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İş dünyasının
AB sözcüsü
Türk iş dünyasının önde gelen kurumlarının
güç birliği ile yarım asır önce kurulan İktisadi
Kalkınma Vakfı, AB’yi Türkiye’ye, Türkiye’yi
AB’ye anlatıyor. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
“AB ile katılım sürecinin terk edilmemesi,
bilakis canlandırılması iş dünyasının
beklentisidir” diyor.
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ILGIN ŞENYÜZ
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin ilk adımı bundan tam
53 yıl önce atıldı. Yarım asrı aşan süreçte şimdilerde yeni bir kriz yaşanıyor.
Avrupa Parlamentosu’nun 24 Kasım 2016 tarihinde Türkiye ile katılım müzakerelerini geçici olarak dondurması kararı, zaten ‘iki ileri bir geri’ yürüyen
ilişkilerde tekrar bir yara açtı. Bu yaraların nasıl ve ne zaman sarılacağını
zaman gösterecek ama Türkiye’de bir sivil toplum kuruluşu var ki; yarım
asırdır Türkiye’nin AB üyelik hayalinin gerçekleşmesine destek veriyor. Türk
özel sektörünün ‘AB sözcüsü’ olarak kabul edilen bu STK, İktisadi Kalkınma
Vakfı (İKV).
İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimi ile
26 Kasım 1965 tarihinde kurulan İKV’nin mütevelli kuruluşları arasında
TOBB, TİM, TÜSİAD, TİSK gibi iş dünyasının önde gelen kurumları bulunuyor.
İKV, 51 yıldır Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri alanında iş dünyası
ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yapıyor. Diğer bir deyişle;
Türkiye’ye AB’yi, AB’ye de Türkiye’yi anlatıyor.
İKV’nin başkanlığını 2015 yılından itibaren Ayhan Zeytinoğlu yürütüyor. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı da olan Zeytinoğlu, Avrupa Parlamento-

AP’nin müzakereleri dondurma
kararının bağlayıcılığı nedir?
AP’nin Türkiye ile katılım müzakerelerinin geçici olarak dondurulması yönünde oy
çokluğuyla kabul ettiği ilke kararı, AB açısından bağlayıcı değildir. AP’nin müzakerelerin
dondurulması veya askıya alınması konusunda
herhangi bir rolü veya yetkisi bulunmadığının
altını çizmek isterim. Bu nedenle kararda, ‘üye
devletlere’ ve ‘komisyona’ çağrıda bulunulmaktadır. Müzakerelerin askıya alınması
kararı, Müzakere Çerçeve Belgesi’nin 5’inci
maddesinde de belirtildiği üzere, Komisyon’un
kendi girişimiyle veya üye ülkelerin üçte birinin talebi üzerine katılım müzakerelerinin askıya alınmasını tavsiye etmesi ve bu tavsiyenin
AB Konseyi tarafından, Türkiye ile istişarede
bulunduktan sonra, nitelikli çoğunluk esasına
bağlı olarak karara bağlanmasıyla mümkündür. AB Konseyi’nin ve Avrupa Komisyonu’nun,
Türkiye ile ilişkiler konusunda AP’den farklı bir
çizgi benimsediğine dikkatinizi çekmek isterim.
Bundan sonra Türkiye’nin nasıl bir
tavır benimsemesini öneriyorsunuz?
AP kararının, herhangi bir bağlayıcılığı
bulunmamasına rağmen, taraflar arasında
güvensizliğe ve ilişkilerin sağlığı açısından soru
işaretlerine yol açtığı bir gerçektir. Bu noktada,
ilişkilerdeki kötüye gidişin geri çevrilmesi
önem taşıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu
siyasi ve ekonomik zorluklar, AB çıpasını her
zamankinden daha önemli hale getiriyor.
Süreçteki tıkanıklığın aşılması için yeni bir
ivmeye; aşağıdaki hususları da içeren bir
stratejiye ihtiyaç olduğu kanısındayım:
l Üyelik hedefinin yakın gelecekte
gerçeklemese de yeterli koşulların olgunlaşmasına bağlı olarak saklı tutulması, Kıbrıs’ta
çözümün desteklenmesine yönelik AB’nin
devreye girmesi,
l Türkiye’de AB kriterleri ekseninde
reform hamlesinin canlandırılması,
l Türk vatandaşları için vize serbestliğinin en kısa zamanda sağlanması,

‘İNGİLTERE’NİN
AB’DEN NASIL
AYRILACAĞI
BELİRSİZ’
En son İngiltere’nin üyelikten çıkma
kararı almasıyla AB’nin sonunun geldiği
ve dağılacağı tartışmaları arttı. Siz bu
konuda neler düşünüyorsunuz?
Öncellikle şunu ifade etmeliyim ki, bugüne kadar hiçbir AB üyesi üyelikten ayrılmadığı
için, Britanya’nın AB üyeliğinden ayrılma süreci
bir ilk olacaktır. Bu sürecin nasıl işleyeceği, AB
ile Britanya arasındaki müzakerelerin seyrine
bağlı olduğu kadar ülkenin kendi içerisindeki
hukuki ve siyasi süreçle de yakından alakalıdır.
Bildiğiniz üzere, 3 Kasım 2016 tarihinde, Londra’daki Yüksek Mahkeme, Britanya Hükümeti’nin Brüksel ile AB’den ayrılma görüşmelerini
başlatma tarihinin Parlamento’daki oylamayla
belirlenmesine hükmetti. Britanya Hükümeti ise
kararının iptal edilmesi için bir üst mahkeme
olan Temyiz Mahkemesine başvuruda bulundu.
5 Aralık’ta başlayacak temyiz duruşmalarının
sonucunun 2017 başında açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla gerek hukuki gerekse siyasi
olarak bu ayrılığın nasıl gerçekleşeceği halen
belirsizliğini koruyor.
Önümüzdeki dönemde Avrupa entegrasyonunun bugüne kadar devam eden bütüncül
yapısı tartışmaya açılacağını ve “çok vitesli Avrupa”, “esnek entegrasyon”, “a la carte Avrupa”,
“iç içe geçmiş halkalar Avrupası” gibi terimlerle
tanımlanan farklı entegrasyon modellerinin
daha fazla tartışılacağını söylemek mümkün.
Yeni bir AB entegrasyon modeli ve Britanya’nın
ayrılması halinde AB ile kuracağı ilişki kuşkusuz
Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Nitekim İKV
olarak 2017 yılı için öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olarak bunu belirledik.
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su’nun aldığı kararın AB açısından bağlayıcılığı
olmadığını vurguluyor. Türk ekonomisi açısından AB hedeflerini en önemli “çıpa” olarak
gören Zeytinoğlu, “Bugün de Türkiye’nin
yapısal reformları hızlandıracak ve ekonomik
büyümeyi tetikleyecek yeni bir ivmeye ihtiyacı
var. AB ile katılım sürecinin terk edilmemesi,
bilakis canlandırılması ve mutlaka Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun gerçekleştirilmesi
iş dünyasının beklentisidir” diyor. İKV Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu ile Avrupa Birliği tam üyelik
sürecinin geleceğini konuştuk.
AP’nin Türkiye ile müzakereleri
durdurma kararı alması sizi şaşırttı mı?
Böylesi bir karar ne anlama geliyor?
Avrupa Parlamentosu’nun 24 Kasım
2016 tarihinde Türkiye ile katılım müzakerelerinin geçici olarak dondurulması yönünde
kabul ettiği ilke karar, Türkiye-AB ilişkilerini
yapıcı bir zeminde sürdürme isteğimize cevap
verecek nitelikte değil ne yazık ki. 2014 yılı
seçimleriyle yenilenen AP’nin, Türkiye’ye yönelik oldukça eleştirel bir yaklaşım benimsediğini
görüyoruz. Bu tavrı, 2014 ve 2015 yılı Türkiye
Raporlarında da görmüştük. Bağlayıcılığı
bulunmayan söz konusu kararın, AP’nin
sembolik ve siyasi bir mesajı olarak önemi
bulunduğu gibi karar, AB’deki kamuoylarının
konuya bakışını yansıtması nedeniyle endişe
vericidir. Bunun yanında, konunun 15-16
Aralık tarihlerinde gerçekleşecek AB Liderler
Zirvesi’nde gündeme gelmesi de muhtemeldir.
Buna karşılık, Türkiye ile ilişkilere daha stratejik bir perspektiften yaklaşan AB liderlerinin,
iki taraf arasındaki ortak çıkarları ve enerjiden
dış politikaya, güvenlikten göçe uzanan
işbirliği alanlarını göz ardı ederek, müzakereleri dondurma yönünde bir karar almasını
olası görmüyorum. Bu kararı teklif eden AP
üyelerinin şunu bilmesi gerekiyor: Türkiye’de
kınadıkları uygulamaları iyi yönde değiştirmek
için Türkiye ile müzakere sürecini durdurmak
yerine süreci hızlandırmak daha akılcı ve daha
etkili bir uygulama olacaktır.
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ÜNİVERSİTEDE
ONUR
LİSTESİNE
GİRDİ
İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,
lisan eğitimini Londra’da bitirdikten
sonra 1980 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nde Indiana Üniversitesi’nde
işletme eğitimi gördü.
1983 yılında üniversitede
onur listesine girerek mezun oldu.
1983 yılında Butler Üniversitesi’nde
uluslararası finans konusunda master
çalışmasına başladı ve 1985 yılında
başarı ile bitirdi. 1986 yılında aile
işletmesinde göreve başlayan Zeytinoğlu halen Yem Tarım ve Endüstriyel
Ürünler A.Ş.’de Genel Müdür olarak
çalışmakta. Aynı zamanda Arkas ve
Zeytinoğlu Grubu’nun ortaklığı olan
Autoport Liman İşletmesi’nde Yönetim
Kurulu Başkan Vekilliği görevini
üstleniyor. Zeytinoğlu Denizcilik’in de
Genel Koordinatörü…
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l Gümrük
Birliği’nin modernizasyonu sürecinde müzakerelere başlanması,
l Mülteci
işbirliğinin devamı,
l Üst düzey
ekonomi, enerji ve
siyasi diyalog süreçlerinin devamlılığının
sağlanması,
l Müzakere
sürecinde blokajların
kaldırılmasına yönelik
bir ivme yaratılması,
l Türkiye ve AB arasında teknik ve diplomatik düzeyde düzenli temas ve danışma sürecinin
süreklilik kazanması,
l Sivil toplum diyalogu mekanizmasının
güçlendirilmesi gerekiyor.
l Türkiye’nin AB içindeki değişimleri de
yakından izleyerek, alternatif stratejiler geliştirmesi
ve dış ilişkilerine dengeli yaklaşması elbette önem
taşıyor. Buna karşılık AB ile ilişkilerimiz özel bir
öneme sahip. İhracatımızın yüzde 48’ini yaptığımız
ve yabancı yatırımların yüzde 70’inden fazlasının
kaynağını oluşturan AB’nin kalkınmamızdaki
önemi ve reform sürecindeki tetikleyici konumu
yadsınamaz. Soğukkanlı ve akılcı davranarak, AB
ile ilişkilerimizi rasyonel ve dinamik bir temele
oturtmalı ve etkili bir strateji kapsamında ilişkilerde
yeni bir ivme yaratmalıyız.
Türk özel sektörü ve iş dünyası,
AB’nin Türkiye için yeniden çıpa olmasını
istiyor mu?
Ben bir işadamı olarak Gümrük Birliği ve
üyelik müzakereleriyle edindiğimiz kazanımları
çok değerli buluyorum; Türk iş dünyasına lig
atlattığını düşünüyorum. Bugüne kadar AB ile
ilerleme kaydettiğimiz her aşama, Türkiye’nin
kalkınma sürecine hız kazandırdı. 1996’da
Gümrük Birliği sanayimizin rekabet edebilirliği ve
üretkenliği açısından yeni bir çığır açmıştı. Benzer
şekilde 2004’te müzakerelerin açılması kararının

alınması, Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımların
artmasına önayak olmuştu. Bugün de Türkiye’nin
yapısal reformları hızlandıracak ve ekonomik
büyümeyi tetikleyecek yeni bir ivmeye ihtiyacı var.
AB ile katılım sürecinin terk edilmemesi, bilakis
canlandırılması ve mutlaka Gümrük Birliği’nin
modernizasyonunun gerçekleştirilmesi iş dünyasının
beklentisidir. Buna ek olarak, AB’nin dünyadaki
dijital dönüşümü de çok iyi yakaladığı, Dijital Tek
Pazar oluşturma yolunda önemli adımlar attığı da
görülüyor. AB, Türkiye’nin bilgi ve veri odaklı yeni
dijital sanayi dönüşümünü yakalayabilmesi için de
önemli bir çıpa ve model.
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
yönündeki taleplerinizin gerekçelerini öğrenebilir miyiz?
Bildiğiniz gibi Gümrük Birliği’nin son
aşamasına geçilen 1996 yılında ülkemizdeki
beklenti Türkiye’nin en kısa sürede AB üyeliğinin
gerçekleşeceği yönündeydi. Ancak aradan geçen
20 yıl içerisinde Gümrük Birliği’nin işleyişi ile ilgili
önemli sorunlarla karşılaşmaya başladık. Öncelikle
malların serbest dolaşımını öngören bir Gümrük
Birliği içerisinde olmamıza rağmen bu malları
üreten ve satan kişilerin süreli vize engeliyle karşı
karşıya kalmaları, Türkiye daha fazla üreten ve
ihracat yapan bir ülkeye dönüşürken taşımacılık
kotaları ile rekabet gücünün sekteye uğraması, AB
üçüncü ülkelerle STA’lar imzalarken Türkiye’nin bu
sürecin dışında kalması dünyanın en önemli 18’inci
ekonomisi olan ülkemizi olumsuz etkilemektedir.
Öte yandan baktığımızda aradan geçen süre
zarfında gerek Türkiye gerek AB ekonomisinde
önemli değişimler olduğunu görüyoruz. En büyük
6’ıncı ticaret ortağı olduğumuz AB giderek daha
fazla yeni nesil diye adlandırılan STA’lar imzalayarak yeni pazarlara avantajlı girmekte ve kendi
pazarını açmaktadır. Mevcut Türkiye-AB Gümrük
Birliği’nin ise sadece sanayi ürünleri ve işlenmiş
tarım ürünlerini kapsadığını görüyoruz. Dolayısıyla
Gümrük Birliği’nin hizmetler, tarım ve kamu
alımları alanlarını kapsayacak şekilde kapsamının
genişlemesi AB ile ticari ve ekonomik entegrasyonumuzu artıracak ve Türkiye ekonomisinin

cezasının kaldırılması Türkiye’nin AB
üyelik müzakerelerine başlamak için
yerine getirdiği en öncelikli siyasi şartlardan birini oluşturuyordu. Dolayısıyla
Türkiye’de idamın kaldırılması bu yolculuktaki en kritik kazanımlardan biri ve
AB standartlarına olan inancın önemli bir
göstergesidir. 12 yıl önce kaldırılan ve 32
yıldır uygulanmayan idam cezasını ilgili
İKV olarak bir araştırma gerçekleştirdik ve
bu araştırmanın sonuçlarına göre Avrupa
Konseyi üyesi 47 ülkede 19 yıldır bir adet
bile idam cezası uygulanmamış durumda.
2015 yılında idam uygulamalarının yüzde
89’unun gerçekleştiği 3 ülke ise İran,
Pakistan ve Suudi Arabistan. Böyle bir
tabloda idam cezasının geri getirilmesi
Avrupa’da yükselen aşırı sağ tarafından
da bir koz olarak kullanılacak ve yalnızca
Türkiye karşıtlarını sevindirecektir.
AP’nin müzakereleri dondurma kararından sonra vize serbestliği konusundaki girişimler nasıl
etkilenir?
Biz İKV olarak vize serbestliği meselesini ve daha geniş kapsamda serbest
dolaşım konusunu çok yakından takip etmeye büyük önem veriyoruz ve ilişkilerin
her açıdan önemli bir boyutunu oluşturduğunuz düşünüyoruz. Vize serbestliği
diyaloğu ile üyelik müzakereleri, birbirini
besleyen iki ayrı süreçtir. Dolayısıyla
üyelik müzakereleriyle ilgili alınan hiçbir
kararın doğrudan vize serbestliği diyalogunu etkilemeyeceğini söyleyebilirim.
Bunun yanında zaten AP’nin aldığı karar
tamamen bir tavsiye karar niteliğinde ve
bağlayıcılığı yok. Özellikle 2015 yılının
sonundan itibaren, yetkili makamlar vize
serbestliğine yönelik çok yoğun ve başarılı
bir reform çabasına girdi. Vize serbestliğinin, Türkiye-AB ilişkileri açısından
hepimizin aradığı yeni bir başarı hikâyesi
olabileceğini düşünüyorum.

SİVİL TOPLUM ÖNDERİ
Ayhan Zeytinoğlu tam bir sivil toplum önderi… 2015
yılından beri İKV’nin başkanlığını yürüten Zeytinoğlu, Kocaeli
Sanayi Odası’nın da Ocak 2009’dan beri Başkanı… 1989
yılında Kocaeli Sanayi Odası’nın kuruluşunda görev alan
Ayhan Zeytinoğlu, Oda’da birçok görevler üstlendi.TOBB
Genel Kurul Delegesi olan Zeytinoğlu DEİK’te de sorumluluk
üstlenmiş bir iş insanı… DEİK Türk - Avusturalya İş Konseyi
Başkanı ve DEİK Türk-Yeni Zelanda iş Konseyi Başkan Yardımcısı… Zeytinoğlu’nun Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası
(TACCI) Yönetim Kurulu Üyeliği ve ICC / WCF Dünya Odalar
Federasyonu Genel Konsey Üyeliği de bulunuyor. Zeytinoğlu
halen B-20 kapsamında Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Çalışma
Grubu Başkanlığı’nı da üstleniyor.
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dönüşümüne katkıda bulunacaktır.
İKV olarak GB güncellenmesi
konusunda siz ne tür altyapı çalışmaları yapıyorsunuz?
İKV olarak Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmalarını yakından izliyoruz. Ülkemizde Ekonomi Bakanlığı ve AB
Bakanlığı ile düzenli istişare halindeyiz.
Ayrıca Brüksel’de AB kurumlarında konuyla ilgili çalışan uzmanlarla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 2016 yılında Gümrük
Birliği’nin güncellenmesi konusunda
farkındalığı artırmak için İKV olarak hem
ülkemizde hem de Brüksel’de toplantılar
düzenledik. Aylık İKV Dergimizde ve iki
haftada bir yaklaşık 5500 kişiye gönderilen İKV Bültenimiz ile en güncel bilgileri
anında paylaşma imkânımız oluyor. Bu
yıl İKV olarak yürüttüğümüz “Türkiye AB
İlişkilerinde Ufuk Turu: Yeni Boyutlar, Yeni
Hedefler” isimli projemiz kapsamında 8
ilimizde Türkiye-AB ilişkilerinde öne çıkan
konuları ele almıştık. Önümüzdeki yıl
projemizi yine Türkiye genelinde Gümrük
Birliği’nin ele alınacağı özel toplantılar ile
sürdüreceğiz. Bir de İKV olarak Gümrük
Birliği’nin tarım ve hizmetleri kapsayacak şekilde kapsamının genişlemesinin
etkilerini inceleyecek çalışma ve analizler
hazırlayacağız. Bunların sonuçlarının
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine
önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Türkiye’de idam cezasının geri
gelmesi tartışılıyor? Bu AB üyelik
perspektifi ile ne kadar örtüşüyor?
Kısacası idam tartışmalarının
AB üyelik perspektifiyle örtüşmediğini
söyleyebilirim. Türkiye, 50 yılı aşan
AB yolculuğunda, demokrasi ile temel
hak ve özgürlükler alanında AB standartlarını yakalamayı kendisine hedef
olarak koydu. Bu alanlardaki standartları
belirleyen Kopenhag siyasi kriterleri ve
AB’nin ilgili müktesebatı gereği, idam
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KAPAK

Önce ekranlar
başkaldırdı!

15 Temmuz gecesi Türkiye 36 yıl aradan
sonra askeri darbe girişimine tanıklık ederken,
darbeciler tıpkı 1960 ve 1980 darbelerinde
olduğu gibi TRT’den darbe bildirisini okuttular.
Ancak bu kez karşılarında TRT’den başka
onlarca kanal ve tankların-tüfeklerin
işlemeyeceği bir iletişim teknolojisi vardı.
Nitekim FETÖ darbecilerine önce dördüncü
kuvvet olarak görülen medya başkaldırdı.
Ardından da iletişim teknolojilerini etkili
bir şekilde kullanan sivil halkın karşısında
darbecilerin elleri kolları bağlandı…
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FERİDE AY
15 Temmuz akşamı saat 21.30 civarında İstanbul Boğazı’ndaki
her iki köprünün bir grup asker tarafından trafiğe kapatıldığı haberi
ekranlara düştüğünde kimsenin aklına askeri darbe gelmedi. Hemen
ardından Ankara’da Genelkurmay binasından silah sesleri duyulduğu,
her iki şehirde de jetlerin alçak uçuş yaptığı haberleri geldi. Bu haberler
herkesin dikkatini ekrana yöneltti, telefon trafiği de hızlandı ama kimse
henüz ne olduğunu anlayabilmiş değildi… İlerleyen saatlerde devletin
üniformasını ve silahlarını kuşanmış kişiler sokaklarda, jetlerse gökyüzünde daha fazla göründükçe bunun “askeri bir darbe girişimi” olabileceği
ihtimali güçlendi. Bu arada sosyal medyada yükselen söylentilerle birlikte
televizyon kanalları da neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Saatler
23.00’ü gösterdiğinde A Haber ve NTV’nin canlı yayınlarına bağlanan
Başbakan Binali Yıldırım bunun “TSK içerisinde ama emir komuta zinciri

halkı bir araya getirdi. iPhone telefonlarında
“görüntülü konuşma” imkanı veren FaceTime
uygulaması kullanılarak yapılan bu görüşmede Erdoğan, belli bir azınlıkçı ve ayrılıkçının
gerçekleştirdiği darbe girişimi karşısında tüm
halkı, demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara davet etti. Kısa sürede büyük yankı bulan
davet, darbe girişiminin sonunu getiren kritik
gelişme oldu. Bu tarihi görüşmenin videosu neredeyse eş zamanlı şekilde sosyal medya ağları
üzerinden topluma yayıldı. Bunun sonucunda
binlerce insan soluğu meydanlarda aldı…

DARBECİLER SÖZ GEÇİREMEDİ
Darbenin bastırılması sürecinde
Türkiye’de henüz aktifleştirilen yüksek hız
ve kapasitede mobil internet sağlayan 4.5G
bağlantısının da yapıcı etkisi oldu. Buna benzer
“elektronik görüşme” platformları ve ülkede
son yıllarda iletişim haberleşme teknolojileri
sahasında yapılan yenilikler, darbe girişiminin
başarısızlığa uğratılması için gerekli olan
kitlesel ve kolektif işbirliklerine zemin hazırladı.
Başka bir deyişle köprü, havalimanı ve kritik
kavşakları tanklarla kapatan; TBMM, Özel
Harekat Daire Başkanlığı ve kablolu TV ve uydu

operatörü TÜRKSAT gibi devletin en can alıcı
noktalarını bombalayan ve Cumhurbaşkanı’na
Marmaris’te kaldığı otelde suikast girişiminde
bulunan FETÖ darbecileri, iki noktada aciz
kaldı. Birincisi; diğer yayın organlarına da TRT
gibi hakim olamadılar. İkincisi; iletişim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanan sivil halkın
karşısında elleri kolları bağlandı…
İletişim Uzmanı Ümit Sanlav’a göre de
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşı sokaklara
davet etmesinde kullanılan sosyal medya,
darbeye karşı direnişte başrolü oynadı. Vatandaş ve devlet adamlarının darbe gecesinde
sosyal medyayı etkili kullanmalarının darbenin
püskürtülmesinde kritik fayda sağladığını ifade
eden Sanlav, “Çevrimiçi platformlardan yapılan
çağrılar, haberler ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzaktan bağlandığı canlı
yayınlar; vatandaşın sağlıklı bilgilendirilmesi
ve kahramanca direnişi ile birleşince, darbe
girişimi başarısızlıkla sonuçlandı” diyor. Daha
önce dünyada ve Türkiye’de sosyal medyayı
kullanan eylemlere dair bilgi veren Sanlav
“Sosyal medya olayı olarak görülen birçok
olayda sosyal medyanın kullanımı aslında
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olmaksızın yürütülen kanunsuz bir kalkışma”
olduğunu ifade etti. Saat 24.00’te güvenlik
kaynakları tarafından yapılan açıklamalarla
bu darbe girişiminin ordu içerisinde yuvalanan
FETÖ ya da diğer ifadeyle PDY (Paralel Devlet
Yapılanması) mensuplarınca gerçekleştirildiği
netlik kazanmıştı… Evet bunun şakası yoktu,
Türkiye 36 yıl aradan sonra ‘askeri darbe’
girişimine tanıklık ediyordu.
Nitekim, saat 00.03’ü gösterdiğinde
TRT’yi işgal eden FETÖ üyesi askerler, spiker
Tijen Karaş’a darbe bildirisini okuttu. Bildirinin
TRT üzerinden okunması, darbelerle yorulmuş halkı adeta geçmişe götürdü. TRT’deki
bildiri toplumsal hafızayı travmatik bir şekilde
yeniden sarsarken diğer kanallardaki çok yönlü
bilgi akışı soluk borusu işlevi gördü. Yine de
tedirginliğin en üst noktada olduğu, şaşkın ve
gergin bekleyişte gecenin kaderini belirleyen
gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yine
medya aracılığıyla sesini duyurduğu an oldu.
CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, saat
00.26’da, “özgürlük telefonu” olarak adlandırdığı “akıllı telefonu”nun ekranını kameralara
çevirip elindeki mikrofonu telefona yaklaştırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile

İSMMMO YAŞAM l 15

KAPAK

önemli farklılıklar göstermektedir. Örneğin Arap baharı
olarak adlandırılan olaylarda,
Tunus, Suriye ve Libya’da sosyal
medya, olan biteni aktarmak
için kullanılırken, Mısır’da
eylemlerin organize edilmesinde
kullanılmış ve halkın sosyal
medyada örgütlenerek sokağa
dökülmesi sağlanmıştır. Aynı
şekilde Türkiye’de gerçekleşen
Gezi olayları, Kobani eylemleri Ümit Sanlav
gibi eylemlerde de sosyal medya
üzerinden örgütlenilmiştir” hatırlatmasında
bulunuyor.
Sanlav, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi
sosyal medyaya erişiminin sağlanabildiği
saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel ve
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter ve Facebook
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hesaplarından da darbeye
karşı direniş çağrılarını
tekrarladığını anımsatıyor.
Whatsapp üzerinden irtibat
sağlayan vatandaşın çağrılar
üzerine, darbe girişimine direndiğini anlatan Sanlav, “Bu
direniş sosyal medya mecraları tarafından da desteklendi
ve büyüdü” tespitinde bulunuyor. Başbakanlık resmi Twitter
hesabı da kararlı bir şekilde
darbeye karşı direnişte kaldı.
Sanlav, “Başbakan Yıldırım tweetlerinde, darbe
girişiminin ordunun emir komuta zinciri dışında
gerçekleştirildiğini, ordu komutanlarının ifadesi
ile paylaştı... Erişimin normale döndüğü sosyal
medyada organizasyon bütünlüğünü #DarbeyeHayır etiketi ile sağlanırken, operasyonlar,

yetkililerden gelen açıklamalar ve tüm gelişmeler paylaşılmaya devam etti. Meydanlara
çıkanlar, Facebook ve Periscope üzerinden canlı
yayınlar ile ülke genelindeki durumu anlık
olarak aktardı” diyerek bu iletişimin önemine
dikkat çekiyor.

