkarıyoruz. Dümdüz Kayseri’ye tepeden bakıyoruz. Dağ yolundaki müthiş
manzara eşliğinde yemek yenilecek mekanlar
var. Yaklaşım yarım saatlik bir yolculuktan sonra
otelimize ulaşıyoruz. Beyaz cennette birçok

yeni otelin de inşaat halinde olması dikkatimizi
çekiyor. Teleferik ağlarıyla örülmüş dağın keyfini
yarın çıkaracağız ama öncelikle kendimizi
lobinin sıcaklığına bırakıyoruz.
Bol oksijenli bir güne keyifle uyanıyoruz. Ülkemizin en ünlü kayak merkezlerinden
birindeyiz. İç Anadolu’nun en yüksek dağı olan
Erciyes, 3 bin 917 metre…  İki gün boyunca
zirveye teleferiklerle çıkıp, rüzgarı peşimize
takarak keyifli saatler geçirdik. Kah yorulduk,
kah dinlendik;  güzel ve uzun pistlerde iki gün
Erciyes’in keyfini çıkardık. Grup arkadaşlarımın
altısı İstanbul’a dönmeye hazırlanırken, arkadaşım Elif’le gelmişken Kayseri’yi keşfedeceğiz.
Grup otelden erken ayrılırken biz öğlen yemeğine yakın çıkıyoruz kiraladığımız araçla… Dağ-
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Hunat Hatun
Külliyesi
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gerçekten çok keyif verici…

HUNAT HATUN KÜLLİYESİ
Hunat Hatun Külliyesi’ne uğruyoruz
önce… Hunat Hatun, Anadolu Selçuklu
Hükümdarlarından 1. Alaattin Keykubat’ın eşi… Kayseri’nin birçok yerindeki
Selçuklu eserlerinden biri olan bu külliye
1238’de yapılmış. Külliyedeki camiinin
ahşap kapısındaki işlemeler hayranlık
uyandırıyor. Minberinin de ahşap olduğu
camideki çok sütunlu içyapısı da ilginç.
Kayseri’de şehir merkezinde birçok ‘kümbet’ de görmek mümkün. Önemli tarihi
şahsiyetlerin türbesi de diyebileceğimiz bu
kümbetlerden biri olan Döner Kümbet’e
uğruyoruz. Burası, 1276 yılında Anadolu
Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın
kızı Şah Cihan Hatun için yaptırılmış.
Silindirik bir gövdeye sahip bu kümbetin
dışında güzel işlemeler var.

KAYSERİ’DE TİCARET
Halk arasında şöyle bir söz var.
“Kayseri’nin akıllısı işadamı olur, az akıllısı
okurmuş.”  Pazarlıkçı hatta cimri olarak
adlandırılan Kayserililer, ticareti ‘Ahi
Evran’ geleneğinden öğrenmişler. Biz de
bugün Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi olarak adlandırılan Ahi Evran Zaviyesi’ne
gidiyoruz. Burada iki parçalı ayakkabıdan,

İLÇELERİNİ KEŞFEDİN
• Kayseri-Niğde yolunda, merkeze 30 kilometre
uzaklıkta bulunan üzümleriyle meşhur İncesu’ya gidin.
• Halı dokumacılığıyla öne çıkan Kayseri’nin güneyindeki, merkeze 55 kilometre uzaklıktaki Tomarza’yı
keşfedin.
• Bağ evleri ve villaların bulunduğu merkeze
yakın olan Talas’a gidin.
• Yahyalı İlçesi’nde Aladağlar Milli Parkı’nda ruh
ve bedeninizi tazeleyin.
• Selçuklu döneminde Anadolu’nun en büyük
pazar yerine sahip olan Pınarbaşı’nı gezin.
• Elbiz Parkı, Develi Kalesi (Zengibar Kalesi), Hitit
Yazılı Kaya Anıtları ve Sultansazlığı ile öne çıkan Develi
İlçesi’ni ziyaret edin.
• Halısı ile ünlü Bünyan’a gidin; orada Karatay
Hanı ve bir doğa harikası olan Tuzla (Palas) Gölü’nü
seyredin.

GEZİ-TÜRKİYE

dan inerken Taş Mekan denilen restoranda
mola veriyoruz.  Pastırmalı dürüm, salata
ve karışık ızgaradan oluşan yemeğimizi
yiyip, şehir merkezindeki otelimize doğru
yola çıkıyoruz. Otele valizlerimizi bırakıp
hemen kendimizi şehri keşfetmek için
dışarı atıyoruz. Şehirde arabayla yol alırken gördüğümüz geniş yollardan, modern
binalardan ve şehircilikten etkileniyoruz.
Kayseri merkezdeki gezimiz şehir
meydanından başlıyor. Arabamızı merkeze
yakın bir yere park edip, yürüyerek Cumhuriyet Meydanı’na geliyoruz. Ortasında
bronz Atatürk Heykeli, Saat Kulesi, bir
yanında Kayseri Kalesi, diğer yanında
Kapalı Çarşı, tarihi dokuya uygun yapılmış
valilik binası, yer altı çarşısı, Hunat
Hatun Cami, Ulu Cami, Bürüngüz Cami’si;
hepsi bir meydanda toplanmış. Böylesine
geniş ve ferah bir meydanı çok az şehirde
gördüm. Aslında böylesi bir şehirciliği de
Anadolu’da çok fazla görmedim. Alabildiğine geniş yollar, temiz ve düzenli kent,
gecekondudan arındırılmış bir kent…
Kentin şehir planlamasını 1945 yılında
Alman şehir plancı Odr. Prof. Dr. Gustav
Olelsner ile Doç. Dr. Kemal Ahmet Aru
birlikte yapmışlar. Şehirde dolaşırken Anadolu Selçukluları ve Osmanlıların izlerini
mimari yapılarda görüyorsunuz. Modern
bir şehirde yüzyıllar öncesine gidebilmek

Saat Kulesi
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Erciyes’te kayak keyfi

