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‘2017’de ekonomide
sıçrama bekliyorum’
Türk iş dünyasının en yaygın
sivil toplum örgütlerinden olan
TÜRKONFED’in Başkanı Tarkan
Kadooğlu, bu yıl büyümede
sürpriz beklemediğini belirtiyor.
Türkiye’nin iç dinamikleri ile
büyüyebileceğini söyleyen
Kadooğlu, ekonomideki asıl
sıçramanın gelecek yıl olmasını
bekliyor.
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GÜLŞEN KANDEMİR

Türk iş dünyasının en yaygın sivil
toplum örgütlerinden biri Türk Girişim ve İş
Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)’dir.
1990’larda başlayan SİAD (sanayici ve
işadamları dernekleri) hareketi, 2000’lerin
ortalarına geldiğinde TÜRKONFED’i ortaya
çıkardı. Halen çatısı altında 24 federasyon ve
186 dernek bulunan TÜRKONFED’e 24 bin
100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket üye…
Ağırlıklı KOBİ’lerden oluşan üyeleri ile toplam
(enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83’ünü, tarım

ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık
yüzde 55’ini sağlıyor.
TÜRKONFED’in başkanlığını Tarkan
Kadooğlu yürütüyor. Kadooğlu zaten
TÜRKONFED’in kuruluşunda aktif rol almış
bir işadamı. 10 yıldır yönetiminde bulunduğu
Konfederasyon’un 23 Mayıs 2015’teki 11.
Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı
olarak seçildi. Cizreli işadamı 2013-2014
yıllarında TÜSİAD’ın da yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Başka birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olan Kadooğlu, aynı zamanda
Kadoğlu Grubu’nun da kaptan köşkünde
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22 YAŞINDA HOLDİNG
BAŞKANI OLDU

Tarkan Kadooğlu, 1974 Cizre doğumlu… İlk, orta ve lise eğitimini Cizre’de tamamladıktan sonra 1991 yılında Kadooğlu Holding’in
alt kademelerinde iş ve ticaret yaşamına başladı. 1995 yılında askerlik
görevini tamamladıktan sonra 1996 yılında, 22 yaşındayken, Kadooğlu
Holding’in yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Kadooğlu Holding,
akaryakıt, enerji, gıda, gayrimenkul-inşaat, sağlık ve dış ticaret sektörlerinde 10 şirket ile faaliyet gösteriyor ve bünyesinde Kadoil, Oil Master,
Bizce, Mayra, Azime ve Brinto markalarını barındırıyor. Tarkan Kadooğlu
üniversite eğitimini, çalışma yaşamını sürdürürken Newport International
University’de işletme alanında tamamladı. Evli ve dört çocuk babası olan
Kadooğlu’nun en büyük çocuğu Koç Üniversitesi’nde kimya mühendisliği
okuyor. “Yoğun tempo içinde aileyi de ihmal ediyoruz” diyen Kadooğlu,
“En güzel hobim dostlarla oturup yemek yiyip, sohbet etmek. Ama bu dönemde onu yapamıyoruz. Ülkemizin bu geçiş döneminde şahsi keyiflerden
vazgeçeceğiz. Yeter ki ülkemiz iyi olsun” diye konuşuyor.

ZİRVEDEKİLER

oturuyor. Halen enerji, turizm, inşaat ve bitkisel yağ sektörlerinde
toplam 600 milyon TL ciroya ulaşan 10 şirketi olan Kadooğlu’nun
Kadoil markasıyla 300 akaryakıt istasyonu da bulunuyor. Tarkan
Kadooğlu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinden ekonomiye kadar
geniş bir yelpazede sohbet ettik.
Güneydoğu’daki gelişmeleri yakından takip eden bir
işadamısınız. Güneydoğu, Batı’dan nasıl görünüyor?
Bölge çatışmalar nedeniyle ciddi yara aldı. Sivil vatandaşlarımız öldü, evleri yıkıldı. Dükkanların kapalı kalması nedeniyle ciddi
ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Yeni destekler ve yeni reformlardan
bahsedilse de bölgede işler istenilen düzeye gelemedi. Ev verilmesi,
bölgedeki iş dünyasının borçlarının ertelenmesi, silinmesi konusunda net olarak bir gelişme yaşanmadı ve tam rahatlama olmadı.
Darbe girişiminin ardından da insanlarımız büyük bir gerginlik
dönemine girdi. Bankaların bölgeye bakışı nedeniyle bölgenin iş
insanları kredi kullanamıyor. Gayrimenkulleri bile ipotek kabul
edilmiyor. Kabul edilse bile değerleri çok düşük sayılıyor. İş insanlarının ilerlemesi ve yeni yatırımları engelleniyor. Son dönemdeki
siyasi gelişmelerden dolayı Irak başta olmak üzere komşulara
ticaret azaldı. Suriye sıkıntılı… Şu anda bölgede hem ekonomik
hem de sosyal olarak bir kriz dönemi yaşanıyor. Darbe girişiminden sonra bölge insanı da tek bir vücut, tek yumruk olup Türkiye
Cumhuriyeti bayraklarını ellerine alıp meydanlara çıktılar. Bununla
beraber Cumhurbaşkanı, Başbakan ve muhalefet liderlerinin hep
birlikte desteklediği Yenikapı ruhunun, iç huzura da yönelmesini
bekliyoruz. Çatışmasızlık dönemi başlayıp diyalog yollarının
yeniden açılması gerekiyor. Bu şartlar altında insanların yatırım
yapması, istihdam yaratması çok zor bir ihtimaldir.
TÜSİAD yönetimindeyken BORGİP’in (Bölgelerarası
Ortak Girişim Projesi) oluşturulmasına öncülük etmiştiniz.
Bu projeler ne durumda?
Bu projelerin bütünü, 50’e yakın proje buzdolabına alınmış
durumda. İşadamları yatırıma sıcak bakmıyor. Bölge insanı motive
ve mutlu değil.
Peki çözüm ne?
Bu işin anahtarı, şu... İstediğiniz kadar teşvik, para verin,
huzuru getiremezseniz şiddetten kurtulamazsanız.
Siz Cizrelisiniz… İlk gençliğiniz de orada geçti? En
son ne zaman gittiniz?
Uzun zaman oldu Cizre’ye gitmeyeli… Ama neredeyse her
gün konuşup durumla ilgili bilgi alıyorum.
Açılım dönemlerinde Cizre yeni yatırımların yapılacağı simge bir ilçe olmuştu. Şimdi durumu nasıl?
Cizre’de açılım günleri ‘rüya’ gibi anılıyor. Halk şimdi
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SİVİL TOPLUM
GÖNÜLLÜSÜ
İş hayatının sosyal bölümünde de aktif olan
Tarkan Kadooğlu, 1997 yılından bu yana iş dünyası ve
sivil toplum kuruluşlarında önemli görevler üstlendi.
1997-2001 yıllarında Güneydoğu Anadolu İhracatçı
Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kadoğlu,
2005-2008 yılları arasında da Gaziantep Ticaret Odası
Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 2000’li yılların
başından itibaren TÜRKONFED’in kuruluş çalışmalarında bulunan Tarkan Kadooğlu, 2002-2015 yılları
arasında federasyonda hem yönetim kurulu üyeliği
hem de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini
üstlendi. 2013-2015 döneminde Sektörel Dernekler
Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Üyeliği,
2013-2014 döneminde de TÜSİAD Yönetim Kurulu
Üyeliği görevinde bulunan Kadooğlu, TÜSİAD Bölgesel
Kalkınma Politikaları ve İş Dünyası ile İlişkiler Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüttü ve bölgelerarası
gelişmişlik farklarını azaltmak için geliştirilen Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Yatırımcı Danışma Konseyi
ve Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi’nin (BORGİP)
oluşturulmasına öncülük etti. Tarkan Kadooğlu,
kuruluşunda aktif rol aldığı ve 10 yıldır yönetiminde
bulunduğu TÜRKONFED’in 23 Mayıs 2015’teki 11. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
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rüyadan uyandıklarını düşünüyor. Açılım
günlerinden sonra Cizre’de de ciddi
sıkıntılar yaşandı. Adeta ilçe kaderine
terk edilmiş durumda. Ancak bugünlerde
‘il’ olma ihtimali var ve bunun heyecanı
yaşanıyor. Cizre il olursa bu nebze de
olsa halk motive olacaktır; Cizre’de
yeniden bir hareketlilik yaşanacaktır.
Gaziantep’te bir düğünde
patlatılan canlı bombadan sonra siz
neler hissettiniz?
Bu tür olaylar ister Gaziantep’te
ister Ankara’da olsun aynı duyguları
hissediyoruz. Neticede insandan bahsediyoruz. Bunu yapanlar vahşi insanlar…
İnsan demek bile insanlara haksızlık olur.
İnanın onlara hayvan dediğinizde de
hayvanlara haksızlık olur. Bu yapılanın
izahı yok. Yüreğimiz yanıyor; kınıyoruz.
Bence istihbarat kurumlarımızın daha
iyi çalışması lazım. Bu olaylarla birlikte
Ortadoğu ülkesi gibi görülüyoruz. Son
birkaç yıldır bu patlamaların artması
endişe verici… Kurumlarımızın daha
organize olup tedbirler alması lazım.
15 Temmuz darbe girişiminin
yaşandığı gece neredeydiniz?
Seyahatten İstanbul’a dönü-

yordum; yoldaydım. Önce olanlara
inanamadık. Hemen ardından konfederasyonumuz çatısı altında bulunan
dernekler ve yönetimleriyle yazışarak bu
darbeye karşı olduğumuzu söyledik. Sosyal medyadan haberleştik ve bayraklarını
alan üyelerimiz sokağa çıktılar. Darbenin
bu ülkeyi ne kadar geri götüreceğini biliyoruz. Darbe, Türkiye’nin demokrasisine
kelepçedir. Sokaklara indik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu ama neticede
ülkemizin demokrasinin güçlü olduğunu
gösterdik. Türkiye’nin bir Ortadoğu ülkesi
olmadığını; halka rağmen bu ülkede bir
şeyin yapılamayacağını gösterdik.
Ülkedeki birlik beraberlik atmosferi yeni Anayasa çalışmalarına
da yansır mı acaba?
Çok sesli, çok renkli, çok kültürlü
yapımızı, Yeni Anayasa çalışmalarına
yansıtmalıyız. Uzlaşı ile çoğulculuğun
esas olduğu mesajını vermeliyiz.
TÜRKONFED gibi iş dünyası örgütleri ve
düşünce kuruluşları ile sivil toplumun,
ekonomik ve demokratik kurumların sağlıklı işleyebilmesi için denetçi ve gözlemci
bir rol üstlenmeleri de bu süreçte faydalı
olacaktır. Daha önce Yeni Anayasa’ya
Doğru raporumuzda demokrasinin
kurumsallaşması ve toplumsal her alanda
uygulanması için bir Türkiye Demokrasi
Haritası sunmuştuk. Ülkemizin demokrasi
çıtasını yükseltmek, iç barışı tesis etmek,
toplumsal sorunlarımızı birlikte yaşama
ve katılım kültürü ile çözmek için Yeni
Anayasa yapım sürecinde TÜRKONFED
olarak katkılarımız sürecek. Demokrasiyi
ve millet iradesini savunurken; hukukun
üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, erkler ayrılığı, Yeni Anayasa ve AB’ye tam üyelik
sürecinin destekçisi ve takipçisi olmaya
devam edeceğiz.
Türkiye ekonomisi bu dönemde sizce nasıl gidiyor?
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MUHASEBE,
ŞİRKETİN KALBİ
Kadooğlu, meslek mensuplarına ve
yaptıkları işlere önem veren bir isim. Muhasebecilerle ilgili değerlendirmelerini şu
cümlelerle dile getiriyor: “İSMMMO’yu tam
olarak tanıdığımı söyleyemem. Ama temsil
ettiği üyelerinin önemine inanıyorum. İş
dünyasında artık geldiğimiz noktada iyi bir
muhasebeciniz yoksa bankalardan kredi
almanız zor. Şeffaf bir muhasebe sistemine sahip olmayan şirketlerin büyümesi
mümkün değil. Muhasebe servislerini bir
şirketin kalbi olarak görüyorum.”
dışımızda gelişen olumsuz atmosfer nedeniyle
siparişleri iptal edilmiş, TL’nin değerindeki aşırı
oynaklık nedeniyle zarar yazmış KOBİ’lerimiz
var. Bu nedenle bugün gündemde olan vergi
affının birçok KOBİ için bir can simidi olacağı
açıktır.
Vergilerini zamanında ödeyen
kurumlar için bu af bir haksızlık olmayacak mı?
Bizim bu konuda birkaç önerimiz var.
Vergisini belki de kredi kullanarak ödeyen,
bu konuda hassasiyet sergileyen işletmelere
haksızlık yapılmaması adına önerimiz, SGK
prim ödemelerinde uygulanan yöntem olacaktır.
SGK primlerini zamanında ödeyen işletmelerin
kullandığı indirim avantajı, vergi kalemlerinin
tamamında uygulanabilir. Ayrıca özendirici
bir sistemin yerleştirilmesi, KOBİ’lere yönelik
vergilerde avantajlar sağlanması gerekmektedir. Beş yıl düzenli vergi ödeyen kurumlara
beşinci yıldan itibaren kurumlar vergisi yüzde
18 olarak uygulanabilir. Bu oran takip eden

her iki yıl da yüzde 1 azaltılarak maksimum
yüzde 15’e indirilebilir. Firmanın herhangi bir
yılda zarar beyan etmesi veya herhangi bir
vergi kaybı cezası yemesi durumunda kazandığı indirim hakları kaldırılabilir. KOBİ’lerin
halka açılmalarının önündeki engellerden biri
kayıt dışı çalışma ortamıdır. Daha fazla sayıda
KOBİ’nin halka açılması için ilk 10 yıl kurumlar
vergisi indirimi sağlanması doğru olacaktır. Bu
sayede kayıt dışı kalmak yerine, halka açılma
tercih edilebilir.
TÜRKONFED’in genişleme planları
devam diyor mu?
Biz 1.5 yıllık bir yönetimiz. Göreve geldiğimizde 147 olan dernek sayısı 186’ya çıktı.
Federasyon sayımız 22 iken 24 oldu. 12 bin
500 üye varken 24 bin 100 iş insanına ulaştık.
Genişleme stratejimiz sürüyor. 26 federasyona
ulaşmayı planlıyoruz. 26 kalkınma ajansı sınırlarındaki yapılanmamızı 3 yıl içinde tamamlama
planımız var. Halen Konya ve Kocaeli bölgesindeki iki federasyon oluşumu içindeyiz.
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Ben şahsen hükümetin ekonomi
yönetimini kutluyorum. Bu kadar sıkıntılı
bir dönemde, olumsuz bir algı yaratılmasına
rağmen Türkiye’de dövizin uçmadığını, borsanın
seyrinde gittiğini, normal hayatın yürüdüğünü
gördük. Ayrıca Varlık Barışı gibi düzenlemeler
ve reformlarla iş dünyası bu süreçte rahatlatıldı.
Ama nihayetinde dünyada devam eden bir kriz
var. Türkiye’de bundan payını alıyor. Darbeye
rağmen ekonomimizin güçlü olduğunu görüyoruz. Ekonomimizin rahatlaması gerekiyor.
Ohal süreci kalkar, FETÖ örgütünün temizlenmesi biterse, normal hayata dönüldüğünde
ekonomi de rahatlar. Bu yıl içinde ekonomide
ekstra büyüme beklemiyorum ama geçmiş
yılların büyümesini yakalarız. Ben ekonomide
asıl 2017’de bir sıçrama bekliyorum. Yerel
dinamiklerin çok güçlü olduğunu görüyoruz.
Rusya dahil komşularla ilişkilerimiz düzelirse
2006-2007’deki parlak günleri yakalayabiliriz.
Komşularla ilişkilerimizin düzelmesinin ekonomiye katkısı ne olur?
Dış ilişkilerimizde tamiratın yapılması
önemli. Yakın çalıştığımız ülkelerle iyi geçinmek
zorundayız. Rusya ile yaşadığımız sıkıntılar
turizm, tekstil gibi sektörleri olumsuz etkiledi.
İki ülke arasında 20 milyar doları aşan bir
ticaret söz konusu… Krizin çözülmüş olması bu
sektörleri rahatlatmış durumda. Başbakanımızın
dış politikada “dostları çoğaltma, düşmanları
azaltma” politikasını gönülden destekliyoruz.
Gündemde olan vergi affı konusundaki değerlendirmeniz nedir?
Piyasalarda işler durgunlaştığında, bundan en fazla finansal yapıları kırılgan, karlılık
marjları düşük, riskleri yüksek olan KOBİ’ler
olumsuz etkileniyor. Geçtiğimiz dönemde,
gerek düşen büyüme, gerekse TL’nin değerinde
görülen dalgalanma, küresel terör ve ekonomik
krizin etkilerinin devam etmesi birçok KOBİ’nin
mali yükümlülüklerini yerine getirmesini
zorlaştırdı. Hiçbir şekilde kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı finansman sıkıntısına düşmüş, son dönemde yaşanan ve bizim
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Söndürün
bu yangını artık!
Son 20 yılda çıkan 40 bine yakın yangında Kilis ve Yalova
illerinin yüzölçümü kadar ormanımız yandı, kül oldu. En
acı olan tarafı ise yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı
olması… Buna terör, kundaklama dahil… Neden insan
olduğuna göre çare yine insanda…

KAPAK

GÜLŞEN KANDEMİR
Bir mayıs akşamı Çıralı’da yürüyüş
ayakkabılarımızı giyiyoruz. Yeşili ve mavisiyle
bu bakir q tatil beldesini eteklerinde barındıran
Olimpos Dağı’na çıkacağız. Toprak yoldan
tam 1.5 saatlik zorlu yolculuktan sonra dağa
tırmanıyoruz. Dağdaki kayaların ardından
çıkan doğalgazla yanan minik ateşler geceyi
aydınlatıyor. Muhteşem bir manzara… İlk kez
böyle bir manzarayla karşılaşıyorum. Zirvede
geçirdiğimiz saatlerde şarkılarla gönlümüz
de aydınlanıyor. İlk gençliğimde Antalya’nın
Kemer İlçesi’ndeki Olimpos ve Çıralı’daki birkaç
yıl peş peşe geçirdiğim bu tatilleri unutamıyorum. Tarihte Olimpiyatların ilk yapıldığı
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yer olan Olimpos’taki ateş halen olimpiyat
meşalesinde yaşatılıyor. Yüzyıllardır yanan bu
ateşin hiç sönmemesini dilerken, Haziran ayının son günlerinde Olimpos’un komşu beldesi
Adrasan’daki yangın içimi yakıyor. Antalya’nın
kalbinde, yeşille mavinin buluştuğu bu beldeki
iki gün süren yangında 150 hektar orman
arazisi ve 7 ev yandı.

TEHLİKELİ ZAMANLAR
Bu ciğerlerimizi dağlayan ne ilk ne
son yangın… Ancak yine de milli servetimizi
yok eden bu yangınları azaltmanın bir yolu
olmalı… Türkiye bu konuda neyi doğru neyi
eksik yapıyor? Ormanları korumak için ne tür
önlemler alınması gerekiyor? İSMMMO Yaşam

bu soruların yanıtlarının peşine düştü.
Bu yıl Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de 757 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda
1192 hektar alan kül oldu. Bu rakamlara Adrasan ve Kumluca yangınları dahil değil. Bunlara
Haziran ayının son günlerinde Adrasan’da 150
hektar, Kumluca’da da 300 hektar ormana
zarar veren yangınlar da eklenince yaklaşık
1650 hektarlık orman ile birlikte onlarca evin
yok olduğunu belirtelim.
Orman yangınları için asıl tehlikeli
zaman dilimi yaz sıcaklarının yüksek olduğu
aylar. Temmuz ve ağustos ayları hava sıcaklarının artmasıyla ve piknik mevsiminin açılmasıyla birlikte en çok yangının çıktığı dönem… Bu
nedenle yılın kalan yarısında orman yangınları-
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HANGI ILLERIMIZDE
YANGIN ÇIKTI?
(2015)

İL ADI

YANGIN
YANAN ALAN
SAYISI
(HEKTAR)
MUĞLA
212
162.08
ANTALYA
189
196.44
İZMIR
178
73.10
ADANA
128
84.15
İSTANBUL
121
24.95
MANISA
88
80.06
HATAY
84
123.07
MERSIN
80
281.75
K.MARAŞ
63
41.08
BALIKESIR
51
30.36
OSMANIYE
48
317.61
KASTAMONU
46
25.44
BINGÖL
39
23
AYDIN
38
20.16
BURSA
37
259.95
ISPARTA
37
48.53
BURDUR
37
5.79
DENIZLI	
35
23.68
KÜTAHYA
33
5.63
NOT: TABLOYA 30’UN ALTINDA
YANGIN ÇIKAN ILLER ALINMAMIŞTIR.
nın ikiye katlanacağını söylemek abartı olmaz.
Zira geçen yılki rakamlar bizi daha zor günlerin
beklediğini ortaya koyuyor.

EN ÇOK YANGIN MUĞLA’DA
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ORMAN ZENGİNLİĞİMİZ
Türkiye yaklaşık 78 milyon hektarlık
alanıyla, ekolojik açıdan oldukça zengin bir
çeşitliliğe sahip. Orman Genel Müdürlüğünün
en son resmi verilerine göre (2015), ülke
yüzölçümünün yüzde 28.6’sı orman alanı. Yani
22 milyon 342 bin 935 hektar alan orman…
Orman alanlarımız artıyor ama yeterince
koruyamıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü’nün
kayıtlarına bakıldığında 2004’te 21.2 milyon
hektar olan orman alanlarımız 2012 yılında

21.7 milyon hektara çıkmış. Orman alanlarındaki artışın iki nedeni bulunuyor. Birincisi
orman sınırlarında çok özel koşullar hariç
daraltma yapılamayacağına dair Anayasanın
169. maddesi… Diğer artış nedeni ise “eylemli
orman” olarak ifade edilen, orman olan ancak
daha önce orman kadastrosu görmemiş sahalar
ile kırsaldan kente göç nedeniyle terk edilmiş
hazine arazilerinde doğal olarak orman varlığının oluşması…

DOĞAL ORMANIMIZ ÇOK
Türkiye’deki ormanların yüzde 54’ü
koru ormanı yani tohumdan meydana gelen
uzun ömür ve boy yapabilen ayrıca endüstriyel
talepleri karşılayabilecek ağaçların oluşturduğu

KAPAK

Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına
göre, Türkiye’de geçen yıl çıkan 2 bin 150
orman yangınında 3 bin 219 hektar ormanlık
alan kül oldu. Yangın sayısına göre en fazla
orman yangını 212 ile Muğla’da gerçekleşti.
Muğla’yı 189 orman yangını ile Antalya, 178
orman yangını ile İzmir izledi. Verilere göre en
fazla alanın yandığı yer ise 48 yangının çıktığı
Osmaniye oldu. Osmaniye’de 317.61 hektar
alan zarar gördü. Osmaniye’yi 281.75 hektar
ile Mersin, 259.95 hektar ile Bursa izledi.

Türkiye’nin her tarafı cayır cayır yanarken,
6 il ormanlarını korumayı başardı. Aksaray,
Nevşehir, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Muş geçtiğimiz
yıl orman yangını çıkmayan iller oldu.
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ormanlar… Kalan kısım ise baltalık olarak
tarif edilen ve sürgünden gelişen daha çok
yakacak olarak kullanılan ağaçların oluşturduğu ormanlar olarak biliniyor.
Orman alanlarımızın büyük bölümünün
doğal ormanlar olduğunu da belirtelim. En
yaygın ormanların Ege ve Akdeniz bölgesinin
hakim türü kızılçam ormanları olduğu, yaklaşık 5.9 milyon hektar alanı kapsadığı biliniyor.
Kızılçamdan sonra sırasıyla meşe, karaçam,
kayın, sarıçam ve göknar başlıca doğal orman
türlerimiz…

KAPAK

“DALGALI SEYİR İZLİYOR”
Peki bu doğal zenginliğimizi yeterince
koruyabiliyor muyuz? Orman yangınları
Türkiye’de genel olarak nasıl bir seyir izliyor?
Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi II.
Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku ABD Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Osman Devrim Elvan, “Türki-
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ye’de orman yangınlarında sürekli bir artış
yok. Diğer yandan düzenli bir azalma da yok.
Dalgalı bir seyir bulunmakta” diye sorumuzu
yanıtlıyor.
Elvan’ın yanıtını rakamlar da destekliyor. Örneğin 2008 yılında 29 bin 749 hektar
orman yanarken, 2013 yılında 11 bin 456
hektar, 2014 yılında 3 bin 117 hektar, 2015
yılında ise 3 bin 219 hektar alan yanmış
durumda. Bazı yıllarda çıkan çok büyük orman
yangınlarının yanan mevki ve rüzgar etkisi ile
çok büyük alanlara sıçraması bu oranı artırıyor.
Özellikle 2008 yılında Türkiye tarihinin en büyük orman yangını Antalya –Serik bölgesinde
çıkmış ve günlerce süren yangında 16 bin 925
hektar alan yanmıştı.

“KIZILÇAM ORMANI RİSKLİ”
Doç. Dr. Devrim Elvan, “Ülkemizde
yangına birinci derecede hassas bölgeler Ege
ve Akdeniz… Bunun sebebi buralarda başta

kızılçam olmak üzere iğne yapraklı türlerin
baskın olması ve iğne yapraklı türlerin yangına
hassas ve yayılımının daha hızlı, kontrol altına
alınmasının zor olması. Yangın esnasında
genellikle çam kozalaklarının ateş topuna
dönerek fırladığı ve metrelerce ileriye taşıdığı
söylense de aslında yangını hızlandıran yanan
ibrelerin havadan hafif hale gelerek rüzgarın
da etkisi ile uçarak yangını çok daha uzak
mesafelere taşıması” diyor.
Ülkemizdeki orman yangınlarının nedenleri incelendiğinde yine resmi verilere göre
yüzde 8’i kasıt, yüzde 48’i dikkatsizlik, yüzde
20’si doğal nedenler olduğu saptanmış. Yangınların yüzde 24’nün ise nedeni bilinmiyor. Bu
oranlara bakıldığında ve nedeni bilinmeyenlerin oransal dağılımı da yapıldığında, insan
kaynaklı orman yangını çıkma nedenlerinin
yüzde 65’lere yaklaştığı ortaya çıkıyor.
Doç. Dr. Devrim Elvan’a göre ülke
olarak yangın söndürülmesine dair gerekli
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alt yapı ve teknolojik destek konusunda iyi durumdayız.
Yangın uçakları ve helikopterlerine çok ciddi harcamalar
yapıldığını belirtmek gerekiyor. Özellikle yerli bir sistem
olan ve birçok ülkeye de satılan “Orman Yangın Erken Uyarı Sistemi ve Yangın Yönetim Sistemi”, orman yangınının
başlaması ile yükselen dumanın yerini 15 saniye içerisinde
Yangın Harekat Merkezlerine iletiyor. Bu sinyal üzerine
harekete geçen ekipler yangına karadan ya da havadan
müdahale ederek en kısa sürede söndürmeye çalışıyor.
Buna rağmen yangın çıkmadan önlemek daha önemli. Doç.
Dr. Devrim Elvan, insan kaynaklı yangınların önlenmesi konusunda net bir öneri ortaya koyuyor: “Toplum
kültürümüz açısından orman denince akla ilk gelen şeyin
mangal yakmak olması ve havaların ısınmasıyla birlikte
her ağaç dibinde ateşli piknik yapılması, ormanların en
özgür şekilde ateş yakılabilecek yer olarak algılanması en
büyük sorun. Özellikle bir çam ormanında ateş yakmanın
bir dinamit fabrikasında ateş yakmaktan farkı yok; hatta
sonuçları açısından çok daha vahim sonuçları var. Bu
konuda toplum algısının tamamen değiştirilmesi gerekiyor.
Ormanların sağlık, spor ve rekreasyon amaçlı kullanılması
gereken kaynaklar olduğu ve ateş kavramıyla bir araya
getirilmeyecek yerler olduğu algısının yerleştirilmesi şart.
Mevcut yasalar en katı şekilde uygulanmalı ve önlemler
alınmalı.”