DEMOKRASİ TESTİ
Darbe karşıtları sosyal medya üzerinden
15 Temmuz’da #DarbeyeHayır derken, 16
Temmuz’da #MilletçeMeydanlardayız etiketi
ile meydanlarda toplanmaya devam etti.
Böylece darbeciler, ne sosyal medyada ne de
silahlı mücadelede istediğini elde edemedi. “15
Temmuz gecesi Türkiye aynı anda bir darbe girişimini, bir isyanı ve aslında tarihinin sivillere
yönelik en büyük terör saldırısını yaşayarak
büyük bir demokrasi testinden geçti. Şükür
ki Türkiye, büyük bir virajı devrilmeden aldı”

SOSYAL MEDYA OLMASAYDI…
15 Temmuz gecesi herkesin

dikkatini yönelttiği İstanbul’daki boğaz
köprülerinde ve Atatürk Havalimanı ile
Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı ve Kızılay
meydanındaki askerlerin sokaklara çıkan
sivil halk ve polisler tarafından ikna edilmesi veya zorla sokakları boşaltmalarının
sağlanması. Özellikle sokakta askerlere
yönelik polisin ve sivil halkın gösterdiği
direnç TV kanallarında yayımlanınca
hükümet zaten kazandığı psikolojik üstünlüğü daha da pekiştirdi.”
Öğretim Görevlisi, yazar Özkan
Yıldırır da, 15 Temmuz darbe girişiminin
püskürtülmesinde sosyal medyanın kritik
önem taşıdığına vurgu yapıyor. TRT’de
darbe bildirisinin okutulmasından hemen
sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CNN
Türk’e FaceTime aracılığıyla canlı olarak
bağlandığını anımsatan Yıldırır, “Hiç şüphesiz darbe girişiminin başarısız olmasının
en önemli etken de halkın sokağa çıkmış
olmasıydı… Facebook Live, Periscope gibi
anında canlı yayın yapma fırsatı sağlayan
uygulamalar aracılığıyla da binlerce
canlı yayın gerçekleştirildi. Whatsapp
grupları sayesinde kişilerin birbirleri ile
olan iletişimleri çok daha hızlı gerçekleşti.
Darbecilerin nerede olduğu, vatandaşlarımızın nerede toplanması gerektiğine
dair bilgiler çeşitli sosyal medya araçları
vasıtasıyla hızlıca paylaşıldı. Nerede ne
oluyorsa halkın anlık olarak haberi oldu”
diyor.

İKİ GÜNDE 35 MİLYON TWEET
Sosyal medya ölçme, analiz ve
araştırma alanında faaliyet gösteren
Somera’nın Al Jazeera Türk ile paylaştığı
verilere göre 16 Temmuz’da atılan tweet
sayısı yüzde 223 arttı. 15 Temmuz- 17
Temmuz tarihleri arasında toplam 34 milyon 818 bin 329 tweet atıldı. Bu tweetler
15 milyar erişime ulaştı. 8–14 Temmuz
tarihleri arasında atılan ortalama tweet

‘MUHALEFET
KAZANILIRSA
BATI İKNA EDİLİR’
Darbe girişimi sonrası Batı ve Amerikan
medyasının tutumu da eleştiri konusu… Nasıl ki
Türk medyası darbeyi engellemekte büyük bir başarı
gösterdiyse, Batı medyası da adeta darbe girişimi
yapanları halen aklamaya çalışıyor. Batı medyasının
Gülen Cemaati’nin devlette paralel yapılanmasını
ve darbe girişimini yabancının kavrayamadığını dile
getiren Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Senem Aydın
Düzgit, Fethullah Gülen’in CNN International’a konuk
edilmesi ve New York Times’ta yer
bulmasını şu şekilde yorumluyor: “Batı
ile ABD’yi aslında ayrı tutmamız gerekir.
Avrupa Birliği’nde sorun biraz daha
aşılabilir bir durum söz konusu. ABD ise
çok sıkıntılı durumda. En büyük sorun
Gülen’in iadesi... Gülen’in tam olarak
kim olduğu, neler yaptığı bu konuyla
ilgili olarak ABD’de yönetimin, idarenin
kendi içinde bölündüğünü düşünüyorum.
Terörist mi değil mi buna karar verecekler. Dolayısıyla bu konuyla ilgili tavır da
Doç. Dr. Senem
medyayı elbette etkileyecek.”
Aydın Düzgit
Batı medyasının bu süreçte tek taraflı yayınlar yaptığı açık. Doç. Dr. Senem Aydın Düzgit,
bundan sonra Batı’nın bakışının değişmesi için ne
yapılması gerektiği sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Şimdi
Türkiye’de ciddi demokratik konsolidasyonu getirecek
adımların atılması dışarıdaki algıları değiştirecektir.
Çünkü bu algıların değişmesi için bu adımların atılması
ve FETÖ’den yüzde 50 dışındaki başka kesimlerin de
etkilendiği, aslında bu durumun mağduru olduğu ve bir
çoğunun zaten uzun yıllardır gerekli uyarılarını yaptığı
bir şekilde ortaya çıkacaktır. Destek işte o zaman
alınacaktır. İçeride insanların uzun zamandır dışlanmış
olan özellikle muhalif kesimlerin kalplerinin ve akıllarının kazanılması gerekiyor ki demokratik anlamda
açılımlar yapılsın ve bunlar inandırıcı olsun.”
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diyen araştırmacı, akademisyen Metin
Gürcan’a göre, darbe girişiminin başarılı
olamamasının çeşitli nedenleri bulunuyor.
Bunları “yakın” ve “uzak” diye gruplandıran Gürcan’ın sıralamasında medyanın,
özellikle ana akım TV kanallarının darbe
karşıtı yayınları en önemli maddeler
arasında yer alıyor. Gürcan’ın medyanın
darbenin önlenmesindeki tespitlerini şöyle
özetiyor:
“Darbenin kaderini belirleyen
şey, İstanbul’daki 1’nci Ordu Komutanı
Orgeneral Ümit Dündar’ın 15 Temmuz
gecesi Marmaris’te tatilde olan Erdoğan’ı
arayarak bilgilendirmesi ve onu Ankara’ya gitmek yerine İstanbul’a gelmeye
ikna etmesi… Erdoğan’ın harekete
geçmesi ve yine Dündar’ın TV ekranlarında darbe girişiminin TSK hiyerarşisi içinde
olmadığını, komuta kademesinin cunta
tarafından rehin tutulduğunu vurgulaması
kritik önemde…
Erdoğan’ın risk alarak Marmaris’ten İstanbul’a uçakla 1 saatlik uçuşu
göze alması ve kendisi açısından nispeten
daha güvenli bir şehir olan İstanbul’dan
krizi şahsi karizmasını da konuşturarak
yönetmesi…
Sokaktaki askerlerin büyük çoğunluğunun, ‘tatbikat veya terör eylemi var’
kandırmasıyla sokaklara gönderilmiş zorunlu askerlerden (Mehmetçik) oluşması.
Sokaktaki birliklerin büyük çoğunluğunun
polis ve halkın direnci karşısındaki ‘şaşkın
ve ne yapacağını bilemez durumu’ askerin
sokaktaki hakimiyetini çabucak kırdı.
15 Temmuz gecesi Türkiye’de herkesin seyrettiği ana akım TV kanallarının
yaptığı darbe karşıtı yayınlar. Bu yayınlar
kritik 2 saatte hükümetin psikolojik üstünlüğü sağlamasında büyük katkı sağladı.
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ÖZEL TV KANALLARI VE SOSYAL MEDYA ABLUKAYI YIRTTI
l 1960 yılında gerçekleşen darbe
sırasında sadece radyo vardı. 80 darbesinde ise
radyonun yanı sıra tek bir TV kanalı mevcuttu.
2016 yılına geldiğimizde ise Türkiye’de onlarca
ulusal, yüzlerce yerel TV kanalı bulunuyor.
Darbe girişimine dair haberlerin yayılmasından
itibaren Başbakan, bakanlar ve diğer yöneticiler
özel TV kanallarına canlı telefon bağlantısı
kurarak durumu anlattı, halka konuyla ilgili
mesajlar verdi. TRT’yi ele geçiren darbecilerin
TRT 1 ve diğer TRT kanallarında korsan bildirisi
yayınlanırken özel TV kanalları demokrasi ve
milli irade yanlısı yayınlarını sürdürdüler.
l 16 Temmuz gecesinin ilk saatlerinde
CNN Türk’ün yayını darbeciler tarafından engellendi. Ancak polisin ve halkın direnci sayesinde
CNN Türk yayını kısa süre sonra tekrar normal
akışına geri döndü. CNN Türk’te yaşananlar tüm
açıklığıyla ekranlara yansıdı. Yurt dışında da bu
görüntüler bir hayli ses getirdi, sadece haber
organlarında değil, önde gelen teknoloji haber
siteleri de bu yayın kesme girişimini haberleştirdiler.
l Uydu yayın platformu Digiturk’ün yayınları da gece saatlerine kısa süreliğine kesinti-
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ye uğradı. Sosyal medyada darbecilerin Digiturk
yayınlarını kestiğine dair haberler paylaşıldı.
Türksat’ın merkezine de saldırı düzenlendiğine
dair haberler de geldi. Bazı transponder’ların
üzerindeki kanalların yayınları kesildi. Ancak
Türksat uyduları gece boyunca kesintisiz şekilde
hizmet vermeyi sürdürdü.
l Apple‘ın görüntülü ve sesli görüşme
platformu FaceTime’a ayrı bir başlık açmak
gerekiyor. Çünkü bu iletişim kanalı darbe girişiminin seyrini değiştiren en önemli olaylardan
bir tanesinin gerçekleşmesini sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece geç saatlerde güvenli
bir yerden FaceTime aracılığıyla CNN Türk canlı
yayınına bağlandı. Spiker elinde tuttuğu iPhone’u kameraya çevirerek ve diğer elindeki yaka
mikrofonunu da telefona tutarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarının milyonlara ulaşmasını sağladı. Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla
birlikte halk, darbe girişimine karşı koymak için
sokaklara ve meydanlara çıkmaya başladı.
l Darbe girişimi sırasında Turkcell,
Türk Telekom, Vodafone kesintisiz iletişim
vermeyi sürdürdüler. Bu da halkın birbiriyle
iletişim kurmasını, gelişmeleri bulundukları her

ortamda mobil internet aracılığıyla takip etmesine olanak sağladı. Ayrıca yüksek hızlı mobil
internet sayesinde akıllı telefonlar üzerinden de
canlı yayınlar gerçekleştirildi.
l Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına
atılmış SMS mesajları da cep telefonu sahiplerine ulaştırıldı. SMS mesajlarıyla vatandaşlar
darbe girişimine karşı koymaya çağrıldı.
l Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Periscope gibi sosyal medya kanalları
darbe girişiminin yaşandığı saatler boyunca
herhangi bir erişim engellemesiyle karşılaşmadı. Bazı yurt dışı kaynakları sosyal medya kanallarının engellendiğine dair haberler paylaştı,
ancak durum onların rapor ettiği gibi olmadı.
l Sosyal medya kanallarının açık olması sayesinde herkes yaşanan gelişmeleri tüm
sıcaklığıyla takip etti, birbiriyle iletişim kurma
şansı buldu. Facebook Live, Periscope gibi mobil
cihazlar üzerinden anında canlı yayın yapma
fırsatı veren araçlar aracılığıyla da binlerce canlı
yayın gerçekleştirildi. 15 Temmuz 2016 gecesi
Facebook Live üzerinde Türkiye’nin dört bir
yanından birçok canlı yayın gerçekleştirildi.

TÜRKİYE, BU FİLMİ
DAHA ÖNCE DE SEYRETTİ
Askeri darbelerle zorlu bir geçmişi olan Türkiye, daha önce hemen her askeri darbeyi medya aracılığıyla yaşadı. 15 Temmuz 2016’da halkı meydanlara
davet ederek darbe gecesinin kaderini belirleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitlelerden aldığı yanıt
itibarıyla müthiş bir başarı sağladığı açık. Ancak halkı
harekete geçiren faktörler arasında derin bir darbe
travmasının bulunduğu da bir gerçek. TRT’de okutulan ve sıkıyönetim ilan ederek sokağa çıkma yasağı
getiren metnin kışkırttığı bu darbe travması, belki de
ilk kez yapıcı bir işlev görmüş oldu.
27 Mayıs 1960 askeri darbesi halka saat
5.25’te radyodan duyurulmuştu. “Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet
eder” cümlesiyle başlayan bildiriyi okuyan Kurmay
Albay Alparslan Türkeş, memleket idaresinin ordunun
“müşterek işbirliğiyle” ve “kansız” bir şekilde ele
alındığını ilan etti.
Adnan Menderes’in idamıyla sonuçlanan bu
darbeden 20 yıl sonra 12 Eylül 1980’de benzer sözler
TRT spikeri Mesut Mertcan tarafından yine radyo aracılığıyla tekrar edilmişti: “Türk Silahlı Kuvvetleri emir
ve komuta zinciri içinde ülke yönetimine bütünüyle el
koydu.” Radyo teknolojisinin etkili bir şekilde kullanıldığı 12 Eylül darbesi ayrıca evlere henüz girmeye
başlayan televizyonla da desteklenmişti. Kenan

Evren TRT ekranlarından halka seslenmiş ve darbeyle
birlikte kendi kendini kontrol edemediğini iddia ettiği
demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmayı hedeflediklerinin altını çizmişti. Ekrandan halka yayılan
bu mesajlarla birlikte darbe artık yalnızca “yazı” ve
“ses” olmaktan çıkmış, heybetli ve korku dolu bir
“görsellik” niteliği kazanmıştı.
12 Eylül 1980 darbesini takip eden yıllarda
gittikçe yaygınlaşan televizyon, radyonun nostaljik
hegemonyasını sarsmış ve başat iletişim aracı olmaya
başlamıştı. Bu araç, 1990’lı yıllardaki faili meçhuller,
yasaklar ve ekonomik krizler dışında, özellikle 28
Şubat darbesi sürecinde de esaslı görevler üstlenmişti.
Televizyon yaygınlaştıkça eğlence aracından çıktı.
Onun ulaştığı her noktada ‘izleyiciler’ vardı ve toplumsal, kültürel fay hatları daima tetiklendi. Askeri
darbelere özgü şiddet ve baskı politikası, televizyonun
gündelik yaşamın merkezine oturmasıyla birlikte
yerini görsel imgelere bırakmıştı. Örneğin Müslüm
Gündüz ile Fadime Şahin’in basılması, Erbakan’ın
tarikat liderlerine verdiği iftar yemeği ya da Sincan
Belediyesi’nin düzenlediği Kudüs Gecesi görüntüleri,
28 Şubat sürecinde “irtica söylencesi”ni yeniden
üretmenin, kamuya sansasyonel bir şekilde empoze
etmenin ve darbeyi meşrulaştırmanın medyatik
araçları olarak kullanılmıştı.

KAPAK

sayısı 5 milyon 773 bindi. Darbe
girişiminin olduğu gece Twitter’da
en çok konuşulan başlıklar
şunlardı: Köprülerin kapatılması
(yüzde 39), Cumhurbaşkanının
konuşması (yüzde 32), TBMM’nin
bombalanması (yüzde 16), yayın
organlarının basılması (yüzde 6),
sela (yüzde 4).
Özkan Yıldırır, söz konusu
araştırmayı değerlendirirken
“Twitter’da İstanbul’da köprülerin
kapatılmasıyla birlikte, 22:00’den
itibaren, konuşma hacminde
artış gözlemlendi. Erdoğan’ın
açıklamasının ardından konuşma hacmi en yüksek seviyeye
ulaştı” bilgisini paylaşıyor. Peki ya
sosyal medya olmasaydı? Yıldırır,
değerlendirmesinde bu soruya
ise şu yanıtı veriyor: “Twitter
gibi sosyal medyalar olmasaydı
15 Temmuz’da bu kadar hızlı
örgütlenemeyecek ve olaylardan
anlık haberdar olamayacaktık.
Şahsen ben darbe gecesi sosyal
medyalara ve internete erişim
engellenecek diye çok korktum.
Eğer erişim engellenmiş olsaydı
darbe gerçekleşmiş olabilirdi.”
Yıldırır, bu yaklaşımında
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başkandan

Sevgili İSMMMO Ailesi,

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olaylar, ‘demokrasi’nin ne kadar değerli olduğunu bir kez
daha Türkiye’ye gösterdi. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi güzel vatanımız üzerinde oynanan her türlü oyunun, darbe
ve darbe girişiminin karşısındayız. Savaşın değil, barışın ve ortak aklın muhasebesini tutuyoruz. Hukukun üstünlüğüne,
ulusal egemenlik ve Anayasaya dayalı laik ve demokratik parlamenter sisteme, Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar bağlıyız. Ülkemiz bu zor günleri de atlatacaktır. Bizler de ülkemizin birliği ve demokrasimiz için her
zaman mücadelemizi sürdüreceğiz. Fikirlerimizle, faaliyetlerimizle, yayınlarımızla ‘demokrasinin’ yanında olacağız.
Dergimizin kapak konusunu 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde ‘meydanlara inen milletimizin’ yanı
sıra büyük bir katkısı olan medyaya ayırdık. Demokrasilerde ‘dördüncü kuvvet’ olarak adlandırılan medyanın darbe
girişiminin engellenmesindeki rolünü ve sosyal medyada izlenen stratejiyi mercek altına aldık.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’ye ilk destek mesajını dargın komşumuz Rusya’dan almamız da
anlamlıydı. 24 Kasım 2015’te yaşanan Jet Krizi’nden sonra Türkiye ve Rusya ilişkileri büyük hasar almıştı. Şimdilerde
karşılıklı iyi niyet adımları ile normalleşme yolunda çaba gösteriliyor. Dosya konumuzu Rusya-Türkiye ilişkilerinde
normalleşmenin kolay olup olmadığına ayırdık.
Dergimizdeki birbirinden değerli konuklarımızın da size söyleyecekleri var. Zirvedekiler sayfalarımız için İktisadi
Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile konuştuk. Zeytinoğlu, Avrupa Birliği katılım sürecinin terkedilmemesi
hatta canlandırılması gerektiğini söyledi.
Medya dünyasından ise gazeteci-yazar Osman Ulagay’ı ağırlıyoruz. 1980 askeri darbe döneminde gazeteciliğe
başlama cesaretini gösteren Ulagay, söyleşisinde “Bugünün şartlarında hakkıyla gazetecilik yapmak imkansız” tezinin
altını dolduruyor.
Sanat dünyasından ise kadınların toplumda hak ettikleri yeri alması için sinema kanalıyla mücadele eden genç
yönetmen Gülten Taranç ile sohbet ettik. İçimizdeki yazar ve şairlerden birini daha sayfalarımızda ağırlıyoruz. Meslek
mensubumuz Kamil Karabulut’un edebi sohbetini dinlemeye ne dersiniz?
Darbe girişimi sonrasında yaşananlar içimizi karartsa da hayat devam ediyor ve etmeli… Bu nedenle aklımızı
ve gönlümüzü besleyecek konularla hayatınıza değer katmaya gayret ediyoruz. Kariyer sayfalarımızda son dönemde
gençlerin gözde mesleklerinden biri aşçılık konusunu ele alırken, sağlık sayfalarımızda gerilim tipi baş ağrılarıyla nasıl
başa çıkılabileceğini anlatıyoruz. Gezi sayfalarımızda gül diyarı Isparta’ya yolculuk yaparken, yurt dışında da kuzeyin
güneş batmayan ülkesi Norveç’in başkenti Oslo’yu keşfe çıkıyoruz. Kültür-sanattan teknolojiye, modadan eğitime farklı
konularla size sunduğumuz dergimizi umarım beğenir ve keyifle okursunuz.
Sağlıcakla kalın dostlar...

Yücel Akdemir
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ve gönlümüzü besleyecek konularla hayatınıza değer katmaya gayret ediyoruz. Kariyer sayfalarımızda son dönemde
gençlerin gözde mesleklerinden biri aşçılık konusunu ele alırken, sağlık sayfalarımızda gerilim tipi baş ağrılarıyla nasıl
başa çıkılabileceğini anlatıyoruz. Gezi sayfalarımızda gül diyarı Isparta’ya yolculuk yaparken, yurt dışında da kuzeyin
güneş batmayan ülkesi Norveç’in başkenti Oslo’yu keşfe çıkıyoruz. Kültür-sanattan teknolojiye, modadan eğitime farklı
konularla size sunduğumuz dergimizi umarım beğenir ve keyifle okursunuz.
Sağlıcakla kalın dostlar...