GEZİ-TÜRKİYE

MANTI VE PASTIRMA
CUMHURİYETİ

Kayseri mutfağı, mantı ve pastırmadan ibaret değil
elbette. Aşmakarna, arabaşı gibi yöreye özel çorbaların yanı
sıra güveci de oldukça meşhur. Toprak güveçte, özellikle yaz
aylarında, sebzeden yapılan güvecin ana malzemesini patlıcan,
domates, biber, sarımsak ve et oluşturuyor. Baklavanın binbir
türlüsü de Kayseri mutfağında kendine yer edinmiş. Açma baklava, oklava baklava, güllü baklava, kamış baklavanın yanı
sıra un helvası, telteli, dut pekmezi, aside, incir dolması gibi
tatlıları da var. Kayseri mutfağının şahı pastırmanın da 20’ye
yakın çeşidi olduğunu belirtelim. Sırt, kuşgömü, kenar mehle,
eğrice, omuz, dilme, şekerpare, kürek, kapak, döş, etek,
bacak, ortabez, kavrama, meme, kelle, kanlıbez, arkabas ve
tütünlük… Pastırmanın içinde yağ ve sinir olmaması kalitesini
gösteriyor. Kayserililer daha çok sırt pastırmayı tercih ediyor.
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kömürlü ütülere, dikiş makinesinden silah sandığına birçok eski obje
görüyoruz.
Kayseri’de şehir merkezine gelip
de İç Kale’den geçip Kapalıçarşı’ya
gitmemek olmaz. Şimdilerde ticaretin
kalbinin attığı yerlerden biri bu Kapalıçarşı. 1890’larda yapılan Bedesten, II.
Beyazıd’dan kalma… Çarşı’yı gezerken duyduğumuz baharat ve pastırma
kokuları Kayseri’de olduğumuzu hissettiriyor. Kayseri’de Danişmentliler’den
kalma eserler de var. Bunların başında
da Kapalıçarşı’nın yanındaki Camii
Kebir yani Ulu Cami geliyor. Aslında
Danişmentlilerden kalan eser yıkılınca
Selçuklular yenisini yapmışlar. Zaten
Danişment Sultanı Melikgazi’nin türbesi
de camiinin hemen yanında bulunuyor.

İLK AKIL HASTANESİ
Yaklaşık 100 metre sonra
Hatuniye (Şamiye) Medresesi’ne rastlıyoruz. Buranın özelliği de şehirdeki tek
Dulkadiroğlu Beyliği eseri olması…
Merkezde gezilmesi gereken

eserlerden biri de Gevher Nesibe Şifahanesi… Yıllarca atıl durumda kalsa da
değeri geç de olsa anlaşılabilmiş önemli
kültür miraslarımızdan birisi… Türk tarihinin ilk akıl hastanesi olarak bilinen
şifahanenin tarihi 1200’lü yıllara kadar
uzanıyor. İsmini Kılıç Aslan’ın kızı olan
Gevher Nesibe Hatun’dan almış; içinde
hüzünlü bir aşk hikayesi, zamanının
ötesinde imkanlar ve çok naif mimari
detaylar barındırıyor.
Kayserililer genelde zengin
insanlar. Şehirde fakirin bulunmadığı
efsanesi yaygın. Bu zenginlik şehrin
sokaklarındaki lüks arabalarda, lüks
restoranlarda kendini gösteriyor.
Meşhur Kayseri mantısını yemek için
gittiğimiz Kaşıkla Restoranı’nın dekorasyonundaki ihtişam da dikkatimizi
çekiyor. Otantik bir restoran beklerken, adeta şatafatlı bir yapı görüyoruz. Eskilerin bir kaşığa kırk adet
sığdırıldığını söyledikleri minik Kayseri
mantısını afiyetle yiyoruz. Yoğurtlu ve
özel sosu ile servis edilen mantıdan
ikinci tabağı yememek için kendimizi
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‘TURIZMIN BIRÇOK DALINDA POTANSIYELIMIZ VAR’
Kayseri Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası Başkanı
Baki Gümüşoluk, 22 yıllık meslek
mensubu… Kendisi bir yıldır da
Oda’nın başkanlığını yürütüyor.
Kayseri SMMM Odası’nın 676’sı
bağımlı, 608’i bağımsız olmak
üzere toplamda bin 284 üyesi ve
364 stajyeri bulunuyor. Haksız rekabet, tahsilat,
fazla iş yükü gibi Türkiye’deki ortak sorunları
Kayseri’deki meslek mensupları da paylaşıyor.  
Kayseri sanayisi gelişmiş Anadolu şehirlerinden
biri… Başkan Baki Gümüşoluk’un verdiği
bilgiye göre, şehrin yıllık ihracatı 1  milyar doları
tutuyor ve tekrar yollara düşüyoruz.

KAYSERİ’NİN TEMA PARK’I

KAPUZBAŞI ŞELALELERİ
Kayseri’deki yeni güne Aladağlar Milli
Parkı’na gidip doğa harikalarını göreceğim için
oldukça heyecanlı başlıyorum. Bu şehirdeki
son günümüzde direksiyonu Yahyalı İlçesi’ne
kırıyoruz. Yaklaşık 1.5 saatlik yolculuktan sonra
ulaşıyoruz Yahyalı’ya… Güzelliklere ulaşmak
öylesine kolay değil… Aladağlar Milli Parkı’na
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ulaşmak için en az bu kadar daha yol gitmemiz gerekiyor. Park, Kayseri, Adana, Niğde il
sınırlarının kesiştiği noktada bulunuyor. Milli park
alanının yüzde 60’ı Kayseri sınırları içinde…
Bu bölgede geçilecek en önemli üç lokasyon var.
Bunlar; Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanı ve Yedigöller... Yahyalı İlçesi’ne 80 kilometre mesafedeki Hacer Ormanları’na ve ormanın içinden 6-7
saatlik bir yürüyüşten sonra ulaşılan Yedigöller’e
gitmek çok meşakkatli ve zor olduğu için bunu
göze alamıyoruz. Biz hedefimize dünyanın en
yüksek 2’inci şelalesi olan Kapuzbaşı Şelaleleri’ni
alıyoruz. Hem yerli hem de yabancı turistlerin
ilgisini çeken şelale bölgesine ulaşmak için iki yol
var. Biz, 55 kilometrelik Yahyalı-Dikme-Delialiuşağı-Yeşilköy-Balcıçakırı-Kapuzbaşı güzergahını
tercih ediyoruz. Toprak yol dar ve virajlı…
Orman içinden geçen yolda ulaşacağımız doğa
harikasının değeceğini düşünerek 2 saatte ulaşmamızın zorluğunu unutuyoruz. Denizden tam
2000 metre yüksekte olan buraya yazın gitmek
daha akıllıca…  Kapuzbaşı Şelaleleri;  irtifa akışı
itibarıyla, Niagara’dan (55 m), Finlandiya’da
bulunan İmatra’dan (25 m.) daha yüksekmiş…
Debinin çok yüksek olması nedeniyle su zerrecikleri çok geniş bir alana yayılıyor ve bu durum,
özellikle yaz aylarında, güzel bir serinlik duygusu

projeler ile yakın zamanda ilimizin turizmden hak
ettiği payı alacağı kanaatindeyim” diyor. Gümüşoluk Kayseri’nin bazı güzelliklerini şöyle anlatıyor:
“Selçuklu medeniyetinin ve mimarisinin en özgün
eserlerini barındıran, Erciyes Dağı ile kış turizmine
imkân sağlayan, Soğanlı ve Erdemli vadileri ile Ürgüp ve Göreme kadar görsel ve tarihi zenginlikler
ile Kapuzbaşı şelaleleri ve yedi göller ile yurdun en
güzel doğal güzelliklerine sahiptir. Dünyanın sayılı
kuş yurtlarından biri olan Sultansazlığı, barındırdığı
kuş varlığı ile Avrupa ve Ortadoğu’nun en önemli
sulak alanlarından biri. Bu alanda şimdiye kadar
251 kuş türü, 600 bin adet ördek, kaz ve flamingo
tespit edilmiş durumda.”.
Gevher Nesibe Hatun
Şifahanesi