‘TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEK
ÇOK DAHA ÖNEMLİ’
Doç. Dr. Osman Devrim Elvan /
Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi II. Başkanı
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Yasal olarak yangınlar konusunda başta Anayasa olmak üzere çok ciddi
düzenlemeler var. Ancak ülkemizdeki orman yangınlarına ilişkin teknik ve
yasal düzenlemelerin tamamına yakını orman yangını sonrası için belirlenmiş.
Özellikle mevzuatımızda “önleyici hukuk” ve uygulamalarının etkinliği çok az.
Düzenlemeler hep yangın sonrasına dair düzenlemeler.
“BÜTÇE VAR, YETKİNLİK YOK”
Ülkemizde orman yangını sebeplerinin yüzde 65’ine yakını
Orman yangınları ile mücadelede Türkiye önemli
insan kaynaklı. Özellikle yüzde 48’nin dikkatsizlik ve
adımlar atmasına rağmen yeterince başarılı olamıyor.
tedbirsizlikle olması bu konuda nerede hata yapıldığının
Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Fevzi Kaleli
en büyük kanıtı. Çünkü eğer toplumu bu konuda dikkatli
de bu görüşe katılıyor. Kaleli’ye göre orman yangınları
ve bilinçli davranmaya yönlendiren bir sistem geliştirilemiiçin ülkemiz büyük fedakarlıklara katlanmakta. Her
yorsa yangın çıktıktan sonraki gelişmelerin ve teknolojinin
yörede yangın gözetleme kuleleri yapıldı, ilk müdahale
hiçbir önemi yok. Orman idaresinin ve bu konuda çalışma
ekipleri oluşturuldu. Ekipler yangın söndürme ile ilgili
yapanların öncelikli hedefi toplumu bilinçlendirmek olmalı.
çeşitli malzeme, teçhizat, araç gereç ve arazözlerle doÖzellikle yerleşim yerlerine komşu olan ormanlık alan ginatıldı. Ayrıca yangın mevsiminde çok sayıda helikopter
rişlerine ormana sigara atmanın, yanıcı madde bırakmanın
görev yapmakta, zaman zaman da uçak kiralanmakta.
veya izin verilen yerler dışında mangal yakmanın 1 ile 3
Orman teşkilatında yangın önleme konusunda bilimsel
yıl arasında hapis cezası olduğu, dikkatsizlikle orman yanDoç. Dr. Devrim Elvan
ve teknik gereklere göre yetişmiş yeteri kadar deneyimli
masına sebep olanların 2 ile 7 yıl arasında hapis cezasına
uzman eleman da bulunuyor. “Yangınlarda başarılı olabilçarptırılacağına dair uyarı levhalar önleyici ve uyarıcı mahiyete asılmalı. Eğitim
mek için bu insan kaynağından en iyi şekilde yararlanmak
müfredatlarında ormanın yararları ve fonksiyonlarına dair ve özellikle ormandan
gerekir” diyen Kaleli, ayrılan yüksek bütçelere rağmen
nasıl faydalanılmasına dair akılda kalıcı içerikler oluşturulmalı. Bu eğitim ve
orman yangınlarıyla etkin bir mücadele gerçekleştirilemebilinçlendirme kampanyalarına yangın uçak ve helikopterlerin saatine binlerce
diğini belirtiyor. Kaleli şu değerlendirmeleri yapıyor:
dolar ödeyen Orman idaresinin ciddi kaynak ayırarak destek vermesi gerekiyor.
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‘ORMAN KÖYLÜSÜ İLE BAĞ KOPTU’

KAPAK

Fevzi Kaleli - Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı
Türkiye’de özellikle sahil bölgelerinde ve
nüfusun yoğun olduğu yörelerde yangın çıkmasını önlemek olanaksızdır. Çünkü ormanlarımızın
yaklaşık yüzde 60’ı yazı sıcak ve kurak geçen
Akdeniz ve Ege bölgelerinde. Bu ormanların
büyük çoğunluğu yangına hassas olan kızılçam ve
karaçam ağaç türleri ile kaplı.Orman yangınlarında başarılı olunabilmesi için derneğimiz
yıllardır aşağıdaki önlemlerin alınmasını önemle
vurgulamakta. Yangına hassas yörelerde görev
yapan işletme müdürleri ve işletme şefleri siyasi
tasarruflarla sık sık değiştirilmemeli. Yangınla
mücadelede siyasi polemikler bir kenara bırakılarak, öncelik yangın çıkma olasılığının azaltılması
için uzman elemanlar yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi konularına verilmeli diye düşünüyoruz.
Yanan orman alanlarının gerçeğinden daha küçük
gösterilmesinden vazgeçilmeli. Orman yangının
çıkmasından ve büyümesinden ormancı çalışanlar
sorumlu değil. Eğer bu süreçte ihmali ve hatası
olan yöneticiler varsa, açıkça sorgulanmalı.
Bunların yanında şunu da eklememiz gerekiyor
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ki; son yıllarda orman yangınlarının söndürülmesi
çalışmalarında istihdam edilen işçiler hizmet alımı
şeklinde temin ediliyor. Bu da orman köylüsü
ile orman teşkilatı arasındaki bağın kopmasına
ve orman köylüsünün
yangınlara eskiden
olduğu gibi cansiperane
bir şekilde müdahale
etmemesine sebep oluyor.
Yangına müdahale ve söndürme birimlerine alınan
personelin hizmet alımı
yöntemi ile değil orman
köylülerinden alınarak
temin edilmesi gerekir.
Türkiye’nin bulunFevzi Kaleli
duğu coğrafi konumda
orman yangınları tamamen önlenemese de,
ülke nüfusunun bilinçlendirilmesi ve alınacak
önlemlerle orman yangınlarını en aza indirmek
ülkemizin geleceği ve sürdürülebilir ormancılık
faaliyetleri açısından son derece önemlidir.

“Ayrılan ve gerçekleştirilen çok
büyük bütçelere karşın orman yangınlarıyla
yetkin bir mücadele gerçekleştirilebildiğini
söylemek olası değildir. Yangınla mücadelede temel mühendislik yaklaşımı yangını
en küçük alanda sınırlamak değil, mevcut
imkanlarla en emin ve güvenilir koşullarda
sınırlandırmak olmalı. Alan gözlemleri yapılan sınırlandırma müdahalelerinin aceleci
olduğunu ve bunun istenilenin aksine yangının büyümesine, morallerin bozulmasına
ve çalışanların aşırı derecede yorulmasına
neden olduğunu göstermekte. Ülkemizde
orman yangınları ile mücadele, yangın
çıktıktan sonra söndürmeye ve en az maddi
hasarla yangını bertaraf etmeye yönelik
tedbirler içermektedir. Uzman elemanlar
yetiştirilmesi ve görevlendirilmesi yanında,
yangını önleme ve söndürmeye yönelik
araştırma birimleri kurulmalı, böylece elde
edilecek bilgilerin uygulayıcılara aktarılması sağlanmalı. Geçmişte ormanla iç içe
yaşayan ve yangında ilk müdahaleyi yapan
Orman Muhafaza Memurlarının okulları
kapatılmış, sayıları azalmış, kalanlar da
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merkezlere çekilmişlerdir. Orman ve
köylü ile ilişkileri kalmamıştır. Orman
Muhafaza Memuru Okulları yeniden
açılmalı, orman yangınlarında
organizasyon ve orman köylülerini
yangına yönlendirme konularında
etkili olan bu birimin güçlendirilmesi,
bu konudaki başarının artmasını
beraberinde getirecektir.”

ÇEVRECİLER TEPKİLİ
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‘ALO 177’Yİ ARAYIN’
Doç. Dr. Barış Karapınar/ TEMA Vakfı Genel Müdürü
Yurttaşların orman alanlarında herhangi
bir yangın ya da duman gördüklerinde ücretsiz
ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı aramaları erken müdahale edilmesinde büyük önem
taşıyor. Erken müdahale ile yangınlara daha kısa
sürede ulaşmak mümkün oluyor ve büyümeden
daha küçük alanlarda kontrol altına alınabiliyor.
Türkiye’de 2002 yılında yangına ortalama 40
dakikada ulaşılıyorken, son yıllarda bu süre
Orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yatırımlar
sonucu 15-16 dakikaya kadar indi. Bu sürenin
düşürülmesinde erken haber alma sistemlerinin
oluşturulması, helikopter dahil müdahale araçlarının yenilenmesi de önemli bir rol oynuyor.
Yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz
iklimi etkisi altındaki Türkiye’de ormanların
yüzde 60’ı yangın riskiyle karşı karşıya.
Kahramanmaraş’tan başlayıp Akdeniz ve Ege’yi
takiben İstanbul’a kadar uzanan 1700 km’lik
bandın 160 km derinliğindeki bölümü yangın
açısından büyük risk taşıyor. Bu alanda 12
milyon hektar yangına birinci derecede hassasiyet
taşıyan orman alanı bulunuyor. 1997-2014 yılları
arasında toplam 38.423 adet orman yangını

tespit edildi. Bu yangınların sonucunda Kilis
ve Yalova illerinin toplamına yakın (161.000
hektar) büyüklükte orman alanı yandı. Yangınların nedenleri incelendiğinde orman yangınlarının
yaklaşık yüzde 90’ının insan
kaynaklığı olduğu görülüyor. Bu
yangınların yüzde 52’si ihmal ve
dikkatsizlik olarak nitelenen anız
yakma, çöplükten ormana sıçrama,
avcı ve çoban ateşi, sigara, piknik
ateşi, enerji nakil hattı, trafik kazaları gibi sebeplerden kaynaklandı.
Düzce ili büyüklüğünde (yaklaşık
110.000 hektar) orman alanı
ihmal ve kusurlar nedeniyle yandı.
Orman yangınlarının yüzde 12’si
Doç. Dr. Barış Karapınar
terör, kundaklama, orman açma
ve diğer nedenlerle kasıtlı olarak çıkarıldı ve
yaklaşık 20.000 hektar alana zarar verildi. Çıkan
yangınların yüzde 26’sının nedeni saptanamadı.
Uzmanlar bilinmeyen nedenlerin hemen hemen
hepsinin insan kaynaklı olduğunu kabul ediyor.
Doğal nedenlerle çıkan orman yangınları, yanan
ormanların sadece yüzde 3’ünü oluşturuyor.

KAPAK

Antalya’da çıkan son yangınlardan sonra bölgeye gidip gözlem
yapan çevreci ve doğa savunucularının oluşturduğu A Platformu’nun
tespitleri ve değerlendirmeler
dikkat çekici… A Platformu adına
açıklamalar yapan Hediye Gündüz,
yangınların çıkış nedeninin şüpheli
olduğunu söylüyor. Gündüz, muhalif
uzman teknikerlerin Antalya’dan
sürgün edilmesinin ve üst düzey görevlere yetkin kişilerin getirilmemesinin yangınların önünü açtığına vurgu
yaparak “Orman Genel Müdürlüğü
(OGM) yetkililerinin, yaklaşık olarak
2 yıl önce rotasyon bahanesiyle, kendisi gibi düşünmeyen uzman teknik
elemanlarını sürgün etme işlemine itiraz etmiştik. Konunun uzmanlarının,
yangın tehlikesinin en yüksek olduğu
Antalya ilinden uzaklaştırılmaları
sonucunda, üst düzey görevlere getirilen ve orman yangınları konusunda
uzman olmayan kişiler yangınların
önünü açmıştır” diyor. Öte yandan,
OGM yetkililerinin halka yanlış bilgi
verdiğini de söyleyen Gündüz sözlerini, “Yanan alanı, 100-200 hektar
mertebelerinde dillendirerek yangın
küçük gösterilmeye çalışılıyor”
ifadeleriyle sürdürerek, tahribatın
söylenen rakamların en az 10 katı
daha fazla olduğuna dikkat çekiyor.
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GÜNDEMİN SESİ

Yanıltmak insanlık suçu
Ekonomist Mehmet Uğur Civelek, Dünya
ve Aydınlık gazeteleri ile Ulusal Kanal’da
değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşıyor.
Civelek yazılarında, birilerinin kolay
kazanmasının ve hatalarının bedelini sırtına
yıkabileceği kesimleri uyardığını ifade ediyor.
Civelek’e göre, kendi çıkarları için, kötü niyetle
geniş kitleleri yanıltmak insanlık suçu.
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DEFNE DOĞAN
Türkiye koşullarında gerçekçi olup da gelir adaletsizliğini görmemek, milyonlarca işsizin çığlığını duymamak mümkün mü? Ekonomide
toz pembe tablo çizmek dürüstçe midir? Yazılarını gülücükler saçan
kelimelerle donatmadığı için karamsar yazmakla eleştiriliyor Mehmet
Uğur Civelek… Birilerinin kolay kazanmasını ve hatalarının bedelini
aldatabileceği kesimlerin sırtına yıkmasını adaletli bulmuyor. İşte bu
nedenle gerçekçi olmayı karamsarlıkla karıştıran eleştirilerin iyi niyet
içermediğini düşünüyor. Geniş kitleleri kendi çıkarları doğrultusunda
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gündeme gelmişti. Özetle yazarlığa başlangıç
koşulların yarattığı bir sürpriz olmuştu.
Gazetelerin ekonomi sayfalarını
nasıl buluyorsunuz?
Gazetelerimizin ekonomi sayfalarını
beğendiğimi söyleyemem. Uzun süredir devam
eden sürdürülebilir olmayan eğilimler, diğer
tüm işkolları gibi basını da olumsuz yönde
etkiliyor. Geniş kitleleri bilinçlendirerek etkinliği
artırmaya çalışmanın yerini, günü kurtarma
amaçlı yönlendirmenin alması sonuç üzerinde
belirleyici oluyor.
Basın üzerinde okuyucunun etkisi artarken reklam verenler ile siyasi iradelerin belirleyici olması, ekonomi sayfalarını olması gereken
çizgiden uzaklaştırıyor. Ekonomi haberciliği,
günü kurtarma pahasına sorunların ağırlaşmasına destek veren anormalliğin sorumluluğuna
ortak olmak dışında seçenek üretemiyor. Tabi
bu arada çok az sayıdaki istisnaların durumunu
genelden ayrı tutmak gerekiyor.
Reklam verenleri üzmeyelim ve
siyasi iradenin öfkesini üzerimize çekmeyelim
ekseninde yoğunlaşan otokontrol, yozlaşmayı
hızlandırıyor ve gerçekçilikten uzaklaşılmasının
sebebi oluyor. Diğer kesimler gibi basın da kendi bindiği dalı kesmeyi sürdürüyor ve habercilik
tüketim malı üretimine dönüşüyor.
Türkiye, gazeteciler ve gazetecilik
açısından nasıl bir tablo çiziyor?
Türkiye, gazeteciler ve gazetecilik
açısından takdir edilebilecek bir çizgi sergilemiyor. Hukuk devleti anlayışının olması gerektiği

gibi çalışmıyor ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin
işletilmiyor olması, doğal olarak dördüncü
kuvvet olarak anılan medyayı da gereken
çizgiden uzaklaştırıyor. İçine düştüğümüz bu
durum, dalgalı bir şekilde olumsuzlaşan küresel
ve bölgesel koşullar ile yarattığı çıkar çatışmalarından bağımsız değil. Eğer kanaat önderi
olarak bilinen kesimler olması gereken nitelikte
olabilse, gazetecilerde mesleklerinin hakkını
vermekten kaçınamazlar. Fakat durum ne yazık
ki böyle değil!
İş dünyasının kendi çıkarlarını korumak
veya geliştirmek için medya patronluğuna
soyunması, artan bağımlılık nedeniyle reklam
verenlerin çıkarlarına aşırı hassasiyet göstermek
zorunda kalmaları ve siyasi iradenin muhtelif
baskıları sıkıntı yaratıyor. Üniversiteler ile
aydınların, siyasi irade veya başka bazı çıkar
gruplarının vesayeti altında kalması da sorunları
ağırlaştırıyor. İş dünyası ise, kimse üzerine
gelmesin diye bıçak kemiğe dayanana kadar
konuşmuyor. Bu türden koşullar gazeteciliği
olumsuz yönde etkiliyor; ilkeli olan çalışanların
işsiz kalması ile cezalandırılmasına sebep
olabiliyor.
Doğru söyleyenin dokuz köyden kovulduğu ortamda herkes rol kesiyor; gazeteciler
de gazetecilik yapıyormuş gibi görünmekle
yetinmek zorunda bırakılıyor.
Türkiye’de sık sık otoriter yönetim
anlayışına ilişkin kaygılar gündeme geliyor. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bunun
ekonomiye etkilerinden söz edebilir
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yanıltmak isteyenlerin kötü niyetli olduğu
gibi ‘insanlık suçu’ işlediği kanısında… Uğur
Civelek, “İçinde bulunduğumuz koşullarda
insanları gelirinden daha fazla tüketmeye
ve iş dünyasını daha fazla yatırıma teşvik
etmek çözüm değildir; tam aksine sorunları
ağırlaştırma pahasına günü kurtarmak anlayışının esiri olmaktır. Bugünü hak edilmemiş
bir şekilde yaşamak veya kendini kurtarmak
adına gelecekten vazgeçmek ve getireceği
büyük yıkımlara yol vermektir. Kısa vadeli
bakış açısı bu kötü niyetlerin algılanmasını
engeller, orta vadeli olanı ise gerçekleri açığa
çıkarır… Yazılarımla tuzağa çekilmeye çalışılan
kesimleri uyarmaya, başka bir deyişle insanlık
görevimi yapmaya çalışıyorum” diyor.
Dünya ve Aydınlık gazetelerinde ‘noktasına bile dokunulmadığını’ belirttiği ekonomi
yazıları yazan, Ulusal Kanal’da Çetin Ünsalan
ile birlikte ‘Ekopolitik’ programında izleyicilerle
buluşan ekonomist Mehmet Uğur Civelek, 1957
Kayseri doğumlu. Ailesi 1960’ta İstanbul’a
yerleşmiş. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1981’de mezun olmuş. İyi derecede
İngilizce ve Fransızca biliyor. Civelek, önce aile
şirketi ve kısa bir süre bankacılık deneyiminden sonra küçük ölçekli şirketlerde yöneticilik
yapmış. Mehmet Uğur Civelek, 1990 sonrasında
araştırma, eğitim ve danışmanlık konularında
yoğunlaştığını söylüyor. Ekonomist Civelek,
İSMMMO Yaşam’ın sorularını yanıtladı:
Yazarlığa ne zaman, nerede adım
attınız?
1980’li yılların sonlarında ekonomi
konusunda uzmanlaşmış haftalık yayınlar
çıkmaya başlamıştı. Köşe yazarlığına başlangıç,
söz konusu dönemde düzenli olmayan yazılar
ile başladı.
Piyasalaşma süreci ile birlikte ekonomiye
bakış değişmeye başlamış ve bu alanda uzman
sayılabilecek değerlendirmelere olan ihtiyaç
artmıştı. Konu teknik özellikler taşıdığı ve medya bünyesinde bu gereksinimi karşılayabilecek
insan kaynağı bulunmadığı için yeni arayışlar
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‘MALİYE POLİTİKASI
ŞEFFAF DEĞİL’
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın
faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasının faaliyetlerini, hakkı ile değerlendirebilecek ölçüde bilgi sahibi değilim. Yayınları
bana ulaşmıyor. Maliye Politikası ve vergi uygulamalarının yeterince
şeffaf olmadığını ve ciddi bir yapısal sorun niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Varlık Barışı veya Kamu Alacaklarının yapılandırılması gibi kronik
bir şekilde devreye sokulan uygulamalar bu kanaatimi güçlendiriyor.
Tepkisel ve geçici çözümler ise sorunların ağırlaşmasını önlemiyor. Kalıcı
çözümler peşinde koşulmadığı sürece, İSMMMO çerçevesindeki iyi niyetli
çabaların katkısı da sınırlı kalmaktan öteye gidemiyor.
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misiniz?
İçinde bulunduğumuz koşullarda otoriter yönetim anlayışına ilişkin kaygıların artması sürpriz sayılamaz. Sağlıklı
bir demokrasi için hukuk devleti anlayışı ve bu çerçevede
kuvvetler ayrılığı önemlidir; fakat yeterli değildir. Eğilimlerin
sürdürülebilir olması ve piyasa mekanizmasının da etkin
çalışıyor olması gereklidir…
Eğilimlerin sürdürülebilir olması, geleceğe ipotek
koyacak ve olumsuz algıları besleyecek ciddi bir sorun bulunmadığı veya sorunların küçük iken çözüldüğü anlamındadır.
Piyasa mekanizmasının etkin çalışması ise bir çeşit kuvvetler
ayrılığı gerektirir; vergi oranları, döviz kurları ve faizler tek
bir otorite tarafından belirlenmiyor olmalıdır.
Bütçe disiplinini hedefleyen maliye politikası ve vergi
oranları seçilmiş siyasilerin sorumluluğundadır. Faizler ise
sözde değil özde özerk Merkez Bankası’nın konusudur;
dalgalı kur rejiminin benimsendiği ekonomilerde döviz kurları
üzerinde piyasaların belirleyici olması söz konusudur. Belirleyici gücün benzer şekilde dağılması ve sorumluluk taşıyan
kesimlerin olabildiğince gerçekçi olması etkinliğin korunması
adına hayati önemdedir; erken uyarı sistemlerinin etkin olması ve sorunların küçük iken çözülmesi yönünde güçlü baskılar
üretmesi anlamındadır.
Küreselleşme denilen kuralsızlığın, sermayeyi diğer
üretim faktörlerinden daha ayrıcalıklı hale getirmesi piyasa
mekanizmasının etkin çalışmasını önlemektedir. Bu durum
sermaye akımlarının, hem döviz kurları ve faizler ve hem
de dolaylı olarak maliye politikası ile vergi oranları üzerinde
belirleyici olmasına sebep olmaktadır; durum böyle olunca
keyfiyet artmakta, piyasanın etkin çalışması ve sorunların
küçük iken çözülmesi mümkün olamamaktadır. Bu tablo
yarattığı çıkar çatışmaları ile hukuk devleti anlayışı ile kuvvetler ayrılığı anlayışının da çalışmasını engelleyerek otoriter
anlayışlara güç vermektedir.
Olumsuzlaşan küresel koşullar sebebi ile gelişen ekonomilerin pek çoğu bu gidişattan kurtulmayı becerememektedir! Sürdürülebilir olmayan eğilimler ve etkin çalışmasına
izin verilmeyen piyasalar, hem sorunları ağırlaştırmakta ve
hem de çıkar çatışmalarını derinleştirerek geleceğe yönelik
belirsizliği artırmaktadır. Bu gidişat, kendi kendini besleyen
çok tehlikeli bir kısır döngü yaratmış durumdadır; sonucu ise
giderek yıkıcı olabilecek çok yönlü istikrarsızlıklar olabilir.
15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’de neleri
değiştirdi? Öncelikler değişti mi?
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GÖNLÜMÜZ ZENGİN AMA GERÇEKLER DE VAR
ve ayağınızı yorganınıza göre uzatarak ortalama
yaşam standardını yükseltmeyi beceremiyorsanız,
bırakın daha fazlasını mevcut olanı bile hak
etmiyorsunuz demektir.
Türkiye hammadde zengini bir ülke değil
ve teknoloji üreten bir yapısı da bulunmuyor.
Küresel ve bölgesel olumsuzluklardan ise aşırıya
kaçan oranda etkilenerek kırılganlaşıyor. Rekabet
koşulları ile gelir dağılımının bozulmasını,
sorunlarının ağırlaşmasını önlemeyi beceremiyor;
1946 yılından bu yana sürdürülebilir bir denge
çerçevesinde kalkınmayı başaramıyor.
Faaliyet gelirleri azalırken borçları
büyüyen şirketler, araştırmaya yeterli kaynak
ayıramaz ve küresel oyuncu olamaz. Sosyal
güvenlik açıklarının büyümesini önleyemeyenler
geniş kitlelere insanca sağlık hizmeti sunamaz.

Kontrol edilemeyen zorunlu kamu harcamaları
eğitim gibi önemli konulara gereken kaynağın
aktarılabilmesini de engeller.
Kalıcı çözümler için her şeyin ve tüm
önceliklerin, belirleyici olma şansımızın bulunmadığı dış koşulları da dikkate alarak değişmesi
gerekiyor. Bireysel, kurumsal ve ulusal çıkarları
uyumlulaştıracak, bölge ülkeleri ile işbirliğini
geliştirmeye daha fazla önem verecek radikal
türden çözümler gerekiyor. Sorunların kökenine
inerek, güçlü ve sürdürülebilir yapısal tasarımların devreye sokulması ve büyük bir zihniyet
değişiminin gerçekleştirilmesi gerekiyor.
Dış bağımlılıklar ve içeride oy avcılığına
yönelik yaklaşımlar olması gerekenlerin konuşulmasını bile engelliyor. Bu olumsuzluklar, iyi
niyetli girişimleri de başarısızlığa mahkum ediyor.

15 Temmuz darbe girişimi şimdilik pek
çok şeyi değiştirmiş gibi görünüyor; fakat bu
görünümün yanıltıcı olabileceğini de dikkate
almak gerekiyor.
Darbe girişiminde bulunan kesimin,
ülkemizde uygulanacak politika seçenekleri ve
öncelikler konusundaki tercihleri biliniyor. ABD
başta olmak üzere Batı’nın vesayetini peşinen
kabul ediyor ve itirazsız onların çıkarlarına hizmet gözetiyor. Bu aşamada sormak gerekiyor:
Darbe girişiminin sebebi Türkiye’nin rotasına
ilişkin görüş ayrılıkları mı yoksa ülkemizi
yöneten siyasi irade içindeki iktidar kavgası
mıydı? Bu sorunun yanıtı zamanla şekillenecek
ve ülkemize ilişkin belirsizlik ve kırılganlık algısı
yüksek düzeyini koruyacak; farklı kesimlerin
farklı yanıtlar lehine çaba harcaması, çok ihtiyaç duyulan milli dayanışmanın kalıcı olmasını
da engelleyebilir.
Ekonomi cephesinde ön plana çıkan
tercihler, şimdilik öncelikler ve rota konusunda
herhangi bir değişikliğin olmadığını söylüyor;
durum böyle olunca komşularla ilişkileri

düzeltmeye yönelik girişimlerde sağlanabilecek gelişmelerin sınırlı kalabileceğini hesaba
katmak gerekiyor. Eğer dış politika cephesinde
kalıcı bir rota değişikliği zorunlu hale gelir
ise, ekonomi başta olmak üzere diğer tüm
konularda da ciddi değişiklikler yaşanmasının
kaçınılmaz olabileceğini dikkate alınmalı.
Kısa ve orta vadede ekonomik
beklentileriniz ne yönde? İşsizlik, gelir
dağılımı adaletsizliği, kayıt dışı gibi başlıca kronik sorunlara çözüm politikaları
konusunda adımlar atılıyor mu?
Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli
eğilimler, çok büyük ölçüde küresel ve bölgesel
gelişmelerin bir sonucu olarak şekillenmeye
aday. İkinci dünya savaşı sonrasında kurulan
yeni düzen yıpranmış ve yozlaşmıştır. Kendi
ürettiği ve çözemediği sorunların esiri durumundadır; daha da önemlisi uluslararası hukuk
çalışmamaktadır. 1995 sonrasında küresel düzeydeki krizlerin kronikleşmesi sürpriz değildir;
sürdürülebilir olmayan eğilimler ve geleneksel
olmayan yaklaşımlar tıkanmıştır. 2011’den bu

yana küresel ekonomi durgunlaşmakta, sermaye hareketleri daralmakta ve riskten kaçınma
eğilimi güçlenmektedir.
Uzlaşıya dayalı ‘yeni bir dünya düzenine’
ihtiyaç vardır; bu gereksinim karşılanamadığı
için yaşadığımız coğrafya ateş çemberine
dönmektedir.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız tablo,
Türkiye’nin istikrarsızlaşması olasılığını güçlendirmektedir.
Türkiye üçüz açığı olan ve ayağını yorganına göre uzatmayı beceremeyen çok sorunlu
bir ekonomidir. Ekonomik büyümenin ivme
kaybetmesi, işsizlik ve enflasyon baskılarının
güçlenmesi olasılığı yüksektir; dış koşullar bunu
dayatmaktadır. Ekonomi yönetiminin kaynak
yaratma konusunda seferber olması, bolluk
döneminin sona ermekte olduğu anlamındadır.
Hizmet sektörü istihdam kaybederken kamu
istihdamının artması, borç-alacak zincirinde
kırılmalar yaşanması ve Merkez Bankası’nın
parasal genişlemeye zorlanması gibi eğilimler
kötüye gidiş konusunda öncü işaretlerdir.
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Türkiye dünyada hak ettiği yerde
mi? Eğitim, sağlık hizmetleri, ekonomik
büyüme ve Araştırma-Geliştirme’ye (ArGe) ayrılan kaynaklar açısından tatmin
edici bir noktada mı?
Türkiye’nin bazı konular açısından hak
ettiği yerde olup olmadığı konusu oldukça tartışmalı bir konu. Duygusal bir toplumuz ve genelde
gönlümüz zengin olduğu için çok daha iyisini
hak ettiğimizi varsayıyoruz; fakat bu algı gerçeği
yansıtmıyor. Yaşadığımız coğrafya pek çok açıdan
eşi olmayan özelliklere sahip; büyük olanaklar
da sunuyor, fakat bunların etkin bir şekilde
kullanılamaması durumunda devasa tehlikeleri
de bünyesinde barındırıyor.
Eğer ekonomik ve siyasi konularda
küresel güçlere bağımlı olmaktan kurtulamıyor
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Avrupa Birliği
çatırdıyor!
İngiltere’nin çıkma kararı almasının ardından Avrupa Birliği’nin geleceği iyice sorgulanmaya başlandı.
AB’nin biteceği öngörüsü yaygın. Farklı iki birlik
olarak yoluna devam edeceğini de söyleyenler var.
Türkiye’nin yarım asrı geçen üyelik başvurusunun
da sonuçlanmayacağı da belirtiliyor.

DOSYA

AYŞEGÜL EMİR
“Bizi Avrupa Birliği’ne alacaklar, yok
almayacaklar... Yeni tarih verildi, yeni kriterler
belirlendi... Türkiye’yi almaktan vazgeçtiler...
AB’ye girmemiz başka bahara kaldı, serbest
dolaşım gelirse Türkiye’nin hepsi Avrupa’ya göç
eder... Müslümanız diye bizi almıyorlar… Aslında
AB’ye girmemeliyiz... Türkiye’yi 3000 yılında
ancak alırlar...”
Bunlar, her yaştan Türk vatandaşlarının
ömrü boyunca duyduğu ve okuduğu cümlelerden
sadece birkaçı... Neredeyse ömrümüz AB’ye girişimizi beklemekle geçti. Türkiye ile AB arasında
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uzun yılları alan inişli çıkışlı bir ilişki süreci halen
devam ediyor.

DAĞILMA NOKTASINA GELDİ
Devam ediyor etmesine de; Türkiye’nin
1959 yılından beri girmeye çalıştığı bu birlik artık
neredeyse dağılma noktasına geldi. Yunanistan’ın
iflası, Portekiz ve İspanya’nın yaşadığı ekonomik
kriz, göçmen sorunları, terör saldırıları... Ve
İngiltere’nin AB’den çıkışı oyladığı referandum
Brexit’le Avrupa’nın popülaritesi iyice düştü.
Artık herkes AB’nin sonunun geldiği yönündeki
senaryoları konuşuyor.
Avrupa Birliği kısaca AB aslında insanlık

tarihinin en büyük barış projelerinden biri. Ekonomik ve siyasi bir örgütlenme. Tek sınır, tek para,
tek pazar fikriyle doğdu ve tam 50 yıldır faal.
28 üye ülkeden oluşan AB, 500 milyonu aşkın
nüfusuyla dünya ülkelerinin gayri safi yurtiçi
hasılasının yüzde 30’unu oluşturuyor.
Avrupa Birliği’nin temelleri 1951 yılında
altı ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa Kömür
ve Çelik Topluluğu’na ve 1957 Roma Antlaşması’na dayanıyor. İlk adı Avrupa Ekonomik
Topluluğu yani AET. 1958 yılında kurulmasından
kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959’da
topluluğa ortaklık başvurusunda bulundu. İlk
adım bu tarihte atılsa da hala bu süreçte belli

MAYIS - HAZİRAN 2016

kriterleri yerine getirip birliğe girmeyi bekliyoruz. Ancak
son gelişmelerden sonra pek çok kişi Türkiye’nin birliğe
girmemesinin daha iyi olduğu yönünde görüşleri dile
getiriyor.