Yücel Akdemir

İSMMMO
ISSN: 1306-5653

YAS AM

SAHİBİ
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası Adına Yücel Akdemir
Kurtuluş Cad. No: 114 Kurtuluş-Şişli / İSTANBUL
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Gülgün Öztürk

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Hasan S. Keseroğlu, Ayşegül Emir,
Defne Doğan, Gülşen Kandemir
basin@ismmmo.org.tr, yasamdergi@gmail.com

Kurtuluş Cad. No: 114
Kurtuluş-Şişli / İSTANBUL

l DANIŞMA KURULU

Yücel Akdemir, Yahya Arıkan, Erol Demirel, Orhan Sarıgene, Cemile Kuzu,
Ali Haydar Tunç, Gülgün Öztürk, Adem Çalışkan, İbrahim Balcı,
Turgay Kanarya, Halil İbrahim Avcı, Alim Karataş, Taner Yüceur,
Nadir Hikmet Güneş, Aysel Tümer, Ayhan Çorapçı, Çiçek Yağmur,
Mithat Erdoğan, İbrahim Şennur, Nilgün Saraçer, Sebahaddin Kunaçaf,
Ahmet Karakılınç, Hayrettin Özbakır, Bilal Karayazı, Nihat Savaş,
Fahrettin Ravanoğlu, Nevzat Pamukçu, Murat Düzgün, Halim Bursalı,
Yıldız İrgin, Murat Ceyhan, Süheyla Öztürk Selçuk, Hacı Demir,
Sabri Karakaşlıoğlu, Hafize Öztürk, Mustafa Çanakçıoğlu, Oğuzhan Bahadır,
Kazım Mermer, Ali Ekber Özkan, Yılmaz Bolgün, Hüsniye Sezgin,
Emel Duman Yücetürk, Sevda Rızvanoğlu, Metin Gökdağ, Hüseyin Turna,
Mustafa İrfan Yalçın, Turan Karabulut, Mahmut Şahin, İskender Demirci,
Alper Karakaş, Filiz Bülbül, Arif Mert, Saadet Gençoğlu, Yalçın Sütütemiz,
Özlem Gül Er, Cumhur Karatepe, Serdar Murat Akın, Yeşim Özer

l Yayın Türü: İSMMMO Yaşam;
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,
Şişli- İSTANBUL
Telefon: (0212) 315 84 00,
Faks: (0212) 343 47 80

GÜNDEMİN SESİ

‘Hakkıyla gazetecilik
yapmak imkansız’
Osman Ulagay, 35 yıl önce diğer
işlerini geride bırakarak gazeteciliğe
yönelmiş bir isim. 12 Eylül askeri
yönetiminin dayattığı ağır koşullarda
gazetecilik yapan Ulagay, ‘bugünün
Türkiyesi’nde de hakkını vererek
gazetecilik yapmanın mümkün
olmadığını’ belirtiyor.
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DEFNE DOĞAN
Osman Ulagay, Türkiye’de 12 Eylül askeri darbesinin ağır koşullarında diğer
işlerini bırakarak dönemin ‘iyi gözle bakılmayan gazetesi’ Cumhuriyet’te ekonomi
sayfası yapmaya karar vermiş bir isim… Gerek darbe koşulları gerek Türkiye
ekonomisinin serbest piyasa ekonomisine geçiş sancıları açısından oldukça zorlu
koşullarda gazeteciliğe yönelmiş. Osman Ulagay, bu cesur kararı için bugün de ‘en
doğru tercihim’ diyor…
Ekonomi ve siyasal bilimler dallarında yükseköğrenim gören, ekonomist,
gazeteci-yazar Ulagay, her gün yeni bir şeyler öğrenme ve dünyada olan biteni

EKONOMİ GAZETECİLİĞİNE KATKI SAĞLADI
Sanayici bir ailenin oğlu olan Osman
Ulagay, liseyi Robert Kolej’de tamamladı.
Ardından ekonomi ve siyasal bilim dallarında
yükseköğrenim gören Osman Ulagay, gazeteciliğe İngiltere’de bulunduğu yıllarda Cumhuriyet
gazetesine gönderdiği İngiltere Mektupları adlı
dünya ekonomisi köşesi ile başladı. Cumhuriyet gazetesinde ekonomi editörlüğü ve köşe
yazarlığı yaptı. 1981’den itibaren Türkiye’de
ekonomi gazeteciliğinin gelişme sürecine
katkıda bulundu. Cumhuriyet’teki on yılı Sabah
ve Milliyet gazetelerindeki yazarlık dönemi
Aslında gazetecilik hayal kurmaya elverişli bir
meslek, her an yeni bir şeyler öğrenmenin ve
her yaptığınızın daha iyisini yapmanın hayalini
kurabiliyorsunuz. Şimdi dönüp geriye baktığımda 1981’de yaptığım tercihin benim için en
doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Her gün
yeni bir şeyler öğrenme, dünyada olan biteni
izleme ve anlamaya çalışma tutkusundan hala
kurtulmuş değilim.
Türkiye gazetecilik açısından nasıl
bir tablo çiziyor? Sizin mesleğe başladığınız darbe yıllarından bu yana neler
değişti ya da değişmedi?
Bugün Türkiye’de hakkını vererek
gazetecilik yapmak mümkün değil. Birilerine
yaranmak ve köşe kapıp para kazanmak için
bu işi yapanlara zaten bir diyeceğim yok,

izledi. 2001 Krizi ve Küreselleşme Korkusu
kitabıyla Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü
aldı. Ulagay’ın ‘AKP Gerçeği ve Laik Darbe
Fiyaskosu’, ‘Türkiye Kime Kalacak?’, ‘Türkiye
Eskisi Gibi Olmayacak’, ‘Hedefteki Amerika 11
Eylül Şoku’, ‘Tepki Cephesi; Piyasa İmparatorluğuna Karşı AB Türkiye Yol Ayrımı’ ‘Quo
Vadis? Küreselleşmenin İki Yüzü’, ‘Özal Ekonomisinde Paramız Pul Olurken Kim Kazandı
Kim Kaybetti’, ‘Küresel Çöküş ve Kapitalizmin
Geleceği’, ‘Küreselleşme Korkusu’ adlı kitapları
bulunuyor.
her devirde çıkar böyleleri. Aradıkları ortamı
buldukları ve Türkiye’nin bugünkü gidişatını
gerçekten beğendikleri için iktidarı destekleyenleri de anlayabilirim ama eleştiri hakkını
kullanarak gazetecilik yapmak isteyenler
için Türkiye’de hayat çok zor. Ben bunun ilk
sinyallerini 2010 yılında gördüm ve Milliyet
gazetesindeki köşemi bıraktım.
Milliyet’ten ayrılma sürecinde ne
düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi bizimle
paylaşır mısınız?
Benim Milliyet’ten ayrılma kararımda,
2010 yılı başlarında, o dönemde başbakan
olan Sayın Erdoğan’ın, eleştiri görevini yerine
getiren köşe yazarlarını gazete patronlarına
şikayet eden bir konuşma yapması ve gazete
patronlarının buna hiç cevap vermemesi belir-
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izlemenin kendisi için bugün de güçlü bir
tutku olduğunun altını çiziyor. Ulagay, eleştiri hakkını kullanarak gazetecilik yapmak
isteyenler için Türkiye’de hayatın bugün çok
zor olduğunu ifade ederken, gazeteciliği
bugüne getiren koşulların ilk sinyallerini
2010 yılında gördüğünü belirtiyor. Bu nedenle Milliyet’teki yazılarına son verdiğini
söyleyen Ulagay, o günkü tepkisini gereksiz
ve duygusal bulan pek çok gazetecinin
daha sonra işini kaybettiğini vurguluyor.
1981-1992 yılları arasında görev
yaptığı Cumhuriyet’e 24 yıl aradan sonra
yeniden dönen ancak kendisini davet eden
ekip ayrılınca gazeteye veda eden ekonomist,
gazeteci-yazar Osman Ulagay, İSMMMO
Yaşam’ın sorularını yanıtladı.
Gazeteciliğe 1980’li yıllarda başladınız. Hayalleriniz ve beklentileriniz
nelerdi?
Türkiye’nin 12 Eylül askeri yönetimi
altında bulunduğu 1981 yılında Hasan Cemal
Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni
olunca bana gazetede günlük bir ekonomi
sayfası yapmamı önerdi. Daha önce, rahmetli
Oktay Kurtböke genel yayın yönetmeni iken,
ben haftalık bir dünya ekonomisi köşesi
hazırlıyordum Cumhuriyet gazetesi için ve
bu işi severek yapıyordum. Hasan Cemal’den
böyle bir öneri gelince hemen kabul ettim ve o
zamana kadar yaptığım diğer işleri bırakarak
bu zor işe soyundum. Zor iş derken abartmıyorum. Bir kere askeri yönetimin basına
getirdiği yasaklar var ve Cumhuriyet gazetesine de iyi gözle bakmıyor askerler. İkincisi,
Türkiye ekonomisi serbest piyasa ekonomisine
geçiş sürecinde ve herkes her şeyi yaşayarak
öğreniyor. Bu ortamda olan biteni anlamak
ve değerlendirmek hiç kolay değil. Üçüncüsü,
Cumhuriyet gazetesinin iş dünyasıyla, ekonomi
çevreleriyle ilişkileri hiç iyi olmamış o yıllarda,
aradaki buzları eritmek gerekiyor.
Bunları bilerek işe koyuldum ama kısa
süre sonra işin heyecanına kaptırdım kendimi.
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ÖĞRENME HEVESİNDE
MERAL’LE İYİ ANLAŞIYORUZ
Osman Ulagay, uzun yıllardır gazeteci Meral Tamer ile birlikte. Ulagay,
dinlenirken de merakını frenleyemediğini anlatırken “Dinlediğim bir müzik
parçasından, izlediğim bir spor karşılaşmasından, gördüğüm yeni yerlerden, tanıştığım yeni insanlardan yeni bir şeyler öğrenme, hayatın farklı bir boyutunu
keşfetme hevesinden kurtaramıyorum kendimi. Meral’le de iyi anlaşıyoruz bu
konuda, o da öğrenmeye açık bir insan” diyor. Yaşantılarında klasik müziğin
ayrı bir yeri olduğunu belirten Ulagay, yurt dışı gezilerini de belli konserleri
hedefleyerek yaptıklarını ifade ediyor.
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leyici oldu. Bu koşullarda köşe yazarlığına devam etmenin
kolay olmayacağını düşünerek yazılarıma son verdim.
Bugünlere o günlerden gelindi; medyanın, medya patronlarının etkisi ve gücü kalmadı. Benim o günkü tepkimi
duygusal ve gereksiz bulan birçok gazeteci arkadaş daha
sonra işini kaybetti.
Türkiye dünyada hak ettiği yerde mi sizce?
Bakın önce genel bir cevap vereyim bu sorunuza:
Her ülke günün sonunda hak ettiği yere gelir. İyi bir yere
gelmek için gereken şeyleri yaparsa iyi bir yere gelir, bunu
yapamazsa iyi bir yere gelemez, hatta bulunduğu yeri
de koruyamaz. Biz AKP iktidarı döneminde bunun somut
örneğini yaşadık. Demin de belirttiğim gibi 2002- 2007
döneminde Türkiye AKP yönetiminde dünyada iyi bir yere
gelmek için gerekli çabayı gösterdi ve bunun karşılığını aldı.
Umut vadeden ‘Yükselen Pazar’ ülkelerinden biri olarak
anılmaya başlandı. Kişi başına milli gelirimiz 2008 yılında
ilk kez 10.000 doların üzerine çıktı ve 2023 yılı için 25.000
dolar hedefi kondu.
Sonra ne oldu, çeşitli nedenlerle AKP iktidarının öncelikleri değişti, özellikle 2011’den sonra patinaj yapmaya
başladık, dünyada iyi bir yere gelmek için gerekenleri
yapmadık ve şimdi, 2008’den sekiz yıl sonra, 2016 yılı
sonunda kişi başına milli gelirimizin 9,243 dolar olması
bekleniyor, yeni açıklanan Orta Vadeli Program hedeflerine
göre. Gene bu hedeflere göre bu rakam ancak 2018’de
yeniden 10.000 doların üzerine çıkacak. 2023’de 25.000
dolar hedefi de şaka gibi görünüyor şimdi. Eğitimde, sağlıkta, Ar-Ge harcamalarında bazı gelişmeler kaydetti Türkiye
ama iddialı ülkelerin normlarının hala çok gerisindeyiz.
Ayrıca eğitimde benimsenen yaklaşımın Türkiye’yi bilim ve
teknolojideki baş döndürücü gelişmeye yaklaştıracak yönde
olduğunu da düşünmüyorum.
Brexit sonrasında Avrupa Birliği dağılıyor mu
tartışması başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
ABD ve Avrupa’da son 25 yıla damgasını vuran küreselleşme sürecinin Batı ülkelerinde doğurduğu sonuçlara
karşı, göçmenlere karşı, yabancı işçilere karşı, eşitsizlikleri
büyüten sisteme karşı, küresel kapitalizme karşı yükselen
bir toplumsal tepki dalgası var. Bazı Avrupa ülkelerinde bu
tepki Avrupa Birliği (AB) karşıtlığını da gündeme getiriyor.
İngiltere’nin Brexit referandumuyla AB’den ayrılma kararı
vermesi, Brüksel’in katı kurallarından ve denetiminden
bıkmış olan bazı AB ülkelerinde AB’den ayrılma hevesini

büyüme hızı kriz öncesinde yüzde 5.5’in
üzerindeyken şimdi zar zor yüzde 3
büyüyebiliyor dünya. Ve bu yetersiz büyüme
de merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık
likidite yaratması sayesinde elde edilmiş bir
büyüme. ABD dışında işsizlik hala yüksek.
Çin ve Hindistan hala hızlı büyüyor ama
başta Brezilya ve Rusya olmak üzere bazı
‘Yükselen Pazar’ ülkelerinde ekonomi
küçülüyor birkaç yıldır. Şimdi yükselen
toplumsal tepkiler nedeniyle Batı ülkelerinde
yatırımların gerilemesi ve yeni sorunlar
yaşanması beklenebilir. Türkiye’de dış
dünyayla ilişkilerin sorunlu gitmesinin, kredi
notumuzun düşmesinin ve 100 binin üstünde
kamu görevlisinin görevden uzaklaştırılmasının yaratacağı sorunların ekonomiyi olumsuz
etkilemesi kaçınılmaz görünüyor.

İSMMMO’NUN
FAALİYETLERİ
TAKDİRE DEĞER
İSMMMO’nun kayıt dışı ile
mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
Kayıt dışı ekonominin yaygınlığı,
Türkiye ekonomisinin verimlilik düzeyinin yükselmesini engelleyen en önemli
faktörlerden biri ve OECD’de her Türkiye
raporunda bunu vurguluyor. İSMMMO’nun
kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yaptığı
katkılar bu bakımdan büyük önem taşıyor.
Ayrıca yıllardan beri ülke sorunlarına gösterilen ilgiyi ve çözüm arayışlarını da takdire
değer buluyorum.
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uyandırmış olabilir ama AB fonlarından
yoksun kalma korkusunun bu hevesleri
frenleyeceğini düşünüyorum.
Türkiye’nin AB ile vize konusundaki restleşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir kere önce şunu söyleyeyim, demin
sözünü ettiğim tepkiler nedeniyle Avrupa’nın, özellikle de bazı Avrupa ülkelerinin,
korkunç bir iç savaştan kaçan göçmenlere
karşı takındığı tavrı utanç verici buluyorum.
Bu konuda Türkiye ile yapılan anlaşmanın
geleceği konusunda da kuşkularım var.
Kısa ve orta vadeli ekonomik
beklentileriniz ne yönde?
Dünya ekonomisi 2008 krizinden
sonra tatminkar ve sürdürülebilir bir büyüme
rotasına oturamadı. Dünya ekonomisinin
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Normalleşme zaman alabilir
Rusya ile yaşanan Jet
Krizi’nden sonra dibe
vuran siyasi ve ekonomik
ilişkilerde Ağustos ayında
gerçekleşen Erdoğan-Putin
buluşması ile normalleşme
başladı. Tekstilden inşaata, gıdadan perakendeye
birçok sektör eski günleri
özlüyor. Ancak kayıpların
telafisi zaman olacak gibi
görünüyor.

24 l İSMMMO YAŞAM

GÜLŞEN KANDEMİR
Takvimler 24 Kasım 2015 tarihini gösterdiğinde, Suriye’nin kuzeyine hava saldırıları düzenleyen
bir Rus savaş uçağı, Türkiye’nin hava sahasını
ihlal etti. Bütün uyarılara rağmen hava sahasını
terk etmeyen uçak Türk savaş uçakları tarafından
düşürüldü. Olayda bir Rus pilot öldü, diğeri yaralı
kurtarıldı. Yakın tarihimize ‘Jet krizi’ olarak geçen
bu olay, Türkiye ve Rusya arasındaki uluslararası
ilişkilerde derin yaralar açtı. Kriz bir yıla yaklaştı
ama son 6 aydır siyasi ve ekonomik yaralar sarılmaya çalışılıyor, ilişkilerde normalleşme sağlanması için
çaba sarfediliyor.
Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son

yıllarda başlayan sıcak ve samimi ilişkiler nedeniyle
iki ülke ilişkileri en verimli dönemini yaşıyordu.
Özellikle 2013 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret
32.5 milyar dolar ile pik yapmıştı. Bunun 6 milyar
964 milyon doları Türkiye tarafından yapılan ihracattı. Ancak 24 Kasım 2015’te yaşanan Jet Krizi ile
diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler büyük darbe
aldı. Krizi etkilerini dış ticaret rakamlarındaki erimede net olarak görmek mümkün. Rusya ekonomisinde yaşanan daralma nedeniyle Türkiye’nin Rusya’ya
ihracatı 2015 yılında bir önceki yıla göre 39.6
daralarak 3 milyar 591 milyon dolara geriledi. Bu
yıl da ihracattaki erime aynı hızla devam etti. Geçen
yılın Ocak-Temmuz döneminde Rusya Federasyonu’na 2 milyar 761 milyon 416 dolar ihracat yapan
Türkiye bu yılın aynı döneminde yüzde 57.7 kayıpla

1 milyar 166 milyon 253 bin dolar ihracat yapabildi. En
parlak günlerde Türkiye’nin ikinci büyük ihracat pazarı
olan Rusya, şimdilerde 20’inci sıraya gerilemiş durumda.
Türkiye kayba uğradı da Rusya uğramadı mı?
Aslında Rusya halen en çok doğalgaz aldığımız ülke
konumunu koruyor. İthalatımızdaki 3’ünü sırasını da
muhafaza ediyor. Böyle bile olsa da ithalat rakamlarında
da ihracatla aynı oranda erime sözkonusu… TÜİK verilerine göre 2015 yılında Türkiye Rusya’dan 20 milyar 401
milyon dolarlık ithalat yaptı. TÜİK verilerine göre bu yılın
Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre
ithalat yüzde 71.2 azalarak 10 milyar 259 milyon 628 bin
dolar oldu.

“KRİZ ARTIK BİTİRİLMELİ”
İki ülkeye de yarar getirmeyen bu krizin bitme
zamanı geldi de geçiyor bile… Bu yılın haziran ayından
itibaren Jet krizinin izlerinin silinmesi için adımlar atılmaya
başladı. İlk adımı Türkiye tarafı attı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan 12 Haziran 2016 Rusya Günü vesilesiyle
Putin’e bir kutlama mesajı gönderdi. Mektup niteliğindeki
bu mesaj aynı zamanda iki ülke ilişkilerinin düzeltilmesi
için bir çağrıydı. Bu çağrı hemen karşılık buldu ve iki ülke
“dışişleri bakanları” 1 Temmuz’da Soçi’de bir araya geldiler. Bu görüşmeyle birlikte iki ülke arasında adeta barış
rüzgarları eserken, Türkiye 15 Temmuz’da darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntılı süreçte Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini ileten ilk liderlerden
birinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olması
anlamlıydı. İki lider bu süreçte telefonda konuşurken
yüz yüze de görüşmeye karar verdiler. Dergimizi yayına
hazırladığımız günlerde bu görüşme de gerçekleşti.

12 MADDELİK
MUTABAKAT METNİ
1. Rusya-Türkiye arasında Üst Düzey İşbirliği Konseyi ÜDİK mekanizmasının
tekrara çalıştırılması.
2. Charter seferlerinin başlatılması.
3. Tarım başta olmak üzere ikili ticarette kısıtlamaların tamamen kaldırılması.
4. Türkiye mahreçli Rusya’daki teşebbüslere yaptırımların kaldırılması.
5. İki ülke arasında vizesiz uygulamaya dönülmesi.
6. Akkuyu nükleer santral inşaatına stratejik proje statüsü verilmesi.
7. Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi görüşmelerinin hızlandırılması.
8. Türk Akımı’nın 2019’da devreye girecek şekilde inşaatına başlanması.
9. Rus-Türk ortak yatırım konseyi kurulması.
10. Askeri alanda savunma sanayi dalında işbirliğinin attırılması.
11. Türkiye-Rusya-Azerbaycan arasında üçlü istişare mekanizması kurulması.
12. Moskova ile Ankara arasında güven hattı oluşturulması.

SAİNT PETERSBURG BULUŞMASI

DOSYA

Evet iki ülke arasındaki yaraları saracak olan tarihi
görüşme 9 Ağustos 2016 Salı günü Saint Petersburg’ta
gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Saint Petersburg’ta
düzenlenen Türkiye-Rusya Zirvesi’nde bir araya geldiler
ve sorunların çözümü için önemli bir adım attılar. Zirve
sonunda 12 maddelik bir mutabakat imzalandı. Bu
mutabakatta charter seferlerinin yeniden başlatılmasından
tarım başta olmak üzere ikili ticaretteki kısıtlamaların
tamamen kaldırılmasına kadar birçok önemli konu var.
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kısıtlamalar kaldırılır. Turist akını başlar. İhracat
kapıları açılır. Müteahhitler işlerine bakar. Perakendeciler dükkânları açar beklentisine girmek
yanlış olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya
lideri Putin’in gerginliği sona erdiren buluşması
çok önemlidir. Bu buluşma, sorunların çözümünü
başlatacaktır. Ama gerçekçi olalım, sorunların
çözümü için önümüzdeki günlerde temasların
devam etmesi gerekiyor. Normalleşme çalışmaları başlayacaktır ama belli zaman alacaktır.
Çözüm zaman alacaktır. Çözümün kısa sürmesi
iki lider arasındaki sıcak ilişkilerin devamına ve
güçlenmesine bağlıdır.’’

“YENİ BİR SAYFA AÇILDI”

CHARTER
SEFERLERİ
YETERLİ DEĞİL

DOSYA

Osman
Ayık

Osman AYIK / TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı )
İki ülke arasındaki ilişkilerin onarılması bizi memmun ediyor. Bu süreçten
en büyük zarar gören sektörlerin başında
turizm geliyor. 2014’te Türkiye’den
gelen Rus turist sayısı zirveye çıkarak 4.5
milyona ulaşmıştı. 2015’te ise Jet Krizi ile
birlikte, 3.6 milyona gerileyen turist sayısı,
2016’da yüzde 80 oranında dramatik
bir düşüş gösterdi. Biz bu sıkıntıların
aşılmasıyla üç yıl içinde eski rakamları
yakalayacağımızı düşünüyorum. İki ülke
dışişleri bakanının 1 Temmuz 2016’da
görüşmesinden sonra 9 gün sonra ilk Rus
kafilesini taşıyan uçak Antalya Havalimanı’na 189 yolcusuyla indi. Eğer Rusya
ambargoyu tümüyle kaldırırsa 90 binlere
gerileyen Rus turist sayısı bu yıl 1 milyona
çıkar. Çünkü pazarın zemini var.
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Türkiye mahreçli Rusya’daki teşebbüslere yaptırımların kaldırılması, iki ülke arasında vizesiz
uygulamaya dönülmesi, Rus-Türk ortak yatırım
konseyi kurulması mutabakat zaptında bulunan
maddelerden bazıları…

NORMALLEŞME KOLAY DEĞİL
Bu mutabakat metnindeki maddelerin
ne kadar sürede hayata geçeceğini zaman
gösterecek ama uluslararası ilişkiler uzmanları,
siyasetçiler, bürokratlar, ekonomistler ve iş insanlarının üzerinde birleştiği bir konu var: Türkiye
ile Rusya birbirine ihtiyacı olan iki komşu… Bu
krizin yaraları sarılacak ama normalleşme biraz
zaman alacak.