Şelale

yaratıyor. Burada aslında iki şelale var. Bunlar;
10 ve 20 metreden suya dökülüyorlar. Yine bu
şelalelerin bulunduğu tepenin doğu ve güney
yamaçlarında, irili-ufaklı büyük gürültü ile akan
şelaleler olduğu da söyleniyor. Suyun muhteşem
görsel dansına kendimizi kaptırıp burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Ama artık geri
dönmemiz gerekiyor; dönüşte de bizi uzun bir yol
bekliyor olsa da gördüklerimize değer…
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Bu kez, Türkiye’nin birçok ilinde olmayan
bir ‘temalı park’ göreceğiz. Biraz çocuklaşmak hiç
de kötü olmasa gerek. Şehir merkezine 10 km
uzaklıkta, Kayseri-Sivas karayolu üzerinde “Kumarlı” denilen bölgede “Cırgalan Mahallesi”nde
bulunuyor. Anadolu Türk Uygarlığı, Afrika, Uzak
Doğu ve Antik Roma  döneminden heykeller
ve dekorlar bulunan parkta, gördüğümüz 22
metre yüksekliğe çıkan roller coaster’a binmeye
cesaret edemiyorum. Buz pateni alanında kayan
çocukları izlemek çok daha keyifli bence…
Park’taki hayvanat bahçesine de gidiyoruz. 2
bine yakın hayvanın bulunduğu bu bahçede 900
kilo ağırlığındaki 8 yaşında hamile bir zürafayı
görmek beni mutlu ediyor.

buluyor. İlde 20000’i aşkın ticaretle
uğraşan işyeri var. İlde 8 küçük sanayi
sitesi, aktif olarak 1.Organize Sanayi,
İncesu Organize Sanayi ve Mimarsinan
Organize Sanayi bulunuyor. 500’e
yakın sanayi işletmesinin bulunduğu
Kayseri’den İstanbul Sanayi Odası’nın
(İSO) hazırladığı “Türkiye’nin İlk 500
Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine 2014 yılında 16  
firma girmeyi başardı. Gümüşoluk, Kayseri’nin
turizmden de hak ettiği payı alamadığına inanıyor.
Gümüşoluk, “Kayseri ülkemizin yaz turizmi hariç
her turizm dalında ciddi potansiyeli olan ender
illerimizden birisidir. Yapım aşamasında olan
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Sumru
Yavrucuk’un
tek kişilik
oyunu

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik
komedi oyunu “Shirley”, tiyatro tutkunlarına
unutulmaz dakikalar yaşatacak. Günlük hayatının
sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi
artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un
yorumuyla hayat buluyor. Tiyatro literatürünün
en başarılı kadın oyunları arasında anılan ve
dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenen oyun,
yaz turnesinin ardından İstanbul prömiyeriyle
şehre inecek. İstanbul Maslak’taki UNIQ Açık Hava
Sahnesi’ndeki oyun, 11-30 Ocak tarihleri arasında
altı kez sahnelenecek. Sayısız tiyatro ödülünün
sahibi Yavrucuk, Shirley’nin yönetmenliğini de
üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırıyor. Tebdil-i
Mekân Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye
taşınan oyunun çevirisi Evren Ercan, dekor tasarımı
Nurdan Aliyazıcıoğlu, ışık tasarımı ise Yakup Çartık
tarafından gerçekleştirildi.

K Ü LT Ü R S A N AT

Küçük Prens müzikali
Funda
Arar’la
80’ler
Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden Funda
Arar, sevenlerini 1980’lere götürüyor. Funda Arar’la 80’ler
konseri, 5 Mart tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde
gerçekleşecek. Arar, 80’li yılların en hit şarkılarından oluşan repertuvarı, özel olarak hazırlanmış dekoru ve kıyafetleri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Şarkıları,
o döneme ait videoları, görselleri ve farklı sürprizleri ile
80’li yıllara müzik eşliğinde bir yolculuk yapacak.
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Fransız yazar ve pilot Saint-Exupery’in dünyaca ünlü hikayesi, muhteşem sahne
prodüksiyonu ve birbirinden ünlü oyuncuları ile Doğa Okulları’nın desteği ile Türkiye’nin
ilk büyük, yerli çocuk müzikali oluyor! Dünya’nın en çok satan ve okunan hikayelerinden “Küçük Prens”’in, yapımcılığını ve yönetmenliğini Alev Baymur’un yaptığı müzikali,
8 Ocak 2016’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenmeye başlanacak.
“Küçük Prens” oyununda izleyici yine ilk kez yerli bir tiyatro yapımında hologram ile
karşılaşacak. Son günlerin yıldız çocuk oyuncularından Altın Kelebek ödüllü Ata Berk
Mutlu’nun Küçük Prens’i canlandırdığı, müzikleri Sir Anthony Hopkins ve Yücel Arzen’e
ait müzikalde anlatım Uğur Polat’a ait. Diğer
önemli rolleri Özkan Uğur, Meltem Cumbul, Burak
Kut, Ferman Akgül (maNga), Erhan Yazıcıoğlu,
Demet Tuncer, Bülent Şakrak, Tamer Levent, Cihan
Okan paylaşıyor. Altan Gördüm hem sahne alırken,
aynı zamanda oyuncu yönetmenliğini de üstleniyor. Koreografisini Ebru Cansız’ın yaptığı, şarkı
sözlerini Serra Kerimzade, Kerem Pilavcı ve Gökçe
Eyüboğlu’nun yazdığı “Küçük Prens Müzikali”,
hayal etmekten vazgeçmeyenlere, unutulmaz bir
gösteri vaad ediyor.
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Dünya başkenti
İstanbul’a özel

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, “Dünya Başkenti İstanbul” projesinin
400’üncü konserini 9 Ocak’ta İstanbul’un en büyük kiliselerinden St.
Antuan’da veriyor.
Eserin “3 Dinin Kardeşçe Yaşadığı Kent” bölümünün öne
çıkacağı konserde Tuluyhan Uğurlu, 1453’den beri İstanbul’da tüm
inananların kavgasız ve kardeşçe yaşamalarına vurgu yapacak. 2005
yılından beri dünyanın pek çok ülkesinde seslendirilen Dünya Başkenti İstanbul’un adını aldığı kentte verilen konserleri kentin en önemli
tarihi mekanlarında gerçekleşti. Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Topkapı,
Çırağan, Yıldız Sarayları, Aya İrini, Arkeoloji Müzesi, Beyazıt Devlet
Kütüphanesi, Galata Mevlevihanesi, Haydarpaşa, Sirkeci Garları gibi
tarihi mekânlarda defalarca ayakta alkışlanan eser 10 yıldır İstanbul
tanıtımı konusunda zirvedeki yerini koruyor. 9 Ocak saat 20:30’da
başlayacak konserin biletleri, 78, 67 ve 56 TL’den satılıyor.