AB KARŞITLIĞI YÜKSELİŞTE
Özellikle İngiltere’deki referandumdan yüzde 52’lik
oranla çıkan ‘AB’ye hayır’ sonucu birliği sorgulatır hale
geldi. İngiltere’nin AB’den ayrılmasının 2-10 yıl süreceği,
bu süre içerisinde de AB kurallarına tabi olmaya devam
edeceği belirtiliyor. İngilizlerin AB’ye hayır demesinin
altında Türkiye’nin birliğe üye olmasını istememeleri ve
mülteci sorunu, önemli etkenler arasında.
Uluslararası düşünce kuruluşlarının da gelecekle ilgili tahminleri AB’nin dağılacağı yönünde. ABD’li
düşünce kuruluşu Stratfor, önümüzdeki on yıl içinde
AB’nin biteceğini belirten bir rapor yayınladı. Stratfor’un
raporuna göre, Avrupa Birliği bir krize girdi ve bu kriz
yoğunlaşarak devam ediyor. Bu kriz sonucunda AB bir
daha birlik zamanlarına geri dönemeyecek ve bir şekilde
birliği muhafaza etse bile kısıtlı ve bölünmüş bir alanda
çalışmaya devam edecek. Avrupa ülkelerinde artmakta
olan ulusalcılığın ve ekonomik sorunların birliğin sonunu
getireceği öngörülüyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
da Avrupa Birliği’nin geleceğinin tehlikede olduğunu ve
birliğin dağılabileceğini söylüyor.
Avrupa’daki 10 ülkede de AB karşıtlığı yükselişte.
Avrupa Birliği egemenlerinin 2025 yılında kuruluşunu tamamlamayı planladığı ‘Avrupa Birleşik Devletleri’ projesi,
birlik üyesi halklardan giderek daha fazla tepki görüyor.
PEW Araştırma Merkezi’nin AB üyesi 10 ülkede gerçekleştirdiği ‘Avrupa şüpheciliği’ anketi bunu bir kez daha ortaya
koydu. Bu ülkelerde AB karşıtlığının yükselişte olduğu
ortaya çıktı. AB karşıtlığının en yüksek olduğu ülke yüzde
71 ile Yunanistan olurken, onu yüzde 61 ile Fransa ve
yüzde 49 ile İspanya takip ediyor.

‘TÜRKİYE OYALANIYOR’
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l Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre
sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959’da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulundu.
l AET Bakanlar Konseyi, başvuruyu kabul ederek üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanmasını önerdi. Anlaşma 12 Eylül
1963’te imzalandı. 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girdi. Ankara Anlaşması, Türkiye ile
Avrupa Birliği ilişkilerinin hukuki temelini oluşturuyor.
l 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe giren Katma
Protokol ile Ankara Anlaşması’nda öngörülen hazırlık dönemi sona erdi. ‘Geçiş Dönemi’ne
ilişkin koşullar belirlendi.
l 1971 yılı itibarıyla, Katma Protokol çerçevesinde, topluluk bazı petrol ve tekstil
ürünleri dışında Türkiye’den ithal ettiği tüm sanayi mallarına uyguladığı gümrük vergileri
ve miktar kısıtlamalarını tek taraflı olarak sıfırladı.
l Türkiye-AB ilişkileri, 1970’li yılların başından 1980’lerin ikinci yarısına kadar,
siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı istikrarsız bir seyir izledi. 1980 askeri darbesinin
ardından ilişkiler resmen askıya alındı.
l 1983’de Türkiye’de sivil idarenin yeniden kurulması ve 1984’den itibaren Türkiye’nin ithal ikameci politikaları hızla terk etmesi ile Türkiye’nin dışa açılma süreci başladı.
l Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde, Ankara Anlaşması’nda öngörülen dönemlerin
tamamlanmasını beklemeden üyelik başvurusunda bulundu. Komisyon, bu başvuru ile ilgili
görüşünü 18 Aralık 1989’da açıkladı ve kendi iç bütünleşmesini tamamlamadan topluluğun yeni bir üyeyi kabul edemeyeceğini belirtti. Gümrük Birliği’nin, Katma Protokol’de
öngörüldüğü şekilde 1995 yılında tamamlanması için gerekli hazırlıklara başlandı.
l Türkiye-AB ilişkilerinin dönüm noktası, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi. Türkiye’nin adaylığı resmen
onaylandı ve diğer aday ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edildi.
l Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlanmasına karar verildi. Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan önceliklerin hayata geçirilmesine yönelik program ve takvimi içeren Ulusal
Program, 19 Mart 2001’de hükümet tarafından onaylanarak Avrupa Komisyonu’na 26
Mart 2001 tarihinde tevdi edildi.
l Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Birliği tarafından, 2003, 2005, 2006 ve 2008
yıllarında tekrar gözden geçirildi. Ulusal Program ise, 2003, 2005 ve 2008 yıllarında
güncelleştirildi.
l 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi’nde, AB-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm
noktası daha yaşandı ve zirvede Türkiye’nin siyasi kriterleri yeteri ölçüde karşıladığı
belirtilerek, 3 Ekim 2005’te müzakerelere başlanması kararı alındı.
l 3 Ekim 2005’de Lüksemburg’da yapılan Hükümetlerarası Konferans ile Türkiye
resmen AB’ye katılım müzakerelerine başladı. Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi
yayınlandı. Katılım müzakerelerinde mevcut durumda şu ana kadar 16 fasıl müzakerelere
açıldı, bir tanesi geçici olarak kapatıldı.

DOSYA

Uzun yıllar AB konusunda haber ve analizlere imza
atan gazeteci Vakur Kaya, Avrupa Birliği’nde genişlemenin
bittiğine işaret ediyor. Kaya, “AB’nin de artık ne olacağı
belli değil. Euro, Schengen, mülteciler gibi pek çok krizi
var. AB yeniden yapılanmak zorunda. Karşımızda artık
eski birlik yok. Bu şartlarda AB’yle ilişkiler üzerinden

TÜRKİYE-AB İLİŞKİSİ
KRONOLOJİSİ
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Dr. Can
Baydarol

‘KRİZDEN GÜÇLENEREK
ÇIKABİLİR’
Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD)
Başkan Yardımcısı Dr. Can Baydarol, AB’nin tarihini krizler
tarihi olarak yorumluyor. Ona göre, bugün AB belki de tarihinin
kaydettiği en derin krizden geçiyor. Baydarol, “Bu tür kriz
ortamlarında hep AB’nin geleceği yok, AB bitti şeklinde ‘Avrupa
kuşkuculuğu’ yorumları yapılmışsa da bugüne kadar elde edilen
deneyim her seferinde daha güçlenen bir Avrupa entegrasyonu
sürecidir” diyor. Baydarol, şu görüşleri dile getiriyor:
“Birlikte en önemli kriz, Euro krizi. AB, Yunanistan’da
baş gösteren krizi atlatmış değildir. Esasen Yunanistan kadar
sorunlu olmasa da İspanya, İrlanda, İtalya, Portekiz, hatta
Fransa kuşkuyla bakılan ekonomiler halindedir. Brexit de çok
konuşuldu. AB açısından bakıldığında da hemen birkaç sonucu
ifade etmek mümkün: Öncelikle İngiltere’nin ayrılışı diğer AB
ülkeleri için kötü bir örnek oluşturur mu? Bunu hiç arzu etmeyen
başta Almanya olmak üzere diğer ülkelerin İngiltere’yi başarısız
kılmak için her şeyi yapacakları aşikâr. İkinci olarak İngiltere’nin
ayrılması, AB içindeki daha fazla ve daha hızlı entegrasyon
düşüncesinde olanların önünü açacaktır.
AB’nin en hassas olduğu üçüncü kriz unsuru Schengen
alanı ile ilgili. AB ülkelerinde son dönemde oluşan terör saldırıları, özgürlükler AB’sinin sınırlarının giderek güvenlikçi anlayış
doğrultusunda daraltılmasına neden olmakta. Bu da Schengen
alanına girdikten sonra denetimsiz dolaşım özgürlüğünün
sorgulanmasına yol açıyor.”
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Türkiye’deki reform sürecine ivme kazandırılamaz. Birliğin başı birçok sorunla
dertte. Angela Merkel’in sürecin önünü açması önemli ama tek başına bir anlam
ifade etmez” diyor.
AB’nin hiçbir zaman Türkiye konusunda şeffaf olmadığını da vurguluyor
Kaya. Kapalı kapılar ardında başka, kamuoyu önünde sürekli başka konuşulduğunu anımsatıyor: “Angela Merkel, Nicolas Sarkozy gibi liderler aslında en
dürüstleri. Hiç olmazsa diğer AB üyesi birçok lider gibi kapalı kapılar ardında
‘Türkiye AB üyesi olamaz’ deyip kamuoyu önünde başka konuşmuyor.”
AB isterse, Türkiye’nin reform sürecine girebileceğini belirten Kaya, şu
görüşleri dile getiriyor: “Türkiye’den önce bunu ilk olarak AB’nin istemesi lazım.
Avrupa Birliği gerçekten Avrupa normlarına Türkiye’nin ulaşmasını isteseydi
müzakere sürecini bu kadar karmaşık hale getirmezdi. Güvenilir ve saygın
bir müzakere sürecini önünüze koyarsınız o zaman Avrupa Komisyonu raporlarının bir anlamı olur. Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Barry Madlener’in
yaptığı açıklama durumu çok iyi özetliyor. ‘AB, Türkiye’yi üye yapmayacak.
Türkiye’nin batı ile doğu arasında köprü rolünü oynamasını istemiyor. Tampon
ülke olmasını istiyor.’ Son dönemde Türkiye-AB arasındaki mülteci pazarlığında AB’nin Türkiye’ye önerisi, Ankara’nın AB üyesi olmayacağının da ayrı bir
kanıtıdır.”
Vakur Kaya, Türkiye’nin AB ile müzakere başlıklarının bloke edilmesin- Vakur Kaya
de ifade, düşünce, basın özgürlüğü, Kıbrıs gibi yapay gerekçeler gösterildiğini de
vurgulayarak, “Böyle müzakere süreci olmaz. Rumlar, Maraş’ı verin iki üç başlık
açalım diyor. Fransızlar Airbus’a ihale verin müzakere başlığı açalım diye mesaj
gönderiyor. Aslında Türkiye’nin üyeliği de reformlar da kimsenin umurunda değil.
Türkiye oyalanıyor. Türkiye’ye tam üyelik tarihi verilerek müzakere kurallarının
baştan aşağı değiştirilmesi gerekiyor. Bu yapılırsa o zaman anlaşılabilir. Yarım
asrı geçen Türkiye-AB ilişkileri başarısızlıkla sonuçlanmış durumda” ifadelerini
kullanıyor.
‘Efendi ve Uşak, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri’ kitabı ile 2004 yılında
AB’nin neden ve nasıl dağılacağını yazan İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuri-
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Prof. Dr.
Ali Arslan
yeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Ali Arslan ise, AB’nin kurulduğu
dönem ile şu anki dönem arasında
çok fark olduğunu belirterek, şu öngörülerde
bulunuyor: “O dönemde dünyada güç olarak bir
tarafta ABD, diğer tarafta Sovyetler Birliği vardı.
Bu ikisi arasında Avrupa’yı yeniden diriltmek için
Fransa’nın öncülüğünde AB oluşturuldu. Ancak
bugün dünyada farklı kırılmalar var. Bu nedenle
yeni stratejiler oluşturmak gerekiyor. AB, yıllar
içinde Almanya’nın liderliğine geçti. Önceden Fransa liderliğinde, Almanya desteğindeydi. Bu değişti.
Bunu Fransa, İngiltere ve hatta İtalya istemiyor.
Almanya bölgede en çok üretimi olan ülke. Almanya üretken ekonomisiyle AB’nin tek gücü haline
dönüştü. Bundan dolayı Sarkozy de uzak
duruyor. Fransa, ayrılarak Akdeniz Birliği
oluşturmak istedi. İngiltere de ayrılıyorum dedi. Zaten 15 yıldır bunu istiyordu.
Brexit bunun sonucu oldu.”
Bundan sonra ne olur? Prof. Dr.
Ali Arslan’ın örgörülerine göre, İngiltere,
Fransa, İtalya ve hatta Yunanistan bir
güney birliği kurar. Almanya ise bölge
ülkeleri Avusturya ve Polonya’yla da
anlaşarak eski Sovyet ülkelerini alarak
bir kuzey birliği kurabilir. Yani AB yeni
bir yapıya dönüşecek. İki birlik olarak
devam edebilir.
Prof. Dr. Arslan, Amerika’nın
bölgede üs olarak kullanmak için İngiltere’yi
destekleğini belirtiyor ve “Buna karşın Almanya
da İrlanda ve İskoçya’yı destekliyor. Onlar da
İngiltere’den ayrılıp AB’ye devam etmek istiyor.
Fransa’ya karşı Almanya’nın kozu da İspanya ve
Portekiz. Bu iki ülke Almanya’nın yanında yer
alacak. Sonuç olarak AB yıkılıp yeniden kurulacak
gibi görünüyor” diyor.

Peki, bu durumda AB-Türkiye ilişkileri nasıl
şekillenecek? Prof. Dr. Ali Arslan, bu soruyu şöyle
yanıtlıyor: “Almanya, Türkiye’nin güvenlik açısından Avrupa’nın yanında durmasını istiyor ama
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etnik grupların bölünme korkusunu yaşıyor. Çin
de aynı şekilde pek çok etnik gruptan oluşuyor.
Kendi bölgesi hariç dünyada çok da stratejik bir
gücü yok. Onların kurduğu Şanghay Birliği bu
ülkelerin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik.
Türkiye’nin girebileceği bir birlik değil.”

“YAKIN GELECEKTE TAM ÜYELİK ZOR”
Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar
Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Dr. Can
Baydarol, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik
müzakereleri hukuken devam ediyor görüntüsü verse de uzun süredir fiilen askıya alınmış
görüntüsü verdiğini belirtiyor. Türkiye’nin AB’ye

tüm üyeliğini zor gören Baydarol şu öngörülerde
bulunuyor: “Angela Merkel, Suriyeli mülteci krizi
ve AB içindeki Schengen krizinin AB sınırlarında
engellenebilmesi nedeniyle 2015 Ekim ayından
itibaren temel yaklaşımında değişiklik olmasa bile
Türkiye ile yeni bir yakınlaşma stratejisini Türkiye/
AB ilişkilerine taşımıştır. Bugün gelinen noktada
Haziran ayı itibariyle başlaması gereken vize
muafiyetinin AB tarafından özellikle anti terör kanunundaki basın özgürlüklerini kısıtlayıcı unsurlar
gerekçesi ile yürürlüğe konmadığı görülmektedir.
Türk hükümeti, Ekim 2016’ya kadar verilen
sözün yerine getirilmemesi halinde geri kabul
anlaşmasını askıya alacağını beyan ederek bir
anlamda AB’yi tehdit etmektedir. Bu doğrultuda
AB’nin samimiyeti de ayrıca sorgulanmaktadır. Zira bahsedilen anti-terör yasasındaki kısıtlamaların her ne
kadar Kopenhag Siyasi Kriterleri ile
ilgili olduğu söylenebilirse de vizenin
kaldırılması ile ne tür bir ilişki içinde
olabileceği tartışma konusudur.
Esasen pazarlık konusu
fazlasıyla ahlaksız bir teklif içeriğini
taşımaktadır. AB üç milyon mültecinin Türkiye topraklarında tutulması
karşılığında Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarına vizesiz turistik
dolaşım hakkı tanımaktadır.
Kuşkusuz 15 Temmuz darbe
girişimi sonrasında Türkiye AB ilişkilerinde yeni
bir sorunun daha ortaya çıktığını ayrıca vurgulamak gerekir. AB ülkelerinin darbe sonrasındaki
suskunluğu/geç reaksiyon vermeleri darbeden çok
darbecilerle ilgili kaygılarını ön plana çıkartmaları
bir üslup krizine yol açmıştır. Bu bağlamda Türkiye
ile AB arasında ayrıca bir müktesebat uyuşmazlığı
sorununa da işaret etmek gerekir. Ama günümüzden yakın geleceğe bakıldığında bir tam üyelik
olasılığından söz etmek mümkün değildir. Bununla
birlikte uluslararası ilişiklerin altın kuralı olan
‘karşılıklı çıkarlar’ temelinde Türkiye’nin AB’den,
AB’nin de Türkiye’den vazgeçmesi söz konusu
olamaz.”

DOSYA

TÜRKİYE’Yİ İSTEMİYORLAR

içeri girmesini istemiyor. AB’de karar
meclisinde Türkiye olur ama diğer
alanlarda kendi hesabına devam
eder. Asya’da kendi hesabına etkin olur. Ama o
zaman Almanya’nın kontrolünden çıkar. Almanya
bunu da istemiyor. Diğer yandan Türkiye’nin İslam
kimliği ve çok büyük nüfusu var. Avrupa bundan
da korunmak istiyor. Bu açıdan da Almanya, Türkleri Avrupa’da istemiyor. Avrupa’da, Türkiye’ye yer
yok. Türkiye kendi başına ekonomisini düzeltirse
kendi imkanıyla kendi alanında ilerleyebilir.
Çin ve Rusya’yla birlik kurmak da hayal. AB ve
ABD’ye kızınca bu hep öne sürülüyor. Rusya bir
federasyon, pek çok ülkeden oluşuyor. Türkiye ile
iyi geçinmek zorunda zaten. Tatarlar, Çeçenler gibi
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GAYE DELEN
O kendini halk şiiri alanında geliştiren bir isim. Meslek
mensubu Hüseyin Arslan, 15 yaşından beri kendi deyimiyle bu
yolun sevdalısı. Abdal Hüseyin Rahşani mahlasını kullanan Arslan,
ilk şiirini serbest vezinde ortaokuldayken yazmış. Ancak daha
sonra halk edebiyatıyla tanışınca o yönde kendini derinleştirmiş.
Halk edebiyatı hece vezniyle şiirler üretmiş. Arslan’ın ‘Yakın Ol’
adlı ilk şiir kitabı da yayınlandı. Sokak Kitapları Yayıncılık’tan çıkan
kitapta 140 adet şiir bulunuyor.

RAKAMLAR VE KELİMELER
Hüseyin Arslan, 1963 yılında Sivas’ın Ulaş ilçesinde doğdu.
Ailesi İstanbul’a göç edince 3 yaşında o da bu şehre “merhaba” demiş. 1966 yılında Kağıthane’nin Nurtepe Mahallesi’ne yerleşmiş. O
günden beri aynı semtte ikamet ediyor. İlkokulu ve ortaokulu Kağıthane’de, liseyi Şişli’de okumuş. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi İş İdaresi Bölümü’nden ise 1986 yılında mezun olmuş.
Lisedeyken fen bölümünü seçen Arslan’ın matematikle arası
çok iyiymiş. Rakamlarla uğraşısı mesleği, kelimelerle uğraşısı
ise hobisi olmuş. Hüseyin Arslan, “Halk müziğine olan ilgimden
ve Sivaslı olmamdan dolayı Türk Halk Edebiyatı’na özel ilgim
oluştu. Ortaokulda okurken serbest vezinde şiirler yazmıştım. Kısa

RENKLİ YAŞAM

Aşık
muhasebeci!

Halk şiirine
gönül vermiş bir
meslek mensubu
Hüseyin Arslan.
Abdal Hüseyin
Rahşani
mahlasını
kullanıyor.
Bugüne kadar
bin şiir yazmış.
140 şiirinin
bulunduğu kitabı
‘Yakın Ol’ ise
Sokak Kitapları
Yayıncılık’tan
çıktı.
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hikayeler ve fıkralar üretmiştim. Sayılarla
ve kelimelerle aram iyiydi. O zamanlar fen
bölümünü okumamın etkisi de olacak daha çok
kimyagerlik, elektrik ve elektronik, matematik
dallarında okumak istemiştim. Ama mesleği isteyerek ve de severek seçtim. Kendimi o yönde
ilerlemeye sevk ettim” diye anlatıyor.

“MESLEKİ GELİŞİM ŞART”
Arslan, ülkemizde muhasebecilik mesleğinin gelişimine tanıklık etmiş. Bu konuda,
“Muhasebe mesleğinin gelişim göstermesi,
teknolojinin giderek etkin olarak kullanılması,
raporlama tekniklerinin üst seviyeye çıkması
ve uzmanlık noktasının teoride ve pratikte
üst konumlara çıkması meslek adına olumlu
gelişmelerdir” diyor. Ona göre, teknolojinin
yaygın olarak kullanılması fayda sağlamakla
beraber meslekte iş gücünün giderek artması iş
yoğunluğunu beraberinde getirdi. Devletin daha
önce kendi yaptığı işleri meslek çalışanlarına
yüklenmesi ve raporlama tekniklerinin giderek
çoğalması, meslekte eğitimi devamlı hale getirdi. Hüseyin Arslan, “Muhasebecilik çok geniş bir
alana hitap ediyor. O yüzdendir ki bu mesleğe
gönül vermiş bizlerin saygınlığını hak ettiği
yere getirmek için azimle daha çok çalışmamız
gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.

BİN ŞİİR YAZDI
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YENİ KİTAPLAR YOLDA
Arslan’ın örnek aldığı şairler de var.
Sivaslı olması nedeniyle öncelikle Pir Sultan Abdal’ın şiirlerini öğretici buluyor. Bunun yanında
Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal kendi gelişimini
bulmasında manevi olarak etki yapmış. Ama
şiirinin kendini bulma noktasındaki yerine ulaşmasında ise Virani Baba, Edip Harabi baba ve
Neyzen Tevfik’in şiirsel gücü ona rehber olmuş.
Arslan, ‘Yakın Ol’ dışında yeni kitap
projeleri üzerinde de çalışıyor. Şu anda Divan-ı
Name adını verdiği kitabını yazıyor. Sonrasında
Şahname’yi yazmayı planlıyor. İlk kitabı olan
Yakın Ol’u da divan türüne çevirip ‘Divan-ı
Yakın ol’ adıyla yayınlamayı düşünüyor.

“İÇSEL YOLCULUĞA ÇIKIN”
Her insanın kendine özgü içsel özellikleri
olduğunu da dile getiren Hüseyin Arslan, meslek mensuplarına şu tavsiyelerde bulunuyor:
“Her insan kendi dünyasında içsel bir yolculuk
yapar. Bu yolculuk yaşadığımız dünyada
olgunlaşırsa hayatın akışında kendine yer
bulabilirse, kişiliğin gelişmesine katkı sağlar. O
yüzden hayallerimizi, yapmak istediklerimizi
ertelemeden hayata geçirmenin yollarını arayıp
bulmalıyız. Kendimizi hem mesleki alanda hem
de özel yeteneklerde geliştirip hayata tutunarak
mutlu ve huzurlu yaşamanın farkındalığını
hissetmeliyiz.”

Gönül yarasında zevk ile sefa
Yar olan yürekte mutluluk nedir?
Derman uzak durur kalmamış vefa
Dar olan yürekte mutluluk nedir?
Ezeli nakşeder sevgi gıdası
Aşığa hal olur nazı, edası
Yayılır benliğe sonsuz sedası
Var olan yürekte mutluluk nedir?
Bağında şakıyan dilleri ile
Kavuşmaz görünen yolları ile
Bahçesinde beyaz gülleri ile
Har olan yürekte mutluluk nedir?
Şeytanla bir olup mala taparken
Mektubun üstünde pula taparken
Hakkın meydanında kula taparken
Kar olan yürekte mutluluk nedir?
Dergah-ı alemde adem-i aba
Bülbülün nidası, coşkusu saba
Nazargah misali dosta, ahbaba
Şar olan yürekte mutluluk nedir?
Kerem’in dağları Aslı’yı bakar
Leyla’nın gözyaşı çölüne akar
Ferhat’ın ateşi Şirin’i yakar
Nar olan yürekte mutluluk nedir?
Akşamdan geceye sabahına bak
Tahtında oturan ol şahına bak
Kalbin atışına gel ahına bak
Zar olan yürekte mutluluk nedir?
Sılanın kokusun alıp saklayan
Gününü sayıpta düne ekleyen
Hasret durağında yolcu bekleyen
Gar olan yürekte mutluluk nedir?
Gökyüzünün garip aşk kuşu iken
Mey olan bakışın bir hoşu iken
İçmeden sevdanın sarhoşu iken
Bar olan yürekte mutluluk nedir?
Ruhun konağında mihmanesinde
Aklın pazarında divanesinde
Hızır kapısında meydanesinde
Car olan yürekte mutluluk nedir?
RAHŞANİ uzatma sözün kısa kes
Ömrün vadesinde tükenir nefes
Kanat darbesiyle yırtılır kafes
Hür olan yürekte mutluluk nedir?

RENKLİ YAŞAM

Meslek mensubu Hüseyin Arslan, bugüne
kadar binin üzerinde şiir yazmış. En verimli
dönemi ise son iki yıl olmuş. Bu dönemde ilham
yoğunluğu yaşadığını ve tam 500 civarında şiir
yazdığını söylüyor. Şiirleri arasında güzelleme,
nasihatname, nefes, şathiye, devriye, aşk ve
ağıtlar yer alıyor.
Şair Arslan, daha çok ne zaman ilham
geldiği yönündeki sorumuzu da şöyle yanıtlıyor:
“İlhamın belli bir zamanı yoktur. Ama içsel
duygu yoğunluğunun arttığı dönemlerde gönlün
hanesine kelimeler yağmur damlalarının yere
düşmeleri gibi yürek toprağına tohumunu
serpmektedir. Bu gibi zamanlarda ilham halinin

şevkine girildiği anlarda kalabalıklar içinde
de olsan yalnızsındır. O anda yalnız yüreğin
nağmeleri vardır; bir de sen...
Bir Yunanlı düşünür der ki, ‘Matematiği
iyi olmayan şair olamaz. Şairler ruh mühendisidirler.’ Çok doğru bir tespit. İster serbest şiir
yaz, ister hece vezni ile üret; hepsinin kendi
içinde hem kelimelerinin akışı itibari ile hem de
konu bütünlüğü açısından bir mantığı vardır.
Ama bu mantık duygu yoğunluğunun önüne
geçmemelidir. Mantığın önde olduğu şiirler
ruhsal yapıdan gelmediği için üretilen şiirin
sanatsal gücü zayıflamaktadır.”

MUTLULUK
NEDİR?

İSMMMO YAŞAM l 29

4 Uzaktan eğitim
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başkandan

Sevgili İSMMMO Ailesi,

Odamızın 28-29 Mayıs’ta yapılan genel kurulunda bayrağı devralan 23. Dönem Yönetim Kurulu adına bir kez
de İSMMMO Yaşam’dan sizlere ‘merhaba’ demek istiyorum. Odamızın 10 yıldır iki ayda bir yayınlanan dergisi İSMMMO
Yaşam, hayatın ve meslek mensuplarımızın renkli yönlerini yansıtmaya devam ediyor. Dergimiz her sayısında farklı
konu ve konuklarıyla İSMMMO’nun hassasiyetlerine uygun konuları gündeme taşıyor; taşımaya devam edecek.
Yazın yüzünü iyice gösterdiği bugünlerde birçok insan kendini doğanın kucağına atma planları yapmaya başladı.
Yaz demek Türkiye’de piknik ve mangal demek aynı zamanda… Doğa tüm güzelliklerini insanlara sunmaya hazırken,
insanların da ona zarar vermemesi şart. Yaz aylarıyla birlikte artık orman yangınları haberlerini daha çok duyar olacağız. Zaten Haziran ayının son günlerinde Antalya Adrasan ve Kumluca’da çıkan yangınlar gelen daha büyük felaketlerin
habercisi gibi…
İSMMMO Yaşam 62’inci sayısında kapak konusunu ‘orman yangınları’na ayırdı. Milli servetimizi yok eden bu
yangınların nasıl önlenebileceğine kafa yoran uzmanların uyarılarına kulak vermekte fayda var.
Dosya konumuzda ise bakışımızı yurt dışına çeviriyoruz ve Avrupa Birliği’ne ‘tam üyelik’ sürecimizin geldiği
noktaya projektör tutuyoruz. Özellikle de AB’nin başında dağılma bulutlarının dolaştığı bugünlerde… Belki Türkiye
“tam üyelik” statüsü elde etmeden Avrupa Birliği dağılacak ya da başka bir yapıya dönüşecek.
Dergimiz farklı konu ve konuklarıyla sizlerin hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Zirvedekiler sayfalarımızda
Türk iş dünyasının en yaygın örgütlenmelerinden olan TÜRKONFED’in Başkanı Tarkan Kadooğlu’nu ağırlıyoruz. Medya
dünyasından konuğumuz ise ekonomist ve Dünya Gazetesi yazarı Uğur Civelek. Her iki konuğumuzla da yaptığımız
röportajın ağırlıklı konusu ekonomi… Sanat dünyasından oyuncu Türkü Turan ile yaptığımız röportajda sinemayı
konuşurken, üyemiz Hüseyin Arslan ile yaptığımız söyleşide halk edebiyatının engin dünyasına dalıyoruz.
Yazın en güzel günlerinde yine kendimizi yollara vurma zamanı geldi. Yurtdışında Balkanlar’ın incisi Belgrad’a,
yurt içinde de İç Anadolu’nun tarih ve kültür beşiği Burdur’a uzanıyoruz. Kariyer sayfalarımızda stajerimize hitap eden
bir haberimiz var. Sağlık sayfalarımızı okuyarak tatilde beyninizi nasıl en iyi şekilde dinlendirebileceğiniz ile ilgili fikir
alabilir, ev dekorasyonu sayfalarımızı okuyarak sağlıklı mobilyanın yolunun masiften geçtiğini hatırlayabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın dostlar...