“NORMALLEŞME İKİ LİDERE BAĞLI”
Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından
bir yazı kaleme alan Millliyet gazetesi ekonomi
yazarı Güngör Uras, “Gerçekçi olalım, normalleşme zaman alacaktır” diye görüşlerini özetliyor.
Çözümün kısa sürmesinin iki lider arasındaki
sıcak ilişkilerin devamına bağlı olduğunu belirten
Uras, şu görüşleri dile getiriyor: “‘Cumhurbaşkanı Erdoğan St. Petersburg’a gitti. Rusya lideri
Putin ile normalleşmeyi başlattı. Heyetler arası
toplantı yapıldı. Artık hiçbir sorun kalmadı.
Vize sorunu çözülür. Türk şirketleri üzerindeki

KPMG Rusya ve CIS Ülkeleri Türk Masası
Başkanı ve Sorumlu Ortak Murat Karakaş,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in St. Petersburg
buluşmasıyla iki ülke arasında yeni bir sayfa
açıldığını düşünüyor. Karakaş, “Bu toplantı,
doğru yönde atılan fevkalade önemli bir adım
olmakla beraber, ne yazık ki iki ülke arasındaki
bütün sorunların bir anda çözüleceği anlamına
gelmiyor. Yaklaşık 9 aylık gerginlik
dönemi, özellikle iki ülkenin yazılı
ve görsel medyasının da bu yöndeki
yayınlarıyla, kamuoylarında karşı taraf
için olumsuz hisler doğurdu. Örneğin
Rusya’da, bilimsel olmayan fakat çok
katılımcılı internet anketlerine göre,
Rus kamuoyunun yarıdan fazlası
ilişkilerin eski düzeyine gelmesi için çok
acele edilmemesini istiyor” diyor.
Türkiye Müteahhitler Birliği’ne Murat
göre, yaptırımların başından beri Türk Karakaş
müteahhitlik şirketlerinin kayıplarının 5
milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yaptırımların yakında kalkmasının beklendiğini belirten
Karakaş, “Yeni iş alamamak açısından bu 9 ayın
kaybı büyük oldu ama daha önemlisi rakiplerine
pazar payı kaybetme riski ile karşılaştılar. Türk
inşaat şirketlerinin iş yapma yöntemleri ve
kaliteleri genellikle rakiplerine göre daha sürdü-

rülebilir. Dolayısıyla, hemen
olmasa bile bu dönemdeki
kayıplarını geri alacaklarını düşünüyorum” diyor.
Karakaş, enerji sektöründeki
kayıpların ne zaman telafi
edilebileceği ile ilgili de şu
öngörülerde bulunuyor:
“Rusya-Türkiye ilişkilerinde
enerji tabii çok ayrı bir yer Ali Kavak
tutuyor, hem politik önemi
hem de parasal hacmi nedeniyle. İki ülke
arasındaki iki proje de Kasım ayından beri
askıdaydı, Türk Akımı tamamen gündem
dışıydı. Akkuyu Nükleer Santral inşaatı
projesi aslında resmen bitirilmemişti ama
pratikte hiç ilerlemiyordu. İki projeye de
hızlı bir şekilde geri dönülmesi kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili
anlaşmaların kamuyla paylaşılacağına
inanıyorum.

MEYVE-SEBZE BEKLEMEDE

ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Rusya’ya hazır giyimden ev
tekstiline deriden ayakkabıya birçok
ürünü Laleli piyasasından resmi ticaret
ya da yolcu beraberindeki bavul ticareti
yoluyla gidiyor. Laleli işlerin en iyi olduğu
dönemlerde Rusya’ya yıllık 7 milyar dolarlık resmi ihracat yapıyordu. Bu bavul
ticaretiyle birlikte 10 milyar dolara kadar
çıkıyordu. Ancak Jet krizi ile birlikte
Laleli piyasasındaki kayıp yüzde 60’lara
ulaşmıştı. Laleli Sanayici ve İşadamları
Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin
Eyyüpkoca, ağustos ayında gerçekleşen
liderler zirvesinden sonra Rusya’ya
işlerde yüzde 20 oranında iyileşme olduğunu söylüyor. Rusya ile normaleşmenin
olumlu katkılarını görmeye başladıklarını
belirten Eyyüpkoca, “İşlerimizde ilk
etapta yüzde 20 artış oldu ama Rusya
ekonomisinde sıkıntılar var.
Bu nedenle asıl iyileşme
Rusya ekonomisi düzelirse
ancak gerçekleşir. Rusya’da
petrol gelirlerinin düşmesiyle tüketicinin alım gücü
azaldı. Şimdi de bunun
sıkıntısını yaşıyoruz” diyor.

‘TIKANAN İLİŞKİLER
AÇILACAK’
Prof. Dr. Mensur AKGÜN / Kültür Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Erdoğan’ın St. Petersburg ziyaretiyle 24 Kasım’da
tıkanan ilişkiler artık iyice açılacak, yeni işbirliği
mecraları yaratılacak. Ziyaretin en önemli siyasi sonucu
da belli ki Türkiye’nin Suriye siyaseti üstünde daha fazla
söz sahibi olması, PYD’nin ihtiraslarını dengeleyecek bir
pozisyon kazanması olacak. Türkiye-Rusya yakınlaşması
ABD-PYD ittifakının anlamını yitirmesine de yol açabilir.
Rusya ile bölgesinde stratejik işbirliği gerçekleştiren
Türkiye, ABD’nin bu bölgedeki Türkiye’nin çıkar ve
beklentilerini tanımaz tutumuna ciddi bir darbe vurmuştur. Suriye ve Irak politikasını sadece IŞİD’le mücadele
perspektifinden şekillendiren Washington bundan sonra
Türkiye’nin söylediklerini de dikkate almak zorundadır.
Aksi takdirde Rusya ile kurgulanmaya başlanan işbirliği
daha da güçlenebilir.

Prof. Dr. Mensur
Akgün

‘ÜLKELERİN BAĞLILIĞI
İLERİ DÜZEYDE’
Ömer Cihat Vardan/ DEİK Başkanı
Bulunduğumuz coğrafyada Rusya Türkiye
için, Türkiye de Rusya için çok önemli. Rusya, Türkiye’nin en fazla yatırım yaptığı ve birçok kalemde bir
numaralı ihracat pazarı konumunda olan ülke. Yılda
4 milyonu aşkın turist ile de Türkiye, Rus vatandaşları
için önemli bir turizm destinasyonu. Keza, Türkiye’de
Ömer Cihat
başta nükleer santral olmak üzere, Rusya’nın önemli
Vardan
yatırımları mevcut. Ve bizler doğalgazımızın önemli bir
kısmını Rusya’dan ithal ediyoruz. Dolayısıyla iki ülkenin
bağlılığı ileri düzeyde. Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeniden
canlanmasıyla özellikle turizm, gıda, inşaat, enerji ve
altyapı sektörlerinde işlerin düzelmesini temenni ediyoruz.
Bu süreçte Rusya’nın yeniden uygulamaya başladığı vize
uygulamasına son verilmesini ve başta taşımacılık ile yaş
meyve-sebze sektörü olmak üzere Türkiye’den yapılan
ihracat mallarına uygulanan tarife dışı engellerin de
hızlıca kaldırılmasını beklemekteyiz.

DOSYA

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesini
turizm, enerji, inşaat sektörlerinin yanı sıra
yaş meyve sebzeden tekstil konfeksiyona,
perakendeden deriye birçok sektör dört
gözle bekliyor. Rusya’ya Türkiye en iyi
zamanlarda yıllık 1.1 milyar dolarlık yaş
meyve sebze satıyordu. Ancak bu yılın ilk
dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine
göre Rusya’ya yaş meyve ve sebze ihracatımız yüzde 80 düşerek 109 milyon 899
bin dolar oldu. Saint Petersburg buluşmasındaki 12 maddelik mutabakatın maddelerinden biri de “tarım başta olmak üzere
ikili ticarette kısıtlamaların
tamamen kaldırılması.”…
Bu maddeye güvenerek
narenciye, erik, şeftali gibi
ürünlere getirilen ihracat
yasağının kaldırılması
bekleniyor. Ancak ağustos
ayının sonuna kadar henüz

yasaklar resmiyette kalkmış
değil. Akdeniz Yaş Meyve
ve Sebze İhracatçıları Birliği
Başkanı Ali Kavak, “Ağustos
ayında başlayan normalleşmenin bize henüz tam
olarak yansıması olmadı.
Her iki ülke cumhurbaşkanlarının yaptığı olumlu
açıklamalar önemli. Türkiye
1.5 milyon ton narenciye
ihracatının 600 bin tonunu Rusya’ya yapıyoruz. Bizim birinci pazarımız. Rusya bizim
için çok önemli; yasakların bir an önce
kalkmasını bekliyoruz” diye konuşuyor.

Gıyasettin Eyyüpkoca
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Hem yazar
hem şair
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GAYE DELEN
Yazıya gönül veren meslek mensuplarından biri, Kamil
Karabulut… Onun deneme, şiir, öykü, masal ve roman çalışmaları
var. Hem şiir kitabı hem de deneme ve araştırma kitabı yayınlanmış. İlk şiir kitabı ‘Ya Şeytan Olmasaydı’ 2012’de Sokak Kitapları
Yayınevi’nden çıktı. 2013 yılında ise kitabın yenilenmiş ikinci
basımı yayınlandı. Karabulut, kitabını “Gül ile başlayıp Mustafa
Kemal ile biten kitap” diye tanımlıyor. 2013’de de ‘Başkalaşım/
Metamorfoz’ isimli deneme-araştırma kitabı yayınlandı. Bu kitapta,
düşün ve davranış bilimlerinin Türkçesini görmek mümkün. Kitapta
biraz siyaset, çokça da bilgi var.
Kitabı okuyunca nedenlerimize ve niçinlerimize yanıtlar
bulurken, yeni nedenler ve niçinler edinmek kaçınılmaz oluyor.
Karabulut’un kitabında yapmaya çalıştığı şey, insan davranışlarını
sorgulamakla beraber davranışın nedenlerini araştırmak, başka
bir deyişle de kaynağa inmek. Karabulut, kitaplarını okumak
isteyenlere de “Yayıneviyle sözleşme süresi ve satış yöntemleri konusundaki anlaşmazlıklardan dolayı kitapların kalan mevcutlarını
geri alarak ilişkimi kestim. Bu kitaplar bende mevcuttur. İstendiği
takdirde gönderebilirim” açıklamasını yapıyor. Onun yayına hazır,
henüz yayınlanmamış ‘Süs İçin’ isimli şiir, ‘Dünayna’ isimli öykü,
‘Hankız’ın Masalları’ adlı masal kitapları var. ‘Ermeni Kızları’ adlı
roman çalışması da devam ediyor.

OKUL YILLARINDA BAŞLADI

O, deneme, şiir, öykü, masal ve roman
yazıyor… Kamil Karabulut, edebiyatın her
alanında kendini geliştirmiş ve kitap çıkarmış
bir meslek mensubu. Okul yıllarında başladığı
yazın hayatını emekli olduktan sonra kitaplar
çıkararak devam ettiriyor.
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Kamil Karabulut’un yazmaya yönlenişi okul yıllarındaki
ödüllü yazı yarışmalarıyla başlamış. Ödül aldığı bir öykü ve başka
yazılarının öğretmen okulları yıllıklarında yayınlandığını anlatıyor.
Emekli olduktan sonra hem okumaya hem de yazdıklarını toparlamaya, bir yandan da yeniden yazmaya yoğunlaşmış. İlk kitabını da
emekli olduktan sonra çıkartmış.
Karabulut, geçmişin geleceğe yazıyla bağlandığını anımsatıyor. Ona göre, geçmişi anlamak için okumak, geleceğe aktarmak

İSTANBUL’DA
ZAMAN
Tik, tak, tik, tak.
Saatin sarkacında Şeytan,
Zamana kurmuş salıncak.
Feleğin parmağında dönüyor çark.
Tik, tak, tik, tak.
Birazdan saat on ikiyi vuracak.
Âdem Yavuz Vapuru
Eminönü’nden Kadıköy’e kalkacak.

için yazmak gerekiyor. İnsan geçmişle geleceği
birbirine yazarak, anlatarak bağlıyor ve
öğrenmekle geçen ömrünü de boşa tüketmemiş oluyor.

OKUMAYA DA DÜŞKÜN

MESLEĞİMİZ İTİBAR KAZANDI
Kamil Karabulut, 1954 Sivas doğumlu.
İlköğrenimini köyde, orta öğrenimini parasız
yatılı öğretmen okulları sınavını kazanarak Sivas-Yıldızeli Pamukpınar Öğretmen
Lisesi’nde tamamlamış. Yükseköğrenimini Ege
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayıp
1982 yılında mezun olmuş. Yedek subay olarak askerlik görevini yaptıktan sonra ise özel
sektörde mali ve idari yönetim kadrolarında
çalıştı. Bağlı çalışmasının yanı sıra birkaç şirkete 1986-1993 yıllarında müşavirlik hizmeti
de verdiğini anlatıyor. 2008 yılında ise emekli
olmuş Karabulut. Bir oğlu bulunuyor.
Muhasebecilik mesleğinin bugünkü
durumuyla ilgili de şunları söylüyor: “Muhasebecilik mesleği ne yazık ki geçmişte
arzu edilene uydurma şeklinde yapılıyordu.
Günümüzde tam olarak olmasa da mevcut
durumun kaydedilmesi, saptanması, bildirilmesi ve durumun yönlendirilmesi şekline dönüştü.
Meslek mensubunun mükellef nezdinde
itibar kazanması 3568 sayılı kanundan sonra
kazanılmış ve giderek de yükseliyor.”

Tik, tak, tik, tak.
Kuru bir çan sesi, Galata civarından.
Zangocun yürek ritmi olsaydı içine dolan;
İstavroz çıkartacaktı, Üsküdar’a bakan madam.
Tik, tak, tik, tak.
Tezgâhını açmış, çiçek satıyor Çingene.
Karanfiller, gonca güller var sergide.
Beyaz bir gül aldı şemsiyesini kapatan adam.
Tik, tak, tik, tak.
İşaret parmağına batırdı dikeni.
Sol avucuna yaydı kanı.
Beyaz gülün uçlarını kızıla boyadı.
Tik, tak, tik, tak.
Çingene’nin gözlerinde soru: Neden?
Bu gül kadar ak olana verilebilir bir yaşam
Dedi, Bahariye’ye doğru yürüyen adam.
Tik, tak, tik, tak.
Bir kurt düştü içine Çingene’den.
Sorular yağıyordu, nasıl? Neden?
Hızlansa da kurtulamıyordu adam.
Tik, tak, tik, tak.
Değerse, bu dünyaya sığamam!
Değmezse, ölürüm üşenmesem.
Diye söylendi adam.
Tik, tak, tik, tak.
Çarkın mı kırıldı Felek?
Süren mi bitti Şeytan?
Ne aşklar aşk, ne zaman eski zaman.

RENKLİ YAŞAM

Karabulut, yazmaya olduğu kadar
okumaya da düşkün… Dünya klasiklerinin
neredeyse tamamını okumuş. Parasız yatılı öğretmen okulu mezunu olmak ve köy enstitüsü
geleneğinden gelmek ona okuma alışkanlığı
kazandırmış. Karabulut, esinlendiği yazarlarla
ilgili de şunları anlatıyor: “Okuduklarımdan
beğendiklerim ve beğenmediklerim var elbette
ama ben özgün olmak isterim. Şiirlerimi
okuyanlardan Orhan Veli tadını aldığını
söyleyenler oldu. Denemelerimi okuyanlar
son yıllarda böyle bir kitap okumadığını, bu
kitabın bir kere okunmasının yeterli olmayacağını söylüyorlar. “Yorgun ağızlar hırslı dişlerle
silahlıydılar” demek için Balzac; Kurtuluş Savaşı Destanı’nı yazmak için Nazım; “Toprağımız
mayamız kadın sararıp soldu./ Zincirlere
vurulup tanrıya sunak oldu. / Düşünce ki
çağlardan beri gemlenen kısrak, / Şaha kalkıp
nedenin nedenini soracak. / Mavi gözleri vardı
onun, yalan söyleyen!” demek için de Arthur
Rimbaud; ‘’ Ey çılgınlık, dünyaya egemen
olan yalnızca sensin ve senin yerin de güzel
bir kadının ağzıdır!’’ demek için Kleist olmak
gerekirmiş.

Dostoyevski’yi okumasaydım, Dostoyevski’nin memurunun, insan aymazlığının
ayakları altında ezilerek şekli bozulmuş ruhu
ile kitlenin ruhsuzluğu arasındaki savaşında;
anlanmamak endişesi ile anlanmak korkusundan haberdar olamazdım…”

Tik, tak, tik, tak.
La ilahe illallah!
Metalik bir ses minareden, yavan.
Aziz Allah dedi denize bakan adam.
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Gülten Taranç, birçok belgesel ve kısa filme imza
atmış genç bir kadın yönetmen… Sinemada
kadınların izini süren Taranç onların yalnızlıklarına,
haksızlıklarına sahip çıkmaya çalışıyor
kamerasıyla… İlk uzun metrajlı filmi Yağmurlarda
Yıkansam da kadına karşı şiddeti ele alıyor.

‘Kadın yönetmenler kadın
sorunlarını sahiplenmiyor’
BANU BOZDEMİR
Küçükken ‘yazarcı’ olmak istermiş…
Çizgi film yerine Türk filmlerini seyredip
repliklerini ezberleyerek büyümüş. Bir ara
fotoğrafa merak sardıysa da sinema sevdası ağır
basmış. Müzikolog bir anne ile yönetmen-yapımcı
babanın kızı olan Gülten Taranç, senaryo yazıyor,
yönetmenlik yapıyor. 1990 doğumlu Taranç, genç
yaşına rağmen sinemada adından sözettiren bir
yönetmen olmayı başardı. Belgesel ve kısa film
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yönetmenliği yapan Taranç, ilk uzun metrajlı filmi
Yağmurlarda Yıkansam’ı yakında çekti. 2015
yılında Taranç&Taranç Film Prodüksiyonu kuran
Taranç, son 6 yıldır kadın sorunlarıyla ilgileniyor
ve kadının Türkiye’de yaşadığı problemlerle ilgili
filmler üretiyor.
Genç yaşına çok iş sığdıran yönetmenlerdensiniz… Taa başına dönersek
nasıl başladı sinema aşkı?
Belki biraz fazla başa dönmüş olacağım
ama doğduğum gün ne olacağım belliymiş

sanırım. Belki de bazen kader diye bir şey var...
Annem, Arabesk filmini seyrederken, babam
kurgudayken doğum sancıları başlamış. Küçükken hep “yazarcı” olmak istermişim, ablamda
hep ağlarmış “kardeşimi düşünce suçundan içeri
atacaklar, ben onu kurtarmaya uğraşacağım”
diye… Ablam avukat oldu ben ise hem senaryo
yazıyorum hem yönetmenlik yapıyorum. Çizgi
filmler yerine eski Türk filmleri izlerdim; replikleri ezberlerdim ama bir gün sinemaya bu kadar
aşık olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Belki

SİNEMA AŞKI AĞIR BASTI
Gülten Taranç, 1990 yılında İzmir’de doğdu. 2008 yılında Rotary Exchange Programı ile
Meksika’ya değişim öğrencisi olarak gitti. Universidad de QuintanaRoo’da İspanyolca ve Latin
Dansları eğitimi aldı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarım Bölümü, Yönetmenlik
Anasanat Dalı’ndan 2013 yılında mezun oldu. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Sinema-TV Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 2010 yılından bugüne
kadar kadın sorunlarıyla ilgilenen ve Türkiye’de kadının yaşadığı problemlerle ilgili filmler üreten
yönetmen Taranç, birçok kısa filme ve belgesele imza attı. Aynı zamanda belgesel fotoğrafçılığı
da yapan Taranç, yurtiçi ve yurtdışında sergiler de açtı. 2015 yılında TarançandTaranç Film
Prodüksiyonu kuran Taranç, ilk uzun metrajlı filmi “Yağmurlarda Yıkansam”ı çekti.
mi… “Obezonlar”dan sonra dokuz kadın filmi
izleyip zayıfladıklarını yazdılar, ben ise sadece
nasıl yaşamak isterlerse öyle yaşayabileceklerini
sunmuştum... “Dönüşüm”den sonra eve kapanan
birkaç yakın çevremden orta yaşlı arkadaşlarımın hobi kurslarına yazıldığını öğrendim.
“Consensus” ise işçilerin tacize karşı eğitim filmi
olarak istendi... Neden “Yağmurlarda Yıkansam”
kadın cinayetlerini durdurmasın...
Kadın yönetmenlerin kadın sorunlarını ya da kadın karakterleri yeterince
sahiplendiğini düşünüyor musunuz?
Kesinlikle düşünmüyorum. Tabi ki kadın
filmleri yapılıyor ama çok az... Birçok kadın
oyuncu da bundan yakınıyor ama siz onlara bir
kadın filmi ile gittiğinizde karakter dişi gelmediği
için reddedebiliyor. Halbuki bir kadın filmi zaten
melodramın ve popüler sinemanın bize dayattığı
kadın imajlarını yıkmamalı mı? Hangi dağıtımcıya gitseniz bir kadın filmini satmanın daha zor
olduğunu söyleyecektir. Sadece Türkiye’de değil

birçok ülkede durum benzer. Barcelona’da aylık
düzenlenen bir film festivalinde iki ay üst üste
finale kaldım. İlk finalistliğim “best woman filmmaker” adaylığı olarak gözüküyordu yani en iyi
film yapan kadın, sonraki ay ise “best director”
olarak aday kaldım yani en iyi yönetmen, film
aynı film, aday kalan aynı kadın... İşte mesele
tam olarak bu olabilir, belki çok küçük bir kelime
oyunu ama her şeyi özetliyor sanki... Ülkemizde
yönetmen kadınlar var ama biz kadın yönetmenler çok azız... Kadın teması işlemek sizin ana
akıma girmenizi zorlaştırır, yolunuz uzar ve her
zaman ikinci tema kalırsınız çünkü her zaman
daha büyük sorunlar vardır ya da jürilerde
kadınlar yoktur...
Kısa filmlerinizde kadın dünyasının
kendi içindeki eleştirisine de dayanışmasına da yer veriyorsunuz. Kadınların
dünyası sizin bakış açınızda nasıl bir yer?
Kadın dünyası minimalist bir dünya değil
bence... Hep bir çok seslilik hakim. Dışardan ge-
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annemin eski gitarı yerine babamın kamerasını
dolapta bulsaydım çok daha küçük yaşlardan
bu aşkı anlayabilirdim. Dokuz sene boyunca
ailem ile ciddi çatışmalar yaşadık; konservatuar
okumamı istemediler. Lisedeyken bir dostumu
trafik kazasında kaybettim ve ailemle çatışmayı
bıraktım ama bu seferde başka bir tutku sardı
içimi; fotoğraf... Bir gün çektiğim fotoğrafları
babamla paylaştım. “Sende göz var” dedi…
Ne demek istediğini şimdi daha iyi anlıyorum.
Babam Ragıp Taranç’ın keşfiyim. 16 yaşında belgesellerle başladı yolculuğum. O günden bugüne
gördüğümü göstermeye çalışıyorum.
Kısa filmlerle başlayan bir kadın
duyarlılığı hali var. Bu konu etrafında
yoğunlaşmanız kişisel sebeplerden mi
kaynaklı yoksa kadınların etrafında her
geçen gün daralan çemberin farkına mı
vardınız?
İkisinin de etkili olduğunu söyleyebilirim...
Belki dışardan birçok insana sert görünüyor olabilirim ama bunun dış görünüşüm ve insanların
ön yargılarından kaynaklandığını düşünüyorum.
İri kadınlar hep sert bir imaj çizerler. Dışa
vuramadığım çok ince, narin, naif ve kırılgan bir
kadın var içimde. Bu da ister istemez yaptığım
işlere yansıyor. Asla kadın filmi yapacağım diye
başlamamıştım; öyle başlasaydım asla samimi
olmazdı.
Uzun metraj filmime kadar feminist
kuramı okumadım ama okuduğumda zaten
dünyayı öyle algıladığım için anlattığım hikaye
daha feminist olmadı hatta bana sorarsanız ben
Türkiye’deki feminist algının dışında kalıyorum.
Kısa filmlerde kendime daha yakın gördüğüm
kadın temalarından ilerliyordum ama daha sonra
şiddetin sadece fiziksel olmadığını keşfettim ya
da fiziksel bir acının psikolojiyi ne kadar yaraladığını... Gittiğim festivallerde kısa filmlerimi
izleyen kadın seyircilerden geri dönüşler almaya
başladım; maillerle hikayelerini paylaşanlar da
oldu. Kadınlar fark edilmek istiyor… Yaptığım
işlerle o sorunların gündeme gelmesine uğraşıyorum... Yaptığımız iş çok büyük bir algı yöneti-
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İLGİNÇ ‘BAĞLILIK’
YÖNTEMİ VAR
Çok fazla kısa film çeken Gülten Taranç’a
sette nasıl bir yönetmen olduğunu soruyoruz. Taranç, “Beni ya çok seversiniz ya da nefret edersiniz,
daha ortasını göremedim” diye anlatmaya başlıyor.
Oyuncuları arasında sağlam bağlar oluşturmak
için neler yaptığını da şöyle anlatıyor: “Setten bir
gece önce oyunculara yemek daveti gönderiyorum.
Geliyorlar, sonra ipler çıkıyor masaya ve zor yenen
bir yemek... Herkes birbirine bağlı bir şekilde
yemek yemek zorunda kalıyor. İmkanım olsa bütün
setin birbirine bağlı bir şekilde yemek yiyeceği bir
masa yaptırır herkesi birbirine bağlarım... Çünkü
aslında bütün set çalışanları birbirine görünmez
iplerle bağlı ama en çok oyuncular ve aslında ben
hepsine bağlıyım. İpleri sağlamlaştırmaya, ipler
karışırsa çözmeye uğraşan bir yönetmenim. Her
şey mükemmel değilse bile bana verilen kadrajı
hakkıyla doldurmak için uğraşıyorum.”