Yaz sezonunun en çok beğeni kazanan organizasyonlarına
imza atan Sunar Medya, kış sezonu konserlerinin ilkini 16 Şubat tarihinde gerçekleştirecek. Yılların deneyimi ve milyonlarca müzikseverin
dillerindeki şarkıları ile efsane müzik grubu MFÖ, Bostancı Gösteri
Merkezi’nde müzikseverle unutulmayacak bir gece yaşatacak. Yeni
yılın kesinleşen 2. konseri ise Karadeniz’in rüzgarını, duygusallığını
ve hırçınlığını notalara taşıyan Volkan Konak ile gerçekleşecek. Sahne
performansı ile tüm müzikseverleri konserin içine çeken Volkan
Konak, 4 Mart tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde olacak.
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Dünyanın en iyi palyaçosu Slava’dan masalsı bir şov izlemeye ne
dersiniz? Hayaller ve peri masallarından ilham alan Slava’s Snowshow,
24 Şubat – 6 Mart tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir. Dünya çapında milyonlarca izleyiciyi
büyüleyici bir gösteriye ortak eden efsanevi Rus palyaço Slava Polunin,
ekibi ile birlikte sizi şiirsel bir masalın kahramanı olmaya davet ediyor!
Hayatlarını soytarılık sanatını geliştirmeye ve yaymaya adayıp
40 senedir sayıları sürekli artan “soytarıları” ile tüm dünyayı dolaşan
Slava ve ailesi; onlarca ülkede, yüzlerce şehirde, binlerce gösteri yaptı.
Drama Desk Awards “Eşsiz Teatral Deneyim” ödülü dahil onlarca ödüle
layık görülen Slava’s Snowshow, dünya çapında 120’den fazla ülkede
sahnelendikten sonra şimdi Türkiye’de ilk kez Zorlu Performans Sanatları
Merkezi’nde şov gerçekleştirecek.

Romantik bir ses
Arjantin asıllı İrlandalı pop-rock şarkıcı Chris de Burgh, 1 Şubat
akşamı İstanbulluların kalplerini ısıtacak.  Romantizmin en yalın, en
kalbe kazınan şarkıları Chris de Burgh’ün kadife sesi ve benzersiz sahne
şovuyla 28 Şubat’ta Ülker Sports Arena’da hafızalara işlenecek. Chris de
Burgh “The Lady in Red”, “Don’t Pay the Ferryman”, “A Spaceman Came
Travelling”, “The Traveller” gibi klasiklerini, diskografisinin en romantik
şarkılarıyla beraber İstanbullu hayranlarına sunacak.

K Ü LT Ü R S A N AT

Yeni yılın
ilk konserleri

Slava’dan
masalsı bir şov
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Rüzgarın Hatıraları  
Yönetmen/ Senaryo: Özcan Alper
Oyuncular: Tuba Büyüküstün, Onur
Saylak, Mustafa Uğurlu, Menderes
Samancılar, Ebru Özkan

Kocan Kadar
Konuş: Diriliş  

II. Dünya Savaşı’nın son günlerinde, muhalif
Ermeni şair Aram Türkiye’den kaçmak zorunda kalır.
Aram’ın Karadeniz ormanlarındaki, Sovyet Gürcistan
sınırına olan bu yolculuğu Türkiye’nin unutturulmaya
çalışılan geçmişi ve sürgün hayatı ile ilgili ipuçları taşır.
Özcan Alper’in üçüncü uzun metrajlı sinema filmi…

Tür: Komedi  
Yönetmen/ Senaryo: Kıvanç Baruönü  
Oyuncular: Ezgi Mola, Murat Yıldırım,
Hümeyra, Baran Erdoğan

SİNEMA-DVD

Bizans Oyunları:
Geym of Bizans 11
İlki 2015’in Mart ayında vizyona giren
Kocan Kadar Konuş filminin devam filmi. Bir kez
daha Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini üstlendiği komedi filminin başrollerinde tekrar Ezgi Mola
ve Murat Yıldırım ikilisini izleyeceğiz. Filmin 1
Ocak 2016’da vizyona girmesi planlanıyor.
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Tür: Komedi  
Yönetmen: Gani Müjde  
Oyuncular: Gürkan
Uygun, Gonca Vuslateri,
Tolgahan Sayışman, Ünal
Yeter, Tuvana Türkay

Güney Amerika’nın sıcağı Mayalar’ın canına tak ettirir ve taşının toprağının altın
olduğunu duydukları Anadolu’ya göç etmeye karar verirler. Bağcılar civarına yerleşen Mayalar, Türk boyları ile kaynaşır ve Güney Amerika’nın tekniğini Anadolu’nun
kültürüyle birleştirirler. Ama kısa zamandaki bu yükselişleri komşuları olan Bizans’ın
dikkatini çeker. Barışsever Bizans Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranıdır ama
imparatorluk içerisinde karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris’in entrikalarına engel
olamaz... İlki 2000 yılında vizyona giren Kahpe Bizans filminin 15 yıl aradan sonra
gelen ikinci filminde senaryo yine Gani Müjde’ye ait. Filmin 15 Ocak 2016’da vizyona
girmesi planlanıyor.  
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Kardeşim Benim  

Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Mert Baykal
Oyuncular: Burak Özçivit, Murat Boz, Aslı Enver
Planlanan vizyon tarihi: 15 Ocak 2016

Sakin ve gizemli bir karaktere sahip olan Hakan, 30 yaşında
alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Magazinden uzak bir hayat
sürmeye çalışsa da kardeşi Ozan ile olan küslükleri magazinin ilgisini
çeker. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin aksine neşeli,
esprili, konuşkan ve sosyal biridir. Araları yıllardır düzelmeyen iki kardeş
uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında dahi
farklı zamanlarda ziyaretine gitmişlerdir. Bu soğukluğun nedeni ise
çocukluk yıllarına kadar uzanmaktadır… Babalarının cenazesi iki kardeşi

yıllar sonra bir araya getiren yegane şeydir. Her ikisi de son görevlerini
yerine getirip bir an önce kendi hayatlarına geri dönmeyi planlarken,
geride kalan vasiyet her şeyi değiştirecektir.