Yücel Akdemir

İSMMMO
Mayıs-Haziran 2016
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Rızvanoğlu, Metin Gökdağ, Hüseyin Turna, Mustafa İrfin Yalçın,
Turan Karabulut, Mahmut Şahin, İskender Demirci, Alper Karakaş,
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yaşam, kültür ve güncel haber dergisidir. Yerel süreli yayındır. İki ayda bir
yayımlanır, 3.000 adet basılır.
Dergimizde yer alan yazıların
sorumluluğu yazarlarına aittir.
l Yönetim Yeri ve Yazışma
Adresi: Kurtuluş Caddesi, No: 114,
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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Odamızın 28-29 Mayıs’ta yapılan genel kurulunda bayrağı devralan 23. Dönem Yönetim Kurulu adına bir kez
de İSMMMO Yaşam’dan sizlere ‘merhaba’ demek istiyorum. Odamızın 10 yıldır iki ayda bir yayınlanan dergisi İSMMMO
Yaşam, hayatın ve meslek mensuplarımızın renkli yönlerini yansıtmaya devam ediyor. Dergimiz her sayısında farklı
konu ve konuklarıyla İSMMMO’nun hassasiyetlerine uygun konuları gündeme taşıyor; taşımaya devam edecek.
Yazın yüzünü iyice gösterdiği bugünlerde birçok insan kendini doğanın kucağına atma planları yapmaya başladı.
Yaz demek Türkiye’de piknik ve mangal demek aynı zamanda… Doğa tüm güzelliklerini insanlara sunmaya hazırken,
insanların da ona zarar vermemesi şart. Yaz aylarıyla birlikte artık orman yangınları haberlerini daha çok duyar olacağız. Zaten Haziran ayının son günlerinde Antalya Adrasan ve Kumluca’da çıkan yangınlar gelen daha büyük felaketlerin
habercisi gibi…
İSMMMO Yaşam 62’inci sayısında kapak konusunu ‘orman yangınları’na ayırdı. Milli servetimizi yok eden bu
yangınların nasıl önlenebileceğine kafa yoran uzmanların uyarılarına kulak vermekte fayda var.
Dosya konumuzda ise bakışımızı yurt dışına çeviriyoruz ve Avrupa Birliği’ne ‘tam üyelik’ sürecimizin geldiği
noktaya projektör tutuyoruz. Özellikle de AB’nin başında dağılma bulutlarının dolaştığı bugünlerde… Belki Türkiye
“tam üyelik” statüsü elde etmeden Avrupa Birliği dağılacak ya da başka bir yapıya dönüşecek.
Dergimiz farklı konu ve konuklarıyla sizlerin hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Zirvedekiler sayfalarımızda
Türk iş dünyasının en yaygın örgütlenmelerinden olan TÜRKONFED’in Başkanı Tarkan Kadooğlu’nu ağırlıyoruz. Medya
dünyasından konuğumuz ise ekonomist ve Dünya Gazetesi yazarı Uğur Civelek. Her iki konuğumuzla da yaptığımız
röportajın ağırlıklı konusu ekonomi… Sanat dünyasından oyuncu Türkü Turan ile yaptığımız röportajda sinemayı
konuşurken, üyemiz Hüseyin Arslan ile yaptığımız söyleşide halk edebiyatının engin dünyasına dalıyoruz.
Yazın en güzel günlerinden yine kendimizi yollara vurma zamanı geldi. Yurtdışında Balkanlar’ın incisi Belgrad’a,
yurt içinde de İç Anadolu’nun tarih ve kültür beşiği Burdur’a uzanıyoruz. Kariyer sayfalarımızda stajerimize hitap eden
bir haberimiz var. Sağlık sayfalarımızı okuyarak tatilde beyninizi nasıl en iyi şekilde dinlendirebileceğiniz ile ilgili fikir
alabilir, ev dekorasyonu sayfalarımızı okuyarak sağlıklı mobilyanın yolunun masiften geçtiğini hatırlayabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın dostlar...

Yücel Akdemir
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YAŞAM’IN PORTRESİ

Oyuncu Türkü Turan, Kosmos ile 2009’da
başladığı sinema macerasını, İlhan Şeşen ile
başrolünü paylaştığı Saklı filmi ile sürdürüyor.
Dizilerden de kopmayan Turan, tiyatroda bir
müzikalde rol almak istediğini söylüyor.

’Sahne korkumu aşarsam
tiyatroda oynayacağım...’
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Kosmos (Neptün)-2009

SOSYOLOJİ MEZUNU
Türkü Turan, 1 Şubat 1985 Muğla doğumlu… Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Turan 2007 yılında Annem dizisinde Pınar karakterini
canlandırdı. Ardından da 2009 yılında Reha Erdem’in yönetmenliğini üstlendiği Kosmos filminde
Neptün karakteriyle karşımıza çıktı. 2010 yılında Fox TV’de yayınlanan Çakıl Taşları dizisinde
rol alan oyuncu ayrıca Gönül Ferman Dinlemiyor dizisinde Hayal karakterini, Nuri isimli dizide
ise Ayça karakterini canlandırdı.
Aynı zamanda Adını Feriha Koydum, Gişe Memuru, Musallat 2: Lanet ve Tatar Ramazan’da
rol alan oyuncu 2014 yılında Riot Games’in League of Legends adlı oyununda Kalista adlı şampiyonun seslendirmesini yaptı. Türkü Turan, en son Selim Evci imzalı Saklı filminde rol aldı.
aranan şey sevişme sahnemiz oldu. Hem böyle
sahnelerde oynayan oyunculara edilmedik hakaret kalmıyor; hem de o hakaret edenler içten
içe sahneyi izlemek istiyorlar. Tam da filmin
anlattığı şey bu zaten; ahlaki ikiyüzlülük.
Bu tarz durumlarda yani ahlak
devreye girdiğinde hep kadının hedef
gösterilmesi, erkeğin ise elinin kiri
durumu olarak yansıtılması size neler
hissettiriyor?
Erkek egemen kültürlerde erkeklerin
kendi kirli düşüncelerini aklamak için tutunduğu
dal bu, ‘kadınların ahlaksızlıkları (!)’. Tüm

kadınları sıkışmış hissettiren ve baskılayan bir
durum bu. Nasıl hissettirebilir ki?
Kariyerinizde bir de korku filmi var.
Genelde isimsiz oyuncular tercih edilir
korku filmlerinde ama siz de oynamışsınız. Korku / gerilim filmi patlaması yaşanıyor ülkemizde. Bir konunun bu kadar
çok uzatılması oyuncu olarak size neler
hissettiriyor? Sektöre katkıları var mı?
Bence Türkiye sinemasında herhangi bir
türde patlama yaşanması dönemsel oluyor. Bu
yoğunlukların sinemamızı bir anlamda geliştirdiğini düşünüyorum. Aynı türde filmler çekildikçe

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

Garip ve zor rolleri seviyor. Bir bakıyorsunuz bir hayaleti ve Şaman’ı oynuyor;
bir bakıyorsunuz cinli bir kızı… Hatta kadın
olduğu halde erkek rolü bile oynadı. Evet
genç kuşağın başarılı oyuncularından Türkü
Turan’dan bahsediyoruz. 31 yaşındaki Turan,
Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
mezunu. Turan, Annem dizisinde ‘Pınar’ rolüyle
ekranlarla tanıştı. Sinema kariyerine Reha
Erdem’in Kosmos filmi ile başladı. İlk filmi ile iyi
bir başlangıç yapan Turan, İlhan Şeşen ile başrolünü paylaştığı Saklı filmi ile çok ses getirdi.
Ortaokul lise yıllarında tiyatro ile ilgilenmesine
rağmen profesyonel olduktan sonra tiyatro
oyunlarında görmediğimiz Türkü Turan, “Sahne
korkumu aşabilirsem bir gün mutlaka tiyatro
sahnesinin tadını almak ve belki bir müzikalde şarkı söyleyip dans ederek oynamak çok
isterim” diyor. Oyuncu Türkü Turan ile sinemayı
ve gelecek projelerini konuştuk.
Reha Erdem’in güzel filmi Kosmos’la
sinemaya güzel bir adım atan en son Selim
Evci imzalı Saklı filmiyle karşımıza çıkan Türkü
Turan’la eski filmlerini ve yeni projelerini
konuştuk.
Sinemaya Kosmos filmiyle başladınız sanırım. Benim için rüya gibi, çok
sevdiğim bir filmdi. Sizin sinema kariyeriniz açısından nasıl bir başlangıç olduğunu
düşünüyorsunuz?
En sevdiğim ve saygı duyduğum yönetmenlerden biri Reha Erdem. Oyuncu olmadan
önce de filmlerinin sıkı takipçisiydim, hep çok
beğenirdim filmlerini. Kesinlikle kariyerim boyunca en büyük şansım Kosmos’dur. İlk filmimin
bu kadar önemli bir film olması başlangıçların
en güzeli oldu.
Saklı aslında toplumun aynası olamaya aday bir filmken toplumsal olarak
eleştirilmesi neye denk düşüyor sizce?
Bu kadar eleştirilirken bir yandan da
filmin vizyona girdiği hafta Google’da en çok
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hem bu türde olgunlaşılıyor, daha iyi örneklerle gelişiliyor hem de tür
için çeşitlilik oluşuyor.
Bir oyuncu olarak rolünüze hazırlanma tarzınız var mı?
Yoksa gelen her role rahat bir selam mı çakarsınız?
Bazen aşina olduğunuz bir karakteri oynarken doğal olmak
için çok düşünmemek gerekir. Hiç bilmediğiniz, tanımadığınız birini
oynarken de araştırma ve yoğun çalışmalar yapmak gerekir. Yani role ve
duruma göre çalışma tarzım çok değişiyor.
Dizi ve film oyunculuğu arasında ayrım var mı sizce?
Ya da siz hangisinde rol almayı daha keyifli, yaratıcı ve farklı
buluyorsunuz?
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İkisinin de farklı tadı var. Sinemada başı sonu belli bir hikayede
nereye gideceğinizi ve ne çerçevede oynayacağınızı bilerek başladığınız
için hazır oluyorsunuz. Dizide ise karakteriniz her yönde değişebildiği
için daha sürprizli. Her hafta biraz daha öğrenip hatalarınızı telafi etme
ve karakteri daha da iyi oynama şansınız var.
Bir röportajınızda aşk için yemek yapmayı öğrendim
demişsiniz. O yemek aşkı hala devam ediyor mu?
Ediyor. Zaman zaman seviyor, zaman zaman üşeniyorum ama
sevdiğiniz insanlara yemek yapmak ve hatta onlarla birlikte yapmak
çok keyifli.
Bağımsız sinemanın durumunu nasıl buluyorsunuz?
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‘YAZMAK ÇOK ZOR’
Birkaç yıl evvel bir senaryoyla uğraştığını bildiğimiz
Türkü Turan’a senaryonun akibetini soruyoruz. “Bir türlü
yazamadım onu ama bir gün geliştirmek üzere cebimde
duruyor. Ne zaman bilmiyorum ama bir gün mutlaka
hayata geçecek o hikaye” diyor. Yazılmayı bekleyen tüm
hikayeler gibi…
Turan’a “Yazma süreci devam ediyor mu?” diye
sorunca da şu yanıtı veriyor: “Yazmak çok zor ve sürekli
emek vermek gerektiren bir uğraş. Henüz o kadar sabırlı
değilim sanırım.”
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Saklı (Duru)-2016

ROL ALDIĞI
TELEVİZYON DİZİLERİ
l Annem (Pınar)-2007-2008
l Çakıl Taşları (Sevil)-2010
l Gönül Ferman Dinlemiyor (Hayal)-2010
l Adını Feriha Koydum (Gülsüm)-2011
l Nuri (Ayça)-2011
l Şubat (Yusuf/Gülüm)-2012
l Tatar Ramazan (Ayşe)-2013
l Maral (Arya)-2015
l Acı Aşk (Eylül)-2015

ROL ALDIĞI
SİNEMA FİLMLERİ
l Kosmos (Neptün)-2009
l Toprağın Çocukları (Aybike)-2011
l Musallat 2: Lanet (Elif)-2011
l Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Özge)-2011
l Gişe Memuru (Konuk oyuncu)-2011
l Saklı (Duru)-2016

YAŞAM’IN PORTRESİ

“Saklı” filmi bile o kadar sükse yapmasına rağmen
az salonda seyirciyle buluşabildi.
Bağımsız sinema yapmanın en büyük zorluğu vizyona girerken salon bulamamak. Bu gittikçe daha içinden
çıkılmaz bir hale geldi.
“Oynamazsam olmaz” ya da “Oynarsam çok
keyif alırım” dediğiniz bir rol ya da karakter var
mı?
İyi yazılmış, altı dolu, yaptıklarımdan farklı olan her
role heyecan duyuyorum.
Kültür sanat yoğun bir gündem oluşturmasına
rağmen insanların ilgisi azaldı. Festivallere ilgi az,
insanlar sosyal medyada sosyalleşmeyi daha çok
seviyor artık sanki? Siz ne dersiniz bu konuda?
Festivallere her zaman aynı insanlar gidiyor zaten.
Belli bir kitle var ve onlar her şeyi takip etmeye çalışıyor;
bu hiç değişmedi ama yeni insanların da ilgisi çekilemiyor.
Okullarda, sanat çerçevesinde eğitim de olmadıkça bunun
içinden çıkmak zor gibi görünüyor. Sosyal medya artık
sosyalleşme yeri olmaktan çıkıp gerçek haberleri alabileceğimiz ve duyurabileceğimiz tek mecra haline geldi. İnsanlar
yediğini içtiğini konuşmaktan çok siyasi düşüncelerini ve
haberleri paylaşıyor artık.
Bundan sonraki projeler? Tiyatro olacak mı
mesela?
Sahne korkumu aşabilirsem bir gün mutlaka tiyatro
sahnesinin tadını almak ve belki bir müzikalde şarkı söyleyip dans ederek oynamak çok isterim. Görüştüğüm film ve
dizi projeleri var ama şimdilik kesinleşen bir şey yok.
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Stajı verimli geçirin
Yaz aylarıyla
beraber staj
dönemi de
başladı. Bütün
gençler iyi bir
firmada staj
yapabilme
peşinde koşuyor.
Ancak staja kabul
edilmek kadar
verimli geçirmek
de önemli.

34 l İSMMMO YAŞAM

GAYE DELEN
İş hayatına başlamanın ilk adımı... Meslek edinme
ve meslek sırlarını öğrenmede çok önemli bir dönem…
Evet stajyerlik döneminden bahsediyoruz. Artık pek çok
eğitimin belli bir döneminde staj zorunluluğu getiriliyor.
Kendi isteğiyle yaz aylarını stajla geçiren genç sayısı da bir
hayli fazla.
Staj, herhangi bir alanda meslek edinecek olan
kişilerin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi olarak
tanımlanıyor. Buna istekli olanlara da stajyer deniyor. Staj
yılın herhangi bir döneminde yapılabilir. Ama yaz ayları en
ideal dönemidir. Okulların tatil olduğu bu dönemde çoğu
genç mesleki bilgi edinmek ve firmalara kendilerini kabul
ettirmek için uğraşıyor. İnsan kaynaklarına başvuruluyor,

tanıdıklar araya sokuluyor... Ve sonunda hayal edilen ve
ileride yapılması planlanan meslekte staj başvurusu kabul
ediliyor. Ancak staja kabul edilmek her şeyi bitirmiyor asıl
dikkat edilmesi gerekenler bu noktada başlıyor.
Zorlukla girilen firmalarda stajı başarılı geçirmek
için yapılması gerekenler var. Sadece özgeçmişte ‘şık
dursun’ anlayışından kurtulup stajı verimli geçirmek de
gençlerin yararına…

İŞE ALIM İHTİMALİNİ ARTIRIR
İnsan kaynakları danışmanı Mesut Ödemiş, başarılı
geçirilmiş bir staj döneminin işe alım süreçlerini kolaylaştırdığına dikkat çekiyor. Yani işe alınma ihtimalini de
artırıyor. Başarılı bir staj dönemi geçirmek isteyenlere
Ödemiş, şu tavsiyelerde bulunuyor:
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“Staj yapacağınız firmayı araştırmanız gerekiyor. Aklınıza ilk gelen şirkette staj yapmamalısınız. Firmanın size uygun olup olmadığın araştırın. Günümüzde web sitesi, internet,
sosyal medya üzerinden firmayla ilgili bilgiye çok rahat ulaşabilirsiniz. Böylece şirketin staj
esnasında sizden ne beklediğini öğrenebilirsiniz.”
İkinci nokta ise zamanında mesaiye başlamak. Çalışma hayatında dakik bir izlenim
vermek çok önemli. Yöneticiler buna çok önem verir. Geç kalma ihtimaliniz varsa bu durumu
mesai başlamadan önce yetkililere belirtmeyi unutmayın.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZI TANIYIN
Ayrıca Ödemiş’in bir diğer önerisi çalışma arkadaşlarını tanımak için çaba sarf edilmesi
yönünde. İşi size öğretmeleri için çaba gösterin. Onlarla iyi iletişim kurun. Çalışma arkadaşlarınıza karşı nazik ve güler yüzlü olun. Onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışın.
Giyim kuşamınıza da özen göstermeniz gerekiyor. Staj yaptığınız firmanın iş sahasına
uygun olan kıyafet giymeye özen gösterin. Örneğin; bir bankada staj yapıyorsanız günlük kot
pantolonla gitmemeye çalışın biraz daha klasik giyime özen gösterin. Temiz ve ütülü kıyafet
giymeye dikkat edin. Kişisel bakımınız da önemli. Ter kokmamalısınız. Ödemiş, “Çok iddialı
giysiler; yüksek topuklu ayakkabı, mini etek, çok renkli sıra dışı renkli elbiseler giymekten,
aşırı miktarda ağır kokulu parfüm kullanmaktan ve aşırı makyajdan uzak durun” uyarısında
da bulunuyor.
Ayrıca bir stajyer işleri önemsemeli. Firmalarda stajyerlere genelde önemsiz, angarya
sayılabilecek işler verilir. Stajyerlere veri girişi, dosya düzenleme, arşivleme gibi görevler
uygun görülür. Bu işler basit görünebilir ama işi öğrenmek için önemlidir. Yaptığınız işi küçümsemeyin. Sizden fotokopi çekmeniz bile istense bunu küçümsemeyin. Çünkü tüm süreçleri en
temelden öğrenmenizi sağlayacak olan bu basit ve küçümsediğiniz işlerdir.
Cep telefonunuzla fazla oyalanmayın. Herkes neredeyse bütün vaktini bu cihazlarda
geçiriyor. Ama siz siz olun staj yaparken çok fazla cep telefonunuzla meşgul görünmeyin.
Yöneticiler çalışanları bazen belli etmeden takip eder. İşiniz olmasa bile cep telefonuyla fazla
meşgul izlenimi vermeyin.

ÇEVRENİZİ GENİŞLETİN
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Uzmanlar, iş hayatına atılmadan önce staj
yapmanın çok yararlı olduğunu belirtiyor. Özellikle
yeni mezun ve son sınıfta okuyanların staj yapması
teşvik ediliyor. Stajın yararları şöyle:
l İş deneyimi kazandırır. İleride yapılacak
işi seçme konusunda karar vermede yardım eder.
l Staj yapılan işyeri genelde stajyerlere
potansiyel eleman olarak bakar. Staj sonrası iş
imkanı doğabilir.
l Farklı ortam ve insanları tanırsınız.
Referans verebileceğiniz insanlar olur.
l Teorik bilgilerinizi pratiğe dökme şansı
verir. Okulda öğretilen teoriyle kalmazsınız.
l Kendinize güveninizi artırır. O işi yapabileceğinizi görürsünüz.
l Deneyimli bir şekilde iş aramanızı sağlar.”

KARİYER

Stajın verimli geçmesi için dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da soru sormaktan
çekinmemek. Ödemiş’e göre, öğrenmenin yolu soru sormaktan geçer. İşle ilgili merak ettiğiniz
şeyleri sormaktan çekinmeyin. Soru sordukça öğrenirsiniz.
Ayrıca yalnız başınıza takılmayın. Öğlen yemeğine ve varsa başka ofis etkinliklerine
tek başınıza gitmeyin, arkadaşlarınızla beraber gidin. Bu, iş hayatında aranan ‘ekip çalışmasına yatkın olma’ özelliğini taşıdığınızı gösterir.
İş çevrenizi genişletin. Staj yapmaktan memnun olmasınız da staj süresini sosyal
çevrenizi iş çevrenizi genişletmek için kullanabilirsiniz. Tanışıp konuştuğunuz kişilerin ileride iş
hayatınızda size katkısı olabilir.
Staj yaptığınız firmadan belge almak için uğraşın. Kişinin mesleki ve bireysel başarılarını, yeteneğini, gelişimini ispat eden deneyim ve kariyer belgeleri ileride işine yarayabilir.
Stajınız boyunca sertifika almak imkanınız doğarsa kaçırmayın, eğitim alın. Staj boyunca
yaptığınız işleri anlatan notlar alın, kaynak oluşturun. Bu size iş mülakatlarında kendiniz
hakkında konuşma cesareti verir.

BİR ÇOK
AVANTAJI VAR
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Bu kanun eğitimi karıştırır
‘Muhafazakar toplum’ inşa etmek için
çıkarıldığı gerekçesiyle eleştirilen Maarif
Kanunu, milli eğitimde yeni bir dönemin
başlaması anlamına geliyor. Eğitimde
önemli rol oynayacak olan Maarif
Vakfı’nın kurulmasını öngören yasaya
göre, bu vakıfta 12 üyeli mütevelli
heyeti karar organı oluşturulacak. 4’ü
Cumhurbaşkanı ve 3’ü Bakanlar Kurulu
tarafından atanan 7 daimi üye olacak.
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FERİDE AY
Henüz 4+4+4 sisteminde taşlar
yerine oturmamışken kamuoyu eğitim
sisteminde radikal değişikleri yeniden
tartışır hale geldi. Kamuoyu tartışıyor
ama kelimenin tam manasıyla toplumda
ilgili kesimlerin fikir alışverişi ve mutabakatına dayalı bir tartışma olmadığını
belirtelim… Maarif Kanunu, eğitimde
örgütlü sendikalar, özel okullar, veliler,
muhalefet temsilcilerinin ne olduğunu

daha anlamadan Meclis’ten çıkarıldı. Bu
kanun eğitim sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor. Çıktıktan kısa bir süre
sonra çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde
karşıt kampanyaların düzenlendiği bu
kanunla ilgili büyük kaygılar duyuluyor.
Peki bu kanun tam olarak nasıl
bir sistem öngörüyor? Her şeyden önce
eğitimde yetkili kurum haline gelecek
olan Maarif Vakfı kurulacak. 2 bin 507
olan müfettiş sayısı 500’e indirilecek.
Çıraklık eğitimi, YÖK ve ÖYSM’de bir ta-
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kım değişiklikler yapılacak. Müsteşar yardımcılığı,
teftiş, hukuk hizmetleri, mesleki teknik eğitimin iş
ve işlemleri, özel öğretim, akademisyenlerin okul
müdürlüğü, özel eğitim ve yurtdışına gönderilen
öğrencilerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.

VAKIF YÖNETİMİ
Kanunun dillendirilen gerekçelerinden biri
de cemaatin milli eğitimdeki yapılaşmasını kırmak.
Yasanın en can alıcı bölümü olan ‘Maarif Vakfı’;
okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar tüm
eğitim süreçlerinde, eğitim hizmetleri ve burs verecek, eğitim kurumu ve yurt kurabilecek. Vakfın
bilimsel araştırma ve geliştirme çalışması yapması
planlanırken, vakfın yurtdışında açtığı eğitim
kurumları dışında, aynı şehirde diğer kamu kurum
ve kuruluşları başka birim açamayacak.Vakıf
senedi ve vakıf yönetmeliği hazır değil; 3 ay içinde
hazırlanacaktı. MEB bütçesinden Maarif Vakfı’na
1 milyon TL aktarılması öngörüldü. Vakfın karar
organı olan mütevelli heyetinin 12 üyesinden 4’ü
Cumhurbaşkanı, 3’ü Bakanlar Kurulu tarafından
atanan 7 daimi üyeden oluşuyor. 2 üye MEB, 1
üye Dışişleri Bakanlığı, 1 üye Maliye Bakanlığı ve
1 üye YÖK temsilcisi olarak görevlendiriliyor.
Mütevelli heyet üyeleri 72 yaş bitimine
kadar görev yapabiliyor, diplomatik ayrıcalık
sahibi de olabiliyorlar. Yani siyasi iktidar değişse
de vakfın yapısı korunuyor.

anlatan Balbay, “Biz, bu yaşın biraz yükseltilmesini istedik, bu üzerinde durulması gereken, önemli
konu” diyor.
Yapılan değişiklikle öğretim üyelerinin de
siyasete bağlandığını kaydeden Balbay, “İstiyorlar
ki ‘akademisyenler düşünmesinler, araştırmasınlar,
bizim dediğimizi yapsınlar’ istiyorlar” tespitini
yapıyor.

“PARALEL EĞİTİM SİSTEMİ”
Öğretmen kökenli ve CHP Milletvekili Hilmi
Yarayıcı da şu değerlendirmeyi yapıyor: “Maarif
Vakfı Kanunu da iktidarın kendisine biat eden
yargıçlardan oluşturduğu paralel yargıdan sonra,
paralel eğitim sisteminden başka bir şey değildir.
13 yıldır iktidar olmalarına, devletin tüm kademelerine yandaşlarını yerleştirmelerine rağmen
Milli Eğitim Bakanlığı’na güvenmiyor olacaklar
ki vakıf aracılığıyla doğrudan kendilerine bağlı
bakanlık denetiminin dışında bir sistem peşindeler.
Bu tasarı basına yansıdığı şekliyle yurtdışındaki
cemaat okullarını tasfiye amaçlı değildir. Gerçek
niyet bu olsaydı 1981 yılında kurulan ve Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren
MEB Vakfı aracılığıyla, ihtiyaç duyulan ülkelerde
okul açılırdı. Ancak iktidar Milli Eğitim Bakanlığı’nı
tamamen devre dışı bırakarak vakıflar aracılığıyla
kendisi cemaatleşerek paralel bir eğitim sistemi
yaratmaya çalışmaktadır.”

YA ÇOCUKLAR?

Bu yasal değişiklikler, muhalefetten ciddi
tepkiler görüyor. CHP İzmir Milletvekili ve Milli
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi
Mustafa Balbay, maarif müfettişlerinin eğitimde
gerçek anlamda denetim sistemini oluşturduğunu
belirterek, “Bir araçta fren neyse, müfettişler de
eğitim sisteminde o işlemi görüyorlar. Şimdi bu
sistemi ortadan kaldırıp, yeni bir sistem kuruyorlar. Eğitim sistemini yap boz tahtasına çevirdiler.
Bu konudaki yanlışlarını da görüp dönecekler”
diye değerlendiriyor. Çıraklık eğitiminin de normal
eğitim sisteminin içine katıldığını, özünde doğru
ancak çocuk işçiliğini de beraberinde getirdiğini

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir de bu
kanun ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın by-pass edilerek saraya bağlanan paralel bir yapı kurulduğunu
vurguluyor. Cumhurbaşkanının dindar ve kindar
nesil yetiştirmek için kendine uygun bir milli
eğitim kurma girişimi olduğunu anlatan Demir,
“Şu andaki 2 bin 500 müfettiş ihtiyacı karşılayamazken, müfettişler bu yasayla tasfiye edilecek.
Bu, Türkiye’deki eğitim sisteminin çökmesine
neden olacak. Denetim şarttır. Bu yasayla kendi
yetersizliklerini ortaya çıkarmak istemiyorlar.
Eğitimi müfettişlerin denetiminden kaçırmak
istiyorlar” diyor.
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Maarif Kanunu’ndan endişe
duyan veliler, yapılan değişikliklerin
çocuklar üzerindeki etkilerinin
merak konusu olduğunu belirterek,
karşı kampanyalar düzenliyorlar. Bu
kampanyalardan biri olan Change.
org adlı sitede büyüyen imza kampanyası...
Kampanyada “4+4+4 Eğitim
sistemi tarih oluyor. Yeni düzenlenen
eğitim yasası ile birlikte eğitim sistemi tekrar değiştiriliyor. 3+3+3+4
eğitim sistemi konuşulmaya başlandı.
Son yıllarda eğitim sisteminde
değişikliğe gidilmesi vatandaşların
kafalarında soru işaretleri bırakıyor.
Peki 3+3+3+4 eğitim sistemi ne
demek?
Zorunlu eğitim yaşı 5 yaşa
çekilecek ve zorunlu eğitim süresi 13
yıla çıkartılacak. Yeni uygulanacak
olan 3+3+3+4 eğitim sisteminin
öğrencilerin hayatlarına hangi
yönde etki edeceği merak konusu…
Sistemlerde yapılan değişikliklerden
sonra normal şartlarda değişen
sistem uzun bir süre kullanılır. Ancak
4+4+4 eğitim sistemine geçeli kısa
bir süre olmuşken şimdide yeni
eğitim sistemi konuşulmaya başlandı…” deniliyor. Kampanyada bütün
taraflarla konuşulması, tartışılması
gereken eğitim sisteminin jet hızıyla
çıkarılan bir yasayla değiştirilmek
istendiği ifade ediliyor. On binlerce
imza toplanmış durumda. İmza
sayısı 50 bine ulaştığında bu itirazın
Meclis’e, Başbakanlık’a ve MEB’e
sunulması planlanıyor.