32 l İSMMMO YAŞAM

len seslerle içerden gelen sesler (iç sesimiz)
sürekli çatışıyor... Yapmak istediklerimizle,
yapamadıklarımız çatışıyor... Kendimizi hep
korumak zorundayız ama bizi koruyanlara
karşı koyamadığımız noktadayız. Dünyanın
geldiği nokta kadın için de zor, erkek için
de… İnsan kalabilmek bu kadar zorken
kadın olmak günden güne daha da zorlaşıyor. Kısa filmlerim insanlara umut veren
ütopik hayallerdi; olmaz ama olsa güzel olur
hikayeler...
Filmografiniz belgesel ve kısa
film anlamında bir hayli yoğun… Mali
olarak destek aldığınız kurumlar oluyor mu? Örneğin; Kültür Bakanlığı…
Tabi ki belli sponsorluklar buluyorum
ama yüzde yüz destek bulabildiğim hiçbir
film olmadı. Kısa filmler, belgeseller genelde
imece usulü ile çekildi, filmde çalışan
arkadaşlarıma sonrasında ben yardıma
gidiyordum... Kısa film ve belgesel daha
gönüllülük esasına dayalıydı... İş profesyonelleştikçe maliyet de artıyor.
“Yağmurlarda Yıkansam”ı banka
kredisi ile çekmek durumunda kaldım, bulduğum nakdi destek yüzde 10 oranındadır.
Bu durum çok yıpratıcı oldu; Don Kişotçuluk
oynadığım da oldu... Bazen finalist kaldığım
ülkelere gidemedim, ailem maddi manevi
çok destek oldu ama umudumu yitirmeden
devam etmeye çalışıyorum.
Erkek şiddeti kadın üzerinden
tüm dünyaya yayılıyor, savaşlara kadar uzanıyor. Bu anlamda ‘kadın filmi’
çekerken aynı zamanda dünyadaki
bütün şiddetlere uzandığınızı düşünüyor musunuz?
Şiddetin ölçülebilir bir şey olmadığını
düşünüyorum, bu yüzden elbette ki uzanıyordur. Şiddet sadece fiziksel olarak değil
birçok yüzüyle karşımıza çıkıyor. Bu yüzden
“Yağmurlarda Yıkansam”da şiddet sahnesi
göremezsiniz, sesler duyarsınız, uzaktan
çekimler görürsünüz, sonradan anlarsınız

ama seyirciyi şiddete maruz bırakmaz. Bu
benim bilinçli tercihimdi, şiddeti değil etkilerini göstermek... Cinayete kurban giden bir
hayatı değil geride kalanı anlatmak istedim.
Savaşa erkekler gider ama kadınlar dul
kalır, çocuklar babasız kalır…
Oyuncularınız genelde sizin sinema yolculuğunuza eşlik eden arkadaşlarınız sanırım. Onları filmlerinizde farklı
rollerde görmek bu kanıyı güçlü kılıyor.
Aslında birçok oyuncumla set
öncesinde tanıştım ve sonradan çok iyi
arkadaş olduk. Film senaryosu yazılırken
evin salonunda bir pano duruyor, polisiye
filmlerdeki gibi... Oyuncu seçmek çok önemli
bir şey. Bazen tiyatro oyununda izlediğim
oyuncuya ulaşmak için kırk takla atıyorum;
bazen sokakta az önce tanıştığım bir insan
iki filmimde birden oynayabiliyor. Ama
yazım aşamasından itibaren her zaman
öncelik onlarda oluyor. Amerika’yı yeniden
keşfetmek kadar zor bir oyuncuyu keşfetmek... O panodaki castın ruhuna uyuyorsa
oyuncu olmayan birini de oynatabilirim...
Uzun metrajlı filminiz Yağmurlarda Yıkansam yurtdışında ödül
kazanmış bir film. Ulusal yarışmalarda
şansının olduğunu düşünüyor musunuz? Adana Film Festivali’ne seçilmedi
örneğin. Bu konuda neler hissettiniz?
Evet Barcelona ve Arnavutluk’tan
ödülle döndük. Tek bir festival örneğinin
üzerinden gitmek yanlış olabilir... Adana
Altın Koza bu sene üç tane gişe filmini
yarışmasına dahil etti. Bu aslında sinemamız
için olumlu bir durum… Her ne kadar
yönetmelikte “ulusal toplu gösterimlere
katılmamış filmler başvurabilir” yazsa da
(gişeye girmemiş filmler olarak algılıyorum),
biz bu yüzden vizyon bekletip, filmin satış
süresini ertelesek de festival filmi, ticari film
ayrımına güzel bir nokta olabilir... Hiçbir jüri
üyesini, ön jüriyi filmimizi festivale almadığı
için suçlayamam. Öznel zevklere hizmet
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l Pembe Mariachi (2010)
verili ve sabırlı olmak zorundaydık çünkü kredi ile
yapılan bir film bir nevi benim tek kurşunumdu,
doğru kullanmak zorundaydım. Ekibin birçoğuyla
ilk defa sette tanışmama rağmen üçüncü haftada
artık aile gibi olmuştuk. Müziklerin bir kısmı set
zamanına yetişmişti, oyuncuların duygusu için
ekibin motivasyonu için bazen hoparlörden son
ses filmin müziklerini açıyordum. Gözlerimi kapatıp birbirine bağlanacak sahneleri düşünürken,
gözlerimi açtığımda daha da motivasyonu tam
bir ekip karşımda duruyordu. Çok zor şartlardı
ama herkes çıkan işin iyi olacağını biliyordu ve
çekilen her plan emek emek ilmik ilmik işlendi
diyebilirim...
Bundan sonraki film yolculuğu nasıl
devam edecek?
Aslında ikinci uzun metraj projemizi
geliştirmeye başladık. 2011’den beri düşündüğümüz, Meryem Şahin’in senaryosunu üstlendiği,
Rabia Kaya’nın Gülfer’e hayat vereceği “Kayıplar
Kasabası”... Çok iyi bir fikir bulursak kısa film
çekmeyi yeniden deneyimleyebiliriz ama uzun
metrajın beni uyutmamasından haz alıyorum...
Onun dışında da video-klip ve tanıtım işleri bir
koldan yürüyor...
Anne ve babasından destek alan
bir yönetmensiniz anladığım kadarıyla…
Onların katkılarını anlatır mısınız?
Özellikle Yağmurlarda Yıkansam filmi bir

Saklı (Duru)-2016
aile işi... Annem Berrak Taranç filmin özgün müziklerini yaptı. Babam Ragıp Taranç yapımcılığını
ve sanat yönetmenliğini üstlendi. Ablam Gizem
Taranç Ocakoğlu ise hukuki işleri üstlendi. Birçok
insan ne kadar şanslısın diye düşünüyor ama aile
ile çalışmak zordur. Baba işi yapanlar bilirler, hem
çok çatışma çıkar hem de çıkacak işi onların da
beğenmesi önemlidir. Çevrenin beklentisi daha
çok olduğu için belki hırsım buradan geliyordur.
Filmin müziklerinde de imzanız var...
Yaklaşık üç sene filmin sadece şarkıları için
çalıştım. Hale bar şarkıcısı ve söylediği bütün şarkılarını senaryodaki ruh haline, dönüşümüne göre
sözlerini ve bestelerini yazdım. Annem ise dekor
bittikten sonra Hale’nin piyanosunun başına geçti,
ertesi sabah filmin ana temaları hazırdı... Benim
amatör ruhum, nota bile bilmeden yazdığım
şarkılar onun deneyimiyle güzel bir harman oldu.
Film ile ilgili en çok müziklerden övgü alıyoruz.
Vizyon şansı var mı? Filmi kadınlara
ulaştırmak için alternatif yollar düşünüyor
musunuz?
Vizyona girmeyi çok istiyorum. Sıfırdan
yoktan var ettiğim bir işi asıl ulaştırmak istediğim
kesim halktır. Ülkemizde her gün yeni bir olay
oluyor, insanlar kalabalık mekanlara girmek
istemeyebiliyorlar. Alternatif olarak toplu gösterimler yapılabilir. Davet aldığım üniversitelerde
öğrencilerle paylaşmak istiyorum yaptığım işi.

YAŞAM’IN PORTRESİ

eden bir sanat üretimi içerisindeyiz ama bugüne
kadar başvurduğum Türkiye’de düzenlenen
festivallerinin hiçbirinden olumlu bir dönüş almadıysam bu benim filmimin kötü olduğunun değil,
bu işin tekelleştiğinin göstergesidir. İtalya, Rusya,
Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İspanya’da
filmimiz yarışıyor ya da gösteriliyorken burada
bize hiçbir şans verilmemesi motivasyonumuzu
olumsuz olarak etkilese de ikinci filmi düşünmekten bizi alıkoyamıyor.
Filminizi nasıl koşullarda çektiniz?
Kaç gün sürdü, maddi olarak zorlandınız
mı?
Film otuz farklı mekanda geçiyordu
ve bizim on sekiz iş günümüz vardı... En çok
zamanla yarıştık. Maddi manevi çok zorlandık
tabi ki... Ön göremediğimiz masraflar çıktı. Ekibin
yarısı profesyonel yarısı tamamen amatördü.
Onlar arasındaki dengeyi kurmak çok zorlayıcı
oldu ama her şeye rağmen çıkan sonuç çok tatmin
ediciydi.
Yağmurlarda Yıkansam’da yine
kadına uygulanan şiddet ön planda. Biraz
süprizli, bir kadının iç dünyasından, yumuşacık, büyük bir sakinlik ve sabırla çekilmiş
bir film izlenimi uyandırıyor. Yanılıyor
muyum?
Kimse pek sakin olmasa da herkes çok
sabırlıydı... İlk film olduğu için hepimiz daha öz-

l Yağmurlarda Yıkansam
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Kariyerli şefler
Son dönemin gözde kariyer alanlarından biri,
aşçılık… Mutfağı meslek alanı olarak seçenler
yanında kariyer değiştirip bu alana giren sayısı
da bir hayli fazla. Bu alanda hizmet veren pek
çok eğitim kurumu da var. İyi aşçılar dolgun
ücretler alıyor ancak mesleğin bir o kadar zor
olduğunu da unutmamak gerekiyor.

KARİYER

AYŞEGÜL EMİR
Sıcak bir yer düşünün… Ateş, bıçaklar,
tencereler, tavalar, malzemeler, devamlı yetiştirme telaşı ve koşturmaca… Ve bunların hepsi
15-20 metrekarelik bir alanda oluyor. Aşçılar
ve şeflerin her gün yaşadıklarından sadece
bir kesit bu… Son dönemin gözde kariyer
alanlarından biri olan aşçılık, bir o kadar da
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zor bir meslek...
Türkiye, yemek kültürü açısından
dünyadaki en zengin ülkelerden biri. Lezzetli
yemeklerin yapımını üstlenen aşçılık mesleği
de son dönemin ilgi gören kariyer alanlarından
biri oldu. Türkiye’de aşçılık mesleğine ilgi
giderek artıyor. Meslek olarak seçenler yanında
kariyer değiştirip bu alana girenler de bir hayli
fazla. Mutfağa amatör olarak girip profesyonel

olarak çıkmak isteyenler için de artık pek çok
okul var. Özel eğitim kurumları yanında birçok
meslek lisesi, yüksekokul ve üniversitede
gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri
bulunuyor. Ama ünlü bir restoranın şefi olmak
o kadar da kolay değil.

“HER AŞÇI ŞEF DEĞİLDİR”
Chefschool Profesyonel Aşçılık Okulu

‘HER ŞEYİ
YİYEBİLMELİSİNİZ’
Devran Karaalp
eğitmeni, şef Devran Karaalp, Kadir Has
Üniversitesi’nde de eğitimler veriyor. Aslen
Diyarbakırlı. Mesleğe 2002 yılında Çin
mutfağıyla başladı. Sonrasında sırasıyla
Meksika, Hint ve son olarak da bulunmayı
en çok istediği Akdeniz ve Anadolu mutfağı ile tanışmış. 2010 yılından beri Akdeniz
ve Anadolu mutfağı üzerine çalışmaları
sürüyor. Aslında mutfak ilk başta kariyer
planlarında yoktu ama 18 yaşında iş
ararken şans eseri mutfakla tanışmış ve
iki ay içinde hayatının mesleği olduğunu
anlamış. Tam 14 yıldır da bu işi severek
yapıyor.

“Ama önemli olan buralarda eğitim alan
gençlerin bu eğitim sonunda gerçek hayatta öğrendiklerini uygulayabilmeleri. Ben
eğitimlerimde iyi birer şef yetiştirmenin
öncesinde kişinin bu işi gerçekten yapıp
yapmamak konusunda isteğine önem
veriyorum. Çünkü bizim işimiz aslında
gönülden gelen ve sebat gerektiren bir
iştir. Sorumluluk ve disiplini sonuna kadar
koruyabilecek kişilerin işidir. İş yemeğe
geldiğinde işe yaratıcılık ve ürünlere
bir şeyler katabilmenin önemine dikkat
ederim” değerlendirmesini yapıyor.

“GENÇLER İLGİ GÖSTERİYOR”
AŞÇILIK VE ŞEFLİK FARKLI

EĞİTİM İMKANLARI GÜZEL
Karaalp, üniversitelerin ya da özel
alanda bu mesleğe destek için eğitim sağlayan okulların gençler için güzel eğitim
imkanları sağladığını da dile getirerek,

Türkiye’de yeni açılan restoran ve
oteller gastronomi sektörünün gelişimini
sağlarken, mesleğe gönül verenlerin de
çalışma alanını artırıyor. Yeni mezunlar
ve sektöre yıllarını vermiş insanlara iş
kapısı oluyor. Karaalp’e göre, gençlerin bu
mesleğe ilgi göstermesinin başlıca nedeni
medya, diziler, filmler ve sosyal medya.
Ancak bu mesleğin göründüğü kadar
kolay olmadığını vurguluyor. Her alanda
olduğu gibi bu alanda da zorlu şartlar
bulunuyor. Hatta diğer meslek dallarına
oranla biraz daha fazla zorluğu olabiliyor.
Bu nedenle mesleği tercih ederken iyice
araştırmak gerekiyor.

KADIN ŞEF SAYISI ARTIYOR
Şeflik, geliri nedeniyle de kariyer
tercihlerinin başlarında yer alıyor. Dene-

yim ve sektörüne bağlı olmakla beraber iyi şeflerin dolgun
ücretler aldığı da bilinen bir gerçek.
Peki, profesyonel mutfaklarda kadının adı var mı?
Devran Karaalp, her işte olduğu gibi mutfak işinin de
cinsiyetinin olmadığını belirtiyor ve ekliyor: “Hatta benim
ekibimin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Öğrencilerim
arasında da aynı şey söz konusu. Daha fazlalar diyemem
ama kadın aşçılarımız ve şeflerimiz de yeteri kadar var.
Artık bu alanda meslek edindikçe ve işi öğrendikçe emin
adımlarla kariyerlerinde ilerliyorlar.”
Devran Karaalp, şef olmak isteyen gençlere ise şu
tavsiyelerde bulunuyor:
“Eğer kararlılarsa şeflerinin sözlerine önem verip
kendilerine iyi bir yol haritası çizsinler. Çok çalışmak ve
üstlerini iyi dinlemekten geçen çok dikenli ama heyecanlı
bir serüven. Öğrenmeyi seven, değişiklikten korkmayan
kişiler, yeniliklere açık ve beceri gerektiren bir alanı
seçtiklerini bilmeliler. Son olarak bütün bunların kolay
olmadığını ama aşkla yapıldığı sürece çok da keyifli
olduğunu belirtmek isterim.”

KARİYER

Aşçılık ve şeflik arasında farklılık
olduğunu söylüyor. Karaalp, “Aşçı ve
şefleri kıyaslarsak aşçılar şeflerden büyük
oranda fazladır. Çünkü her aşçı birer şef
değildir. Ancak ve ancak şef adaylarıdır”
diyor.
Son dönemde aşçılık ve şefliğin
gençlerin kariyer seçenekleri arasında yer
almaya başladığını da vurgulayan Devran
Karaalp, gençlerin popülariteye güvenerek
bir talep artışı kaydettiğini ve oldukça
istekli olduklarını söylüyor.

Şef Özgür Özkan, şeflik kariyerinde başarılı
olmak isteyenlere şu tavsiyelerde bulunuyor:
l Çok çalışmak gerektiğini söylemiyorum
zaten o kaçınılmaz. Günde en az 15 saat çalışmaya ve
başta para kazanmamaya hazır olun.
l Bu kadar yoğun iş temposu içinde en az bir
dil öğrenmeniz gerekiyor.
l Genel kültürünüzü artırın. Çünkü dünyanın
en önemli mesleği pazarlamadır ve bizim işimizde
konuşamazsanız kendinizi pazarlayamazsınız.
l Şef olabilmek için az da olsa bir yurtdışı
deneyimi şart. Dünya kültürlerini öğrenmelisiniz.
l Her şeyi yiyebilecek geniş bir damak
tadına sahip olmalısınız. ‘Ben şunu yemem, ben bunu
yemem’ diyen biri şef olamaz. Yaptığın her yemeğin
tadına bakman gerekir ve hatta bundan zevk alman
gerekir.
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‘Mesleksiz olma, işsiz kalma’
Donanımı belirli bir
alanda iş yapmaya
uygun olmadığı için
‘ne iş olsa yaparım’
diyen işsizler
istihdam piyasasının
beklentilerini
karşılamıyor. Bunun
en büyük kanıtı
her dört üniversite
mezunundan birinin
işsiz olması… Şişli
Meslek Yüksekokulu
bu soruna çare bulma
hedefiyle akademik
çalışmalarını
sürdürüyor.
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DEFNE DOĞAN
İşsizlik, Türkiye’nin kanayan yarasıdır. Hemen
her yaş ve eğitim grubunda işsizlik en büyük sorun.
Ancak üniversite mezunları arasındaki işsizlik daha
da bir can yakıcı. Bugün Türkiye’de her 4 işsizden biri
üniversite mezunu. 2015 yılı rakamlarıyla, üniversiteli
işsizler ordusu 774 bin kişiye çıkmış durumda. Bu
tabloda ekonomik gidişattaki olumsuzluklar elbette
ki etkili… Ancak istihdam piyasasının beklentileri
ile eğitimdeki donanımın buluşamaması da üniversiteli işsizler ordusunun artmasına neden oluyor.
Diğer bir deyişle işsizlik kadar mesleksizlik sorunu
tabloyu ağırlaştırıyor. İşte Şişli Meslek Yüksekokulu
bu gerçeğin farkında olarak istihdam piyasasının da
beklentilerini dikkate alan programlarla donanımlı
bireyler yetiştiriyor.
Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Cihan Erdönmez, meslek yüksekokullarının mesleki eğitimde büyük yeri olduğunu belirtirken, “İş
bulamayan işsizler kadar eleman bulamayan iş yerleri

de azımsanamayacak ölçüde. Bu da mesleki eğitimin
önemini ortaya koyuyor. Biz, akademik kadromuz,
fiziksel ve teknolojik altyapımız, çözüm ortağı
kuruluşlarımız ile yüksek nitelikli eğitim vermekteyiz.
Öğrencilerimizin staj ve kariyer gelişimi başta olmak
üzere diğer bütün sorunlarıyla yakından ilgileniyor ve
çözümler üretiyoruz. Verdiğimiz eğitim ile öğrencilerimizi mesleki hayatlarına tam donanımlı bir şekilde
hazırlıyoruz” diyor.
Erdönmez, programlarının ilgili sektörlerle
yakın ilişki içerisinde olmasına büyük özen gösterdiklerini kaydediyor. Şişli Meslek Yüksekokulu, eğitimini
sektörün beklentilerini de karşılayacak biçimde
gerçekleştirirken öğrencilerini de sektörle erken
buluşturuyor. Dolayısıyla mezunları, iş hayatında
kendilerine yer bulmakta zorlanmıyor.

HANGİ PROGRAMLAR VAR?
Şişli Meslek Yüksekokulu’nda (ŞMYO) Adalet
Programı, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi,
Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yöne-

tici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi Programı, Diş Protez
Teknolojisi, Dış Ticaret, Fizyoterapi, Grafik Tasarımı,
İlk ve Acil Yardım Programı, Mimari Restorasyon,
Moda Tasarımı, Radyoterapi, Radyo ve Televizyon
Programcılığı, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri,
Sağlık Yönetimi Programı, Spor Yönetimi Programı,
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel
İşletmeciliği, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik,
Yaşlı Bakımı Programı, Yerel Yönetimler Programı gibi
alanlar mevcut.
Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Cihan Erdönmez, ŞMYO’da yüksek nitelikli eğitim ile
mesleki anlamda tam donanımlı aynı zamanda vizyon
sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını
çiziyor. Erdönmez’in verdiği bilgiye göre, 2016 - 2017
akademik yılı için kontenjanları 1555 öğrenci. Şu
anda 21’i gündüz olmak üzere 39 program ve 2800
öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyeti sürüyor. Çeşitli üniversiteler ile işbirlikleri sayesinde 4 yıllık programlara
geçiş olanağı sunuluyor. Öğrencilere staj ve istihdam
olanakları da tanınıyor.

İKİ YERLEŞKE, 39 PROGRAM

SEVGİ OLURSA BAŞARI DA OLUR
Doç. Dr. Cihan Erdönmez, gençlerin
meslek seçerken nelere dikkat etmesi
gerektiği konusunda tüyolar verirken her
şeyden önce mesleğin kişinin karakteriyle
uyumlu olması gerektiğini düşünüyor. Şişli
MYO Müdürü Erdönmez, “İnsanlar ancak
severek yapacakları mesleklerde başarılı
olabilirler. Bununla birlikte seçilen mesleğin
geleceğine, daha doğrusu o mesleğe gelecekte duyulacak olan ihtiyaca ilişkin sağlıklı
değerlendirmeler yapmak gerekir. Bugün
gözde olan bazı mesleklerin gelecekte
değer yitirmesi mümkün olduğu gibi bunun
tersi de mümkün olabilir. Örneğin bizim
Şişli Meslek Yüksekokulunda geçtiğimiz
yıl açtığımız Alternatif Enerji Kaynakları
Teknolojisi Programı bugünden daha çok
gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaca yanıt

vermek amacıyla tasarlanmıştır” diyor.
Öğrenciliğin de hayatın bir parçası
olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Erdönmez, gençlere şu tavsiyede bulunuyor: “Hayatı mutluluk kaynağı olarak
düşünmek gerekir. Sorunlarla birlikte mutlu
olmamızı gerektirecek pek çok nedenimiz
var. Bunu asla akıldan çıkarmamak lazım.
Yapılan iş, sahip olunan meslek hayatın
amacı değil yalnızca bir parçasıdır. Her
birey hayatını, var oluşunu anlamlı kılacak
başka hedefler koymalı kendine. Son olarak, benim hayat kılavuzum olan iki eski
terimden söz etmek istiyorum. Bunlardan
biri “tatmin”, diğeri de “tahammül.” Tatmin
duygusu olan ve tahammül etmeyi bilen
insanlar, bana göre mutlu olmayı hak eden
insanlardır.”