DVD SEPETİ
l Son Şans Son Şans’ta (Southpaw)

kariyerinin zirvesine çıkmak için çabalayan
başarılı bir boksörün hikayesi var… Billy
Hope, ailesinden yana da her şeyin yolunda
gittiği kusursuza yakın bir hayat sürerken
karısının trajik ölümüyle sarsılır. Billy, kendini
alkol ve uyuşturucu batağında bulur. Düştüğü
deliğin en dip noktasıyla ise kızının velayetinin
elinden alınması ve evini kaybetme ihtimalinin
ortaya çıkmasıyla tanışır. Billy bu noktada eski
bir boksör olan Tick ile buluşup ondan kendini

eğitmesini ister. Tick genç adamı sırf boks
alanında değil ruhsal manada da geliştirmeye
çalışır. Billy üst seviyede profesyonel bir boksör
olup hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanmak için de mücadele edecektir.
Yönetmenliğini Antoine Fuqua’nın üstlendiği
filmin senaryosu Sons of Anarchy dizisinin
yaratıcısı Kurt Sutter’a ait. Filmin oyuncu
kadrosunda Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal,
Naomie Harris, 50 Cent ve Forest Whitaker gibi
yıldız isimler bulunuyor.

l Ayı Teddy 2
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SİNEMA-DVD

Kendi hayatını kuran Ted, bundan sonra sevgilisi Tammy-Lynn ile evli ve mutlu bir ayıcıktır.
Harika bir seks hayatı olan Ted, baba olmak ister ve bunun için John’dan kendisi için sperm
bağışçısı olmasını rica eder. Her şey yolunda gidiyor gibi görünürken, sperm bankasından
gelen bir mektupla hayalleri yıkılır. Zira bu yöntemle bebek sahibi olması için öncelikle insan
olduğunu kanıtlaması gerekmektedir! Ted şimdi ABD yasaları önünde diğer vatandaşlarla eşit
haklara sahip olduğunu kanıtlamak için ruhu, duyguları olan bir insan olduğuna kanunları
ikna etmelidir. 2012’de vizyona giren ve seyircileri gülmekten kırıp geçiren Ayı Teddy’nin
devam filmi en az ilki kadar komik ve edepsiz. Yönetmenliğini ve Ayı Teddy seslendirmesini gene Seth MacFarlane’nin üstlendiği
yapımın başrolü ilk filmde de olduğu gibi Mark Wahlberg…

İSMMMO YAŞAM l 59

Memleketi Ben Kurtaracağım

l  Yazar: Gülse Birsel  l  Yayınevi: Doğan Kitap  l  Sayfa sayısı: 188 Gülse Birsel,

kendi deyimiyle kitapta, “hem ülkeyi yönetmeye talip olduğu bazı siyasi yazıları, hem de politikayla hiç ilgisi
olmayan makaleleri’ bir araya getirdi. Birsel, esprili bir dille yazdığı kitabı hakkında şöyle devam ediyor: “Misal
ilk bölümde otobiyografimi kaleme aldım. Henüz genç bir kız olduğum için 7 yazıda bitti. Gülecek bir şey yok, daha bir
espri yapmadım! Kitapta ayrıca, diyetten antidepresanlara, astrolojiden sosyal medyayı nasıl kullanmanız gerektiğine,
pek çok anekdot ve tavsiyem var. O bölüme bir kişisel gelişim kitabı muamelesi yapabilirsiniz. Yazıları dikkatle okuyup,
benim yaptıklarımı asla yapmazsanız, kişisel olarak gelişeceğinize inanıyorum. Ama çok da fazla gelişmeyin. Madonna
vücut geliştireyim dedi, kolları ne oldu gördünüz… Yani ismine aldanıp sadece siyaset okumak için kitabı alan ve şu an
iade etmeye karar verenler, paranızı geri vermeyeceğiz! Yedim bile ben o parayı! Simitle üçgen peynir aldım, yedim.
Paranızı değil, ama ülkenin hali yüzünden kaybettiğiniz kahkahanızı geri verebilirim belki. Ümidim o. Milletçe ortak
üst kimliğimizin bir huni olabileceği, kafayı sıyırdığımız şu dönemde, bir iddiam var: Kapaktaki cankurtaran üniformalı
temsili fotoğrafımın da anlattığı gibi, memleketi ben kurtarabilirim! Durumumuz daha iyi olur mu, bilmiyorum. Ama
daha kötü olamaz diye düşünüyorum! En azından acık güleriz be? Ha?”

Saraysız Başkan Mujica

l  Yazar: Andrés Danza- Ernesto Tulbovitz l  Yayınevi: Tekin Yayınevi
l  Sayfa Sayısı: 261 Mujica ile yirmi yıldır kesintisiz bir ilişki içinde olan Andrés Danza

ve Ernesto Tulbovitz, kendini hep “Kara Koyun” gibi hissetmiş bir adamın, “Pepe” Mujica’nın
başkanlık yolculuğunu anlatıyor. Yazarlar, Başkanın iktidarı anlayış ve idare tarzını, Obama,
Fidel Castro, Putin, Chávez, Cristina Fernandez de Kirchner gibi liderlerle yaptığı görüşmeleri,
Mujica’nın evinde ya da makamında yaptıkları yüz saati aşkın sohbet ve röportajın ürünü olan
akıcı bir anlatımla aktarıyor… Mujica, bir röportajda söylediği “Halkları oluşturan insanların
büyük bir kısmı devlet başkanlarının yaşadığı gibi bir hayatı yaşamıyor. Ben ülkenin büyük bir
bölümünün yaşam tarzı nasılsa öyle yaşıyorum. Devlet başkanlarını azınlıkta olan bir grubun
yaşadığı sisteme dahil etmeye çalışan bir mekanizma var. Düşündüğün gibi yaşamalısın. Aksi takdirde
yaşadığın gibi düşünmeye başlarsın” sözleriyle yaşam tarzını neden değiştirmediğini, bunun aslında
bilinçli bir seçim olduğunu anlatıyor.

Ted Gibi Konuş

KİTAP

l  Yazar: Carmine Gallo  l  Yayınevi: Aganta Kitap   	
l  Sayfa sayısı: 280 Teknoloji, Eğlence ve Dizayn sözcüklerinin baş

l Memleketi Ben Kurtaracağım!
l Tutsak Güneş
l Felsefenin Kısa Tarihi
l Gizli Aşklar
l Kadın
l Başarıya Götüren Aile
l Günübirlik Hayatlar
l Saraysız Başkan José Mujica
l Ted Gibi Konuş: Dünyanın En İyi
Beyinlerine Göre Topluluk Önünde
Konuşmanın 9 Sırrı
l Gallo
l Akılsız Duyguların Cezasını
Kararlar Çeker
l Sıfır Sayı

ŞİİR

BELKİ GELMEM GELEMEM
Sen İstinye’de bekle ben burdayım
İçimde köpek gibi havlayan yalnızlığım
Çünkü ben buradayım karanlıktayım
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
Çünkü elimi kestim beni kan tutuyor
Şarabım bütün ekşi suyum soğuk
Yanımda olmadın mı seni daha bir çok seviyorum
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
Yüzünü ıslatmadan ağlayabilir misin
Yarı geceden sonra telefon ettin mi hiç
Karanlık adamlar hüvviyetini sordu mu
Ben senin olmadığını arıyorum
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
Belki gelmem gelemem beş dakika bekle git
Bana ait ne varsa hepsi seni korkutuyor sana ait ne varsa
Hiçbiri benim değil
Belki ölmek hakkımı kullanıyorum
Belki gelmem gelemem 5 dakika bekle git
Belki gelmem gelemem 5 dakika bekle git

harflerinden adını alan TED konferansları dünyada yoğun ilgi görürken konuyla
ilgili kitap da rehber niteliği taşıyor. “Paylaşmaya değer fikirler” sloganıyla
anılan, insanları bu denli etkileyen 18 dakikalık TED konuşmaları internette 4
ATTİLA İLHAN
milyardan fazla izlendi… Kitabın sunumunda “TED gibi konuşun. Etkileyin.
Fikirlerinizi yayın. Dünyanın cesaretinize ihtiyacı var… Etkili, ikna edici, ilham
veren bir sunum yapmak için en çok neye gereksinim duyarız? Yetenek? Hayır, bildiğiniz gibi
değil. Topluluk önünde konuşmak o kadar da korkutucu değil” ifadeleri kullanılıyor. Carmine Gallo’nun, “Wall Street
Journal” çoksatar listesine girmiş kitabı, 100’den fazla TED konuşmasının çözümlemesini biraraya getiriyor.
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l  Remzi Kitabevi (Kasım 2015)