EĞİTİM

KANUNA TEPKİLER

HEDEF, 50
BİN İMZA!
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SAĞLIK

Beyniniz tatil yapsın
Gerçek bir tatil ancak ‘beyni
dinlendirerek’ yapılabilir. Beyni
dinlendirmenin en iyi yolu, daha önce
yapamadığınız işleri tatile taşımamak.
Açık havada bulunmak, yüzmek
ve sevdiğiniz hobilerle ilgilenmek
tatilde beyninizi dinlendirmek için
yapabileceklerinizden bazıları…
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ILGIN ŞENYÜZ
Soğuk, kasvetli kış günlerinin
ardından güneş yüzünü göstermeye
başladı. “Bu yıl yaz geç geldi” hayıflanmalarına rağmen mayısın son günlerinden itibaren adeta hem bedenimiz hem
ruhumuz ısındı. Ve artık tatil planları da
netleşmeye başladı. Özellikle çalışanlar
için yapacakları bir-iki haftalık tatil, adeta

bütün bir yıl için kurtarıcı olacak. Özellikle
milyonlarca kişi Ramazan bayramıyla
birleşen dokuz günlük tatili de değerlendirerek yollara düşecek. Kimi soluğu bir
deniz kıyısında kimi ise yaylaların sisli
zirvelerinde alacak. Tatilin şekli ne olursa
olsun önemli olan tatil sürecince ‘beyni’
dinlendirebilmek… Çoluk çocuk gidilen
tatillerden daha da yorgun dönmemek
için neler yapılmalı? En ideal tatil nedir?
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TATİLDE SAĞLIKLI BESLENİN
• B vitamini: Bu vitamin et, balık, yağsız süt, yoğurt, muz, yeşil yapraklı sebzeler ve cevizde
vardır. Eksikliğinde, beyin ve beynin emirlerini uygulayan sinir sisteminde hasarlar oluşur. Özellikle orta
yaşta, el ve ayaklarda yanma ve iğnelenme görülür.
• E vitamini: Havuç, ıspanak, çilek, ceviz, badem, domates, koyu yapraklı yeşil sebzeler, yer
fıstığı ve bitkisel yağlarda bulunur. Eksikliğinde, dengesizlik, kuvvet kaybı, el ve ayaklarda duyu kusuru
oluşur.
• A vitamini: Balık yağı, tereyağı, yumurta sarısı, havuç, patates ve kayısıda bulunur. Eksikliğinde görme bozukluğu oluşur.
• D vitamini: Karaciğer, balık, yumurta, tereyağı ve mantarda bulunur. Bu vitaminden vücudun
faydalanabilmesi için, güneş ışığı gerekir. Eksikliğinde, eklem ağrıları, kaslarda kuvvet kaybı ve dengesizlik görülür.
• Karbonhidratlar: Unlu mamuller, baklagiller, patates, muz ve elma karbonhidrat bakımından
zengindir. Ayrıca balık yağlarında Omega-6 bulunur. Bu yağlar bunamaya ve konsantrasyon bozukluğuna son derece iyi gelir.
• Proteinler: Vücutta protein depo edilmez. Bu yüzden orta yaşta yetersiz protein alımı hafızayı
zayıflatır ve vücut direncini kırar.
Tatilde neleri yapmamalısınız?
Uzmanlar bu konulara kafa yormuşlar ve
beyni en etkin şekilde dinlendirebilecek yöntemleri ortaya koymuşlar.

TATİLİN ‘ADI’ YETER
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GÜNEŞ-SERATONİN İLİŞKİSİ
Yavuz’un verdiği bilgiye göre, insanın
ruh yapısı mevsimlerden çok etkileniyor. Sıcak
ve güneşli havadan ruhumuz olumlu yönde
etkilenirken soğuk ve kapalı havalarda olumsuz
yönde etkileniyor. Güneşli havalarda melatonin
denilen bir madde beyinde serotonini uyarmakta.
Halk arasında mutluluk hormonu olarak bilinen
serotonin, güneş ışığının çok olduğu aylarda daha
fazla salgılandığı için bireyler daha pozitif ve
mutlu olmalarına sebep oluyor.
Yoğun ve stresli bir iş temposundan sonra
çıkılan tatilde güneşle denizin bir arada olması
beynin dinlenmesi için fırsat. Bu sayede beynimiz
iş hayatının stresinden uzaklaşıyor; bozulan ruh
halimizde düzelme görülüyor.

• Tatilde beyninizi dinlendirmek
istiyorsanız televizyon izlemekten uzak
durun. Çünkü televizyon izlemek beynimizin sağ lobunu pasif bıraktığı için tembelleşmesine sebep oluyor.
• Tatile giderken yanınızda mutlaka
kitap götürün. Kitap okumak sol tarafta
takip edilen ve kavranan kavramların sağ
beynimizle hayal etmemize sebep olur. Beynin sağ ve sol lobunu aynı anda çalıştıran
kitap okuma, zihnimizi sürekli olarak aktif
tutmaktadır.
• Vakit buldukça bulmaca çözmeye
dikkat edin. Bulmaca çözmek beyin için en
iyi egzersizdir.
• Resim yapmayı deneyebilirsiniz.
Resim yapmak beynimizin sağ lobunu
geliştirmektedir.
• Tatilinizde spora mutlaka vakit
ayırın. Aktif olarak spor yapmak beynin
dinç ve güçlü kalmasını sağlamaktadır.
• Uyku beyni güçlendirmektedir.
Kaliteli bir uyku zinde bir bedene sahip
olmamızı sağlarken beynimizin de daha
dinç olmasına sebep olmaktadır.
• Bol bol su tüketin. Su içmek vücudun diğer organları kadar beyin için de çok
önemlidir. Özellikle orta ve ileri yaşta eksik
su alımı, beyin fonksiyonlarını yavaşlatır,
şuur bulanıklığı ve unutkanlığa neden olur.
Bu durumdan etkilenmemek için günde 1.5
litre su içilmelidir.
• Beyninize detoks yapmak için bol
bol müzik dinleyin. Özellikle klasik müzik
beynin dinlenmesi için en ideal bir tercih
olacaktır.

SAĞLIK

Uzmanlara göre yorulan beyni dinlendirmenin en iyi formülü, sizi yoracak ortamlardan
uzaklaşmak. Dolayısıyla tatilin adı bile yorucu iş
ortamından uzaklaşmayı hatırlattığı için beyne
güzel mesajlar veriyor. Tatil sürecince açık havada
bulunmak, işi düşünmemek, diğer bir deyişle
artık hiç iş mesajlarına girmemek ve hobilerle
ilgilenmek kişiyi zinde kılıyor.
Aslında kişi amaca uygun bir tatil yaparsa
ancak beyni dinlenebilir. Tatilde yapılan en büyük
hata, ertelenen işleri yapmak. REEM Nöropsikiyatri Merkezi’nden Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Yavuz, “Tüm yıl yapamadıklarımızı, biriken
işlerimizi tatil planlarımıza dâhil etmemeliyiz. Aksi
halde beynimizi bir işten diğerine yönlendirmiş
oluruz ve bu beynimizin dinlenmesinden ziyade
daha fazla yorulmasına sebep olabilmektedir.
Yılda en az on gün tatil yapmak yenilenme

ve arınmanız için mutlaka gereklidir. Nasıl ki,
bilgisayarımızda biriken e-postaları, hafıza dolduğunda temizlemek zorundaysak, tatili de sadece
iş ortamından uzaklaşmak olarak algılamamalı
ve bu süre içinde beynimizi işgal eden olumsuz
düşünceleri de temizlemeye çalışmalıyız” diyerek
tatildeki ana prensibi açıklıyor.

KİTAP OKUYUN
BULMACA
ÇÖZÜN

İSMMMO YAŞAM l 39

başkandan

Sevgili İSMMMO Ailesi,

Odamızın 28-29 Mayıs’ta yapılan genel kurulunda bayrağı devralan 23. Dönem Yönetim Kurulu adına bir kez
de İSMMMO Yaşam’dan sizlere ‘merhaba’ demek istiyorum. Odamızın 10 yıldır iki ayda bir yayınlanan dergisi İSMMMO
Yaşam, hayatın ve meslek mensuplarımızın renkli yönlerini yansıtmaya devam ediyor. Dergimiz her sayısında farklı
konu ve konuklarıyla İSMMMO’nun hassasiyetlerine uygun konuları gündeme taşıyor; taşımaya devam edecek.
Yazın yüzünü iyice gösterdiği bugünlerde birçok insan kendini doğanın kucağına atma planları yapmaya başladı.
Yaz demek Türkiye’de piknik ve mangal demek aynı zamanda… Doğa tüm güzelliklerini insanlara sunmaya hazırken,
insanların da ona zarar vermemesi şart. Yaz aylarıyla birlikte artık orman yangınları haberlerini daha çok duyar olacağız. Zaten Haziran ayının son günlerinde Antalya Adrasan ve Kumluca’da çıkan yangınlar gelen daha büyük felaketlerin
habercisi gibi…
İSMMMO Yaşam 62’inci sayısında kapak konusunu ‘orman yangınları’na ayırdı. Milli servetimizi yok eden bu
yangınların nasıl önlenebileceğine kafa yoran uzmanların uyarılarına kulak vermekte fayda var.
Dosya konumuzda ise bakışımızı yurt dışına çeviriyoruz ve Avrupa Birliği’ne ‘tam üyelik’ sürecimizin geldiği
noktaya projektör tutuyoruz. Özellikle de AB’nin başında dağılma bulutlarının dolaştığı bugünlerde… Belki Türkiye
“tam üyelik” statüsü elde etmeden Avrupa Birliği dağılacak ya da başka bir yapıya dönüşecek.
Dergimiz farklı konu ve konuklarıyla sizlerin hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Zirvedekiler sayfalarımızda
Türk iş dünyasının en yaygın örgütlenmelerinden olan TÜRKONFED’in Başkanı Tarkan Kadooğlu’nu ağırlıyoruz. Medya
dünyasından konuğumuz ise ekonomist ve Dünya Gazetesi yazarı Uğur Civelek. Her iki konuğumuzla da yaptığımız
röportajın ağırlıklı konusu ekonomi… Sanat dünyasından oyuncu Türkü Turan ile yaptığımız röportajda sinemayı
konuşurken, üyemiz Hüseyin Arslan ile yaptığımız söyleşide halk edebiyatının engin dünyasına dalıyoruz.
Yazın en güzel günlerinde yine kendimizi yollara vurma zamanı geldi. Yurtdışında Balkanlar’ın incisi Belgrad’a,
yurt içinde de İç Anadolu’nun tarih ve kültür beşiği Burdur’a uzanıyoruz. Kariyer sayfalarımızda stajerimize hitap eden
bir haberimiz var. Sağlık sayfalarımızı okuyarak tatilde beyninizi nasıl en iyi şekilde dinlendirebileceğiniz ile ilgili fikir
alabilir, ev dekorasyonu sayfalarımızı okuyarak sağlıklı mobilyanın yolunun masiften geçtiğini hatırlayabilirsiniz.
Sağlıcakla kalın dostlar...

Yücel Akdemir

İSMMMO
Mayıs-Haziran 2016
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KAPAK

Söndürün
bu yangını artık!

Son 20 yılda çıkan 40 bine
yakın yangında Kilis ve
Yalova illerinin yüzölçümü
kadar ormanımız yandı, kül
oldu. En acı olan tarafı ise
yangınların yüzde 90’ının insan
kaynaklı olması… Buna terör,
kundaklama dahil… Neden
insan olduğuna göre çare yine
insanda…

İÇİNDEKİLER

14
Z İ R V E D E K İ L E R

‘2017’de ekonomide sıçrama bekliyorum’
Türk iş dünyasının en yaygın sivil toplum örgütlerinden olan TÜRKONFED’in
Başkanı Tarkan Kadooğlu, bu yıl büyümede sürpriz beklemediğini belirtiyor.
Türkiye’nin iç dinamikleri ile büyüyebileceğini söyleyen Kadooğlu, ekonomideki
asıl sıçramanın gelecek yıl olmasını bekliyor.
10

D O S YA

Avrupa Birliği çatırdıyor!
İngiltere’nin çıkma kararı almasının ardından Avrupa Birliği’nin geleceği
iyice sorgulanmaya başlandı. AB’nin biteceği öngörüsü yaygın. Farklı iki
birlik olarak yoluna devam edeceğini de söyleyenler var. Türkiye’nin yarım
asrı geçen üyelik başvurusunun da sonuçlanmayacağı da belirtiliyor. 24

GÜNDEMİN SESİ

Yanıltmak
insanlık suçu
Ekonomist, Mehmet Uğur
Civelek, Dünya ve Aydınlık
gazeteleri ile Ulusal Kanal’da
değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşıyor. Civelek,
birilerinin kolay kazanmasının
ve hatalarının bedelini sırtına
yıkabileceği kesimleri uyardığını ifade ediyor. Civelek’e
göre, kötü niyetle kitleleri
yanıltmak
insanlık suçu.
20

YAŞAMIN PORTRESİ

’Sahne korkumu
aşarsam tiyatroda
oynarım’
Oyuncu Türkü Turan,
Kosmos ile 2009’da başladığı sinema macerasını,
İlhan Şeşen ile başrolünü
paylaştığı Saklı filmi ile
sürdürüyor. Dizilerden de
kopmayan Turan, tiyatroda bir müzikalde rol
almak istediğini
söylüyor.
30

KARİYER

Stajı verimli geçirin
Yaz aylarıyla beraber staj dönemi de başladı. Bütün
gençler iyi bir firmada staj yapabilme peşinde koşuyor. Ancak staja kabul edilmek kadar
verimli geçirmek de önemli.
34

R E N K L İ

Y A Ş A M

Aşık muhasebeci!
Halk şiirine gönül vermiş bir meslek
mensubu Hüseyin Arslan. Abdal Hüseyin
Rahşani mahlasını kullanıyor. Bugüne kadar bin şiir yazmış. 140 şiirinin bulunduğu
kitabı ‘Yakın Ol’ ise Sokak
Kitapları Yayıncılık’tan çıktı.
28
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Sevimli, eğlenceli, uykucu
Çocukların en sevdiği
pet hayvanlarından olan
hamster’ların bakımı
kolay. Onlara uygun bir
kafes hazırladığınızda
hem kendileri eğlenirler,
hem de sizi eğlendirirler.
Ortalama ömürleri 2-3
yıl olan hamster’lar
biraz uykucular…
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ILGIN ŞENYÜZ
Son yıllarda Türkiye’de evde beslenmesi yaygınlaşan hayvanlardan biri hamster… Bu kemirgen
hayvanlar, cricetidae familyasından geliyorlar; doğada yaşayabildikleri gibi evde de beslenebiliyorlar.
Aslında bilim adamları bu hayvanları oldukça geç
keşfetmişler. 1930 yılında, Suriye Yahudi Üniversitesi, Zooloji Dalı öğretim üyelerinden Prof. İsrâ’el
Aharûnî, Suriye yakınlarında bir yerleşim yerinde
bir dişi hamster bulmuş ve inceleyip bilim dünyasına
tanıtmış. Daha sonra laboratuar ortamında çoğaltı-

lan bu sevimli dostlarımız doğada genel olarak Avrupa ve Batı Asya’daki tarım alanları ve bozkırlarda
yerin altına kazdıkları yuvalarda yaşıyorlar. Peki bu
eğlenceli ve sevimli dostlarımızı evinizde beslemek
isterseniz ona nasıl bir ortam hazırlamalısınız?

ÖZEL BİR KAFES
Evdeki hamsterlar genellikle kafeslerde
yaşıyorlar. Dostunuzu özel yapılmış; yemlik, suluk,
kapalı bölmesi ve dönme dolabı olan bir kafese
yerleştirmemiz gerekiyor. Hamster’lar asosyal
hayvanlardır ve zaman zaman yalnız kalmaya
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ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle kafesin
içinde kapalı alan olması elzem. Dönme
dolap ise enerjisini harcayabileceği ve
eğlenebileceği bir ortam sunduğu için
önemli. Bu sevimli dostlarımız nemi
sevmezler. Bu nedenle kafesin tabanına
talaş veya gazete kağıdı yerleştirip sık
sık değiştirmelisiniz.

GIDALARI DEPOLUYORLAR

SAĞLIĞA DİKKAT
Hamsterlar sağlık açısından
da hassas hayvanlar. Zaten ortalama
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UYKUYU SEVERLER
Hamster sevimli olduğu kadar
elde tutulması da kolay bir çöl kemirgeni… Nadiren ısıran bu dostlarımız oldukça meraklıdır ve her şeyi keşfetmek
isterler. Oyun oynamayı ve saklanmayı
severler. Mahremiyet duygusu gelişmiş
bir hayvan olan bu dostumuz kendini
insanlardan ve diğer hayvanlardan
gizler. Hemcinsleriyle de anlaşamayan
hamsterlar çok derin uyurlar. Eğer onu
yavaş yavaş uyandırmazsanız agresifleşebilirler. Gündüz uyuyan gece aktif
olan dostlarımızı uyandırırken sesinize
alışıksa önce seslenmeyi deneyin. Bu formül tutmazsa bir dilim havucu burnuna
doğru uzatın. Eğer hala uyanmamışsa
çok hafif bir şekilde okşayarak uyandırmaya çalışın.

ÖMÜRLERİ KISA
SYRIAN HAMSTER: Ortalama ömürleri 2-3 sene
arasında değişir.Yalnız yaşamayı severler. Yaklaşık 100120 gram ağırlığındadırlar. 3 ila 12 yavru doğururlar.
GONZALES HAMSTER: Ömürleri 1.5-2 senedir. Toplu
halde yaşayabilmektedirler. 50-60 gr ağırlığındadırlar.
2-7 tane yavru doğururlar. Çok hareketlidirler.
ROBOVSKİ HAMSTER: Ömürleri 3.5 ila 5 sene
arasında değişir. Çok hızlı ve hareketli oldukları için
elde tutmak zordur. 25-30 gram ağırlığındadırlar.

ÖNERİLER
l Talaşını haftada bir muhakkak değiştirin.
l Hamsterınızı birebir güneşe maruz bırakmayın! Ölümüne sebep olabilir.
l Hamsterınızı stresten uzak tutun, onu
korkutmayın.
l İshal durumunda 1-2 hafta sadece yemini
verin, sulu yiyeceklerden uzak tutun.
l Dişinin yavruları doğduğunda iki hafta yem
vermek haricinde kafese elinizi sürmeyin anne sinirlenip yavrularını atabilir.
l Hamsterınız hamile olmadığı halde çok kilo
almışsa pirinç yerine kepekli galeta verebilirsiniz. Ayrıca
aktivitelerini gerçekleştirmesi için olanak sağlayın.
l Kafesi ne kadar çok katı olursa hamsterınız o
kadar çok mutlu olur. Asla akvaryum kullanmayın hem
tırmanma olayı olmaz hemde hava teneffüsü olmadığı
için daha sağlıksız bir ortam oluşur.
l Hamsterınızı yıkamayın! Ölümle sonuçlanma
riski vardır sabun yutabilir. İhtiyacı da yoktur kendini
temizler.

DOSTLARIMIZ

Gelelim dostlarımızın beslenmesine… Hamsterlar, sıradan kaplardan su
içmezler ve yemek yemezler. Dostlarımızın suyunu her gün değiştirmeniz
gerekiyor. Haftada bir süt ve su karışımı
vermek de yararlı görülüyor. Genellikle
fındık, fıstık gibi hazır yemlerle beslenebiliyorlar. Ancak tek tip beslenme doğru
olmadığı için, bazen sebze ve meyve
yedirmek de gerekli… Aç olmasalar bile
verilen gıdaları depolayıp canları istediği
zaman kullanabiliyorlar. Yağsız peynir,
yağsız yoğurt ve yumurta dostlarımızın
beslenmesine katkı sağlayan yiyeceklerden bazıları...
Ancak onlarla daha yakın iletişime girdiğinizde göreceksiniz ki, onlar
neyi ne zaman yiyeceğine kendi karar
verir. Bu yüzden verdiğiniz yiyecekleri
yanaklarındaki keseciklere hapsedip,
güvenilir buldukları köşelerine yığıp
üstünü talaşla örterler. Bu yüzden çabuk
çürüyen peynir, elma gibi besinlerden az
verin ki dostlarımız zehirlenmesin.
Hamsterlara asla vermemeniz
gereken besinler de var. Bunlar; acı,
tuzlu ve yağlı besinler. Karpuz gibi çok
sulu besinlerin fazla verilmesi de ishale
yol açabilir. Ayrıca asla turunçgiller
vermemeniz gerektiğini de unutmayın.

ömürleri 2-3 yıl. Eğer nezleyseniz
dostlarımıza kesinlikle yaklaşmayın.
Çabuk hastalık kaparlar ama zor atarlar.
Eğer hamsterınız nezle olmuşsa ona
vitamin bakımından zengin havuç, çilek
gibi besinler verebilirsiniz. Ama portakal,
mandalina vermemeniz gerektiğini bir
kez daha hatırlatalım.
Yaşlı hamsterlarda kalp krizi,
kalp durması sorunu görülebiliyor. Eğer
dostunuzun kalp rahatsızlığı geçirdiğini
fark ettiyseniz onu yavaşça elinize alın,
kalbine hafif bir masaj uygulayın. Ardından da hızlıca onu veterinere götürün.
Hamsterların dişleri her kemirgende olduğu gibi uzamakta… Bu
problemden diş taşı alarak kurtulabilirsiniz. Diş taşının içinde kalsiyum
olduğundan hamsterınız için yararlı
olduğuna emin olabilirsiniz. Ayrıca
kafesine zehirli olmayan bir dal parçası
da koyabilirsiniz. Ayrıca havuç ve sert
besinler dişlerinin törpülenmesinde
yardımcı olurlar.
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Yaz aylarının
vazgeçilmez lezzeti
dondurma. Endüstriyel
üretime inat; butik
dondurmacılar ise her
daim gözde. Onların
modası hiç geçmiyor.
Ali Usta, Yaşar Usta,
Mini ve İtalyan usulü
yeni markalar...
Buyrun butik
dondurmacılara…

Dondurmaya gel!

LEZZET

GAYE DELEN
Bademli, sakızlı, Türk kahveli, hindistan cevizli, güllü, frambuazlı, sebzeli
ve daha nicesi… Klasik çikolatalı ve
sade dondurmanın yerini artık mevsim
meyveleri ve daha farklı karışımlarla
onlarca çeşidi aldı.
Dondurma, yaz aylarında ilk
akla gelen lezzettir. Son yıllarda yaz
kış tüketilse de pek çok insan için halen
yaz aylarıyla özdeştir. Farklı sunum ve
tatlarla zenginleşen dondurmalar yaz-kış
en çok tüketilen tatlılar arasında yer
alıyor. Artık canımızın her çektiğini istediğimiz
anda yiyebiliyoruz. Bir dönemin lüks lezzeti
olan dondurma daha kolay ulaşılır hale geldi.
Paketli satılan sanayi ürünleri yanında butik
dondurmacıların modası ise hiç geçmiyor.
Butik dondurmacılarda yeni trend ise organik
ve katkısız. Doğallık trendi bu alanda da var.
Sütün, meyvenin, fıstığın ve fındığın doğal
olanından üretim yapılıyor. Sadece bir ya da
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birkaç şubesi olan İstanbul’un en iyi dondurmacılarını araştırdık.

EN ESKİ VE EN MEŞHURLARI
MEŞHUR DONDURMACI ALİ
USTA: Kuyruğun hiçbir zaman eksik olmadığı bir mekan. Çalışanlar kuyruğu eritmek için
her gün canla başla çalışıyor. 1969’dan beri
Kadıköy Moda’nın vazgeçilmez dondurmacısı.
Ali Kumbasar namı diğer Ali Usta, mesleğe

çocukken başlamış. Dondurmayı halen her
gün bizzat kendisi yapıyor. Gerçek meyve
ve şeker kullanan Ali Usta, her gün meyveli,
sade, çikolatalı ve diyet dondurma yapıyor.
70’e yakın çeşidi var. Günlük de 30’a yakın
çeşit bulunduruyor. Ahududulu, böğürtlenli,
sade, çikolatalı, karadutlu çeşitleri denemeye
değer. 120 metrekarelik mekanı yaz kış açık.
Sabah 08:00’dan akşam 02:00’ya kadar
hizmet veriyor. Tel: (0216) 418 18 80
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DONDURMACI YAŞAR USTA: Yine
Anadolu Yakası’nda bir fenomen. Bostancı’da dondurma severlerin uğrak noktası. 4.
Levent’te de bir şubesi var. Yaşar Usta, eşsiz
bir serinlik şöleni sunuyor. Yine kuyrukların
eksik olmadığı bir adres. Basit bir dondurma standında harikalar yaratıyor. Sakızlı,
erikli, kavunlu, tahinli, kestaneli, havuçlu,
nar, karpuz, kaymak, gül ve fıstıklı ve hatta
domateslisi bile var. Yediğiniz dondurmada
adeta o meyveleri hissediyorsunuz. Yaşar Usta,
meslek hayatına 5 yaşındayken 1962 yılında
başlamış. İmalat aşamasında organik meyve
ve süt ürünlerini kullanıyor. 18 sorbe ve 17
dondurma çeşidiyle lezzet tutkunlarına hiçbir
yerde bulamayacakları tatları sunuyor. Tel:
(0216) 361 14 40

MİNİCİK DÜKKANDA HARİKALAR

sütlü dondurmaları seviliyor. Mini, Mart ayında
açılıp Kasım ayında kapanıyor. Asla yapay
tatlandırıcı kullanmıyor. Meyvenin gerçek
özü ile üretilen dondurmalar için frambuazlar
Yalova’dan, sakızlar ise Yunanistan’dan geliyor. Haftanın her günü 09.00–03.00 saatleri
arasında açık. Tel: (0212) 257 10 70
DAMLA DONDURMA-BOZA: İlk
şubesini Merter’de açtı ancak kısa
bir süre sonra Kurtuluş’a taşındı.
1994’den beri Kurtuluş’ta küçük
dükkanında harika lezzetler
sunuyor. Ali-Fahri Tufan kardeşler
tarafından işletiliyor. Mesleği dayılarından Merter’de öğrenmişler.
Sonra bu dükkanı açmışlar. Çıtır
çıtır külahlarda dondurmayı servis
ediyorlar. Sade, karamel, çikolata,
tutti frutti, çilek, limon, vişne ve
daha nicesi... Hiçbir katkı maddesi
kullanmıyorlar. Doğal ve taze malzemeler dondurmanın lezzetine
lezzet katıyor. Yaz-kış dondurma
servisleri var. Boza ve sahlebi de
denemeye değecek lezzette. Zaten müdavimi
de çok. Lezzet yanında personelin kibarlığı da
dikkate değer. Her gün 08:30-00:30 saatleri
arasında açık. Tel: (0212) 233 49 25

İTALYAN USULÜ DE VAR
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GİRANDOLA: Arnavutköy’de bir
lezzet durağı. İtalyan tipi dondurma yapıyor.
Zaten adı da İtalyanca ‘rüzgar gülü’ anlamına
geliyor. 2008 yılında Aslı Eraltan tarafından
kuruldu. Kurucusu Eraltan, turist rehberiyken
dondurmacı oldu. İşi İtalyan ustalardan öğrenmiş. Ancak onlardan öğrendiğinin üzerinde çok
şey de katmayı başarmış. Campari greyfurtlu, brendi çikolatalı, portakal kaymaklı,
krokan karamelli gibi dondurmalar yapıyor.
Rakılı ve domatesli çeşitleri de var. Eraltan,
alkolün dondurmanın tadını daha bir öne
çıkardığını söylüyor. Doğal meyve kullanıyor.
Her meyveyi mevsiminde kullanmaya özen
gösteriyor. Dondurmayı doğrudan meyveden
ve katkı maddesi katmadan günlük yapıyorlar.
Bazı çeşitleri her gün bulamayabilirsiniz. Özel
çeşitlerin günleri bulunuyor. Dondurma topları
bir hayli büyük. İki tanesi yeterli oluyor. Tel:
(0212) 265 26 29
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MİNİ DONDURMA: Bebek’te adı
gibi minik bir dükkanda harikalar yaratıyor.
1968 yılından beri dondurma severlerin
gözde adreslerinden biri. Çok sevilen 22 çeşit
dondurması var. Mini dondurmacının karadut,
limon gibi meyveli çeşitleri çok tercih ediliyor.
En çok sakızlı, karadutlu, karamelli, fıstıklı ve

YEŞİLKÖY ROMA DONDURMACISI: 1970 yılından itibaren Yeşilköy’ün
simgesi haline geldi. Değişmeyen lezzeti ve
sıcak atmosferiyle İstanbul’un her yanından
insanı çekiyor. Veysel Ayar ve Ramadan Vardar
tarafından kuruldu. Yeşilköy’ün ilk dükkanlarından biri olarak faaliyete geçti. Şu anda
ikinci nesil Asaf Ayar, Zekeriya Vardar iş başında. Yazın sıcak günlerinde kaymak, çikolata,
limon, vişne, muz, karamel, şam fıstık, tutti
frutti, kayısı, çilek, kaymak, çikolata, kavun,
karadut, ceviz, damla sakızı, krokan-badem
gibi serinleten dondurma çeşitlerine sahip.
İtalyan tipi yumuşak dondurma üretiyor. Doğal

ürünler ve mevsimine göre meyve kullanıyor.
Zekeriya Vardar, Türkiye’de en çok çikolatalı
ve klasik kaymak dondurma tercih edildiğini
bunu limonlu, vişneli ve fıstık-karamel’in takip
ettiğini söylüyor. Kış mevsiminde ise sahlep,
boza ve dondurmalı sahleple sahneye çıkıyorlar. Roma Dondurmacısı her gün 10:00-01:00
saatleri arasında açık. Tel: (0212) 663 35 42
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MODA

Hem sağlık
hem şıklık
Çocuklar kış boyu süren anaokulu ya da okul
yoğunluğunu geride bırakıp özgürce kumda
oynamanın ve yüzmenin hayaliyle sahillere
koşarken, uygun kıyafetler giymezlerse
güneşin zararlı etkilerinden korunamazlar.
Üstelik giyinmek kadar çocukların şık
olmaları da önemli…
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CAN KIZILDAĞ
Kış boyu süren okul yoğunluğu bittiğinde çocuk gülücükleriyle
şenlenen sahiller, yeterli önlemler alınmadığında miniklerin gelecekteki
sağlığını tehdit edecek risklere gebe.
Uzmanlar artık çocukluk döneminde maruz kalınan güneşin zararlı
etkilerinin ilerleyen yıllarda pek çok hastalığa kapı araladığını sık sık
dile getiriyor. Dolayısıyla sahillerde en büyük risk de güneşin zararlı olası
etkilerine maruz kalmak. Bu nedenle markalar, artık korumalı ürünlere
yönelmiş durumda. Minikler için tek risk elbette güneş değil. Islanınca
cilde geçen zararlı ürünler içeren plaj kıyafetleri de onların sağlığını tehdit
edebilir. Ebeveynler, alışveriş yaparken üretimde sağlığa uygun materyallerin kullanıldığından emin olup onların beğeneceği ve rahat edeceği
gruplara yöneliyor.
Çocuklar sahilde gerek kumdan kaleler yaparken gerek denizde
suyun keyfini çıkarırken rahat ve kullanışlı deniz kıyafetleri ile giyim
konforu yaşayabilmeliler. Erkek çocukları için mayo modellerinin yanı
sıra deniz şortları da tercih edebilir. İnce ve hafif kumaş dokusu ile rahat
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kullanım imkânı sunan deniz şortları farklı renk
alternatifleri de sunuyor. Desenli deniz şortları
da tercih edilen modeller arasında. Palmiye, yelken gibi deniz konseptine uygun desenlerin yanı
sıra araba motifleri de erkek deniz şortlarında
kullanılan desenler arasında yaygın. Renkler ise
her zaman cıvıl cıvıl…

BİKİNİ SETLERİ İDEAL
Daha küçük yaşlarda bile giydiklerine
önem veren kız çocukları için mayo ve bikini
setleri ideal seçimler olabilir. Aynı model mayo
ve bikinilerin farklı renk ve desen alternatiflerinin bir arada sunulduğu setler ile küçük
hanımlar zevklerine uygun plaj kıyafetlerine
sahip olabilirler. Bikini modeline etek detayının
da eklendiği setler oldukça popüler modeller
arasında. Askılarının hem boyundan hem de
sırttan kullanılabildiği bikini modelleri de pratik
ve farklı kullanıma uygun. Çift yönlü giyilebilen
bikini modelleri ile farklı iki kombin yapmak
mümkün. Çocuklar için sahilde eğlencenin olmaz
olmazları arasında oyuncaklar da yer alıyor.
Kova setleri, deniz yeleği, şişme havuzlar ve
çeşitli oyuncaklar alınırken de sağlık açısından
standartlara dikkat etmekte fayda var.