EĞİTİM

4 yaşında olan ŞMYO’da başlangıçta sadece
15 olan program sayısı 39’a kadar çıktı. Esentepe ve
Maslak yerleşkeleri ile 40 bin metrekarelik kapalı alan
ile 3 bin metrekareye yakın açık alan kullanılıyor.
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde 100’e yakın öğretim
elemanı ve 50 civarında idari personel görev alıyor.
ŞMYO Müdürü Erdönmez, sundukları burs
olanaklarıyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Şişli Meslek
Yüksekokulu bir vakıf yükseköğretim kurumudur. Bir
vakıf yükseköğretim kurumu olmanın en önemli ölçütlerinden biri de bursluluk oranlarında yatmaktadır.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulunda çok çeşitli burs
olanakları bulunmaktadır. Bunlar arasında ilk akla
gelenler; ÖSYM bursu, akademik başarı bursu, engelli
öğrenci bursu, şehit-gazi yakını bursu, sporcu bursu
ve Mütevelli Heyet bursudur. Hemen hemen bütün
öğrencilerimiz bu bursların birinden yararlanmaktadır.
Yıllık eğitim-öğretim ücretlerinin düşüklüğünü de göz
önünde bulundurduğumuzda, Şişli Meslek Yüksekokulu için kaliteli eğitime en kolay ulaşmanın adresidir
diyebiliriz.”
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Baş ağrısıyla baş edebilirsiniz
Stres, uykusuzluk,
aşırı yorgunluk…
Bunlar gerilim
tipi baş ağrısını
hayatınıza
davet ediyor.
Bir ömür boyu
bu rahatsızlıkla
yaşamamak için
uzmanların basit
ama hayat kurtaran
önerilerine kulak
verin.
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ILGIN ŞENYÜZ
Akşam yaklaştıkça baş ağrıları artıyor genç
muhasebecinin… Uyuyunca biraz rahatlar gibi oluyor
ama çoğu zaman sabahları yine ağrı ile uyanıyor. Baş
ağrısı haftalardır geçmeyince doktora gitmek zorunda
kalıyor. Doktora şikayetlerini anlattıktan sonra doktor
ilginç bir soru soruyor. “Gündüz çalışırken kendinizi
dişlerinizi sıkmış buluyor musunuz?” Genç muhasebeci
“evet” yanıtını verince doktor “Muhtemelen geceleri
uykuda daha fazla dişlerinizi sıkıyorsunuz” tespitinde
bulunuyor ve teşhisi “gerilim tipi baş ağrısı (tension
headache)” olarak koyuyor.
Bu baş ağrısını yalnızca genç muhasebeci
çekmiyor. Toplumda en sık görülen baş ağrılarından
birisi bu… İnsanların yüzde 80’i yaşamlarının bir dö-

neminde gerilim tipi baş ağrısı yaşıyor. Bu rahatsızlığa
yakalananların yüzde 40’ının ise sürekli bu rahatsızlıkla yaşadıkları tespit edilmiş durumda.
Gerilim tipi baş ağrısı sanıldığının aksine stresten
kaynaklanmıyor. Stres ağrıyı artıran bir faktör yalnızca.
Kişiyi günlük hayattan alıkoymayan, ılımlı, orta düzeyde ve tüm başı kapsayan bu ağrıyı çekenler kimi zaman
başlarında ağırlık, basınç ve sıkışma hissettiklerini
söylüyorlar. Daha çok detaycı, mükemmeliyetçi yapısı
olan insanlarda görülen bu ağrıyı çekenlerde uzmanlar,
anksiyete, depresyon, bastırılmış öfke olabileceğini de
belirtiyor.

BOYUN OMURLARINDA DÜZLEŞME
Gerilim tipi baş ağrısı yaşayan hastaların neredeyse tamamında boğun omurga yapısında düzleşme

ya da boyun fıtığı olduğu saptanmış.
Ağrının artmasıyla birlikte boyun
kaslarındaki spazm düzleşmeye
neden oluyor. Bu nedenle genel
olarak kas gevşetici ve antidepresanlar verilerek ağrının azalması ve
geçmesi sağlanıyor. Ancak yaşamdaki
stres koşulları giderilmeden ve bazı
ruhsal sıkıntılara çare bulunmadan
gerilim tipi baş ağrısından tümüyle
kurtulmak mümkün olmuyor. Gerilim
tipi baş ağrısı çeken bazı hastalarda
çene eklemi sorunu da görülüyor.
Doğru bir bruksizm (diş sıkma) ve
eklem tedavisi, protez ve gnatoloji
uzmanınca nöral terapiye ek olarak
yapılırsa gerilim tipi baş ağrısında çok
iyi sonuçlar alınabiliyor.
Gerilim tipi baş ağrısı genellikle migren ile karıştırılıyor. Ancak
migrendeki bulantı, kusma, ışıktan
kaçma gibi belirtilerin bu tip baş
ağrılarında olmadığını belirtelim.

UFAK DEĞİŞİKLİKLER

DÜZENLİ EGZERSİZ
Yavuz, “Gün içinde gerilen
kasları gevşetmek için ılık bir duş
yapın. Ne çok sıcak ne de çok soğuk
olmalı. Ilık duş kasları gevşeterek baş
ağrısından korunmazında yardımcı
olacaktır” diyor. Yavuz, ‘soğuk/sıcak
uygulaması” yöntemini de gerilim tipi
baş ağrısı çekenlere öneriyor: “Sıcak
veya soğuk uygulaması özellikle
gerilim tipi baş ağrılarından kurtulma
da çok işe yarıyor; gergin kasları gevşeterek baş ağrısından kurtulmada
yardımcı oluyor. Sıcak uygulamayı ılık
bir havluyla, soğuk uygulamayı ise
bir beze küçük buz torbalarıyla yapabilirsiniz. Şakak ya da boyun bölgesi
üzerinde bir süre tutun ardından 20
dakikada bir olmak üzere uygulamayı 3 kere tekrarlayın. Baş ağrısından
kurtulmanızda yardımcı olacaktır.”
Hayatınızdaki stres öğelerini
çıkarmanın yanı sıra ‘gevşeme’nize
yardımcı olacak aktivitelerle baş ağrısından korunmak mümkün. Doktor
Yavuz’un bu konudaki önerileri de
şöyle: “Baş ağrılarını önlemek için
stresten uzak durmak ve mümkünse
gevşeyebilmek çok önemli. Bunun
için derin nefes alma, yoga, davranış
terapileri ile akupunktur gibi gevşeme terapilerinden faydalanabilirsiniz.
Gevşemeyi başardığınızda beyninizdeki serotonin düzeyi artacak ve baş
ağrısından korunacaksınız. Düzenli
egzersiz demek baş ağrılarının azalması demek. Düzenli yapılan egzersiz
mutluluk hormonunun salınmasını
sağlıyor, kan dolaşımını düzenliyor ve
kasları gevşetiyor.”

BUNLAR AĞRININ İLACI!
• Gün içinde gerilen kasları gevşetmek için ılık bir duş yapın.
• Aşırı yorgunluktan kaçının, dinlenin.
• Kan dolaşımını artırmak için günde 2 litre su tüketin; aşırı alkol
ve şeker tüketiminden kaçının.
• Kendinizi stresten koruyun ve stresli ortamlardan uzaklaşın.
• Uyku düzeninizi günde 6 saatten az, 10 saatten de fazla
olmamak şeklinde düzenleyin.
• Kasların gerginliğini azaltmak ve baş ağrılarını önlemek için
vücudunuzun dik duruşta olmasına dikkat edin.
• Öğün atlamayın; ara öğünlerle birlikte günde 5-6 öğün beslenmeyi ihmal etmeyin.
• Yoga, akapunktur gibi gevşeme terapilerinden yararlanın.
• Düzenli egzersiz yaparak baş ağrılarınızı azaltın.
• Sıcak/soğuk uygulaması yaparak gergin kaslarınızı gevşetin.

SAĞLIK

Gerilim tipi baş ağrısı ile
yaşamak zorunda kalanların biraz
da kendilerinin doktoru olması
gerekiyor. Ağrıyı azaltmak için uyku
düzeninden yeterli su içmeye öğün
atlamadan yemek yemeden vücut
duruşunuza dikkat etmeye kadar
alınabilecek birçok önlem var.
Liv Hospital Nöroloji Uzmanı
Dr. Aylin Yavuz, günlük hayatımızda
yapacağımız ufak değişikliklerle
gerilim tipi baş ağrısından korunabileceğimizi söylüyor. Uzman doktor
Yavuz’a göre aşırı yorgunluk gerilim
tipi baş ağrısına neden oluyor. Bu
yüzden dinlenmek ağrıyı önlemek için
çok önemli. Dinlenmeye geçildiğinde
kan dolaşımı düzenlemeye başlıyor,
böylece tüm organlara, özellikle de

beyne oksijen girişi artıyor. Beyinde
artan oksijen girişi ağrıdan koruyucu
etki gösteriyor.
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KAPAK

Önce ekranlar
başkaldırdı!
15 Temmuz gecesi Türkiye
36 yıl aradan sonra askeri
darbe girişimine tanıklık
ederken, darbeciler
tıpkı 1960 ve 1980
darbelerinde olduğu gibi
TRT’den darbe bildirisini
okuttular. Ancak bu kez
karşılarında TRT’den
başka onlarca kanal
ve tankların-tüfeklerin
işlemeyeceği bir iletişim
teknolojisi vardı.

İÇİNDEKİLER

14

Z İ R V E D E K İ L E R

İş dünyasının AB sözcüsü
Türk iş dünyasının önde gelen kurumlarının güç birliği ile yarım asır önce kurulan İktisadi Kalkınma Vakfı, AB’yi Türkiye’ye, Türkiye’yi AB’ye anlatıyor. İKV
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “AB ile katılım sürecinin terk edilmemesi, bilakis
canlandırılması iş dünyasının beklentisidir” diyor.
10

D O S YA

Normalleşme zaman alabilir
Rusya ile yaşanan Jet Krizi’nden sonra dibe vuran siyasi ve ekonomik
ilişkilerde Ağustos ayında gerçekleşen Erdoğan-Putin buluşması ile normalleşme
başladı. Tekstilden inşaata, tekstilden perakendeye birçok sektör eski günleri
özlüyor. Ancak kayıpların telafisi zaman olacak gibi görünüyor.
24

GÜNDEMİN SESİ

‘Bugün hakkıyla
gazetecilik yapmak
imkansız’
Osman Ulagay, 35 yıl önce
askeri darbe koşullarına aldırmadan diğer işlerini bırakarak
gazeteciliğe yönelmiş bir isim...
12 Eylül ağır koşullarda bile
gazetecilik yapan Ulagay
‘bugünün Türkiyesi’nde hakkını
vererek gazetecilik yapmanın
mümkün olmadığını’ belirtiyor.
20

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Kadın yönetmenler
kadın sorunlarını
sahiplenmiyor’
Gülten Taranç, birçok
belgesel ve kısa filme
imza atmış genç bir
kadın yönetmen…
Sinemada kadınların
izini süren Taranç
onların yalnızlıklarına,
haksızlıklarına sahip
çıkmaya çalışıyor
kamerasıyla…
30

R E N K L İ

Y A Ş A M

Hem yazar, hem şair
O, deneme, şiir, öykü, masal ve roman
yazıyor… Kamil Karabulut, edebiyatın her
alanında kendini geliştirmiş ve kitap çıkarmış bir meslek mensubu. Okul yıllarında başladığı yazın hayatını kitaplar
çıkararak devam ettiriyor.
28
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KARİYER

Kariyerli şefler
Son dönemin gözde kariyer alanlarından biri,
aşçılık… Mutfağı meslek alanı olarak seçenler
yanında kariyer değiştirip bu alana
giren sayısı da bir hayli fazla.
34
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DOSTLARIMIZ

Yeni ve popüler bir ırk!
Maltese Terrier ile Yorkshire
Terrier’in melezlenmesi sonucu
oluşturulan Morkie’leri beslemek
bu aralar çok popüler… Sevecen
ve sadık bir karaktere sahip olan
dostlarımız, evde enerjilerini
atabildiklerinden apartman
bakımına da uygun…
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GÜLŞEN KANDEMİR
Maltese Terrier ve Yorkshire Terrier
ırklarının birleşmesiyle ortaya çıktı… Sadık,
sevecen, nazik ve güvenilir bir karakter
yapısına sahip… Son yıllarda oldukça
popüler olan bu yeni ırka ‘Morkie’ adı verildi.
Türkiye’de çoğaltılan Morkie’ler, her iki ırkın
iyi özelliklerini aldığı için özellikle yeni köpek
besleyecekler tercih ediyor. Özellikle tuvalet

eğitimi konusunda kolay eğitilebilir olması da
Morkie’lere ilgiyi artıyor.
Veterinerlere göre, Morkie hibrit
ırkların en güzel temsilcilerinden… Aslında
hibrit ırk, her zaman çoğaltıldığı ırkların iyi
özelliklerini almıyorlar.
Ancak Morkie, Maltese ve Yorkshire
Terrier’in iyi özelliklerini almış. Maltese’ler;
tüy dökmeme ve koku yapmama özelliklerini
yeni ırka geçirmiş. Diğer bir deyişle eve bir

misafiriniz geldiğinde “Bu evde köpek
besleniyor” denmeyecek artık.

EN FAZLA 5 KİLO
En beğenilen melez ırklardan biri
olmayı başaran Morkie, 4-5 kiloya kadar çıkabiliyor. Beş aylık olup 1 kilo olan
küçük boyutları da mevcut. Özellikle
küçük boyutları evde beslemeye uygun.
Çocuklarla iyi geçinen sevimli dostlarımız; evde yalnız kalma sıkıntısı da
çekmiyor. Küçük ırkları evde enerjilerini
rahatlıkla atabiliyor. Ancak dostunuzu
sabah-akşam dışarı da çıkarabilir,
tuvaletini dışarıya yaptırabilirsiniz.

EĞİTİMDE BAŞARILILAR
Dostlarımızın eğitilebilirlik
durumuna gelince… Besleyenler
tuvalet eğitiminde son derece başarılı
olduğunu belirtiyorlar. Profesyonel
destek almadan bu eğitimi kolayca
kazanabiliyorlar. Hatta bir hafta içinde
bu eğitimi başarıyla alanlar bile olmuş.
Özellikle evde pede yapma konusunda
hiç sıkıntı çıkarmadıklarını belirtelim.
Tuvalet eğitimi dışında dostlarımız ev
içi itaat, temel itaat eğitimlerini de çok
hızlı alıyorlar. Sesinizi hafif yükselterek
yaptığınız uyarıyı anlıyor ve geri adım
atabiliyorlar.

ÖMÜRLERİ 15 YIL

ÇOCUKLARLA
ANLAŞIYOR
• Maltese ve Yorkshire’ın melezlemesi…
• Ortalama ömrü 15 yıl…
• Küçükleri apartmanda bakıma uygun.
• Eğitilebilirliği yüksek bir köpek.
• Tuvalet eğitimini kolay alıyor.
• Tüy dökmüyor, koku yapmıyor.
• Sağlıklı ve dayanıklı bir ırk…
• Çocuklarla iyi anlaşıyor.

DOSTLARIMIZ

Maltese ve Yorkshire’ların ömrü
ortalama 15 yıl. Bu ırklardan 16-17
yıl yaşayanlar da var. Morkie’ler yeni
melezlendiği için tam olarak bilinmese de
en az 15 yıl yaşayacakları varsayılıyor.
Uzmanlara göre melez ırklar safkan
ırklara göre daha sağlıklı ve dayanıklı
oluyorlar. Bebek yaşlarda bazen kan
şekerlerinin düştüğü tespit edilen
dostlarımız, özellikle ilk defa hayvan
besleyenlere tavsiye ediliyorlar.
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LEZZET

Develi’de kebap şöleni!
Kebap ve Antep
mutfağı denince
ilk akla gelen
restoranlardan biri
Develi… Dünyadaki
en iyi 100 lokantadan
biri olarak gösterilen
Develi’nin fıstıklı
kebabı dillere
destan… Günden
güne büyüyen
Develi zincirinde
Ege, Akdeniz, Orta
Anadolu yörelerinin
farklı tatları da özenle
sunuluyor.
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GAYE DELEN
Türkiye’de tarihi yüz yıl öncesine uzanan çok
az restoran var. Sayıları bir elin parmağını geçmeyen
bu restoranlardan biri de Develi… Antep mutfağının
Türkiye’deki en büyük temsilcilerinden. Ünü dünyaya
da yayılmış durumda. Öyle ki son olarak tarihi Develi
restoranları, İngiliz The Observer gazetesi tarafından
dünyadaki ‘En İyi 100 Lokanta’ listesinde gösterildi.
Bu alandaki pek çok uluslararası listelere girmeyi
başardı. Kurucusu Arif Develi’nin buluşu olan fıstıklı
kebabı dünyaya tanıtan restoran zinciri bugün ailenin
dördüncü kuşağı tarafından yönetiliyor.
Develi’nin hikayesi tam bir kuşaktan kuşağa
aktarılan lezzet hikayesi… Restoran 1912 yılında
halen Arif Develi’nin dedesi tarafından Gaziantep’te
kuruldu. Arif Develi, 1966 yılında İstanbul’a gelerek
Samatya’da Develi restoranını açtı. Yaklaşık 6 yaşında
mesleğe adım atan Arif Develi, restoranı bir efsane
haline getirdi. 2.5 yaşındayken babasını kaybetmiş.

İşin püf noktalarını çocuk yaşta öğrenmiş. Samatya’daki şubesi herkes tarafından biliniyor ancak
kısa sürede pek çok yerde de şube açtı. Arif Develi,
Samatya’da ‘Develi Kebap’ı açtığında 22 yaşındaydı.

DEVELİ ZİNCİRİ BÜYÜYOR
Develi, lezzet yolculuğunu Samatya’dan sonra
Kalamış, Etiler, Ataşehir, Florya ve Eminönü restoranlarında sürdürdü. Son olarak da Tuzla’da Viaport
Marina, Viaport Marina Corner ve Nişantaşı şubelerini
açtı. Antep mutfağının en büyük temsilcisi olan restoran zincirinde Ege, Akdeniz, Orta Anadolu yörelerinin
de farklı tatları da özenle sunuluyor.
Arif Develi, halen Develi’nin yönetim kurulu
başkanlığı görevini yürütüyor. Ancak artık Develi
mirasını iki oğlu Ali ve Nuri Develi profesyonel
anlamda geleceğe taşıyor. Arif Bey’in öğretileriyle
yetişmiş ve uzun yıllardır Develi çatısı altında olan
ustalar ve hizmet ekibi de bu mirasın diğer sahipleri
olarak öne çıkıyor. Develi’nin Samatya’daki restoranı

atmosferi ve manzarasıyla daha
çok beni cezbediyor. Tarihi olan
mekanları yenilere her zaman
tercih etmişimdir. Çalışanlar çok
sıcakkanlı ve misafirperver. Hepsi
de uzun yıllardır burada çalışıyor.
Lezzetli yemeklerini eşsiz Marmara
denizi manzarası eşliğinde sunuyor.
Şık dekorasyonlu iki terasında
toplam 400 kişiyi ağırlayabilen
Develi Samatya, kapalı alanları ile
birlikte yaklaşık 750 kişiye aynı
anda hizmet verebiliyor.
Sıcacık servis edilen şişme
ekmek eşliğinde tulum peyniriyle
başlıyorum yemeğe. Lahmacun,
içli köfte, gavurdağı salatası, çiğ
köfte, babagannuş, muhammara,
zeytinyağlı dolma, patlıcan ezme,
haydari, soslu patlıcandan ve
acılı ezmeden oluşan zeytinyağlı
tabağıyla sofra donatılıyor. Bütün
bu olağanüstü lezzette mezelerle
karnınızı doyurmamaya dikkat
etmelisiniz. Yoksa enfes kebaplara
yer kalmaz. Küçük küçük her şeyden tatmanız öneriliyor. Fıstıklı içli
köftesini mutlaka denemelisiniz. Ve
tabii ki Arif Beyin icadı olan fıstıklı
kebap… Ortaya konan ızgara et
ve kebap tepsisinde çeşit bol. Fıstıklı
kebap, Adana, kuzu tandır, ızgara
tavuk şiş, kaburga, lokum kebap,
şaşlık, firik pilavı… Bol çeşit ve bol
lezzet. Ete ve kebaba doyuyoruz.
Hepsinden büyük bir keyifle az az
tadıyorum. Ama favorim kesinlikle
fıstıklı kebap…

Develi baklavası da tatmadan geçilmeyecek bir lezzet. Baklavanın üretimi için Antepli ustalar
Samatya’ya getirilmiş. Yapımında

kullanılan tüm yöresel malzemeler
de Gaziantep’ten getiriliyor. Arif
Develi, ilerleyen yaşına karşın
lezzetin kontrolünü bizzat yapıyor.
Arif Develi, lezzetlerinin sırrını
şöyle anlatıyor: “Biz işimizi severek
yapıyoruz, elimizden gelenin en
iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyi
malzemeyi, en iyi ustayla, en iyi ortamda buluşturuyoruz. Tabii zaman
değişiyor. Artık sadece lezzet ve
servis yeterli olmuyor. Dekorunuzu,
müziğinizi ve personelinizi de
günümüze uyarlamak zorundasınız.
Örneğin personelimize çok ciddi
eğitimler verdiriyoruz; diksiyon
dersinden nezaket ve İngilizce
dersine kadar birçok ihtiyaçlarıyla
ilgileniyoruz.
Bunlar dışında gıda mühendislerimiz var, her daim hijyen
eğitimleri veriyoruz. Çünkü baktığınızda restorancılık birazda vicdan
işi… İnsanlar buraya gelip yemek
yiyorlar yani bir nevi canlarını
bize emanet ediyorlar. Bu nedenle
hijyen konusunda çok hassasız.
Aynı zamanda bir aile şirketiyiz;
her zaman babamızın tecrübelerine
kulak vererek buralara geldik.”

YENİ KEBAP TÜRÜ KEŞFETTİ
Arif Develi, daha önce verdiği bir röportajda fıstıklı kebabı nasıl icat
ettiğini şöyle anlatıyor:
“35 sene önce falandı. Ayda bir kez İsviçreli işadamları geliyordu.
Onlara hep değişik şeyler yapıyordum. Bir gün kıymanın içerisine fıstık
koydum. Denedik baktık çok güzel oldu. Ondan sonra servis ettik. Hepsi
bu kadar. Kıymalık eti bıçakla çekerken fıstığı da içine koyduk. Fıstıkta
değişik bir koku var. Önce 200 gr koyduk, baktık güzel oldu biraz daha
ekledik. Zaten bütün yemekleri önce kendimiz deneriz. Sonra sevdiğimiz
müşterilerimize tattırırız. Onların onayını alırız. İsviçreli işadamları da çok
mutlu oldu. “
Develi, kebap pişirmenin inceliklerini de “Yassı şiş değil, dört köşe
şiş kullanırız. Kebabın dört tarafını da pişirmek gerekir. Harlı ateşte kebap
pişirilmez. Meşe kömürü kullanır, tuzu iyi ayarlarız” şeklinde anlatıyor.

FISTIKLI KEBAP TARİFİ
Malzemeler:150 gram kuzu kıyması, 50 gram antepfıstığı, tuz
Hazırlanışı: Fıstığı büyük bir bıçakla küçük küçük kıyın. Fıstık
inceldikten sonra bir avuç alıp kıymayla iyice yoğurun. Fıstıklı kıymayı bir
şişe sarın. Yumuşaması için zaman zaman elinizi suya batırarak kıymayı
eşit şekilde dağıtın. Önceden yaktığınız biraz dinlenmiş mangalda şişe
sardığınız fıstıklı kebabı 10 dakika kadar pişirin. Bu arada başka bir şişe
domates, biber takıp onları
da közleyin. Yanında firik
pilavı, közlenmiş domates
ve biberle birlikte servis
edin.