EN ÇOK SATANLAR
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Akılsız Duyguların Cezasını
Kararlar Çeker

l Yazar: Acar Baltaş   l Yayınevi: Remzi Kitabevi   
l Sayfa sayısı: 256 Türkiye’de geniş kitlelere, psikolojinin insan ihtiyaçları

ve iş hayatının sorunları için bir çözüm olduğunu göstermiş bir öncü olarak kabul
edilen yazar, insanların iyi ve kötü kararları arasındaki ince çizgiye odaklanıyor. “Akıllı insanlar
neden yanlış kararlar verir?” sorusunun irdelendiği kitapta yazar, bilinçli ve özgür irademizin sonucu olduğuna
inandığımız seçimlerin büyük çoğunlukla farkına varmadığımız dış faktörler tarafından yönlendirildiğini ifade ediyor. Hayatta verilen kararların, sinir bilimine dayanan temellerini araştıran bu kitap, kararlara etki eden akıldışı
ancak tutarlı davranışlarımızın farkına varmak ve “düşünmeden düşünmek” yerine “yanılmadan karar vermek”
için değerli bir kılavuz niteliğinde…

Hayal Kahramanları

l Yazar: Sunay Akın   l Yayınevi: İş Kültür Yayınları 		
l Sayfa sayısı: 199 Sunay Akın’ın ‘Çocukluğumuzu savunan büyük

güçlerden’ biri olan hayal kahramanları ile ilgili kitabı, Teksas, Zagor, Süperman,
Batman, Temel Reis, Şirinler, Casper gibi hayatımızı güzelleştiren çocukluk
arkadaşlarımızla buluşturuyor… Kitabın sunumunda, “Bir hayal kahramanının
filmini izlemek, çizgi romanını ya da kitabını okumak, çocukluk arkadaşlarımıza
ayırdığımız zamanlar gibidir. Hayatımıza yön veren ailemiz ve arkadaşlarımızın
yanında, hayal kahramanları da kişiliğimizin gelişmesinde pay sahibidir. Hayal
kahramanları, gözlerinin içine bakamasak, ellerini sıkamasak, bir kez olsun
sarılamasak da bize çok şey katan ve öğreten en yakın arkadaşlarımızdır”
denilerek çocukluğun ışıltısına geri götürüyor.

Bir Nefeste Dünya Tarihi

l Yazar: Emma Marriot l Yayınevi: Maya Kitap
l Sayfa sayısı: 208 M.Ö. 3500’den 1945’e kadar kronolojik olarak
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KİTAPLAR

Alice Harikalar
Ülkesinde   

Yazar: Lewis Carrol
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 128
100 Temel Eser seçilen ünlü çocuk
klasiği, eksiksiz ve yetkin bir çeviriyle
yeniden sunuluyor. Lewis Carrol’un
1856 yılında yazdığı bu çocuk romanı,
Alice adlı bir kız çocuğunun fantastik
bir dünyada başından geçenleri
öyküleştiriyor… Filme de çekilen bu
roman, çocukların dünyasında yeni
ufuklar açan anlatımıyla klasik eserler
arasında yerini almış durumda.

Duru ile Doruk
Piknikte
Yazar: Üstün Dökmen
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 16
Üstün Dökmen’in Duru ile Doruk dizisinde yer alan bu öyküsü, çocukların
evrenin işleyişini fark etmelerini hedefliyor. Bu öyküler, çocukların çevrelerinde olup bitenleri ve nedenlerini merak
etmelerini; ekosistemlere ve kültürel
ortamlara duyarlı olmalarını; canlılarla
empati kurabilmelerini; sorumluluk
alabilmelerini; edindikleri bilgileri
sorgulayabilmelerini; önyargılardan
arınmalarını; farklı bakış tarzları
geliştirebilmelerini; sağlıklı iletişim
kurabilmelerini ve bundan keyif
almalarını; demokratik anlayışa sahip
olmalarını; yaşama sevinci duymalarını
sağlamayı amaçlıyor.

KİTAP

düzenlenmiş; Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Okyanusya, Ortadoğu ve
Orta Asya olarak bölgelere göre ayrılmış, bir nefeste okuyacağınız bir dünya
tarihi kitabı. Antik medeniyetlerden II. Dünya Savaşı’na kadar yaşanmış
büyük tarihsel olaylar hakkında fikir sahibi olmamız için gereken temel
bilgileri içeriyor. Büyük İskender’in imparatorluğu, Arap halifelerinin yükselişi ya da Çin’deki Tang Hanedanlığı, kadınların özgürleşmesi, komünizm
ve faşizmin yükseliş ve düşüşleriyle ilgileniyor olabilirsiniz. Tüm bu konular ve daha fazlası hakkında
son derece önemli bilgileri bu kitapta bulmak mümkün. Kolay okunur ve sade bir dille yazılan kitap, bugünkü
dünyanın neden şimdiki gibi olduğunu anlamamızı sağlayacak kritik ipuçlarını ortaya koyuyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL
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İkisi bir arada modeller
bilgisayar dünyasını yeniden
şekillendiriyor. Hem tablet,
hem notebook olarak kullanılabilmeleri cazibelerini
artırıyor. Tabletin rahatlığı ve
notebook’un fonksiyonelliğini
arayanlara hitap ediyorlar.

Hem tablet hem notebook
AYŞEGÜL EMİR
Dizüstü bilgisayar mı, yoksa tablet mi?
Her ikisinin de farklı özellikleri ve avantajları
var. Ama artık pek çok üründeki birleşme

eğilimi notebookları da yeniden şekillendiriyor.
İki cihaz taşımak çoğu insan için zor. Ama
tabletin rahatlığı ve notebook’un fonksiyonelliği
de herkesi cezbediyor. Bunu gören üreticiler de
ikisi bir arada yani hem tablet hem de notebook

olarak kullanılabilen modelleri çıkartmaya
başladı. Tablet olarak kullanmak istediğinizde
ekranı gövdeden rahatlıkla ayırabiliyorsunuz.
İstediğiniz zaman ise geri takıp bilgisayarda
çalışmanızı sürdürebiliyorsunuz.