GÜNEŞTEN KORUYUN
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UV KORUMALI TİŞÖRT
Çocuklar için UV korumalı tişörtler olduğunu belirtelim. UV korumalı olmayan kıyafetler
giyildiğinde mutlaka güneş kremi öneriliyor.
Güneş kreminin UPF 40/50 faktör üstü olması,
Avrupa normlarına uygun olduklarını gösterir.
40+ koruma yüzde 97,5 oranında güneş ışınlarını bloklar, 50+ korumaysa güneş ışınlarını yüzde
98 oranında bloklar. Çocuklar için de büyükler
için de parabensiz ürünler tercih edilmesi isabetli
olur. Çocukların gözlerinin yetişkinlere göre çok
daha hassas olduğu düşünüldüğünde çocuğa en
az 3. seviyede korumalı bir gözlük takılması iyi
olabilir. Güneş her ne kadar bulutların arkasına
saklansa da etkilerini hep devam ettirir, bunu da
unutmamakta fayda var.

GENİŞ ÜRÜN
YELPAZESİ

Adidas, Argento, Barbie, Bonesta,
Hummel, Limon Company, Monster High,
Nike, Tommy Hilfiger, Viva Playa gibi markalar erkek şort, bikini ve bebe plaj modasında
oldukça geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.
Markalar, çıtçıtlı, fırfırlı, rengarenk tasarımları, çiçeklerin neşesiyle vitrinlere taşıyor. Bebek, çocuk ve annelere özel alışveriş siteleri
yanısıra yaygın mağazalardan ulaşılabilecek
ürünler UV korumalı olunca fiyat biraz
yükseliyor. 70 liradan başlayan tişört fiyatları
400 liraya kadar çıkabiliyor.
Markalar, erkek ve kız çocuklara
özel ürünlerin yanı sıra unisex ürünlerle
de yarışıyor. Argento’nun altı üstü ayrı
kombinlenebilen, çiçek desenli yanı sıra
geometrik şekillerle süslü neredeyse her renk
seçeneğinin sunulduğu bikinileri 30 liradan
başlayarak satışa sunuluyor.

MODA

Tatilin keyfini çıkarırken çoğumuz güneşin
çarptığını bile anlamayız. Oysa en büyük risk
olarak nitelendirilen güneşten korunmak gerekir… Doktorlar üç yaşından küçük çocukların
uzun süre güneşe maruz kalmasının zararlı
olduğunu belirtiyor. Tatil planlamasında bunun
unutulmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca
güneşten kaçınılırken güneşin pozisyonun da ne
kadar önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var.
12.00-16.00 saatleri arasında güneşin altında
uzun süre kalmak ciddi zararlar verebilir. O
yüzden bu saatleri güzel bir gölge altında siesta
yapmak, yemek yemek veya dinlenmek gibi
aktiviteler için ayırmak en iyisi…
Tüm güneş korumalarının arasında
en etkili olan vücudun direkt olarak güneş

ışınına maruz kalmaması… Tabii artık gelişmiş
teknoloji sayesinde UV korumalı üstlerle bu daha
da kolay. Terlemeye yol açmadan vücudu saran
üstler sayesinde güneş ışınlarına direkt olarak
maruz kalmamak mümkün... Ayrıca şapka
takılması da önemli…

İSMMMO YAŞAM l 45

EVİM EVİM

Doğal, dayanıklı ve estetik
Dayanıklı, sağlıklı,
kullanışlı ve yıllara
meydan okuyan bir
estetik…Bir mobilyada
istenebilecek bütün bu
özellikler, masif ahşabın
yüzyıllardır gözde
kalmasını sağlıyor.
Ağacın en doğal halini
yansıtan masif modası
yeniden geri dönüyor.
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FERİDE AY
Herkes yıllarca kullanacağı mobilyanın, dayanıklı, sağlıklı, kullanışlı ve rahat olmasının yanı sıra
estetik görünüm sağlamasını da ister… Bu kadar
çok beklenti bir arada olunca mobilya alışverişi de
bu denli zor oluyor. Özellikle önceliklerinden emin
olmayanlar için çözülmesi güç bir denklem ortaya
çıkıyor.
Oldukça pahalı bir ihtiyaç olan mobilya
seçerken araştırma yapılması, ama her şeyden önce
önceliklerin belirlenmesi en sağlıklısı. Öncelik sağlıklı, kullanışlı, dayanıklı ve estetik mobilya ise dikkat
edilmesi gereken ilk husus kullanılan malzeme…

Kötü malzeme kullanılarak yapılan bir mobilyada
kısa süre sonra tahribatlar yaşanması kaçınılmaz.
Şimdi hemen hemen her markada oldukça popüler
tasarımların malzemesi olarak öne çıkan masif malzeme, yüzde 100 doğal olduğu için de tercih ediliyor.
Bu mobilyada ağaç tamamen saf halde kullanıldığı
için mobilyanın ömrü daha uzun oluyor.

NEMLİ ORTAMDA AVANTAJLI
Koltuk, vitrin gibi parçalar çoğu kişi tarafından uzun yıllar değiştirilmeyen ev eşyaları. Bu
ürünler oldukça da pahalıya satılıyor. Uzun yıllar
kullanılacak mobilyalarda bu nedenle masif uzun
ömürlü olduğu için daha çok tercih ediliyor. Masif
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mobilya, özellikle çocuk odalarında vazgeçilmez seçeneklerin başında geliyor. Çünkü doğal ahşap, çocuklar
için zararlı olabilecek kimyasallar içermediği gibi daha
sağlıklı bir ortama katkı sunuyor. Örneğin masif ahşap
mobilya evlerde bulunan bağıl nemi muhafaza ediyor
(yüzde 45-57) ve böylece bakteri, mantar ve böceklerin üremesini engelleyecek bir ortam yaratıyor. Diğer
malzemelerden yapılan mobilyaları çok daha fazla
etkileyen nemli ortamlarda yaşanan koku problemi,
yine ahşap malzeme kullanılan ortamlarda yaşanmıyor.
Aksine bu malzeme koku sorununu engeller ve azaltır
özellikte.
Mobilya sektörünün önde gelen markaları da müşterilerine masif mobilyayı öneriyor. Masif ahşap bu dönemde
adeta yeni zirveleri zorluyor; lüks ya da sade, hemen her
tarz zevke hitap eden ürünlerde kullanılıyor.

NOSTALJİDEN ÖTE
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Masif malzeme, parkede de öne çıkıyor. Ucuz parkeler, insan sağlığı açısından
çok büyük risk taşırken masif parkeler, sağlıklı kabul ediliyor. Üzerine basılan, gece
uyurken karıştığı havası solunan parke, dikkat edilmesi gereken ürünlerin başında… Menşei belirsiz, sentetik malzemeden yapılan parkeler için kanserojen uyarıları
yapılıyor. Masif parkeler sadece sağlık açısından değil, doğallık ve sıcaklık bakımından da öne çıkıyor. Dezavantajı ise uygulamasının zahmetli oluşu ile yüksek fiyatlar.
Ahşap parke, zamanla deforme de olabiliyor, bunun için tercih ederken kullanımda
dikkat edilmesi gereken unsurlar ile temizlik ve bakımı hakkında bilgi edinilmesi
öneriliyor. Ahşap parkeler, bilinçli ve doğru adımlarla ilk günkü görünümlerini yıllar
boyunca koruyabilir. Masif parkeler, ısı ve ses izolasyonu da sağlıyor.

EVİM EVİM

Ev dekorasyonunda da eskiye dönüş gibi algılanabilecek bu masif ahşap merakı aslında basit bir nostaljiden
ibaret değil. Teknolojinin hızlı ilerlemesi ve yeni türden eşya
ile malzemelerin ortaya çıkışıyla terk edilen eski ürünlerin
aslında ne kadar sağlam ve kıymetli olduklarının idrak
edilmesine de dayanan bir akım söz konusu.
Masif ahşap mobilyaları her caddede ya da her
sıradan mağazada bulmak kolay değil. Üstelik pek öyle
ucuz oldukları da söylenemez. Ancak ödenen her kuruşun
hakkını vereceklerini söylemek abartı olmaz. Her şeyden
önce gerçek ahşaptan üretilen mobilyalar, sahiplerine
nesiller boyu hizmet ediyor. Eskimeleri ya da kirlenmeleri
durumunda bakımlarını yapıp yepyeni hale getirmek de hiç
zor değil.
Masif ahşabın güzelliğini daha ekonomik seçeneklerle de eve taşımak mümkün olabiliyor. Örneğin gereken
malzeme temin edildiği takdirde görece basit bir işçilik gerektiren raflar tasarlanabilir. Ahşabın en önemli özelliklerinden biri de kelimenin tam anlamıyla her yerde ve her amaç
için kullanılabiliyor olması. Mutfak dolaplarından şifonyere,
mermer ve çelik ile uyumlu kullanıldığı yatak odalarına
kadar geniş bir yelpazede her noktada kullanılabilen ahşap
suyla temasın olduğu noktalarda da doğru bir bakımla
kullanılabilir. Detaylı, zor ve zahmetli bir işçilik gerektiren
ahşap şifonyerler, mutfak dolapları, raflar alıcısına sıkılana
kadar bir ömür kullanım kolaylığı sunuyor.

YERE SAĞLAM VE
SAĞLIKLI BASIN
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SIRBİSTAN

GEZİ-DÜNYA

Başkenti: Belgrad
Yüzölçümü: 88.361
kilometrekare
Nüfusu: 7.1 milyon
Dil: Sırpça
Milliyet: Yüzde 82’si
Sırp, yüzde 18’i Macar,
Boşnak ve Roman
Para birimi: Dinar
Komşuları: Hırvatistan, Bosna Hersek,
Kosova, Karadağ, Bulgaristan, Macaristan,
Makedonya, Romanya

Balkanlardan
bir ezgi: Belgrad

Balkanlardan tanıdık bir ezgi
sunuyor bize, Belgrad…
Tuna ve Sava nehirlerinin
birleştiği platoda yer alıyor.
Osmanlı’nın tarihi izleri,
damak tadımıza uygun
Balkan lezzetleri ve çok ünlü
gece hayatı… Belgrad’ı
gezmeye buyurun…
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AYŞEGÜL EMİR
Gri yapılar, devasa bina blokları, kaldırım
taşı olmayan sokaklar, altyapıda göze çarpan
eskilik, aşınmış ve renovasyon isteyen binalar…
Havalimanından şehre giderken Belgrad’ın görünümüne şaşırıyorum.’Acaba Belgrad gelişmemiş
bir şehir mi?’ diye düşünmeden edemiyorum.
Ama merkeze geldiğimizde bu fikrim değişiyor.
Eski sosyalist rejimle kapitalizm arasında kalmış
bir şehir hayal edin; işte tam da o...
Kapitalizm tarafında tam ele geçirilememiş

ama bir hayli de yol kat edilmiş. McDonald’s,
Zara, H&M gibi global markaları her yerde
görmek mümkün. Ama diğer yandan geleneksel
mağazalar, dükkanlar ve şehrin geneline hakim
olan eski rejimden kalma yapılar. Şehir bizde
olduğu gibi gökdelen ve AVM’yle dolu değil. Ama
bu yolda ilerliyorlar sanki... Eski komünist yapı
diye tabir edilen devasa binalar ürkütücü geliyor
bir anda... Çoğu da boyasız. Ülkede perakende
ve inşaat sektöründe ciddi potansiyel var diye
düşünmeden edemiyorum. Otele yerleşir yerleşmez yakıcı güneş altında şehrin tarihi ve turistik
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Kalemegdan İstanbul Kapısı

OSMANLI’NIN İZLERİ
Makedon rehber eşliğindeki gezimize
şehrin en turistik yeri Kalemegdan’dan başlı-
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yoruz. Adı hiç yabancı değil bize. Türkçe “kale
meydanı” anlamına geliyor. Tur otobüsümüzden
inip Belgrad Kalesi’nin yokuşunu yakıcı güneşin
altında tırmanırken atalarımızın at sırtında
buralarda gelip yaptıkları kahramanlıkları
takdir ediyorum. Zira biz düz yolda bile zorla
yürüyoruz. Gri ve sararmış taşlarla bezeli kale
duvarlarının dili olsa da bir konuşsa... Bölgede
gücün merkezi olmuş 100’dan fazla savaş burada yapılmış. Tuna’ya, Sava Nehri’nin karıştığı
alanda kurulu. Şehrin simgelerinden, kesinlikle

bunu da hak ediyor. İstanbul Kapısı’ndan giriyoruz kaleye. Bu kapı 1750 yılında inşa edilmiş.
Sivri minaresi çok ilgi çekici. Tarihi kaleden şehir
manzarası ayaklarımızın altına seriliyor.
Çevresinde de bir park var. Parkın içinde
sanat eserleri, müze ve galeriler de var ama
bizim bunlara vaktimiz yok maalesef. Bizden
bir isme de rastlıyoruz. Daha doğrusu Sırp devşirmesi Sokollu Mehmet Paşa. Vezirliğe kadar
yükselmiş Sokollu’nun adına yaptırılan çeşme
günümüze kadar ulaşmış. Yemyeşil parkta bir

GEZİ-DÜNYA

yerlerini keşfe çıkıyoruz.
Önce coğrafi bilgi vererek başlayalım.
Belgrad, Sırbistan’ın başkenti. Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde olduğu için tarih kitaplarından çok aşina olduğumuz bir şehir. Tuna ve
Sava nehirlerinin birleştiği platoda yer alıyor. 1
milyon 650 bin nüfusu var. Belgrad’ın kelime
anlamı; beyaz şehir.
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Zemun

yandan doğaya bir yandan da manzaraya
doyuyoruz. Eski şehirden ziyade yeni Belgrad
manzarasını da sunduğunu unutmayın. Buradan gün batımı da çok güzel oluyormuş.

GEZİ-DÜNYA

DAMAK TADIMIZA UYGUN
Eski şehir Stari Grad görülmeye değer.
Ancak burada Osmanlı yerine çok fazla
Avusturya Macaristan İmparatorluğu etkisi var.
Çevreyi keyifle dolaşıyoruz. Altın kaplamalarıyla dikkat çeken Aziz Sava Kilisesi’ni de es
geçmiyoruz. Şehrin merkezi yerlerinden Slavija
Meydanı’na çok yakın. 1935 yılında inşa edilmeye başlayan kilisenin mimarisi çok etkileyici.
Yeni bir yapı olmasına karşın klasik Ortodoks
kilisesi görüntüsü çok güzel yansıtılmış. Devasa
bir yapı… Rehberimiz içeride 10 bin kişinin
aynı anda ibadet edebileceğini belirtiyor.
Buradan da biraz geç bir öğlen yemeği için
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restorana geçiyoruz.
İşte karşımızda Balkan lezzetleri…
Hepsi bildik ve tanıdık. Hiç zorluk çekmiyoruz.
Çorbayla başlıyorlar genelde. Izgara etler,
köfteler, ekmekler, börekler tam damak
tadımıza göre. İlginç bir şekilde bütün yemekleri çok tuzlu yapıyorlar. Rehberimiz bunun
Balkanlarda yaygın olduğu konusunda bizi
uyarıyor... Bol tuzlu leziz yemeklerimizi silip

süpürüyoruz... Fiyatları da bize göre bir
hayli uygun. Güzel
biralarının da tadına
bakmadan olmaz.
Bir hayli
yoğun geçen günü
alışveriş caddesiyle
devam ettiriyoruz.
Knez Mihailova’ya
gidiyoruz. Dünyaca
ünlü markalar ve butik mağazaların yer aldığı
bizim İstiklal Caddesi’ne benzeyen bir merkez.
Sırp Dinarı’yla satış yapılıyor. Kur farklarını
hesap ederken bize göre çok da ucuz olmadığını görüyorum. Ama hediyelik eşya dükkanlarından bir şey almadan dönmek olmaz. Birkaç
saatlik alışveriş molasının ardından otelimize
gidip gece için biraz dinlenmeye çekiliyoruz.
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Gece hayatı
Tito’nun Heykeli

Geç bir akşam yemeği ve ardından gece
hayatına akma planları.

GECE HAYATI 2’DE BAŞLIYOR
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TUNA NEHRİ’NDE
BALIK ZİYAFETİ
İkinci günümüzde rotamızı Zemun’a
kırıyoruz. Nehir kıyısında kurulu olan
küçük bir turistik bölge. Önce Usce Kulesi’nden bir kez daha şehrin manzarasını
seyrediyoruz. Çok yüksek tarihi bir kule,
daracık merdivenlerini tek tek çıkmanız
gerekiyor. Zemun balık restoranlarıyla da
ünlü. Nehir kıyısındaki en güzel restoranlarından birinde balık ziyafeti çekiyoruz.
Bohem semt ise Skadarlija, çiçekli renkli
ve sanat kokan sokaklarıyla görülmeye
değer. Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki
Ulusal Tiyatro, Ulusal Müze’ye de uğramayı
ihmal etmeyin. Şehrin diğer görülmesi
gereken yerleri Meclis Binası, eski ve yeni
saray, şehir müzesi, Nikola Tesla Müzesi,
Hotel Moskva… İki ya da üç günde şehrin
altını üstüne getirerek güzel hatıralarla
dönmeniz mümkün…

TİTO’NUN
MEZARINDA..

Tito… Bu isim pek çok kişiye tanıdık gelecektir. Yugoslavya’nın kurucusu mareşal Josip Broz Tito.
Köken olarak Hırvat olsa da anıt mezarı Belgrad’ta
bulunuyor. Turların çoğunda Tito’nun mezarını
ziyaret de var. 1970’lerden kalan mimarisiyle çok
tanıdık geliyor. Yugoslavya Tarihi Müzesi de bu
alanda yer alıyor. Burayı ziyaret etmek ücretli.
Tito’nun anıt mezarını görmek ise ücretsiz. Mezarı
ziyaret etmeden öncede ön tarafta Tito’ya diğer ülke
başkanlarının verdiği hediyeler sergileniyor. Bizim
ülkeden gönderilen hediyeleri görmek de mümkün.
Mezar ziyaretinden sonra anı defterini imzalayıp,
dışarıdaki heykeli önünde de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyoruz. Çocukluğunu Tito döneminde geçiren
rehberimiz o günleri özlemle anmadan edemiyor ve
ekliyor: “Sosyalizmi en iyi uygulayan liderdi. Ticaret
isterseniz ticaret, din isterseniz din, memuriyet
isterseniz memuriyet hepsine izin vardı. O günler
daha güzeldi…”

GEZİ-DÜNYA

Evet, Belgrad gece hayatıyla çok
ünlü bir şehir. Gelmişken birkaç kulüp
gezmeden olmaz. Duyduğunuza inanamayacaksınız ama gece kulüpleri hafta içi
ve hafta sonu gece saat 02:00’de açılıyor.
Peki, bu insanlar sabah işe nasıl gidiyor?
Makedon rehberimizin verdiği
bilgiye göre, sabah 06:00’da bile gece
kulübüne giden var. Burada işleyiş böyle.
İş arkadaşları da genelde birbirini idare
ediyormuş. Gece kulübe gidenler ertesi
gün işe gitmiyor. Nehir üzerinde yüzen
şehir kulüpleri de var. Bize garip gelse de
Belgrad’da yaşam böyle akıyor. Dve Jelena
adlı meşhur restoranda yemeğimiz yiyip
sohbetimizi ediyoruz yorgunluğumuza
meydan okuyup gece 02:00’yi bekliyoruz. Gece yarısı olmasına karşın herkes
sokakta ve her yer cıvıl cıvıl. The Tube ve
KC Grad, şehrin popüler mekanlarından.
Tercihimiz The Tube oluyor. Şehrin en
iddialıları arasında. Bir hayli büyük dans
pisti var. Müzikler, ise rock, tekno tarzda.
Zaten ülkede bu tarz seviliyor. Büyük rock

konserleri düzenleniyor. İki saat takılıp
otelimize dönüyoruz. Slav ırkının genetik
özelliklerini fazlasıyla taşıyan Sırpların
enerjisine hayran kalıyorum. Tabir yerindeyse kadını ve erkeği de manken gibi.
Hepsi uzun boylu ve fit bir fiziğe sahip...
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Salda Gölü

Akdeniz bölgesinde yolların
kesişme noktası Burdur’da
uzun bir mola vermek için
neden çok… İster Sagalassos
Antik Kenti’ne uğrayın,
İnsuyu Mağarası’nı ziyaret
edin; isterseniz de Türkiye’nin
en berrak gölü Salda’da
yüzün. Göller Yöresi’nin
bu verimli şehrinde testi
kebabından Burdur şişine
kadar yöresel birçok lezzetin
de tadına bakabilirsiniz.

BURadaDUR’mak gerek!..
GEZİ-TÜRKİYE

GÜLŞEN KANDEMİR
“Göller yöresi” tanımını ilk olarak ortaokulda coğrafya dersinde
duyduğumu hatırlıyorum. Büyümenin en güzel yönü; çocukken haritada
gördüğümüz birçok yeri gezip görmek. Türkiye’nin dört bir tarafını
görmeme rağmen Göller Yöresi’ne bir türlü yolum düşmemişti. Zorunlu
iş seyahatleri bile beni bu göl diyarına götürmese de beş günlük bayram
tatilini bu bölgeye ayırmaya karar verdim. Aslında Göller Yöresi, Burdur
ve Isparta’nın tamamı ile Antalya, Afyon ve Konya’nın bir kısım topraklarını kapsıyor. Ben Burdur ve Isparta’yı görmediğim için bu iki şehri
görmekle yetineceğim.
İstanbul’dan arefe günü bindiğim uçak beni Isparta Süleyman
Demirel Havalimanı’na indiriyor. Bana gezide eşim ve çocuklarım da
eşlik ediyor. Havalimanına indiğimizde hemen bir araç kiralayıp, dümeni
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Burdur’da kalacağımız otele çeviriyoruz. Havalimanı, tam Isparta ile
Burdur arasında… Şehir merkezine yakın otelimize 20 dakikalık bir
yolculuktan sonra ulaşıyoruz. Otele yerleşip bir saat dinlendikten sonra
kendimizi günün kalan ışıklarını yakalamak üzere sokağa atıyoruz.

SAAT KULESİNDEN BAKIŞ
Burdur, nüfusu 260 bini bulan küçük bir il… Bu şehri Burdur
Çayı ikiye bölmüş. Çayın üzerindeki köprüler araba geçecek şekilde
yapılmış. Kentte iki önemli meydan var, Köprübaşı ve Hatipoğlu… Şehir
merkezinde Pazar mahallesinde yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş olan
Ulu Camii önce dikkatimizi çekiyor. 1300 yılında Hamitoğlu Dündar Bey
tarafından camii, kesme blok taşlarla yapılmış bir tarih sözcüsü gibi…
Caminin içine girdiğimizde mermerden yapılmış minber ve ve mihrabının
oldukça etkileyici olduğunu görüyoruz.
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Burdur Şehir Merkezi

Cami çıkışında Saat Kulesi bizi selamlıyor. 10 metrelik mesafeyi yürüyüp saat
kulesinin dibine geliyoruz. Burası, 1936’da
inşa edilen nispeten yeni bir yapı. Kesme
taştan yapılan kare biçimindeki kulenin alt
katı dükkan olarak kullanılıyor. Dükkanın
içinden girerek dört kat çıkıyoruz ve burada
bulunan dört saatin tıkırtıları eşliğinde Burdur
manzarasını kuşbakışı olarak seyrediyoruz.

TARİHİ GİZLEYEN HÖYÜKLER
Bir şehrin tarihi mirasını toprak
üstünde görünenler kadar toprak altında
görünmeyenler haber veriyor. Bu nedenle ben
höyük ve tümülüslere ve onların gizemine
çok önem veririm. Burdur’un Prehistorik çağa
kadar uzanan tarihini 50’ye yakın höyük ve
tümülüs bağrında taşıyor. Hacılar, Kuyucak
gibi höyük tepelerinde yapılan kazılarda M.Ö.
7 bin yılına kadar uzanan eserler bulunmuş.
İnsanlık tarihinde ilk sosyal yerleşimlerin
de yine bu bölgelerde olduğunu belirtelim.
Burdur’da birçok ören yeri ve antik kent de
bulunuyor. Bunlardan dünyaca ünlü olan Sagalassos Antik Kenti’de mutlaka gitmeliyim.

Her şehrin olduğu gibi Burdur’un da
isminin bir hikayesi var. Doğrusu ben bu hikayeyi çok hoş buldum. Burdur şehrini kuran
Türkmen boylarından Kınalı aşireti mensupları burayı bulduklarında, bölgenin güzelliği
karşısında “Cennet buradadır. Burda dur!”
demişler ve “Burda dur!” sözü zamanla halk
arasında “Burdur” haline dönüşmüş.
Burada hangi medeniyetler durmamış

MAYIS - HAZİRAN 2016

TAŞ ODA’YI GEZİYORUZ
Bu kadar tarih bilgisinden sonra tekrar
tarihin tanıklarını görmeye dönüyoruz. Pazar
Mahallesi’ne geldiğimizde Taş Oda’yı da
geziyoruz. 17 yüzyıl sivil Osmanlı mimarisinin
güzel bir örneği olan bina Kınalı Aşireti’nden
Emin Bey tarafından yaptırılmış ve 1980’lerin
sonlarında restore edilmiş. Günümüzde Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor. İki katlı
binada “baş oda” ve “gelin odasını” geziyor
ve dönemin yaşayışı ile ilgili bilgi ediyoruz.
Konak pencerelerindeki altın varaklı süslemeler çok ilgi çekici. Ahşapla yapılabilecek her
türlü zerafeti ve inceliği bu konakta görmek
mümkün. Burdur’u gezenler yine merkezde
‘Koca Oda’ olarak bilinen Bakibey Konağı,
Mısırlılar Evi gibi yapıları görebilirler. Hepsi
aynı dönemde yapılmış bu yapılar değişik
kullanım amaçlarıyla yaşatılmaya çalışılıyor.
Bu kadar geziden sonra midemizde
ziller çalmaya başlıyor. Erken bir akşam
yemeği yiyerek günün yorgunluğunu atmak
niyetindeyiz. Yemekte en iyi seçimi yapıyoruz ve testi kebabı yemeye karar veriyoruz.
Yozgat’ta da testi kebabı yemiştik daha
önce… Kuşbaşı ve sebzelerin karışımıyla özel
bir testi içinde pişirilen kebap, piştikten sonra
testi kırılarak servis yapılıyor. Oldukça nefis

Bakibey Konağı

BUNLARI
YAPMADAN
DÖNMEYİN
l Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası İnsuyu
Mağarası’nı ziyaret edin.
l Burdur Gölü kenarındaki Karaburun’dan
günbatımını izleyin.
l Ağlasun’da Sagalassos Antik Kenti’ni gezin
l Bucak’ta Karacaören Barajı’nda tekne turu
yapın.
l Gölhisar’da Kibrya Antik Kenti’nde çıkarılan
medusa başını görün.
l Türkiye’nin en derin gölü olan Salda Gölü’nde
yüzün.
l Kemer İlçesi’nde bulunan Akpınar Yaylası’nda
piknik yapın, soğuk sularından için.