LEZZET

BAKLAVASI DA VAR

Ali Develi,
Arif Develi ve
Nuri Develi
(soldan sağa)
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Stil sahibi
erkeklerin
şıklık
sırları
Erkekler ofiste yalnızca başarı
için yarışmıyor; daha şık olmak
için de mücadele ediyorlar.
Şıklık yarışında bir adım öne
geçmek için erkek çalışanların
gardırobunun olmazsa
olmazlarını araştırdık.
FERİDE AY
Son yıllarda erkekler de kadınlar kadar
giydiklerine önem veriyor ve moda trendlerini
yakından takip ediyor. Kadın giyimine oranla
erkek giyiminde ürün seçimi daha kolay olsa da
bazı olmazsa olmaz parçalarla oldukça şık ve stil
sahibi görünmek mümkün.

MODA

FÜME TAKIM
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Bir erkeğin gardırobunda en az iki tane iyi
kesimli takım elbise olmalı. Füme renk, hem kolay
kombinlenen hem de kış aylarında rahat bir renk
seçeneği olması nedeniyle erkeklerin gardıroplarında olması gereken parçaların başında geliyor.
Farklı gömlek ve kravat seçenekleriyle füme takım

elbisesini üst üste üç gün bile giymek
mümkün olabiliyor. Bir diğer vazgeçilmemesi gereken renk lacivert…

BEYAZ GÖMLEK
Erkeklerin en önemli giyim parçalarından biri de gömlekler. Beyaz
gömlekler hem kolay kombinlenmesi
hem de ana renklerden biri olması
sebebiyle ilk sıralarda yer alıyor. İyi
dokuma kalitesine sahip ve iyi kesimli
bir gömlek hayat kurtaran en önemli
parçalardan. Kaslı ve fit bir vücuda
sahip olanlar için slim fit modeller
tercih edilebilir.
Beyaz gömleğin en iyi alternatifi olan mavi gömlek de her renkle
uyumlu olduğu için giysi dolabında
yerini almalı. Bir spor bir de klasik
mavi gömlek her erkeğin gardırobunun demirbaşı olarak kabul ediliyor.

Bahar aylarında en çok kullanılan
parçalardan olan trençkotlar siyah veya deve
tüyü renginden seçilebilir. Hem klasik hem de
spor kıyafetlerle kombinlenebilecek trençkotlar

stil sahibi bir görünümün anahtar parçalarından
sayılıyor.
Erkeklerin en vazgeçilmez parçalarından
olan düz renk trikolar hem denim hem de chino
pantolonlarla kolay giyilebiliyor. Özellikle siyah,
gri ve lacivert renkler her erkeğin gardırobunda
mutlaka bulunmalı.

Bedene oturan, koyu renkli bir jean,
erkekleri hem fit hem şık gösterebilir. Böylesi
iyi kesim bir jean, hem sosyal hayatta hem
de iş hayatında rahatlıkla tercih edilebilir.
Stil sahibi görünmenin en önemli
detaylarından biri de blazerler. Bu parçalar
görünüşü adeta bir anda değiştirebilir.
Lacivert blazer hem kombin şansı yüksek,
hem de asil bir renk olduğundan tercihlerin
başında gelmeli. Kaliteli ve iyi kesimli blazer,
chino pantolon ve jeanlerle kombinleyip
sportif bir şıklık yakalanabilir.

MODA

TRENÇKOT VAZGEÇİLMEZ

İYİ KESİM BİR
JEAN ŞART
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Estetik ve emniyetin anahtarı
Saksı, mutfak rafı,
banyo rafı, peçetelik,
çiçek sehpası,
merdiven, korkuluk…
Demirle ateşin aşkından
doğan ferforje;
pencerede, kapıda,
balkonda olduğu gibi
evin içinde de estetik
görüntüsüyle havayı
değiştiriyor. Güçlü
demirin dış cephe süsü
gibi kullanılmasıyla
sağladığı güvenlik hissi
de cabası…

EVİM EVİM

DEFNE DOĞAN
Demir, dünyada kolay bükülemez
malzemeler arasında başta geliyor. Bu güçlü
metalin zarif hale dönüşmesi ise onu döven
ustaların, demir çubukları ateşte oya gibi
işlemesiyle mümkün. Güçlü ve asi demir, farklı
ısılarda işlenerek şekillenince hem evin içinde
hem dış cephesinde farklı formlarda estetik ve
güvenlik sağlıyor.
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Demirle ateşin aşkından doğan
‘ferforje’ çok uzun yıllardır güvenilir ve estetik
bir dekorasyon öğesi. Geçmişi 4. yüzyıla kadar
uzanan bir pencere parmaklığı, ferforjenin ilk
örneği olarak kabul ediliyor. Daha estetik yani
çiçek ve yaprak motifleriyle ortaya çıkması ise
Almanya’da 12’inci yüzyıla rastlıyor. Sonra 14.
yüzyıl İtalya’sında ve 16. yüzyıl İspanya’sında
başarılı örnekleriyle demirin bu inanılmaz stili
dekorasyon anlayışına iyice yerleşiyor. Ferforje-

ler altın çağını 18. yüzyılda yaşıyor çünkü artık
dökümle birlikte kullanılmaya başlanıyor.
El sanatlarına ve zanaata değer vererek
çığ gibi büyüyen Arts&Crafts hareketiyle, 20.
yüzyılın başında ferforje de önü alınamaz bir
hızla büyüyor. Demir, tek başına dimdik ve
estetik bir dekorasyon malzemesi olmakla
birlikte, cam, ahşap seramik ve daha pek çok
malzemeyle bir araya gelerek uyum gösteriyor. İç mekanda yatak başından aydınlatma

elemanlarına, dolap, sandalye ayaklarından kitaplıklara kadar pek çok eşya ve
aksesuarın da malzemesi olabiliyor.

SİLİNEBİLİR, BOYANABİLİR
Yağmurun, karın altında sağlamlığını koruyabilen ferforje silinebiliyor;
boyanabiliyor. Bu özellikleriyle paslanmaz, uzun ömürlü dayanıyor ve kolay
temizlenebiliyor.
Ferforjenin iyisini yüzeyinin temizliğinden ve pürüzsüzlüğü ile birleşme yerindeki temiz işçilikten anlamak mümkün.
Kullanılan demir kalitesi de çok önemli.
Usta işi bir boyama da ferforjeye değer katıyor. Ucuz ve kalitesiz ferforjeler, kapı gibi
alanlarda kullanıldığında fazla ses çıkarıp,
açılıp kapanma sorunları çıkartabiliyor. İyi
malzemeden üretilen ferforjeler ise biraz
daha pahalı ama hem daha sağlıklı hem
de daha güvenli olduğunu da belirtelim.

SADELERİ TEMİZLEMEK KOLAY

EMEK YOĞUN VE TİTİZ İŞÇİLİK
Fransızca ‘Ferforgé’ kelimesinden
gelen ferforje, ocakta döverek işlenmiş demir
anlamına geliyor. Dayanıklı olduğu gibi bakımı
kolay sayılabilecek demir ürünler, işlenince zarif
bir görüntüye sahip olduğu gibi güçlü olduğu
için güvenli de sayılıyor. Bugün ferforje demirlik
imalatını daha ekonomik hale getirmek için

birçok yerde hazır motifler kullanılıyor ancak
özellik isteyen işlerin bir kısmı veya tamamı elde
hazırlanıyor. Her ne olursa olsun Ferforje demirlik tasarımı ve imalatı, emek yoğun ve titizlik
isteyen bir iş olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla
işçilik gerektiren uygulamalarda proje üzerinden
fiyatlama yapılıyor.

EVİM EVİM

Ferforje yaptırırken ya da alırken,
fazla kıvrımlı olanları temizlemek daha zor
olacağından sade olanlarını tercih etmekte
fayda var. Ev dekorasyonu ile uyumlu
ferforjeler isteniyorsa aynı desenlerde
ferforjeler alınabilir ya da tasarlatılabilir.
Ferforjelerin renginin de evle uyumlu
olmasına da dikkat etmelisiniz. .
Raflardan peçeteliğe saksılıktan
sehpaya kadar ferforje dekorasyon ürünleri çok sayıda mobilya ve ev dekorasyon
mağazalarında hazır satılıyor. Dış cephe
uygulamaları için ise uzmanlık alanı demir
olan şirketlerden teklif almak gerekiyor.
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Doğa ve sanat
şehri: Oslo
NORVEÇ

GEZİ-DÜNYA

Başkenti: Oslo
Nüfusu: 5 milyon
Komşuları: Finlandiya, İsveç ve Rusya
Dili: Norveçce
Yüzölçümü: 385 bin
metrekare
Kişi başına gelir:
65 bin dolar
Para birimi:
Norveç kronu

Norveç’in başkenti Oslo,
doğa, tarih ve sanatla öne
çıkıyor. Sessiz, sakin ve
temiz sokaklarını arşınlarken
doğa tüm güzelliğini size
yaşatıyor. Heykeller, parklar,
ormanlar, müzeler, saraylar
şehrin albenisini arttıyor.
Bu şehirde tam 343 göl
bulunuyor.
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AYŞEGÜL EMİR
Yeşil tepeler, dağlar, göller, fiyortlar, üçgen
çatılı renkli evler, vikingler... Norveç, hep hayalimde soğuk ama sevimli, cömert doğaya sahip
bir ülke olarak yer alıyordu. Ünlü Norveçli yazar
Knut Hamsun’un Açlık kitabı da ülkeyle ilgili düşlerimi bir hayli beslerken, zor koşulları hakkında
da bilgilenmemi sağladı. Ama bu şartlar tabii ki
1800’lü yıllarda kaldı. Şimdi Norveç dünyanın en
zengin ülkelerinden biri...
İskandinavya bilmediğim bir bölge değil

aslında. Daha önce İsveç ve Danimarka’yı kısa
da olsa görme şansı yakalamıştım. Ancak ilk
kez Norveç’i göreceğim. Bu nedenle seyahat
listemde görmek istediğim ülkeler arasında
başlarda yer alıyordu. Ve sonunda beklediğim
fırsat çıkıyor. İş gezisi için çıkan fırsatı değerlendiriyorum. İskandinav ülkesi Norveç’in başkenti
Oslo’ya yolculuğum bu heyecanla başlıyor. 3.5
saatlik uçuş sonrasında Oslo Havalimanı’ndayız.
Havalimanından şehir merkezi çok uzak değil.
20 dakikalık tren yolculuğuyla varmak mümkün.
Ancak davetli olduğumuz için bizi bir otobüs

1970’DEN SONRA ZENGİNLEŞTİ
Önce şehirle ilgili bilgiler öğreniyoruz.
Ülkenin başkenti Oslo. İskandinavya’nın
dördüncü büyük şehri. Nüfusu 900 bin... İstanbul’la karşılaştırınca ne kadar da az değil mi?
Knut Hamsun’un romanını destekler şekilde,
1970’lere kadar çok kıt kaynaklara sahipmiş.

Ancak bu tarihten sonra petrol ve doğalgaz
gelirleriyle hızla zenginleşmiş. Zaten havalimanından itibaren ülkenin refah düzeyiyle ilgili ilk
izlenimleri ediniyoruz. Kişi başına düşen milli
gelirde dünyada ilk sıralardalar. Ama dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olduğunu da
unutmamak gerekiyor.

40 ADA VE 343 GÖLÜ VAR
Şehrin 40 ada üzerine kurulduğunu
öğrenince şaşıyorum. Ama dolaşırken adalar
üzerinde olduğunuzu anlamıyorsunuz bile. Ve

de 343 göle sahip. İnanılmaz değil mi? Kartpostal vari kışın donduğunda buzun kırılarak balık
tutulduğu göller işte tam bu şehirde yer alıyor.
Soğuğu unutarak bir an içimden kış aylarında
burada olmayı geçirdim. Norveç’te 365 günün
sadece 60’ının güneşli olduğunu söylersem sanırım hava durumuyla ilgili bir fikriniz oluşabilir.
Otele yerleşip bir iki saat sürecek toplantı için hazırlık yapıyoruz. Toplantının ardından
yapılacak şehir turunu sabırsızlıkla bekliyorum.
Toplantı biter bitmez hızlıca şehir turuna
geçiyoruz. Şehir küçük yürüyerek de dolaşıla-

GEZİ-DÜNYA

karşılamaya geliyor. Mevsim sonbahar olmasına
karşın ilk dışarı çıkışta hafif bir soğuk içimi
titretiyor. Allah’tan hazırlıklıyım kalın montuma
sıkı sıkı sarınıyorum hemen.
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bilirmiş. Ünlü parkları, müzeleri, galerileri ve
tarihi mekanlarını gezmek için iki gün yeterli
görülüyor. Ama doğanın kalbindeki bu şehrin
keyfini tam çıkartmak istiyorsanız biraz daha
fazla kalmanız öneriliyor. Oslo’da metro ve
tramvay gibi her türlü vasıta da var. Bir şehri
en iyi anlamanın yolunun yürüyerek dolaşma
olduğunu bilsem de konforu seçiyorum. Tur
otobüsüyle ilk olarak şehrin simge yerlerinden
olan Frogner Park ve Vigelandsparken’e gidiyoruz. Düşen sonbahar yapraklarının eşliğinde
bir yandan doğanın tadına varırken diğer yandan Gustav Vigeland’ın eserlerinin yer aldığı
açık hava heykel müzesini turluyoruz. İnsanın
yaşam döngüsünü eserlerinde işlemiş. Olağanüstü parkta, beğendiğim heykelleri daha
ayrıntılı incelerken fotoğraf çekmeyi de ihmal
etmiyorum. Şehri anlatan müze ise Frogner
Park’ın hemen içinde. Ücretsiz gezilebiliyor.
Oslo’nun gelişimini fotoğraf ve sergilerle
anlatıyor. Burası da görülmeye değer...
Sırada ise Kraliyet Sarayı var. Bugünkü
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kralları da burada ikamet ediyor. Devasa
bir yapı ve geniş bir avlusu bulunuyor. Uzun
merdivenlerini bir bir tırmanıyoruz. Sarayda
herhangi bir koruma yok, halk istediği gibi
merdivenlerde güneşlenebiliyor. Ama içine
giremiyoruz. Belli dönemlerde içeri girilebiliyor.
1848 yılında inşa edilmiş neoklasik bir yapı.

EN PAHALI ŞEHİRLERDEN BİRİ
Şehri dolaşırken sokaklardaki düzene ve
temizliğe hayran kalmamak elde değil. Trafik,
ses, gürültü ve koşturmaca yok. İşte hayat bu
diye düşünüyorum... Ve sıradaki durağımız.
Hep merak ettiğim Nobel Barış Merkezi’ndeyiz.
Barış ödülleri Norveç tarafından veriliyor. Tören
her yıl Oslo City Hall’de düzenleniyor. Kurucu
Alfred Nobel’in hayatını öğreniyoruz. Daha çok
kültür sanat merkezi olarak kullanılıyormuş.
Dünya barışı için konserler, sergiler, konferanslar düzenleniyor. Biraz hayal kırıklığı yaratsa
da bence burası da bir kez görmeye değer.
Ayaklarımda sızıyı hissederken bu kez

de çok sayıda kafe, restoran ve mağazanın
bulunduğu ve aynı zamanda gezilmesi gerekenler listesinde bulunan Karl Johans Gate’e
yollanıyoruz. Uzunca bir cadde... Oslo halkının
buluşma noktası ve alışveriş bölgesi. Sağlı ve
sollu mağazalar sıralanmış. Hediyelik eşya
dükkanları da var. Hızlıca birkaç mağazaya
girip çıkmadan edemiyorum. Fiyatları görünce
Norveç’in neden pahalı bir ülke imajına sahip
olduğunu hemen anlıyorum. Bildiğim markaların fiyatları bile her yere göre yüzde 50’ye
yakın oranda fazla. Zaten herkesin bildiği
üzere burada bir su bile 5 euro. Yeme içme de
ülkede bir hayli pahalı.

ÜNLÜ ‘ÇIĞLIK’ TABLOSU
Tur rehberimiz insanların hafta sonu
yakın şehirler Helsinki ve Kopenhag’a gidip
alışveriş yaptığını anlatıyor. Hızlı öğlen yemeğinin ardından turumuza devam ediyoruz.
Caddenin hemen yanı başındaki Oslo Katedrali’ni de dışarıdan da olsa görüyoruz. Burada

‘Çığlık’

BALIK AĞIRLIKLI MUTFAK
Norveç mutfağının vazgeçilmezlerinden biri de tahmin ettiğiniz gibi balık ve özellikle
somon. Ülke mutfağında balık, patates ve sebze geniş yer tutuyor. Balık, ülkede petrolden sonra
en büyük geçim kaynağı. Deniz ürünleri konusunda bir hayli zengin, Oslo. En geleneksel Norveç
yemeği tabii ki somon füme. Diğer çeşit balıklar yanında geyik, kuzu ve ördek eti de mutfağın
klasiklerinden. Salam, sucuk, pastırma ve sosisi de iyi. Polse adını verdikleri sosisleri oldukça
ünlü. Sütlü kahverengi peyniri dünyaca tanınıyor. Geleneksel içkileri arasında Aquavit, hafif bira
çeşitleri Pils ve Lagerol yer alıyor. Geleneksel Norveç restoranları haricinde dünya mutfağının
bütün örneklerini bu şehirde bulabilirsiniz.

GEZİ-DÜNYA

da katedral görmedim demem artık.
Resim severler için Ulusal Galeri birebir...
Mona Lisa kadar ünlü olan Norveçli ressam Edvard Munch’un ünlü tablosu ‘Çığlık’ı görmeden
gitmek olmaz. Munch, bu tablosunda doğanın
çığlığını resmetmiş. Ülkenin diğer ressamlarının
da yüzlerce yıl önceki günlük yaşamı resmettikleri tabloları müzede görmek mümkün.
Ve buzullardan esinlenilerek yapılan ünlü
opera binasındayız. Mimarisiyle ilgi çeken bina
2007 yılında tamamlanmış. Yukarıdan tüm şehri
ayaklarınızın altına seren bir manzarası var.
Her tarafı bembeyaz mermerle kaplı. Gerçekten
kendinizi buzullarda hissediyorsunuz. 2 bin
kişilik kapasiteye sahip. İçerisini dolaşmak ücretsiz. Dışarının aksine içeride kahverengi ahşap
bir mimari sunuyor. Oturup binanın dinginliğini
hissederken vakit olsa da birkaç opera ve
bale gösterisini izleme şansı yakalasam diye iç
geçiriyorum...
Son durak olarak Damstredet’deyiz.
Aslında tam hayal ettiğim noktayı en sona
bırakmışız, ne yazık ki… Şehrin 18’inci yüzyıldan kalma renkli ahşap evlerinin bulunduğu
noktadayız. Fotoğraf çekmek için ideal. Tarihi
Oslo’yu burada tam anlamıyla hissediyoruz.
İki günlük hızlı turun ardından dönüş zamanı
yaklaşıyor. Tarihe, doğaya ve soğuğa doymuş bir
şekilde geri dönüşe hazırlanıyoruz.
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Göller Yöresi’nin gül kokulu şehri Isparta, tarihi
ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor.
Isparta’da ister göl keyfi yapabilir, isterseniz
antik kentlerini keşfe çıkabilirsiniz. Dönüşte de
dostlarınıza gül kokulu hediyeler alabilirsiniz.

Gül, göl ve bir şehir: Isparta
GEZİ-TÜRKİYE

GÜLŞEN KANDEMİR
Ortaokul yıllarında ilk kez adını duyduğum Göller Yöresi’ndeki gezimin ilk durağı
Burdur’du… Dergimizin geçen sayısında
Burdur gezimi sizlere anlatmıştım. Burdur’dan
sonra rotamı ‘güller şehri’ olarak da bilinen Isparta’ya çeviriyorum. Akşam saat 19.00’a gelirken, etrafı ağaçlarla yeşillendirilmiş yol bizi
Isparta Merkez’e götürüyor. 180 bin nüfuslu
şehir, beklediğimden daha küçük ama oldukça
ferah caddelere sahip. Arabamızı belediyeye
yakın bir noktaya park edip hemen daha
önceden listemize aldığımız lokantaya ulaşmak
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için şehrin caddelerine dalıyoruz. Yürüdüğümüz
sokaklar üniversite öğrencilerinin ağırlıkta
olduğu kafelerle cıvıl cıvıl. Mimar Sinan Caddesi
üzerindeki gül ürünleri satan mağazalara göz
atıyoruz önce… Gül yağından gül şampuanına
gül sabunundan gül suyuna neler yapılmamıştı
ki… Detaylı incelemeyi yarına bırakıp, nefis
yemekler hayaliyle aynı cadde üzerindeki eski
adı Başkent Lokantası olan S.O.S. Lokantası’na
ulaşıyoruz. Ben odun kömüründe döner, eşim
de şiş yiyor. Her ikisinin de lezzeti on numara…
Bu güzel yemekten sonra otelimizin yolunu tutuyoruz. Ertesi gün güzel bir kahvaltıdan

sonra şehri gündüz gözüyle keşfe çıkıyoruz.
Şehirde kamu binalarının çoğunun Osmanlı
döneminden ve Cumhuriyetin ilk yıllarından
kaldığı dikkatimizi çekiyor. Valilik, Dağ Komando Komutanlığı binası bunlardan bazıları…
Isparta’nın merkezinde birçok tarihi camii var.
Bunlardan biri Kutlubey Camii. Tarihi 1430’a
kadar gidiyor. İlk yaptıran Kutlubey’in adını
taşıyan bu camii II. Abdülhamid döneminde
yenilenmiş ve son halini almış. Caminin dışında
ise Kutlubey’in mezarı mevcut.

GÜL DİYARINI GEZİYORUZ
Dün akşam kısaca uğradığımız gül ürün-

Eğiridir Yeşil Ada

leri satan mağazalara yine uğramadan edemiyorum. Minik hediyelik
sepetleri hazırlamışlar. Dostlara ve kendime gül kozmetik ürünleri
alıp bu güzel diyarını uzaklarda da hatırlamak istiyorum. Isparta’nın
Osmanlı döneminden beri en önemli ihraç kalemlerinden biri gül
yağı… Bölgede gül yağı üretimi 1954’te kurulan Gülbirlik tarafından
yapılıyor. Dünya kozmetik sanayinin gül ihtiyacını büyük oranda karşılayan Gülbirlik, 1998’ten sonra kendi markasıyla kozmetik ürünleri de
çıkarmış. Tüm bunları gül ürünleri mağazalarını gezerken yaşayarak
öğreniyoruz.

KÖKLÜ TARİHİN İZLERİ

• Isparta Merkez’e 26 kilometre mesafedeki Davraz Kayak
Merkezi’ne çıkın.
• Uluborlu İlçesi’nde Cumhuriyet Meydanı’nda antik döneme
ait sayılı güneş saatlerinden birini görün.
• Antik çağda Uluborlu’nun yerine kurulan kenti göremeseniz
de; Uluborlu’nun meşhur Apollon kirazının tadına bakın.
• Yalvaç’ın meşhur sütlacını tadın, 1200’lü yıllarda dikildiği
tahmin edilen ulu çınarın altında çayınızı yudumlayın.
• Yalvaç İlçesi’ni tanımak istiyorsanız özel olarak hazırlanmış
Anlatan Meydan’ı gezip adeta açık hava müzesinde ilçeyi tanıyın.
• Atabey İlçesi’nde M.Ö 321-280 yıllarında kurulan Seleukeia
Sidera Antik Kenti’nin kalıntılarını gezin.
• 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doğduğu köy olan
İslamköy’deki Demirel Evi ve Demokrasi Müzesi’ni ziyaret edin.
• Aksu İlçesi’nde Timbriada Antik Kenti’ni ve Köprüçay Kanyonu’nu keşfedin.
• Eğirdir Gölü’nün bağrındaki Yeşilada’yı ziyaret edin.
• Eğirdir’de Dündarbey Medresesi’ni gezin.
• Eğirdir Gölü’nde dağ ve göl manzarası eşliğinde gezinti
yapın.
• 1970’de Milli Park ilan edilen Kovada Gölü ve çevresini
keşfedin.