HP

TEKNO-YAŞAM

ASUS

l Transformer Book Flip TP200
l Ekran: 11.6 inç
l Kalınlık: 18.45 mm
l Ağırlık: 1.2 Kg
l İşlemci: Intel Celeron N3050
l İşletim sistemi: Windows 10
l Ram: 2 GB
l Bellek: 32 GB
l Pil: 8 saat
l Renk: Kristal gümüş
l Mikro SD kart: Var
l Fiyat: 999 TL
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l Spectre x360
l Ekran: 13.3 inç
l Ağırlık: 1.4 kg
l Kalınlık: 15.9 mm
l İşlemci: Intel Core i5-i7
l Pil: 12 saat
l SSD: 512 GB
l İşletim sistemi: Windows 10
l USB girişi: 3 adet
l Renk: Gümüş
l Fiyatı: 999 euro

TOSHIBA

CASPER

l Nirvana N310
l Ekran: 11.6 inç
l Bellek: 2 GB
l Depolama: 32-64 GB
l İşlemci: Intel Atom Z3735F
l İşletim sistemi: Windows 10
l Kamera: Arka 2 MP, ön 2 MP
l Kalınlık: 9.5 mm
l Ağırlık: 1.4 kg
l Pil: 9000 mAh
l Fiyat: 949 TL

l Satellite Click Mini L8W-B-103
l Ekran: 8.9 inç
l Ağırlık: 978 gram
l Kalınlık: 9.8 mm
l İşlemci: Intel Atom 1.8 GHz
l Bellek: 2 GB
l İşletim sistemi: Windows 8.1
l Sabit disk: 64 GB
l Arka kamera: 5 MP
l Giriş: 1 mikro USB, 1 USB, 1
SD kart
l Pil: Tablet 7 saat,
klavye 6 saat
Fiyat: 1.000 TL
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ÇİFT SİM KARTLI
HTC’nin yeni akıllı telefonu HTC Desire 728G Dual
Sim, iş ve özel hayat için iki ayrı telefon taşıma ihtiyacını
ortadan kaldırıyor. Desire 728G, iki farklı sim kartı arasında daha kolay geçiş yapmaya ve çoklu görev kabiliyetine
imkân veriyor. 5.5 inç’lik HD ekranıyla video ve oyun
deneyiminin üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Android
işletim sistemine sahip. 64-bit MediaTek 1.3 GHz sekiz çekirdekli işlemcisi var. 13 MP ana kamerası, kaliteli ve
parlak fotoğraf ve videolarla anı yakalamaya imkan verirken, 5 MP ön kamerası ise hem yakından hem de
uzaktan doğal ve etkileyici selfie’leri mümkün kılıyor.  HTC Desire 728G Dual SIM 16 GB dahili hafıza kapasitesinin yanı sıra mikro SD yuvası ile de 2 TB’ye kadar ek hafıza kapasitesi sunuyor. Siyah ve beyaz renklere sahip.

ZTE’DEN YENİ TABLET

Mobil cihaz üreticisi olan ZTE, Turkcell işbirliğiyle yeni tableti ZTE S7L’yi Türkiye’de satışa
sunmaya başladı. Kullanışlı 7 inç ekran boyutuyla dikkat çeken ZTE S7L kullanıcılar için taşıma
kolaylığı sağlıyor. Dört çekirdekli 1.3 GHz işlemci performansı, Android 5.1 işletim sistemi, 1
GB Ram kapasitesi ve 8GB dahili hafızasına ek olarak 32 GB’a kadar arttırılabilir hafızası ile
tüm fotoğraf ve videolarınız ZTE S7L’de depolanabilir. 2 megapiksel arka ve 0.3 megapiksel ön
kamerası var. Bluetooth, GPS ve HDMI çıkışı gibi özellikleriyle de geniş bir mobilizasyon imkanı
sağlayan ZTE S7L, donanım ve fiyat performansında oldukça iddialı. Önümüzdeki dönemlerde
ise ZTE Blade V6 ve ZTE Blade V7 Türkiye’de satışa çıkarmayı planlıyor.

KULAKLARA ANTRENÖR!
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HP, ‘Star Wars: Güç Uyanıyor’ filmini merakla bekleyen
Yıldız Savaşları hayranlarına
deneyim sunmak için Star Wars
Special Edition dizüstü bilgisayarı
gün yüzüne çıkardı. Dizüstü
bilgisayar, savaştan izler taşıyan
tasarımı, benzersiz Star Wars
Aurebesh fontu ile yazılmış
‘Galaktik İmparatorluk’ yazısı
ve klavye haznesindeki ikonik
Stormtrooper’ları ile dikkat çekiyor. Dokunmatik kontrol paneli
tasarımı X-Wing Yıldız Dövüşçüsü
Rehber Sistemini yansıtırken,
kırmızı arka aydınlatmalı klavye
karanlık taraf hissiyatı veren
tasarımı tamamlıyor.
Star Wars Special Edition
dizüstü bilgisayar 7 saate kadar
pil ömrüne sahip. Dizüstü bilgisayarın Full HD 15.6 inç diyagonal
ekranı bulunuyor. Altıncı nesil
Intel Core i5 işlemciye sahip
dizüstü bilgisayar 2 TB’ye kadar
HDD ve 8 GB Ram özellikleriyle
birlikte geliyor. Kullanıcılar,
Nvidia GeForce 940M grafik
işlemcisi ile Star Wars Special
Edition dizüstü bilgisayarlarında
oyun keyfini de artırabiliyor.

TEKNO-YAŞAM

Jabra, kros sporcularına ve yoğun fitness çalışanlara özel yenilikçi Sport Coach kablosuz kulaklıklarını
Türkiye’de satışa çıkarıyor. Kros antrenmanı ve salon
egzersizleri için optimize edilmiş olan yeni kablosuz
kulaklık Jabra Sport Coach, özelleştirilebilen akıllı sesli
antrenörüyle kros antrenmanınızı veya kapalı alanda
yaptığınız diğer egzersizleri planlamanıza, izlemenize ve
analiz etmenize yardımcı oluyor. Üstelik kablo engeline
takılmadan sadece antrenmanınıza odaklanabiliyor,
daha iyi bir performans için neler yapmanız gerektiğini
kulağınızdaki kişisel antrenörünüzden öğrenebiliyorsunuz. Egzersizlerinizi en çok sevdiğiniz müzikler
eşliğinde, Dolby ses kalitesinde yapmanıza olanak
tanıyan kablosuz kulaklık, Jabra’nın Sport Life fitness
uygulamasıyla birlikte geliyor.

YILDIZ SAVAŞLARI
NOTEBOOK’TA
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K O M İ K

R E S İ M L E R

CÜCE
Sirk müdürüne uzun boylu bir adam başvurmuş:
- Sirkinizde çalışmak üzere bir cüce aradığınızı okudum gazete
ilanlarında; bu işi yapmak istiyorum.
Adam: - Anlamadım siz... Basbayağı boylu poslu bir insansınız.
Biz cüce arıyoruz, cüce. Sizin boyunu kaç?
-1.79 cm
- Hiç 1.79 boyunda cüce olur mu? Seni ne diye tanıtırız
müşterilere?
- Gayet basit. Dünyanın en uzun boylu cücesi bu şirkette diye
ilan verirsiniz olur biter.