GEZİ-TÜRKİYE

CENNET BURADADUR!

ki… Şehirdeki kervansarayların bolluğu
Selçukluların ev sahipliğini hatırlatırken,
konaklardan köprülere kadar onlarca yapı da
Osmanlı izlerini taşıyor. Şehir 1391’e Yıldırım
Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmış, 1872’de sancak olmuş. Cumhuriyetin
ilanından sonra ise il statüsünü kazanmış.
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İnsuyu Mağarası

GEZİ-TÜRKİYE

SİPSİYİ DİNLE, ŞİŞİ YE!
Burdur’un forklorik
kültürü de oldukça zengin.
Teke yöresinin bütün özellikleri taşıyan Burdur’da
cura, kabakkemane gibi
çalgıların yanında sipsisi
de meşhur. Oldukça tiz
bir sesi olan bir tür mini
kaval olan sipsi ile Tekez
zortlatmasından Avşar
Şiş Kebap
zeybeğine kadar birçok
yöreye özel zeybekler de
Ceviz Ezmesi
çalınıp oynanıyor. Burdur’un her ilçesinde ayrı
bir lezzet var. Tepsi kebabı, Burdur şişini merkezde yiyebilirsiniz. Bunların yanı sıra sevdiklerdinize ceviz ezmesi satın alabilirsiniz. Yassıgüme
– Hacılar köylerinde yol kenarında satılan doğal
köy ürünlerinden satın alıp organik yaşama
dahil olabilirsiniz. Altınyayla’da Dirmil kebabını
yemeden ve anıt ağacın altında çay içmeden
aman dönmeyin. Bucak ilçesindeki özel sahlep, Gölhisar’da meşhur kavurma, Memiş İlçesi’nde
çörekotu kahvesi, Karamanlı’da ceviz farklı lezzet alternatifi arayanları bekliyor.
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bir kebap… Burdur’da farklı bir alternatif
arayanlara da Burdur şişi tavsiye ediliyor.
Yemeğin üzerine tatlı yemek isteyenlere ise
ceviz helvası, ceviz ezmesi ya da Burdur
Muhallebisi de sunulan alternatifler arasında. İkinci günümüzde İnsuyu Mağarası’nı
ve Sagalasos Antik Kenti’ni gezi rotamızı
alıyoruz. Günü verimli geçirmek için hızlıca
kahvaltımızı yapıp İnsuyu Mağarası’na
doğru yola çıkıyoruz. Burdur-Antalya yolu
üzerindeki mağaraya 15 kilometrelik bir
yolculukla kısa sürede ulaşıyoruz. Burası,
Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası…
Mağaraya girer girmez bir ürperti kaplıyor
içimizi… Elbette bu mağaranın serinliğinden… dışarıdaki 25 derece sıcaklıktan
sonra iyi geliyor. Mağara içindeki sarkıt ve
likitleri hayranlıkla seyretmekten kendimizi
alamıyoruz. Hele bunların su damlalarının
birbirine eklemlenmesiyle milyonlarca yılda
oluştuğunu düşünmek muhteşem. Yarım kilometreden fazla uzunluğu olan mağaranın
yarısını yürüyoruz. Belirli yerleri ışıklandırılmış; bol bol fotoğraf çekiyoruz. Mağara
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‘PROJELERİMİZ AB’YE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR’
Burdur’da meslek mensuplaangaryaların çokluğu nedeniyle
rının çatı örgütü olan Burdur SMMM
emeklerinin karşılığını aldıkları
Odası’nın 226 üyesi var. Bunların
söylenemez” diyor.
45’i bağımlı, 44’ü çalışmayan,
Burdur’un ekonomik
137’si bağımsız olarak mesleki
yapısı ile ilgili de İSMMMO
faaliyetine devam ediyor. Oda’nın
Yaşam dergisine bilgi veren
7-8 Mayıs 2016’da yapılan 22.
Başkan Serkan Vurgun, “BurOlağan Genel Kurulu’nda Başdur ili ekonomisi temel olarak
kanlığı Serkan Vurgun üstlendi.
tarım ve hayvancılığa dayalı.
15 yıllık meslek mensubu olan
Özellikle süt sığırcılığı, damızlık
Serkan Vurgun
Vurgun, 2010-2013 ve 2013düve temini ve süt üretimi ile
2016 dönemlerinde Oda Yönetim Kurulu
ülkemizin önde gelen illerinden biri. Burdur’da
Sekreterliği görevinde bulundu. Burdur’daki
faaliyet gösteren yaklaşık 27.000 işletme tarım
meslek mensupları arasında yapılan bir anketin ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşmakta. Bu
sonuçları Burdur SMMM Odası üyelerinin ortak
ailelerin; faaliyet alanı bakımından yüzde 15’i
sıkıntılarını ortaya koyuyor. Ankete katılanların bitkisel ürün yetiştirmekte; yüzde 15’i hayvan
yüzde 91.76’sı ücretlerini zamanında tahsil
yetiştiriciliği yapmakta ve yüzde 70’i ise hem
edemediklerini belirtirken, mevcut tarifeleri
bitkisel üretim hem de hayvan yetiştiriciliği işini
yeterli bulmayanların oranı ise yüzde 83. Oda
yürütmekte. Burdur ili sınırları içerisinde günlük
Başkanı Vurgun, “Meslek mensuplarımızın
yaklaşık 800 ton, yıllık 300 bin tona yakın süt
sıkıntılarının başında tahsilat sorunu gelmeküretimi gerçekleştirilmekte ve ilimiz uygulanan
tedir. Mevcut ücret tarifesinin düşük oluşu ve
birçok proje ile de Türkiye tarafından Avrupa
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yetlerini bırakmış. 13. Yüzyılda Selçuklular
döneminde iyice terk edilmiş şehir ve yerleşim
Ağlasun’a kaymış. Fransız arkeologların kazıları
yürüttüğü Sagalassos’ta daha çıkacak çok eser
olduğu kesin…

SALDA’DA YÜZME KEYFİ
Burdur’a gelip de bir göl keyfi yapmamak
olmaz. Burdur Gölü’nün adı şehirle özdeşleşmiş
durumda. İsteyenler burada soyu tükenmekte
olan Flamingo, dik kuyruk, ördek ve kuğuların
izini sürebilir. Salda, Gölhisar, Yarışlı ve Karataş
ildeki bilinen diğer göller. Biz Göller Bölgesi’nin
nazar boncuğu da kabul edilen Salda Gölü’nün
keyfini çıkarmak niyetindeyiz. Salda Gölü’ne
ulaşmak için Burdur merkezden 56 kilometrelik bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Yeşilova
ilçesi sınırları içindeki göl, 185 metre derinli-

ğinde… Bu özelliğiyle de ülkemizin en derin
gölü, dünyanın da 3. Derin gölü payesini hak
etmiş. Araştırmacılar Mars gezegeni ile benzer
özellikler taşıdıklarını belirtiyorlar. Çevresi 1. Derecede doğal sit alanı olan Salda Türkiye’nin en
berrak gölü olarak kabul edildiğinden yüzmeye
de uygun. Gölde bizde yüzüyoruz. Kenara
çıktığımızda ise gölün mineraller açısından
zengin kumunu vücudumuza bol bol sürüyoruz.
Gölün derinliklerine ise kiraladığımız bir kayıkla
gidiyoruz ve mavilikler içine bütün stresimizi
atıveriyoruz. İsteyenler göl kenarında kamp da
kuruyor. Salda Gölü’ne çok yakın bir Tınaztepe
adı verilen bir bölgede kışın kayak yapıldığını öğreniyoruz. Türkiye’nin en yeni kayak
merkezlerinden biri olan Tınaztepe’yi keşfetmeyi
kayakseverlere bırakarak Isparta’ya doğru yola
çıkıyoruz.

GEZİ-TÜRKİYE

içinde tam dokuz minik göl var. Bu göl sularının
mide rahatsızlıklarına ve şeker hastalığına iyi
geldiğine inanılıyor. Mağara gezimiz iki saate
yakın sürüyor. Özellikle biraz uzatıp keyfini
çıkardığımızı da belirtelim.
Şimdi sırada Sagalasos Antik Kenti var.
Burdur’un Ağlasun İlçesi’ne vardıktan sonra dar
ve virajlı bir yoldan 7 kilometre daha yol gidiyoruz. Sanırız güvenlik nedeniyle bu kadar yükseklere yerleşmişler… Halen kazıların devam
ettiği bu kentte dikkatimizi ilk olarak tiyatrosu
çekiyor. Antik Yunan’dan kalan bu şehirdeki
tiyatro, dünyanın en yüksek noktasında, 9 bin
metrede kurulduğu için önemli. M:Ö. 1000’inci
yılda başlayan izler, M.Ö. 400 yüzyılda Hititlerin
bir kolu olan Luvilerin buraya yerleştiğini
gösteriyor. Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar,
Selçuklular hep şu şehre izlerini ve medeni-

Birliği (AB)’ne örnek gösterilmekte” diye
konuşuyor. Vurgun ilin turizmdeki potansiyeline ise şu değerlendirmelerle dikkat çekiyor:
“Akdeniz’in iç kısmında, Göller Bölgesi olarak
adlandırılan muhteşem bir coğrafyada yer
alan ilimiz, doğal güzelliklerinin yanında antik
kentleri ve Burdur Merkez ‘de yer alan tarihi
mekanları ile de Burdur, turistik seyahatler
için bulunmaz bir yer. Antik kentler açısından
Burdur oldukça zengin bir şehir. Geçmişe
yolculuk yapmaktan hoşlananlardansanız,
beklentilerinizi karşılayacak antik kentler
arasında; Kremna Antik Kenti, Sagalassos Antik
Kenti, Sia Antik Kenti ve Keraitae’yı görmenizi
kesinlikle tavsiye ediyoruz. Burdur Merkez’de
bulunan ve 12 Haziran 1969 tarihinde ziyarete
açılan Burdur Arkeoloji Müzesi, 60 binden fazla
koleksiyonuyla ülkemizin sayılı müzelerinden
biri olma özelliği taşıyor. İşte böylesine zengin
bir prehistorik ve klasik çağlar arkeolojisine
sahip Burdur ne yazık ki turizmden hak ettiği
payı alamamaktadır.”
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İstanbul çağdaş sanatla buluşuyor
İstanbul’u çağdaş sanatla buluşturan
ContemporaryIstanbul 11. yılında da Akbank
ana sponsorluğunda çağdaş sanatın örneklerini
sunacak. ContemporaryIstanbul Kasım ayında
yerli-yabancı galeri seçkisi, yeni bölümleri ve
VIP programı ile İstanbul’u hareketlendirecek.
Sanatın birleştirici gücünden destek alan ContemporaryIstanbul, Türkiye’nin geçtiği süreçte

İstanbul’un önemli bir kültür merkezi olarak
konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. ContemporaryIstanbul’da bu yıl, Alman ressam ve enstalasyon sanatçısı Franz Ackermann; eserleri yurt
dışındaki kurumsal koleksiyonlarda yer bulan
Yeşim Akdeniz; İtalya başta olmak üzere farklı
ülkelerde sergilediği fotoğraf ve resim arasında
özgün bir dil yaratan eserleriyle ödüller alan Ali

Alışır; video, fotoğraf ve kitap enstalasyonları
yurt dışında pek çok galeride sergilenen Can
Altay; dünyada çok sayıda müzede eserleri bulunan Şilili sanatçı Victor Castillo; Altın Palmiye
ödüllü, yönetmen, film ve fotoğraf sanatçısı Nuri
Bilge Ceylan’ın da aralarında bulunduğu 200’ü
aşkın uluslararası sanatçının eserleri izleyiciyle
buluşacak.

K Ü LT Ü R S A N AT

‘Torun İstiyorum’
Moda Sahnesi’nde
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Moda Sahnesi 2016-2017 tiyatro sezonunda sahnelenecek ‘’Torun İstiyorum’’
oyununun provaları ile sezon çalışmalarını başlattı. Thomas Jonigk’in yazdığı, Sibel
Arslan Yeşilay’ın çevirdiği oyun; farklılıklarla yaşamayı bilmeyen, farklılıklara
yaşam alanı bırakmayan totaliter anlayışların bir aile ve onun ilişki içinde olduğu
toplumun çeşitli unsurları içerisinde izini sürüyor. Kemal Aydoğan’ın yönettiği oyunun rollerini Nazan Kesal, Hülya Gülşen, Caner Cindoruk, Bülent Çolak, Münircan
Cindoruk, Aslı Samat ve Ahsen Özercan paylaşıyorlar. Sahne tasarımını Bengi
Günay’ın yaptığı oyunun ışık tasarımını İrfan Varlı üstleniyor. 28 Eylül’de premier
yapacak oyun sezon boyunca seyirci ile buluşacak. Biletler 1 Eylül’de satışa çıkacak.
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TADIM ile yaz konserleri

BKM organizasyonu ile 26 - 30
Eylül tarihleri arasında Harbiye Açıkhava
Tiyatrosu’nda “TADIM ile Yaz Konserleri” kapsamında birbirinden ünlü isimler
müzikseverlerle buluşacak.
Eylül ayında gerçekleşecek
konser, komedi şov ve birbirinden

eğlenceli sahne etkinlikleri Açıkhava’nın
muhteşem atmosferinde izleyenleri büyüleyecek. 26 Eylül’de Nil Karaibrahimgil sahneye çıkacak. 28 Eylül gecesinde
Güldür Güldür Show, 29 Eylül’de Candan
Erçetin, 30 Eylül’de ise Ziynet Sali konser
verecek.

Harbiye Açıkhava’da “Tarkan Zamanı” için geri sayım başladı. Megastar Tarkan;
3-4-6-7-9-10-11 Eylül tarihlerinde Harbiye
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Her yıl heyecanla beklenen ve her biri birbirinden coşkuyla geçen
geleneksel Açıkhava konserleri kapsamında
yaz sonu müzikseverlerle buluşmaya ha-
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zırlanan Tarkan, 3-4-6-7-9-10-11 Eylül’de
sevenleriyle hasret giderecek. Megastar, iki
bölümden oluşacak konserlerinin ilk yarısı
için geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluşan ve yoğun ilgi gören Türk Sanat Müziği
albümü Ahde Vefa’da yer alan şarkılardan,
ikinci yarısı içinse sevilen pop şarkılarından
oluşan bir repertuvar hazırladı.

Dünyanın en önemli koreograflarından Fredrik Rydman’ın bir Tchaikovsky
klasiği olan Kuğu Gölü’nden uyarlayıp
modernize ettiği muhteşem gösterisi Swan
Lake Reloaded sadece 10 gösteri için
Türkiye’de... 07 - 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek
gösterinin dünya prömiyeri Stokholm’de
yapıldı ve Paris, Londra, Berlin, Frankfurt,
Essen, Moskova, Zürih ve Viyana dahil
dünyanın en önemli başkentlerini gezen
Swan Lake Reloaded gittiği her ülkede
sanatseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştığını belirtelim.

K Ü LT Ü R S A N AT

Tarkan hasret
giderecek

Yeni nesil
Kuğu Gölü
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Hain

Tür: Gerilim
Yönetmen: Susanna White
Oyuncular: McGregor, Stellan Skarsgård, Naomie Harris, Damian Lewis, Mark
Stanley
Senaryo: Hossein Amini, Yapımcı: Stephen Cornwell, Andrea Calderwood

Öğretmen Perry Makepeace (Ewan McGregor)
ve sevgilisi Gail Perkins (Naomie Harris) Fas’ta
tatilde bulundukları sırada Dima (Stellan Skarsgård)
adlı bir Rus’la tanışırlar. İlk bakışta dost canlısı bir
zengin gibi görünen adamın başka niyetleri olduğu
kısa zamanda anlaşılır, Dima Rus mafyasının bir
üyesidir ve patronu tarafından ölümüne karar
verilmiştir. Kendisi ve ailesini kurtarabilmek için
tek umudu, mafyanın Londra’daki bütün kara para

aklama faaliyetlerini İngiliz MI6 servisine sızdırarak
İngiltere’den korunma ve sığınma talep etmektir. Bu
amaçla Perry’e çok gizli bilgilerin yer aldığı bir disk
verir ve yetkililere iletmesini ister. Ancak bu masum
yardım, Perry’nin İngiliz gizli servisi ve Rus mafyası
arasında kalmasına ve hayatının tehlikeye girmesine neden olacak gerilimli bir yolculuğa çıkmasına
neden olacaktır. Hain filmi, John le Carré’ın 2010’da
basılan aynı adlı kitabından uyarlandı.

Jason Bourne

Tür: Aksiyon
Yönetmen: Paul Greengrass
Oyuncular: Matt Damon, Tommy Lee Jones,Alicia Vikander.
Planlanan Vizyon Tarihi: 29 Temmuz 2016

SİNEMA-DVD

Işıklar Sönünce

The Bourne Supremacy ve The Bourne Ultimatum filmlerinin yönetmeni
Paul Greengrass, CIA’in en ölümcül, eski ajanının karanlıktan çıkışını konu
alan Universal Pictures’ın Bourne serisinin yeni bölümünde Damon’a bir kez
daha yönetmen koltuğunda eşlik ediyor. Jason Bourne filminde Damon’a Alicia
Vikander, Vincent Cassel ve Tommy Lee Jones eşlik ederken Julia Stiles serideki
rolünü tekrar canlandırıyor. Robert Ludlum’ın yarattığı karakterlere dayanan
film, Greengrass ve Christopher Rouse tarafından yazıldı. 2004 yılında gözden
kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim
olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor.
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Tür: Korku, gerilim
Yönetmen: David F. Sandberg
Oyuncular: Teresa Palmer, Maria Bello, Alicia Vela-Bailey
Planlanan Vizyon Tarihi: 22 Temmuz 2016
Rebecca (Teresa Palmer) çocukluğunda ışıklar söndüğünde
yaşadığı korkuları artık geride bıraktığını düşünmektedir. Ancak erkek
kardeşi Martin de (Gabriel Bateman) ışıklar kapalı olduğu zaman
benzer bir şeyle karşılaştığını açıkladığında Teresa, çocukken yaşadığı
ve akıl sağlığını az kalsın kaybetmesine neden olacak kötü anılarla
yeniden yüzleşmesi gerektiğini anlar. Bu korkutucu varlığın bir şekilde
anneleri Sophie ile bağlantısı vardır ve Rebecca gizemi çözmeye yakın
olsa da hayatlarının, özellikle ışıklar söndüğünde tehlikede olduğunu
inkar etmenin artık mümkün olmadığını kavrayacaktır.
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Lanetli Anahtar
Tür: Korku, gerilim
Yönetmen: Hasan Gökalp
Oyuncular: Zeynep Buse Kale,
Hasan Gökalp, Ayça Büsküvütçü
Türk sineması, son yıllarda iddialı bir
giriş yaptığı korku ve gerilim dalında yeni
eserler kazanmaya devam ediyor. Lanetli
Anahtar da bir grup arkadaşın maceraları
eşliğinde akıyor. Filmde, bir grup arkadaş,

arkadaşlarına yardımcı
olmaya çalışırken kendi
başlarını içinden çıkılmaz bir belanın içine sokarlar. Kendisine
büyü yapılan arkadaşlarını kurtarmak
adına internetten indirdikleri büyü ve cin
yazılarını yakan genç grup çok tehlikeli
bir kabile olan Daktylos cinlerinin hedefi
haline gelir. İda Dağı’nda yaşayan Daktylos
cinlerinin en azgını olan Damanaus’un

gazabından hiç kimse kurtulamamıştır ve
Damanaus’un yeni hedefi de genç arkadaş
grubundan başkası değildir... Yönetmenliğini, senaristliği ve yazarlığını Hasan
Gökalp’in üstlendiği filmin başrollerinde
yönetmenin yanı sıra Zeynep Buse Kale,
Ayça Büsküvütçü ve Zeynep Ülkü Kam yer
alıyor.

DVD SEPETİ
l Remember (Hatırla)
Artık bunamanın pençesine iyice düşmüş olan Zev
Guttman (Christopher Plummer), New York’ta bir
bakımevinde yaşayan, Yahudi Soykırımı’ndan
kurtulmuş bir adamdır. Burada Max Rosenbaum
(Martin Landau) adlı bir başka Yahudi’yle tanışır.
Rosenbaum onu Auschwitz’teki günlerinden hatır-

l Başkalarıyla
Olmak
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l Milyoner Avcısı

Marilyn dendiği zaman herkesin
aklına Hollywood’un en çekici
ikonu gelir. O, iyi niyetli bir
diva, seksi vücut kıvrımları ve
küstah ama seksi gülüşüyle ilgi
çeken bir kadındı. Ayrıca film
yapmanın sınırlarını zorlayarak,
adımlarını takip eden aktristler
için bir öncü oldu. Kariyerin en iyi
komedi performanslarından birini
sergilediği Milyoner Avcıları’nda
Marilyn, kendisi gibi zengin koca
bulmak isteyen iki arkadaşı ile
Manhattan’ın çatı katında ev tutan
güzel ve genç bir manken olarak
izleyici ile buluşuyor.

SİNEMA-DVD

Jake ve Lainey ilk cinsellik
deneyimlerini üniversite
döneminde yaşamış fakat işler
sonradan pek iyi gitmemiştir.
Bu ikili on iki senenin ardından
bir destek grubunda karşılaşır;
her ikisi de ilk ilişkilerinden
sonra hep müzmin aldatan
olmuşlardır. Sağlıklı ilişkiler yaşamak için birbirlerine yardım
etmeye çalışırlar.

lamıştır, ikisinin de ailesini öldüren Nazi subayının,
Rudy Kurlander sahte adıyla Kuzey Amerika’ya
göç ettiğini anlatır. ABD ve Kanada’da 4 tane Rudy
Kurlander adlı insan vardır ve katilin bu 4 kişiden
biri olduğuna inanmaktadırlar. Max, Zev’i ikna
etmeyi başarır ve Zev, ailesinin katili olan Kurlander’i bulabilmek için zayıflayan hafızasına rağmen
beklenmedik sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkar.
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Vize muafiyeti şimdilik rafta

62. GÜN

Haziran ayında pek çok kurum ve kişinin
gündeminde kalan ‘vize muafiyeti’ rafa kalkmış
gibi görünüyor. Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin
Schengen Bölgesi’ne girişte vize muafiyeti için
şart koşulan 72 kriterden 7’sinin eksik olduğuna
işaret ediyordu. Avrupa Komisyonu, Türkiye
vatandaşlarına Schengen Bölgesi’ne girişte vize
serbestisi için tavsiye kararı almıştı.Vize muafiyeti ancak AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun
onayının ardından yürürlüğe girebiliyor. Geri
Kabul Anlaşması ve biyometrik pasaport da
eksikler arasında. Daha önce yerine getirilmeyen

beş madde arasında, yolsuzlukla mücadele,
ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün
sağlanması, AB ile hukuki işbirliğinin sağlanması
ve Terörle Mücadele Kanunu’nda (TMK) değişiklik
yer alıyordu.
Brüksel ile Ankara arasında varılan 18
Mart mutabakatının uygulanmasına ilişkin ikinci
değerlendirme raporunu Haziran’da açıklayan
AB Komisyonu’nun İçişleri ve Göçten Sorumlu
Üyesi Dimitris Avramopoulos, eksik kriterlerin
sayısının ‘teknik’ olarak arttığını açıklıyor. Zira
AB Komisyonu’nun vize muafiyeti için olumlu

görüş bildirdiği 4 Mayıs’ta iki kriter tarih nedeniyle fiilen uygulanma durumunda olmadığından
‘yerine getirilmemiş’ sayılmamıştı.
AB’nin TMK’da yapılmasını istediği
değişiklik, anlaşmanın en tartışmalı konusu
durumunda. Avrupa, konuda ısrarcıyken, Türkiye
geri adım atmıyor.
Öte yandan vize muafiyeti için belirtilen 1
Temmuz hedefini tamamen devreden çıkaran AB,
takvim konusundaki tavrını da muğlaklaştırdı.
Ankara, yeni hedefi Ekim 2016 olarak belirlemesine karşın, AB net bir tarih vermiyor.

Üçüncü yıldönümünde Gezi ruhu
Gezi Parkı Direnişi’nin üçüncü yıldönümü
olan 31 Mayıs’ta halk yine sokaklara çıktı.
İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelen bir
grup, ‘Gündoğdu Marşı’ söyleyerek Taksim
Meydanı’nda doğru yürüdü. Yurttaşların çoğu

6 l İSMMMO YAŞAM

protestolar esnasında hayatını kaybedenleri
anımsatmak amacıyla beyaz renkli kıyafetler
giydi.
Gezi Direnişi’nin yıldönümünde Mimarlar
Odası’na basın açıklaması sırasında yapılan

operasyon damga vurdu. Oda’nın Beyoğlu
şubesinin önünde de toplanan mimar ve
mühendisler de İstiklal Caddesi’ne çıkarken
yaşanan gözaltılar, kısa süre sonra serbest
bırakmayla sonuçlandı.

MAYIS - HAZİRAN 2016

7 saat uyuyana
para ödülü
Amerikan sigorta şirketi Aetna’da gece iyi bir
uyku çekmenin maddi karşılığı var. Uykusuzluğun
personelin performansına etkilerinden endişe eden
ABD şirketi Aetna, çalışanlarının her gece en az 7
saat uyumaları karşılığında ödül veren bir plana
imza atmalarını teşvik ediyor.
Bu plana katılan Aetna personeli en az 7 saat
uyudukları her 20 gece için 25 dolar kazanabiliyorlar. 12 aylık sürede en fazla 300 dolarlık bir üst limit
bulunuyor.
2009’da başlatılan programa geçen yıl 25
bin personelin 12 bini katıldı. Bu sayı 2014’te 10
bin civarındaydı. Çalışanlar şirketin bilgisayarlarına
bağlı bir bileklikle uykularını otomatik olarak
kaydedebildikleri gibi manuel olarak da her gece
uyku saatlerini kayda geçirebiliyor. Spor yapan şirket
çalışanlarına ek fon sağlanıyor.

Uzun süreli antibiyotik süper akne demek
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62. GÜN

Doktorların akneye karşı antibiyotik tedavisini
uzun süre devam ettirmeleri halinde, antibiyotikten etkilenmeyen bir akne türü gelişebileceği uyarıları yapılıyor.
Bu durumda ortaya çıkan yeni “süper akne” türünü
antibiyotikle tedavi mümkün olmayacak.
Bu konuda antibiyotik tedavisi üç ay içinde cevap
vermiyorsa, hastanın bir cildiye uzmanına gönderilmesi
tavsiye ediliyor. Britanya Cilt Hastalıkları Uzmanları Yıllık
Konferansına sunulan bir çalışma, ülkede akne tedavisi
görenlerin, ortalama altıbuçuk ay boyunca antibiyotik
tedavisi denendikten sonra bir uzmana sevkedildiğini
ortaya koydu.
Akne ciltte beyaz iltihaplı ya da siyah noktalı
başveren sivilceler diye tarif edilebilecek çok yaygın bir
cilt sorunu.
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l Yazar: Elif Şafak l Yayınevi: Doğan Kitap
l Sayfa sayısı: 418 Elif Şafak, bu kez okurlarını Şirin, Mona ve Peri’nin hayatına

davet ediyor… Onlar, günahkâr, inanan ve şaşkın. Böylesine farklı üç genç kadın nasıl
bir araya gelebilir? Arkadaş olabilirler mi sahi? Hatta kız kardeş? Tanrı, bilim, kimlik,
aidiyet, Doğu-Batı tartışmalarının tam ortasında hiç kimselere benzemeyen, karizmatik
bir adam, sarsıcı bir skandal ve sıra dışı bir aşk… Yarım kalan ve seneler sonra yeniden canlanan… Sağlam olay örgüsüyle inanca, inançsızlığa, arayışa, farklı kadınlara
ve aşka dair baş döndürücü bir yolculuğa çıkaran yazar, “Havva’nın Üç Kızı” Türkiye ile Avrupa, dün
ve bugün arasında gidip gelen güncel bir hikâye anlatıyor. Roman, “Yüzyılımızın en çok tartışılacak
konularından birini kışkırtıcı kahramanlar aracılığıyla ele alan, temposu hiç düşmeyen, kolay kolay
unutamayacağınız bir roman” olarak nitelendiriliyor.

Muazzam Muazzez

l Yazar: Sedef Kabaş l Yayınevi: Asi Kitap
l Sayfa sayısı: 198 Bir asrı aşan ömrünü Türkiye’nin aydınlanmasına

adayan Muazzez İlmiye Çığ, Sümeroloji ve Hititoloji alanlarındaki çalışmaları
ile binlerce yıla dayanan tarihsel mirasımızın korunmasında büyük rol oynadı.
Yazdığı kitaplar ile ‘tarih sıkıcıdır’ inancını yerle bir ederek, tarihi geniş kitlelere
sevdirmeyi başardı ve ülkemizdeki modern-laik eğitimin öncülerinden biri
oldu. Sedef Kabaş’ın kitabı, Muazzez Hanım’ın bir filme benzettiği yaşamına,
mücadele azmine tanıklık ederken fonda hem tarihi gerçekleri, hem de hayata
dair müthiş öğretileri kimi zaman şaşkınlık kimi zamanda gülümseyerek okutmayı hedefliyor.
Kitap “Bu kitap; 103. doğum yıldönümünde “Muazzam” bir cumhuriyet kadınına, Muazzez İlmiye
Çığ’a bir saygı duruşu” olarak kendini anlatıyor..

Oz

KİTAP

l Yazar: Adam Fawer l Yayınevi: A.P.R.I.L Yayınevi
l Sayfa sayısı: 381 Son dönemin en ilginç kitaplarından biri OZ.

İnsanları, kendilerini yeniden keşfetmeye davet ediyor yazar. Kitabın tanıtımı
şöyle yapılıyor: “Doroty ilk defa öldüğünde on iki yaşındaydı. En azından bana
söylediği buydu. Delirdiğini düşünmüştüm ama şimdi ona inandığım için esas
deli ben miyim diye merak ediyorum. Öyleysem bunların hiçbirinin önemi yok
demektir. Ama değilsem… Eh, o zaman dünya benim düşündüğüm gibi bir şey değil demektir.
Üstelik tek bir dünya yok… Kafanız karıştıysa canınız sıkılmasın. Benimki de karışmıştı. Okuyun,
anlayacaksınız. Sonra karar verirsiniz: Ben mi delirdim yoksa siz mi? Hortum seni sürükledi. Şimdi
hikâyeye baştan başlayacaksın. Aklını, kalbini, duygularını karıştıracak bir dünyayla karşı karşıyasın… Bu diyarda gündüzler karanlık turuncu, güneş siyah, geceler bembeyaz. Büyünün yerini
bilim aldı. Hatırladığın herkes, her şey artık çok daha güzel, korkunç, acımasız…”
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l Havva’nın Üç Kızı
l Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
l Muazzam Muazzez
l Oz
l Gözyaşı Konağı: Ada, 1876
l Beyin: Senin Hikâyen
l Gerçek Hesap Bu!
l Senden Sonra Ben
l 50 Muhteşem Kısa Hikâye
l Ela Gözlü Pars Celile
l Incognito: Beynin Gizli Hayatı
l Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?
l Büyüleyici Bağırsak

ŞİİR
BÜYÜK ACILAR
Yüzümden firar etti gözlerim
Şimdi bir denize bakıyorlar
Dört duvar arasında kalmışım
Yanımdakiler öyle diyorlar
Kafamı çarptığım ranzanın demiri
Ciğerlerimi emen soğuk duvar
Saçımdaki karları çoğaltmışım
Yanımdakiler öyle diyorlar
Görüş günüm olmadı henüz
Daha yeni başlıyor büyük acılar
ve daha epey ağrıyacakmışım
Yanımdakiler öyle diyorlar
Seni görmeyeceğim artık
Zaten tamamlanmıştı anılar
İhtimal sabah alınırmışım
Yanımdakiler öyle diyorlar
Gözlerime iyi bakarsın umarım
Günde milyonlarca kez seni ararlar
Diğer tüm hisleri bırakmamışım
Yanımdakiler öyle diyorlar
Yanımdakiler öyle diyorlar

YUSUF HAYALOĞLU
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l Remzi Kitabevi (Haziran 2016)

Havva’nın Üç Kızı

EN ÇOK SATANLAR

Gözyaşı Konağı:
Ada, 1876

l Yazar: Şebnem İşigüzel l Yayınevi:
İletişim Yayınları l Sayfa sayısı: 250

Gencecik bir kadın, karnında bebeği, kederli ve mağrur,
Büyükada’ya geliyor. Kaderden, ayıp arayan gözlerden,
hayata hükmeden erkeklerden uzağa… Bir yanda ahlaka hürmet ve fikri mukaddes masalları, diğer yanda
kıpır kıpır hürriyet meseleleri… Şebnem İşigüzel, neşeli, aşk dolu, hayat dolu
bir romanla yeni bir ses katıyor, sesine… Kitap şöyle başlıyor: “76 yılı baharında
gayrimeşru bebeğimi doğurmak üzere evin erkeklerinden habersiz Büyükada’ya
gönderildim. Yanıma Bedriye Kalfa’yı verdiler. Evin kadınları baba ve ağabeyime
küçük bir hikâye takdim ettiler. Para kazanma hırsıyla yaşayan babam yokluğumu dikkate alacak vaziyette değildi zaten. Sadece ağabeyim bir süre uzaklarda
olacağımı duyunca şaşırmış. Sofrada kızılcık hoşafını kaşıklarken bir an donup
kalmış. Ona öyle anlatıldığı üzere, güya, talihsiz bir kaza neticesinde saçlarım
tutuşup yandığından, Bedriye Kalfa ile halamın Beyazıd’daki konağına gideceğime,
bu sayede kendimi biraz olsun toparlayacağıma inanıvermiş.”

Terapi
Defteri
l Yazar: Deniz Bolsoy
Erdem l Yayınevi:
İş Kültür Yayınları
l Sayfa sayısı: 212
Hayatında radikal değişiklikler yapmak isteyenler
için yol gösterici, ufuk açıcı nitelikte olan kitap,
herkese “Üç kişi yanlış anlayacak diye doğru
anlayacak yüz kişiden kendinizi mahrum etmeyin”
diye sesleniyor. Yazar, değişim ve gelişmenin sonu
olmayan bir yolculuk olduğunu savunurken “Nirvana’ya kadar yolu var. Önemli olan hayatın en temel
alanlarında doyum duygusunu hissediyor olmanız.
Kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük,
mutsuzluğu kanıksamak. Hayatınızı, istemediğiniz
şeylerden kaçarak geçirmeyi de seçebilirsiniz, istediğiniz şeylerin arkasından giderek de…” diyor.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Savaş Pilotu
Yazar: Antoine de Saint-Exupery
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 176
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Yazar: Hans Christian
Andersen
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 96
Üç ilginç masalın yer aldığı kitabı resimleyen Quenin Greban.
Parmak Kız, Küçük Denizkızı,
İmparator ile Bülbül… Bu üç
renkli masal, Andersen’in en
yaygın ve en çok okunan masalları arasındadır. Bu masallar ebeveynle birlikte okunduğunda da çocukları düşler
aleminde keyifli bir yolculuğa çıkaracaktır...

KİTAP

Antoine de Saint-Exupéry, Gece Uçuşu adlı kitabında kendi
deneyimlerine de dayanarak, Patagonya, Şili ve Paraguay’dan
Arjantin’e gece uçuşları yapan kahraman pilotların dünyasına
davet etmişti. Bu kez II. Dünya Savaşı’nın en zor günlerinde keşif
uçuşuna gönderilen pilotların gözünden, savaşın anlamsızlığını,
insanı sevmenin yüceliğini, ölüm karşısında hissedilen duyguları
büyüleyici bir dille romanlaştırdı.

Andersen Masalları
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Bir artırılmış gerçeklik
(AR) oyunu olan ve
bütün dünyayı etkisi
altına alan Pokemon
Go’nun rakipleri
de var. ‘Ingress’,
‘Zombies, Run!’, ‘Real
Strike’ bunlar arasında.
Bu oyunların hepsi
sizi gerçek hayata
karıştırıp sokağa
çıkartıyor.

Oyun zevkinizi ARtırın

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son
dönemde Pokemon Go çılgınlığı yaşıyoruz.
Akıllı telefonlar üzerinden oynanabilen bir
artırılmış gerçeklik (AR) oyunu olan Pokemon
Go, kısa sürede bir fenomen haline geldi. iOS
ve Android platformlarında indirilip oynanabiliyor. Şu anda Türkiye’de henüz resmi
olarak kullanılamıyor. Oyun severler biraz da
güvenliklerini riske atarak farklı yollardan bu
oyunu oynamayı seçiyor. Konum bilgisi kullanarak gerçek hayata entegre olması pek çok
kişinin ilgisini çekiyor. Güvenliğinizi tehlikeye
atmadan oynayabileceğiniz Pokemon Go’ya
rakip AR oyunları toparladık.
l INGRESS: Google’ın sahip olduğu
Niantic, oyunun ilk beta versiyonunu 2012
yılında Android için çıkardı. 2014 yılında ise
iOS’a geldi. Oyun, Google Maps’in altyapısını
kullanıyor. Dünya üzerindeki bina, heykel,
tarihi ve sanatsal eserlerle sanal bir dünyayı
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birleştiriyor. Oyunu oynayabilmek için sokağa
çıkıp gezmek ve portal adı verilen bu yapılara
ulaşmak gerekiyor.
l REAL STRIKE: Yii International
tarafından geliştirilen bu mobil oyun, bir
askeri üssü gerçek hale getiriyor. Birinci şahıs
nişancıyı-FPS gerçek dünyaya taşıyor. Gerçek
yaşamınızı üç boyutlu silahlarla donatıyor ve
bu 25 silahtan birini seçiyorsunuz. Ateş açma,
silahı yeniden doldurma ve animasyonları
çok hassas ve güzel. Mücadele araçları gece
görüşü, termal görüş ve daha fazlasını içeriyor.
FPS tarzı oyun sevenler için ideal. Fakat şu
anda sadece iOS platformunda var.
l LIFE IS CRIME: Pokemon Go’ya
benzeyen diğer oyunların aksine Life is Crime,
çeteler ve suçlularla ilgili gerçek konsept
üzerine kurulu. Kötü adam tiplerini izlemeyi
sevenler bu oyuna bayılacak. Bu oyunda,
oyuncular seçtikleri bir çeteye giriyor ve oyunu
oynayanlarla canlı olarak sohbet edebiliyor.
Ödül kazanmak için görevleri tamamlıyor

ya da toprak kazanmak için diğer çetelerle
savaşıyorsunuz.
lZOMBIES, RUN!: Sağlık ve formda kalma kategorisinde yer alan bir artırılmış
gerçeklik oyunu. Ücretsiz oyun; fitness, koşu
ve jogging yaparken eğlenmek isteyenleri
hedefliyor. Temelde bu uygulamada pek çok
farklı misyon var. Çevrenizdeki zombilerden
kurtulmak için koşmanız gerekiyor. En iyi ses
efekti için kulaklık takmanız lazım. Etkileyici
sesleri ile başarılı bir oyun ve eğlenceli bir
sağlık uygulaması.
l PARALLEL KINGDOM MMO:
Krallar ya da krallıklar çağlarını yaşatan
tarzda oyunları sevenlere hitap ediyor.
Mobil lokasyon tabanlı, artırılmış gerçeklik ve
MMORPG (Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma
Oyunu) oyunu. Gerçek dünyanın içinde bir sanal dünya yaratıyor. Olduğunuz yerde macera
aramanıza ve canavarları öldürmenize izin
veriyor. Savaşçıları da içeren aktiviteler için
bulunduğunuz lokasyon sahanız haline geliyor.
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HP SPECTRE 13 TÜRKİYE’DE
HP Spectre 13 laptop, İstanbul Kanyon
Alışveriş Merkezi Harvey Nichols mağazasında
satışa sunuldu. Bir AAA pilin kalınlığını geçmeyen ve
yalnızca 1.1 kg ağırlığındaki HP Spectre 13, bakır
tonlarının ağırlıkta olduğu şık tasarımı ve yüksek
performansıyla dikkat çekiyor. Modayla teknolojiyi
birleştiren laptop, ince görünümüne karşın karbon
fiber yapısıyla dayanıklı olma özelliğine de sahip.
Dokuz buçuk saate yakın pil ömrü sunan
Spectre 13, Corning Gorilla özellikli Full HD IPS
ekranıyla fotoğraf düzenleme, sunum hazırlama
ya da film izleme gibi amaçlar için görüntüleme

SONY’DEN YENİ
CEP MODELİ

deneyimi sunuyor. Cihazın 6’ncı nesil Intel Core i5
ve i7 işlemcileri ve SSD depolama birimi yüksek
performansı sağlıyor.

GÜNEŞTEN GELEN ŞARJ
Tatil mevsiminin gelmesi ile
birlikte dışarıda geçirilen süre artarken, akıllı telefonların ve tabletlerin
hızla tükenen şarjları, gidilen her
yerde elektrik prizine bağlı bir yaşam
sürmeye neden oluyor. SBS tarafından
geliştirilen Solar Powerbank, güneş
enerjisi ile şarj olan yapısı ile priz
arama derdine son verirken, yazın
kavurucu sıcaklarını da avantaja çeviriyor.
5000 mAh’lik güçlü yapısı ile telefonların
yanı sıra tabletleri de şarj edebilen SBS Solar
Powerbank, üzerinde yer alan mikro paneller

sayesinde güneş enerjisini elektrik enerjisine
dönüştürüyor. Elektrik ile çalışan powerbank
ürünleri gibi enerjiyi depolayabilen ürün, bu sayede
sadece güneş altında değil, kapalı ortamlarda da
kullanılabiliyor.

Asus Republic of Gamers (ROG), devasa çoklu oyunculu oyunlar
(MMO) için optimize edilmiş kablolu/kablosuz oyuncu faresi Spatha’yı
tanıttı. ROG Spatha, 8200 DPI hassasiyeti ve 12 programlanabilir tuşuyla
ön plana çıkıyor. Magnezyum alaşımlı kasası, kolay değiştirilebilen soket
tasarımlı sol ve sağ tuşları ve kişiselleştirilebilir RGB LED ışık efektleri var.
Kablolu modda kullanıldığında endüstri lideri 2000Hz polling oranıyla akıcı
ve anlık imleç tepkisine sahip. İçerisinde farenin sol tarafına yerleştirilmiş
altı adet ile toplamda 12 programlanabilir tuşa sahip olan ROG Spatha, tüm
komutları kullanıcının parmak uçlarına getiriyor. 20 milyon tıklama ömrüne
sahip. Artırılmış dayanıklılık, tepkisellik ve hızlı geri dönüş sağlıyor.
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TEKNO-YAŞAM

OYUNLARA ÖZEL FARE

Sony Xperia E5, duyarlı
kamerası, şık tasarımı ve iki
güne kadar dayanan pil ömrü
ile Türkiye’de satışa çıktı.
İnce yapısı ve tasarımı ile ele
rahat bir şekilde oturan cihaz,
MediaTek MT6735 işlemciden
güç alıyor. MicroSD kartın 200
GB’ye kadar artırılabilen geniş
belleği sayesinde içerikleri indirmek ve saklamak çok kolay
hale geliyor. Büyüleyici kareler
elde etmenize yardımcı olan
yüksek kalitedeki 5 MP ön
ve 13 MP arka kamerası ile
nesneyi ve fotoğrafın nerede
çekildiğini algılıyor. Otomatik
Görüntü Tanıma özelliği,
koşulları analiz ederek yüksek
kalitede fotoğraflar sunmak
üzere ayarları otomatik olarak
düzenliyor. Grafit siyah ve
beyaz renk seçenekleri ile gelen
Xperia E5, 999 TL satış fiyatına
sahip.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

KAYSERİLİ

POZİTİF HABER

Bir gün adamın biri otele gitmiş. Otelde
akşam yemeği yerken garson yanına yaklaşmış
ve sormuş:
- Bir emriniz var mıdır?
Garson o kadar güzel işini yapıyormuş ki
adamın dikkatini çekmiş ve garsona sormuş:
- Nerelisin ve bu otelde kaç yıldır çalışıyorsun?
Garson hemen cevap vermiş:
- Kayserili ve on yıldır oteldeyim.
- On yıldır bu oteldesin ve oteli hala
üzerine geçiremedin mi?
Bizim Kayserili derin bir nefes çekmiş.
- Ah sorma dayı sorma... Bu otelin sahibi
de Kayserili ondan geçiremedim.

Adam kısa bir süre önce ayrıldığı evine telefon açar, bahçıvana sorar:
-Nasıl her şey yolunda mı?
- Yolunda. Yalnız, küreğin sapı kırıldı onu tamir etmeye çalışıyorum. Köpeğinize mezar kazarken,
zorlamışım bu yüzden kırıldı.
- Nee! Köpeğim öldü mü?
- Havuza düştü öldü.
- Benim köpeğim çok iyi yüzerdi; nasıl havuzda ölür?
- Ama havuzun suyu boşalmıştı, betona çakıldı; bu yüzden hayatını kaybetti.
- Daha havuzu yeni doldurtmuştum. Neden boşalttınız?
- Biz değil itfaiyeciler boşalttı. Çünkü evdeki yangını söndürmek için ilâve suya ihtiyaç duydular.
- Evde yangın mı çıktı?
- Evet efendim. Annenizin vefatı dolayısıyla çok sayıda insan geldi. Bir sigara izmaritinden kâğıtlar,
ardından da perde tutuşmuş. O kalabalıkta farkına varamadık.
- Annem nasıl öldü? Sapasağlamdı.
- Haklısınız. Biz de şaşırdık ama sizin yatak odanıza bir şey bakmaya girmiş. Yatakta karınızla en
yakın arkadaşınızı görünce kalbine inmiş.
- Yahu hiç pozitif bir haber yok mu? Bunaldım.
- Olmaz olur mu, var. Geçen gün siz AIDS testi yaptırmıştınız ya... İşte onun neticesi pozitif çıktı.

MİZAH

KAYNANA
Temel kaynanasıyla birlikte Avrupa gezisine çıkacaktı. Arkadaşı Dursun sorar:
-Yahu sen hep kaynanandan yakınıp
durmaz mıydın?
Şimdi de Avrupa gezisine mi çıkarıyorsun?
-Ne yapayım Dursun, sık sık Avrupa’yı
görmeden Allah canımı almasın deyip duruyor.
Benimki de bir umut işte.
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AKILLI İNSAN

Bir bilgeye sormuşlar:
- Bir insanın zekasını nereden anlarsınız?
- Konuşmasından, diye cevap vermiş.
- Ya hiç konuşmazsa, demişler.
- O kadar akıllı insan yoktur ki...
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l Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü
açar.
l İnsan en çok kaçtığı şeyden asla kurtulamıyor.
l Bazen gerçek duymaya ihtiyacımız olan son şeydir.
l Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman
olma.
l Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.
l Çocuklarınıza zengin olmayı değil, mutlu olmayı
öğretin.
l Asla vazgeçmeyin, kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir.
l Acı veriyorsa geçmiş geçmemiş demektir.
l Sessizlikle cehaleti, sakinlikle kabulü, şefkatle zayıflığı asla karıştırmayın.
l Bir şeyi kaybedeceğinizi anladığınız zaman çok
seversiniz.
l Beni mahfeden şey, bana yalan söylemiş olman değil,
sana bir daha inanmayacak olmam.
l Bütün büyük yanlışların altında gurur yatar.
l Aynı dili değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir.
l Cesareti olmayanın hep bir bahanesi vardır.
l Kötümserlik kanserden daha tehlikeli bir hastalıktır.
l Pahalı parfümleri bir kenara bırakın insan güven
kokmalı.
l İyi insan ol ama bunu ispat etmek için vakit harcama.
l Hayatta en güzel hediye zamandır. Kime harcadığınıza dikkat edin.
l Fedakarlık denilen şey başkaları için yaptıklarınız
değil kendiniz için yapmadıklarınızdır aslında.

İKİ KULAK

Doktor akıl hastasına sorar:
-Bir kulağını kessem ne olur?
Canım yanar.
- Ya iki kulağını kessem ne olur?
- O zaman iyi göremem.
- Peki ama neden?
- Nedeni var mı canım, iki kulağımı da kesersen gözlüğümü nereye takacağım?
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NEREYE
Nasreddin Hoca bir gün eşeğine binmiş. Eşeğin inadı
tutmuş. Bir türlü eşeğin başını gideceği yöne çevirememiş.
Bunu gören komşusu:
-Nereye gidiyorsun Hocam, diye sormuş.
Hoca da:
- Eşeğin istediği yere, demiş.

SUÇLU

Hakim suçluya sorar:
- Bu adamı niçin dövdün.
-Bana su aygırı, dedi efendim.
- Ne zaman?
- Bir yıl önce.
- Ama sen onu yeni dövmüşsün.
- Su aygırının ne olduğunu ilk defa bu hafta öğrendim de.

GENÇ DEVE

Genç deve annesine sormuş:
- Anne niye bizim ayaklarımız bu kadar büyük?
Anne cevap vermiş:
- Çölde kuma batmamak için.
Genç deve tekrar sormuş:
- Peki kirpiklerimiz niye bu kadar gür?
Anne tekrar cevap vermiş:
- Çölde kum fırtınalarında kum kaçmasın diye.
Merakı yatışmamış olan genç deve bir soru daha sormuş.
- Bizim niye hörgüçlerimiz var?
Anne deve sabırla yanıtlamış:
- Çölde çok uzun süre susuz idare edebilmek için suyu
hörgüçlerimizde depolarız.
Sonunda dayanamayan genç deve sormuş:
- Peki biz hayvanat bahçesinde neden duruyoruz?

Cevaplar

ANLAMLI SÖZLER

1-Suya düşer ıslanmaz, ateşe düşer
yanmaz.
2-Uzundur ip değil, ısırır köpek değil.
3-Yazın açar, kışın solar çok da güzel
kokar.
4-Hat dedim hut dedim git şuraya yat
dedim.
5-Arşın ayaklı burma bıyıklı.
6-Horul horul uyur, mırıl mırıl konuşur.
7-Altı deri üstü deri içinde bir avuç
darı.
8-Aşağı inerken kıkır kıkır yukarı
çıkarken şıkır şıkır.
9-Geceleri kaparız, sabahları açarız.
1-Güneş
2-Yılan
3-Çiçek
4-Süpürge
5-Tavşan
6-Kedi
7-İncir
8-Su kovası
9-Perde

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

ÇOCUK
BİLMECELERİ

ESKİ KANUN
Öğretmen:
- Çocuklar biliyor musunuz? Dünya
üzerinde yer çekimi kanunu sayesinde duruyoruz.
Öğrenciler:
- Peki öğretmenim, bu kanun
kabul edilmeden
önce nasıl
duruyorduk?
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15
SOLDAN SA⁄A

detli
irbiibaüçük
yol mc›s›
. 11.
. 12.
araKu-

1. Sinek - Bir kumar oyunu. 2. Giysilerin buruﬂukluklar›n› gideren alet - Etçil. 3. Eﬂlik etme - Vücudun belden aﬂa€› bölümlerini temizlemekte kullan›lan tuvalet arac›.
4. Hayvan›n erkekli€ini gidermek - Toplumu kaplayan ani dehﬂet duygusu. 5. Cetvel
türü - Yerindelik - Radyumun simgesi. 6. ‹yice yanarak ateﬂ durumuna gelmiﬂ odun
ya da kömür parças› - Ç›ng›rak - Endonezya’n›n plaka iﬂareti. 7. Namlusu yivli k›sa
ve hafif tüfek. 8. Amerikan pamu€u - Yurdumuzda bir da€. 9. Örnek, kal›p - At›ﬂ talimlerinde hedefi bile vuramama. 10. Kedi, köpek yavrusu - Banyoda ya da denize
girerken giyilen bir tür baﬂl›k - Yi€it. 11. Tellürün simgesi - Belli, aﬂikar - Bir nota.
12. Belli bir tona ba€l› olmadan yap›lan beste - K›rma, melez. 13. Belirti - Amerikan
yap›s›, denizden karaya balistik stratejik güdümlü mermi tipi. 14. ‹lave - Tahmini Afrika’da ›rmak. 15. Elektrik ampulünün yivli bölümü - Samanla kar›ﬂ›k tah›l.

vcivadinme.
osuhafif
ümk. 8.
Datlçesi
erin
niﬂ-

1. Yüreklilik, cesaret - Bir tür ince meﬂin - Bir besin maddesi. 2. Piston - Hareket
olaylar›n› inceleyen bilim dal›. 3. ‹çine sofra tak›mlar›n›n kondu€u dolap - Afrika’da
yaﬂayan antilop türü - Basit ﬂekerlerin genel ad›. 4. Deniz ordusunda bir aﬂama Yaﬂamsal s›v› - Baﬂl›ca içece€imiz. 5. Pinti - Tabaklanm›ﬂ ceylan derisi - Suni. 6. Baﬂa kakma - Kabu€u dü€me ve süs eﬂyas› yap›m›nda kullan›lan deniz kabuklusu. 7.
Uzun konçlu, kapal› ayakkab› - Bebeklere süt içirmeye yarayan emzikli ﬂiﬂe - Mikroskop cam›. 8. Avrupa Birli€i’nin simgesi - Uzun gagal› deniz kuﬂu - S›vac› aleti. 9.
Davran›ﬂlar› kaba olan - Türk müzi€inde bir makam. 10. Do€u Anadolu’da bir göl Hindistan’da küçük mihracelere verilen san - Özen. 11. Canl› - Arapçada ben - Ad.
12. ‹ri yaprakl› palmiye türü - Kanat takarak uçan mitolojik insan - Bir nota.

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Cibin-Makara. 2. Ütü-Etobur. 3. Refakat-Bide. 4. Enemek-Panik. 5. Te-‹sabet-Ra. 6. Kor-Zil-Ri. 7. Karabina. 8.
Akala-Ekecek. 9. Kip-Karavana. 10. Enik-Bone-Er. 11. Te-Ayan-Si. 12. Atonal-Metis. 13. ‹z-Polaris. 14. Ek-SanalNil. 15. Duy-Malama.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Cüret-Vaketa-Et. 2. ‹tenek-Kinetik. 3. Büfe-Okapi-Oz. 4. Amiral-Kan-Su. 5. Nekes-Rak-Yapay. 6. Takaza-Abalon.
7. Bot-Biberon-Lam. 8. Ab-Pelikan-Mala. 9. Kubat-Neveser. 10. Arin-Raca-‹tina. 11. Diri-Ene-‹sim. 12. Areka‹karos-La.

K O L A Y

Z O R

Ç Ö Z Ü M
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Akala-Ekecek. 9. Kip-Karavana. 10. Enik-Bone-Er. 11. Te-Ayan-Si. 12. Atonal-Metis. 13. ‹z-Polaris. 14. Ek-SanalNil. 15. Duy-Malama.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Cüret-Vaketa-Et. 2. ‹tenek-Kinetik. 3. Büfe-Okapi-Oz. 4. Amiral-Kan-Su. 5. Nekes-Rak-Yapay. 6. Takaza-Abalon.
7. Bot-Biberon-Lam. 8. Ab-Pelikan-Mala. 9. Kubat-Neveser. 10. Arin-Raca-‹tina. 11. Diri-Ene-‹sim. 12. Areka‹karos-La.
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- Gülmece - Boyun e€en. 10. Tantal›n simgesi - Elma, armut gibi meyvelerin
kurutulmuﬂu - Küçük bal teknesi. 11. Dul kad›nlar - Bir tür palmiye - Geniﬂlik. 12. ‹skambilde ispati - Güven.

12. ‹ri yaprakl› palmiye türü - Kanat takarak uçan mitolojik insan - Bir nota.

En.

YUKARIDAN AFIA⁄IYA

KARE BULMACA
SOLDAN SA⁄A
1. Beﬂiktaﬂ-Tez. 2. Anafartalar. 3. Nema-Elti-As. 4. Aza-Ana-Cami. 5. Mor-Mke-in. 6. Karaman-Kle. 7. Po-Ale‹ma. 8. Alim-Radika. 9. Diyakoz-Ri. 10. Avare-Asalet. 11. Za-Amir-Haki. 12. Kelebek-Zam. 13. Yas-Natura. 14.
Enir-La-Et. 15. Defo-Etamin.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA
1. Banaz-Palaz-Yad. 2. Enez-Kol-Vaka. 3. ﬁamama-‹da-Esef. 4. ‹fa-Oramiral-No. 5. Ka-Aral-Yemeni. 6. TrenMera-‹bare. 7. Atlama-Akaret. 8. ﬁat-Knidos-Kula. 9. Lice-Mizah-Ram. 10. Ta-Kak-Laza. 11. Eramil-Areka-En.
12. Sinek-‹timat.
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SUDOKU

İSMMMO HABER

Yeni dönemde de
çağdaş ve demokrat!

8 l İSMMMO YAŞAM

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası’nın 28-29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan seçimin
galibi; rakiplerine büyük fark atan Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği oldu. Türkiye’nin en büyük
akademik meslek odası İSMMMO seçimlerini Yücel
Akdemir liderliğindeki Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Birliği (ÇDMB) kazandı. Beş grubun katıldığı seçimlerde
kullanılan 15 bin 789 oyun 8 bin 413’nü Yücel Akdemir
liderliğindeki ÇDMB grubu aldı. Diğer dört grubun
toplam oyları ise 7 bin 163’te kaldı. Türkiye’de başka
odalarda olmayan nisbi temsil sisteminin geçerli olduğu
seçim sonuçlarına göre 9 kişilik İSMMMO yönetimine
ÇDMB dışındaki farklı grupların listelerinden yalnızca 3
kişi girebildi.
Oda seçimlerinden sonra oluşan yeni yönetim
kurulu görev dağılımını yaptı. Yücel Akdemir Başkan,
Erol Demirel Başkan Yardımcısı, Orhan Sarıgene Oda
Sekreteri, Cemile Kuzu Oda Saymanı olarak görev
yapacak. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ise Ali Haydar
Tunç, Gülgün Öztürk, Adem Çalışkan, İbrahim Balcıoğlu
ve Turgay Kanarya olarak belirlendi. İSMMMO’dan
yapılan yazılı açıklamaya göre, Denetleme Kurulu’nun
Başkanı Nadir Hikmet Güneş olurken üyeler Aysel
Tümer ve Halil İbrahim Avcı’dan oluştu. Disiplin Kurulu’nun Başkanı Ayhan Çorapçı, üyeler ise Çiçek Yağmur,
Mithat Erdoğan, Alim Karataş ve Taner Yüceur şeklinde
sıralandı.
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Yahya Arıkan, Onursal Başkan!

HAYALLER GERÇEK OLDU
Yahya Arıkan ve ekibinin yola çıktıklarında
3-5 dosttan başka bir de hayalleri vardı. Önce bir
yokuşun üzerindeki Fındıklı’daki oda binası kuruldu;
ardından Kurtuluş’taki dev eser geldi. Hep “Daha
iyisini nasıl yaparız da nasıl mutlu oluruz” diyerek
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gecesini gündüzüne katan Arıkan ve ekibinin parolası
“Aydınlık için, insanlık için, barış için, özgürce yaşamak için, meslek için” çalışmaktı.
İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı Yahya
Arıkan, 26 yıllık süreci ise tüm alçakgönüllülüğüyle
şöyle özetliyor:
“26 yıl geçti aradan. Başlarken hiçbir şeyimiz
yoktu. Yüreğimizden ve inancımızdan başka... Tıpkı
bu ülkeyi kuranlar gibi. Yokluktan Cumhuriyeti
kurdular. Bugün burada bir aradaysak, kadın-erkek
birlikte yol yürüyorsak, bu ülkeyi kuran Mustafa
Kemal ve arkadaşlarına borçluyuz. Her türlü engellere rağmen ülkemizin ve mesleğimizin sorunlarına
çözümler ürettik. Bunları yayınladık; toplumla paylaştık. Günü geldi haykırdık meydanlarda. İlericiliğin
temel felsefesi insana yatırımdır. Değerli arkadaşlar
biz bunu başardık.”

NELER YAPILDI?
İSMMMO’da 26 yıldır nelerin yapılıp başarıldığına gelince… Arıkan ve ekibinin ilk işi “katip”

imajını silmek oldu. Ardından kurumsal altyapıları
oluşturup mesleki eğitimde markalaşmak vardı.
Sempozyumlar, eğitimler mesleğe ışık tuttu. Hep
bilgiyi paylaşmak ön plandaydı. Tek düzen hesap
planı ile ortak dil oluşturuldu. Süreli yayınlara ücret
ödemekten meslektaşın kurtulması sağlandı. Enflasyon düzeltmesi başarıyla uygulandı. Yenilikçi anlayış
bilişimle birleşti. Teknolojik gelişmeler hep takip edildi
ve anında meslek için uygulandı. Web tabanlı muhasebe ilkesi oluşturuldu. Kurumsallaşma modelleriyle
gelecek vizyonu saptandı, uygulamaya konuldu.
İSMMMO Akademi ile daha fazla uzmanlaşmanın yolu
açıldı. E-enstitü ile eğitimler daha da güçlendi. Mekan
ve zaman kavramı bu sayede ortadan kaldırıldı ve
interaktif web sitesi ile her yerden ulaşıma açıldı.
Bayrağı Yücel Akdemir’e devreden İSMMMO
Kurucu Onursal Başkanı Yahya Arıkan, “Mesleğimiz
için, ülkemiz için yürüyeceğimiz daha çok uzun bir
yolumuz var. Yılgınlığa düşmeden, yorulmadan ve
de çoğalarak ama “biz olarak…” diye gelecek
vizyonunu ortaya koyuyor.
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İSMMMO, 26 yılda büyük bir yol aldı. Bunda
en büyük pay hiç kuşkusuz 26 yıl başkanlık yapan
Yahya Arıkan’ın... 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimli genel kurulda İSMMMO üyeleri, Arıkan’a
26 yıllık emeğinin karşılığını bir nebze de olsa
verdiler. Üyelerin isteğiyle Yahya Arıkan’a “Kurucu
Onursal Başkan” unvanı verildi.
Arıkan, 26 yıl önce göreve geldiğinde
İSMMMO’nun bir masası ve bir sandalyesi bile yoktu.
Şimdi ise gıpta ile bakılacak bir meslek odası oluşmuş
durumda. 40 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en
büyük akademik meslek örgütü olan İstanbul Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın gelişiminde Arıkan’ın emeği büyük…
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