ARMUT

MİZAH

Bir müfettiş akıl hastanesini geziyormuş. Bahçeye gelince
delilerin ağaçta asıldığını
ama birinin yere yattığını görünce yatana sormuş:
- Neden ağaca çıktılar.
O da: -Armut sanıyorlar kendilerini, demiş.
Müfettiş :-Sen armut değil misin, diye sormuş.
Hasta: -Hayır ben olgunlaşıp yere düştüm!

İKİ DELİ
İki deli havuzun başında oturuyorlarmış. Biri kalkıp
havuza şeker atmış. Havuzdan bir yudum almış ve tükürmüş.
Arkadaşına: -Havuza şeker attım ama tatlı olmadı.
Arkadaşı: -Karıştırmadın ki salak!
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TEMEL İLE FADİME
Temel akşam eve gitmiş. Bakmış Fadime evde yok.
Yarım saat sonra Fadime gelmiş. Temel sormuş:
-Neriyeydun Fadime da?
-Cüzelluk saloninagitmişdum Temelum
Hee peki ne oldu sağa. Sira gelmedi mi.

GÖL
Padişahın biri, kocaman bir göl yaptırmış. Gölün içine de en
vahşi deniz yaratıklarını doldurmuş.
Ülkenin dört bir yanına da haber salmış.
-Her kim buradan yüzerek karşıya geçerse, tahtım ve kızım
onundur!
Gölün etrafı meraklı kalabalıkla dolmuş.
Birkaç kişi göle girmiş ama hepsi vahşi deniz yaratıklarına
yem olmuş. Artık hiç kimse göle girmeye cesaret edemiyormuş.
Birden kalabalığın içinden adamın biri göle atlamış ve hiç ardına
bakmadan son sürat yüzerek, bir nefeste karşıya geçmiş.
Herkes çok şaşırmış. Padişah koşmuş adamın yanına.
-Bravo! Yarışmayı kazandın!
-Söyle bakalım benden tahtımı mı istiyorsun?
-Hayır!
-Kızımı mı istiyorsun?
-Hayır!
-Eee, söylesene be adam, ne istiyorsun benden?
-Beni göle iten şerefsizi bulmanızı istiyorum.
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l Çekemeyen anten taksın, hatalıysam aramızda kalsın.
l  Bazıları çekici sever.
l  Neskafe bile üçü bir arada; biz hala yalnızız.
l  Kader satılmıyor ki iyisini alalım.
l  Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık onlar
müsait bir yerde indiler…
l  Sen gökyüzünde doğan güneş, ben yollarda
çilekeş…
l Sana benim dikiz aynamdan bakan gözler
kör olsun.
l  Beni Türk kebapçılarına emanet edin.
l Arabanın dizeli sevdim köylü güzeli.
l Büyüyünce tır olucam.
l  Doktor değilim ama hastam çok.
l  Özendiğiniz hayatı yaşamakla meşgulüm.
l Kalleş dostum olacağına mert düşmanım
olsun.
l  Adımı avucuna yaz beni hatırladıkça avucunu yalarsın.
l Ya olduğun gibi görün ya da gözüme
görünme.
l  Küresel ısınmaya karşı su tankerine geçiş
üstünlüğü verilsin.
l  Arabada yalnız var!
l  Sağlam şoför kalmaz rampada, Müslüm
Baba sığmaz iPod’a.
l Ferrari’sini satan bilge kamyonundan
vazgeçemedi.
l Bir gaza bassam Google’da arasan bulamazsın.
l Bir sana bir de sabah uykusuna hastayım.
l Gönlünde yer yoksa güzelim farketmez ben
ayakta da giderim.
l Önünü görmeden sollama evine acı haber
yollama.
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ÇEVİRME
Trafik polisi çevirme yapıyormuş. Bir aracı durdurmuş.
Polis: - Tebrikler beyefendi bugün emniyet kemeri
takan ilk kişi sizsiniz. Size 1000 TL para ödülü veriyoruz. Ne
yapmayı düşünüyorsunuz?
Şoför: - Ehliyet alırım o zaman.
Polis: - Ehliyetiniz yok mu?
Karısı: - Siz ona bakmayın memur bey, sarhoş da ne
dediğini bilmiyor.
Polis şaşkın şaşkın bakarken arka koltuktan bir ses:
-Ben size çalıntı arabayla çıkmayalım polis çevirir
demedim mi.
Polis tam tepki verecekken bagajdan bir ses daha
gelir.
-Sınırı geçtik mi?

KRAL VE ÖRDEK
Kral, ördek avındaydı. Uşakları çevredeki ördekleri
kışkışlıyor ve kralın önüne getiriyorlardı. Sonunda kral
önünden geçen bir ördeğe ateş etti ve heyecanla dalkavuğuna sordu.
- Nasıl? Vurdum mu, vurdum mu?
Dalkavuk sadece yanıt verdi:
- Majesteleri zavallı ördeğin yaşamını bağışlamak
yüceliğinde bulundular.

SARIŞIN AKLI
Sarışının biri, İstanbul’da bir galeride yeni otomobillere bakıyordu. Bir spor arabanın önünde durdu:
-Çok hızlı gider mi bu, diye sordu satıcıya..
-Hızlıdır... Bu araba sizin olsun şimdi, yarın saat 3’te
Kars’ta olabilirsiniz... Almak ister misiniz?
-Biraz düşüneyim, dedi sarışın ve evine gitti.
Ertesi gün galeriye geri döndü:
-Arabayı istemiyorum. Bütün gece uyumadım ve yarın
sabah saat 3’te Kars’ta olmak için bir sebep aradım ama
bulamadım.

Cevaplar

KAMYON ARKASI
YAZILARI!

1-Zenginin elinde fakirin dilinde
2-Mavi tarla içinde beyaz güvercin
yürür
3-İki çubuk bir makas hokkabaz
mı hokkabaz
4-Sarıdır sarkar düşeceğim diye
korkar
5-Bakması güzel alması üzer
6-Kıştan korkmaz yaprağını
uçurmaz
7-Üstü kaya altı kaya içinde bir
sarı maya
8-İptendir yapısı üstündedir kapısı
9-İz eder dizi dizi alır götürür bizi
1-Para
2-Yelkenli
3-Leylek
4-Ayva
5-Gül
6-Çam
7-Yumurta
8-Çuval
9-Ayak

l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )

ÇOCUK
BİLMECELERİ

TESTİ
Nasreddin Hoca kızının eline su
testisini tutuşturup çeşmeden su
getirmesini istemiş. Çocuk dışarı
çıkarken de ensesine bir tokat atıp;
-Testiyi kırma ha,
diye öğüt vermiş.
Bunu gören komşulardan biri:
-Yahu Hocam
demiş. Henüz
testiyi kırmadan
niye dövüyorsun
yavrucağızı!
Hoca cevap vermiş: -Testiyi kırdıktan
sonra neye yarar ki be birader.
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K A R E

B U L M A C A

SUDOKU
K O L A Y

Z O R

Ç Ö Z Ü M

K O L A Y

Z O R
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LUCA E- Fatura Uygulaması
Kullanıma Sunuldu.