GEZİ-TÜRKİYE

Isparta’nın sokaklarında gezinirken tarihi ile ilgili aldığım
notlara göz atıyorum. Bugünkü Isparta şehrinin bulunduğu yerin
yakınlarında ilk çağlarda “Baris” isimli bir kent bulunuyormuş. 14’üncü
yüzyılda Arap kaynaklarında bölge “Saparta” olarak anılmış. İl sınırları
içinde bulunan 56 höyükte Neolotik ve Kalkolotik yerleşimler tespit
edildiği gibi Tunç çağı yerleşimleri de bulunuyormuş. Hititler döneminde
“Pitaşşa” olarak anılan bölgede Frigler ve Persler’in ardından İskender
hüküm sürmüş. İmparator Augustus döneminde Roma egemenliğinin
simgesi olan koloni kentleri kurulmuş Isparta’da… Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasından sonra, M.Ö.395 yılında, Isparta, Bizans
imparatorluğunun bir eyaleti ve bir dini merkez haline gelmiş. 1204
yılında III. Kılıçarslan tarafından fethedilip Selçuklu Devleti sınırlarına
katılan bölgede, Moğol akınları sonucu Selçuklular yıkılınca, 1301 yılından itibaren, Hamidoğulları Beyliği kurulmuş. 1390 yılında ise, Yıldırım
Beyazıd tarafından, bölge, Osmanlı Devleti’nin egemenliğine girmiş.
Isparta’nın tarihi zenginliklerinin izlerini sürmek isteyenler şehir mer-

BUNLARI DA
YAPIN
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Antiocheia Antik Kenti

Yalvaç Ulu Çınar

kezindeki Isparta Müzesi’ni ziyaret edebilirler.
Meraklıları için belirtelim; bu müzede Osmanlı
dönemine ait iki büyük define de bulunmuş ve
sergileniyor.

GEZİ-TÜRKİYE

SELÇUKLU’DAN KALMA MEDRESE
Merkezdeki gezimizde Anadolu Selçuklu
döneminin nadir eserlerinden olan Atabey
Gazi Ertokuş Medresesi’ne de uğruyoruz. 1.
Alaattin Keykubat döneminde, muhtemelen
1224 yılında yaptırıldığı kaynaklarda geçiyor.
Medresenin taşlarının Agrai ve Seleukeia Sidera Harabeleri’nden getirildiğini öğreniyoruz.
Astronomi ve tıp alanında eğitimlerin verildiği
medresenin içi oldukça sade görünüyor. Taşların dili olsa da buralarda kimlerin yaşadığını
keşke anlatsa diye düşünerek medresenin
eyvanında geziniyoruz. Çıkışta da medresenin
yan tarafında bulunan Atabey Gazi Ertokuş’un
türbesini ziyaret ediyoruz.
Isparta’nın merkezine yakın iki mahalle
de Roma döneminde kalma iki kilise var. Biri
Turan Mahallesi’nde bulunan Aya Baniya (Aya
Payana) Kilisesi. 1750’de yapılan kilisenin
ahşap tavanı 1993’te yenilenmiş. Doğancı
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Mahallesi’nde bulunan Aya İshotya (Aya Yorgi)
Kilise’nin yapım tarihi 1857.

ANTIOCHEIA ANTİK KENTİ
Yarım günde şehir merkezindeki
gezimizi tamamlayıp direksiyonu Yalvaç’a
kırıyoruz. İlçenin 1 kilometre kuzeyinde Sultan
Dağı’nın güney yamacında Burada ilk olarak
Antik Psidia’nın başkenti “Antiocheia” ya da
“Pisidia Antiocheia”. Antiocheia, zamanının
Efes’ten sonraki en büyük kentiymiş. M.Ö. III.
yüzyılda kurulan bu antik kent Hristiyanlar
için de önemli bir dini merkez. Hristiyanlığın
ilk dönemlerinde Aziz Paul ve Aziz Bernabas,
yeni dini yaymak için Anadolu’ya geldiklerinde
Antakya’dan sonra Antiocheia’da kalmışlar.
Şehrin en yüksek yerinde Augustus Tapınağı’nın izlerini buluyoruz. 5 bin kişilik tiyatrosundan geriye çok fazla bir şey kalmamış.
Antik kent 46 hektarlık alan üzerine kurulmuş.
Hakkıyla gezebilmek ve tüm yapıların özelliklerini öğrenebilmek için gerçekten rehbere
ihtiyaç var. Biz elimizdeki kroki yardımıyla
Roma hamamı, Aziz Paul Kilisesi, hala ayakta
duran su kemerlerini ve özellikle gladyatörlerin

Kovada Gölü

mücadele ettiği bilinen Stadium’u dolaşıyoruz.
Antik kentten çıkan eserleri görebilmek için
ise Yalvaç Müzesi’ne gitmek gerekiyor. Yalvaç
Müzesi’nin bahçesindeki heykeller bile antik
kentten çıkan tarihi hazinenin zenginliğini
anlatıyor. Müze’den çıktıktan sonra şehir
merkezine yol alıyoruz. İlçeye girişte birbirine
çok yakın iki tarihi cami bizi karşılıyor. 14’üncü
yüzyılda yapılan Devlethan Camii ve 19’üncü

‘GÜL, ELMA VE KİRAZ YETİŞTİRİYORUZ’
Isparta Serbest Muhasebeci
sıkıntıları ücretlerini zamaMali Müşavirler Odası’na kayıtlı
nında alamamaları yani
338 meslek mensubu bulunuyor.
tahsilat problemidir” diyor.
Oda üyelerinin 141’i bağımlı,
Isparta’da 17 bin 9’u
197’si bağımsız olarak mesleki
gelir vergisi, 2 bin 560’ı
faaliyetlerini sürdürüyor. Isparta
kurumlar vergisi, 7 bin
SMMM Odası’nda ‘başkanlık’
696’sı GMSİ’ı mükellefi olgörevini 3 yıldır Zafer Büyüknomak üzere 27 bin 265 aktif
hutçu yürütüyor. 16 yıllık meslek
vergi mükellefi bulunuyor.
mensubu olan Büyüknohutçu,
Başkan Büyüknohutçu’nun
Zafer Büyüknohutçu
“Tüm meslek mensuplarımızın
verdiği bilgiye göre, Isparortak sorununu ilimizdeki meslek mensupları
ta’nın ekonomisi geniş ölçüde tarıma ve hizmet
da yaşıyor. Meslek mensuplarımızın en önemli sektörüne dayanıyor. Büyüknohutçu, “Türki-

mevcut. Atatürk’ün Eğirdir’i ziyareti sırasında 1
Şubat 1933 tarihinde Belediye Encümeni kararı
ile Atatürk’e hediye edilmiş. Atatürk Parkı
dinlenmek isteyenlere şimdi kucak açıyor. Çadır
ve karavan turizminin de burada geliştirilmesi
planlanıyor.

GÖLDEKİ KEYİFLER
Biz Eğirdir Gölü’nün keşfine Yeşilada’dan
başladık ama göl çevresinde daha çok gezecek
yerler var. Türkiye’nin dördüncü büyük gölü olan
bu göl, bir tatlı su gölü… Ortalama derinliği 14
metre. Kuzey güneş doğrultusunda uzunluğu
50 kilometre olan gölün doğu-batı yönündeki
uzunluğu ise 3 ila 15 kilometre arasında değişiyor. Rakamlardan da anlaşılacağı gibi küçük bir
deniz… Böyle olunca Eğirdir Tren İstasyonu’nun
alt tarafında bulunan Altınkum Plajı’nda göle
yaz boyu giriliyor. Biz de bu kısa bir göl molası
verip, serinliyoruz. 50 çadırlık kapasitesi olan
plajda kiralık bungolov’lar da bulunuyor. Eğirdir
Gölü bir çöküntü gölü olduğu için çevresindeki
dağlarla manzara daha da güzel oluyor. Bu
güzel manzaraya karşı balık tutmak, su sporları
yapmak ve gölde gezinti yapmak mümkün…
Eğirdir Gölü’nde yaşanacak keyifleri
meraklılarına bırakıp uçağımıza yetişmek için
havaalanına rotamızı çeviriyoruz.

GEZİ-TÜRKİYE

yüzyıl eseri Yeni Camii şehir merkezine tarihi
bir hava katmış. Camilerin hemen arkasında
ise Ayakkabıcılar Bedesteni var. Selçuklu eseri
olarak oldukça iyi korunmuş ve yaşayan bir mekan… Ancak biz günün son ışıklarını kaçırmamak için soluğu asırlık çınarın altında alıyoruz.
800 yaşında olduğunu öğrendiğimiz çınar halen
ayakta ve etrafındaki kahvelerde çay içip sohbet
edenlere huzur sunuyor. Biz de bu huzurdan na-

sibimizi alıp Isparta’daki son gecemizi geçirmek
için otelimize dönüyoruz.
Yeni güne Eğirdir Gölü’nü görmek
heyecanıyla uyanıyoruz. Isparta Merkez’den
Atatürk Bulvarı üzerinden geçip Eğirdir Yolu’na
dönüyoruz. 20 dakikalık bir yolculuktan sonra
tabelalar Eğirdir sınırlarına girdiğimizi haber
veriyor. Bir tarafta meyve bahçeleri, bir tarafta
dağ manzarası yol alıyoruz. Bir yamaçta meşhur
Dağ Komondo Okulu’nu görüyoruz.
Biraz daha yol alıp Eğirdir ilçesine ulaşıyoruz. Sanki bir Ege sahil ilçesine gelmiş gibiyiz.
Zaten adeta göl ile iç içe bir hayat süren ilçede
her yer cıvıl cıvıl. Eğirdir ilçesinin anakarasına
küçük bir köprü ile bağlanmış Yeşilada harika
görünüyor. Eski evleri ile adeta tarih kokuyor.
Uzun bir kordonu var… Yeşilada, Eğirdir
Gölü’nün tam ortasında. Ev pansiyonculuğunun
yaygın olduğu adada, mübadele öncesinde
Rumlar ve Türkler birlikte yaşarlarmış. Eski
adı Nis olan bu adada Rumlar’dan kalan Aya
Stefanos Kilisesi halen ayakta. 19’uncu yüzyılın
ikinci yarısında yapılan kilise 1998’de restore
edilmiş. Yeşilada’daki restoranlardan birinde
göle karşı balığımızı yedikten sonra geri dönüyoruz. Dönüşte anakara ile Yeşilada arasında
kalan Can Ada’ya da göz atıyoruz. Burada
yapılaşma yok… Yalnızca piknik alanları

ye’nin gülyağı için yetiştirilen gül bahçelerinin
yüzde 80’inin ilimizde bulunması hasebiyle gül
ürünleri üretiminde ülke ekonomisinin lideri
konumundadır. İlimizde 15 tane gül yağı fabrikası bulunmakta. Üretilen gül yağının yüzde
95’i ve gül konkretinin yüzde 100’ü ihraç
edilmekte, yıllık ortalama 14 milyon dolar
ihracat hasılatı elde edilmektedir. Türkiye’ de
üretilen elmanın yaklaşık yüzde 26’sı, kirazın
da yüzde 5’i Isparta’da üretilmektedir” diye
konuşuyor. Başkan Zafer Büyüknohutçu, Isparta’nın turizmden hak ettiği payı alamadığını da
sözlerine ekliyor.
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Ünlü piyanist geliyor
Dünyanın en önemli besteci ve piyanistlerinden Havasi çok özel bir konser
için 23 Ekim’de İstanbul’a geliyor. New York Carnegie Hall’daki muazzam
başarısının ardından, dünyanın en prestijli konser salonlarında gerçekleşen
Havasi Landmark Dünya Turnesi’nin bir parçası olarak Havasi, Zorlu PSM’de
konser verecek. Havasi’nin İstanbul konserinin organizasyonu Piu Entertainment
tarafından yapılıyor. Müzik dünyasının en önemli başarı hikayelerinden biri kabul
edilen Havasi bugüne kadar stadyumlarda on binlerce kişiye konser verebilen
tek klasik piyano sanatçısı. En son Carnegie Hall’un ana sahnesinde, New York
seyircisi tarafından 15 dakika boyunca coşkuyla ayakta alkışlanan bir performans
gerçekleştiren Havasi’yi Amerika basını “Macaristan’ın, Bartók’tan sonraki en
büyük müzikal ihracatı” olarak tanımladı.

K Ü LT Ü R S A N AT

Karadeniz
fırtınası
Peyzaj eserleri sergileniyor
İstanbul Beyoğlu’nda faaliyet gösteren
Akademililer Sanat Merkezi’nde, farklı üsluplarda çalışmalarını sürdüren 23 sanatçının peyzaj
eserlerinden oluşan “Görünümler” resim sergisi,
23 Eylül-22 Ekim tarihleri arasında gezilebilir.
Sergide ressamların kendi yaşam alanlarına,
kentleşmeye, doğaya olan içsel bakışlarından
örnekler, keyifli bir seçki ile sanatseverleri
bekliyor.
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Manzara resmine ilgi duyan sanatseverler;
Songül Canerik, Akın Ekici, Gizem Enuysal, Süleyman Erdal, Işıl Güleçyüz, Serap İskender, Cansu
Kahraman, Hakan Kalay, Şükran Karabayraktar,
Emre Karaoğlu, Ayşenur Köksal, Eylül Köksümer,
Yasemin Kuşi, Joel Menemşe, Ahmet Merey, Murat Mizrahi, Fatma Mollaoğlu, Vasıf Pehlivanoğlu,
Ercan Sert, Cengiz Uğur, Ayşe Ülgen, Yağmur
Yılan ve Emel Yurdakul’un eserlerini görebilirler.

Karadeniz müziğinin güçlü
yorumcularından Selçuk Balcı, 15
Ekim’de Şişli Belediyesi Kent Kültür
Merkezi’nde dinleyicisiyle buluşmaya
devam ediyor. Sanatçı, konserinde
birbirinden güzel şarkıları, kemençesi
ve orkestrası ile seslendirecek. Konseri düzenleyen Orfe Organizasyon
Selçuk Balcı’nın müziğini “Karadeniz’de müzikal bir değişim yaşanıyor;
yeni kuşağın müzik kulağı bu tınılarla
oluşuyor. Aralanan o güzel kapıdan
avlunuza giren rüzgar, bir tutam ezgiye ve dile dönüşüyor. Selçuk Balcı,
bu yeni müzikal dilin temsilcilerinden
biri” diye tanıtıyor.

Anadolu Ateşi Kıvılcım
Dünyaca ünlü dans topluluğu Anadolu
Ateşi, 30 Ekim’de muhteşem çocuk gösterisi
Kıvılcım ile birlikte Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde olacak.
Çocuklar kadar gençlerin ve yetişkinlerin de büyük bir keyifle izleyeceği ‘Kıvılcım’,
Anadolu Ateşi’nin yeni gösterisi olarak sahnede.
Türkiye’nin ilk profesyonel çocuk dans toplu-

luğu olan ‘Kıvılcım’, 4-12 yaş aralığında 80
yetenekli çocuktan oluşuyor. Bu muhteşem dans
gösterisi için çocuklar, 2 bin çocuk arasından
sınavla seçildiler. Projenin çalışmaları 2 yıl sürdü
ve çocuklar haftada 5 gün, günde 6 saat prova
yaptı.
“Kıvılcım” gösterisinde çocuklar, Anadolu
Ateşi’nin efsaneleşmiş 90 dakikalık performan-

sındaki koreografinin yanı sıra, içinde akrobasi
ve yeni koreografilerin de bulunduğu bir gösteri
ile sahneye çıkacaklar. Anadolu topraklarının
zenginliklerinden derlenen koreografi, etnik ve
modern dans kurgusu ile sahneye taşınacak.
Anadolu Ateşi ve Troya gösterileri gibi yurt
içi ve yurt dışında pek çok turneye katılarak
kültürümüzü dünyaya tanıtacak.

Buğdanoğlu’nun
ilk heykel çalışmaları
Gıybet Time
çalışmalarını da bu sergide görmek mümkün. Buğdanoğlu, Mixer’deki üçüncü kişisel
sergisinde kendi tekniğine sadık kalmakla
beraber kullandığı malzemeleri dönüştürerek
ve bütünleştirerek pratiğini bir adım öteye
taşıyor. Sergi ile ilgili detaylı bilgi, www.
mixerarts.com sitesinden alınabilir.

K Ü LT Ü R S A N AT

Mixer sezon açılışını Berkay Buğdanoğlu’nun son dönem çalışmalarını içeren
kişisel sergisi Islah / Reclamation ile yapıyor.
Sergi, 24 Eylül - 5 Kasım tarihleri arasında
Mixer’de gezilebilir. Buğdanoğlu’nun önceki
serilerinden alışık olduğumuz çelik üzerine
çalıştığı işlerin yanı sıra sanatçının ilk heykel

Metin Zakoğlu, yepyeni bir gösteriyle
sevenlerinin karşısına çıkıyor. Bağdat Caddesi’nde
açtığı kendi mekanı Cafe Theatre’da Zokaoğlu, 26
Ekim’de Gıybet Time gösterisini sergileyecek. İçinden
gıybet geçen bu stand-up gösterisinde Zakoğlu
sizlere kimsenin bilmediği sanatçı sırlarını anlatıyor,
bu gösteride bilmediklerinize çok gülecek ve çıkar
çıkmaz çevrenize anlatmak için acele edeceksiniz.
Gülmek ertelenmez, biletlerinizi almakta acele edin,
çünkü yerler sadece 30 kişilik.

İSMMMO YAŞAM l 57

Kan Bağı
Tür: Aksiyon, gerilim
Yönetmen: Jean-François Richet
Oyuncular: Mel Gibson, Elisabeth Röhm,
William H. Macy, Thomas Mann
Planlanan vizyon tarihi: 2 Eylül 2016
Eski bir suçlu olan John Link (Mel Gibson) hayatını dövme yaparak yalnız bir şekilde karavanında sürdürmektedir. 17
yaşındaki kızı Lydia babasından ayrı bir hayat sürmektedir. Bir
uyuşturucu karteline bulaşan erkek arkadaşı Lydia’yı, kartelin nakit
servetini çalmak için aracı olarak kullanır. Lydia bu durumdan bir
şekilde kurtulabileceğini düşünerek babasının yanına kaçar. John,
hayatında bir zamanlar doğru yapamadığı şeyi düzeltmek ister.
Şimdiki tek amacı, şu hayatta kan bağıyla bağlı olduğu tek şeyi
yani kızını bu beladan kurtarmaktır.

Sen Benim
Herşeyimsin
Tür: Romantik, komedi
Yönetmen: Tolga Örnek
Oyuncular: Tolga Çevik, Melis Birkan, Cengiz Bozkurt
Planlanan vizyon tarihi: 9 Eylül 2016

SİNEMA-DVD

Sully
Tür: Biyografi, drama
Yönetmen: Clint Eastwood
Oyuncular: Tom Hanks, Laura Linney, Anna Gunn, Aaron
Eckhart
Planlanan vizyon tarihi: 9 Eylül 2016
Sedat çok küçükken öksüz kalır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve
babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını
geçirir. Ancak bir gün Pınar tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini
“baba” olarak bulur. İstanbul’a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol ile karşılaşarak
“korkularının gözünün içine bakacağı” bir meslek edinir. Sedat’ın hayatı artık
“Sen Benim Herşeyimsin” dediği kızının etrafındadır.
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15 Ocak 2009’da Kaptan ‘‘Sully’’ Sullenberger, elverişsiz
koşullardaki uçağıyla Hudson Nehri’nin soğuk sularına süzülerek iniş
yaptığında 155 yolcuyu kurtardığında Dünya, ‘‘Hudson’daki mucizeye’’ şahit olmuştur. Ne kadar ‘‘Sully’’ kamuoyu ve medya tarafından
eşi benzeri görülmemiş, usta uçuş yeteneğiyle gündeme gelse de,
yetkililer tarafından açılan soruşturma yüzünden işini ve itibarını
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Bridget Jones’un Bebeği
Tür: Komedi, romantik
Yönetmen: Sharon Maguire
Oyuncular: Renee Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey
Planlanan vizyon tarihi: 16 Eylül 2016
Mark Darcy’den (Firth) ayrıldıktan sonra Bridget Jones’un (Zellweger)
“sonsuza dek sürecek mutluluğu” pek de
planladığı gibi gitmez. Kırk küsur yaşında
ve yeniden bekar biri olarak, Bridget üst
düzey haber yapımcılığı mesleğine odaklan-

maya ve etrafını eski ve yeni arkadaşlarla
çevrelemeye karar verir. Bridget ilk kez
her şeyi kontrol altına almıştır. Yolunda
gitmeyen ne olabilir ki?
Derken, aşk hayatı yön değiştirir ve
Bridget, Jack (Dempsey) adında yakışıklı

bir Amerikalıyla tanışır. Yeni talibi, Bay
Darcy’nin sahip olmadığı her şeye sahiptir.
Beklenmedik bir şekilde hamile olduğunu
öğrenir, ancak bir sorun vardır: Bebeğin
babasının kim olduğundan ancak yüzde elli
emindir.

DVD SEPETİ
l Florence
Foster Jenkins
20. yüzyılın son çeyreğinden günümüze kadar gelen dönemin en iyi
oyuncuları arasında yer alan Meryl
Streep, bu kez bir opera şarkıcısı
oluyor. Daha doğrusu operayı çok

seven ama müzik konusunda en
ufak bir yeteneği olmayan Amerikalı
zengin Florence Foster Jenkins’i canlandırıyor. Yakın zamanda oynadığı
Sıradışı Anne filminde bir rock müziği
sanatçısını canlandıran Streep, bu
filmle koleksiyonuna yepyeni bir
karakter daha ekliyor.

l Julieta

l Dokuz Canlı Bay Tüylü
İşkolik bir adam olan Tom Brand, kızının doğum gününde ona
aldığı kedi ile birlikte bir kaza geçirir. Başarılı işadamı bir gün
kendisini kedisinin vücuduna hapsolmuş olarak bulur. Komadaki
vücudundansa küçük, tüylü kedinin vücudunda sıkışıp kalan
karakter ailesini kedinin gözlerinden görmeye başlar. Hayatı
farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye başlayan Tom, ailesinin
değerini daha iyi anlayacaktır.

SİNEMA-DVD

Senaryosunu Pedro
Almodavar’ın ve
Alice Munro’nun
hazırladığı filmin
yapımcı firması El
Deseo. İspanyol
yapımı filmde
zorlu bir hayat
süren Juliet’in 1985
yılından 2015
yılına kadar geçen
30 yıllık süreçte
yaşadığı olaylar
konu ediliyor.
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36 yıl sonra darbeye güçlü yanıt
15 Temmuz akşamı, 12 Eylül 1980 askeri
darbesinden tam 36 yıl sonra darbe girişimine
tanıklık eden Türkiye derinden sarsıldı. 15 Temmuz gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde
kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker, askerî darbe teşebbüsünde
bulundu. Püskürtülen darbeye karşı Türkiye
adeta tek vücut oldu.
Gülen Hareketi destekli askerî darbe girişiminin ardından soruşturmalar hız kazanırken
21 Temmuz’da Millî Güvenlik Kurulu toplantısı

sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından anayasanın 120. maddesi gereğince üç
ay süreyle olağanüstü hâl ilan edildi. OHAL ilanı
ve gazetecilerin de aralarında olduğu meslek
gruplarına gözaltı, tutuklama kararları ile
soruşturmalar, geniş kesimlerde tepki yarattı.

YENİKAPI’DA TARİHİ MİTİNG
Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle düzenlenen
ve milyonların katıldığı Yenikapı’daki tarihi “De-

mokrasi ve Şehitler Mitingi” Avrupa medyasında
geniş yankı buldu. BBC, mitingi “Türkiye’de
darbe karşıtı büyük gösteri” başlığı ile okuyucularına duyururken Reuters, “Yüz binlerce
Türk başarısız darbe girişimini lanetlemek için
toplanıyor” dedi. Reuters’ın haberinde Ordu’dan
gelerek Yenikapı’daki mitinge katılan 46 yaşındaki Hacı Mehmet Haliloğlu’nun, “Buradayız
çünkü bu bayraklar inmeyecek, ezanlarımız
susmayacak, ülkemiz bölünmeyecek” ifadelerine yer vermesi dikkati çekti.
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Kılıçdaroğlu’na silahlı saldırı şoku
Darbe girişiminin ardından hemen her gün
saldırı, patlama, kan ve gözyaşı içeren haberlerle
güne uyanan Türkiye, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna Artvin’de ateş
açılmasıyla şok yaşadı. Ardanuç’ta konvoyu korumakla görevli öncü güvenlik aracına ateş açılan
saldırı sonrasında 1 er şehit olurken yaralananlar
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da oldu. Bölgedeki grubun PKK’li olduğu ve
konvoyun orta kısmında yer alan Kılıçdaroğlu’nun
geçişi sırasında roketli saldırıya hazırlandığı ileri
sürülürken, çatışma sırasında Kılıçdaroğlu ve
ekibi korumaları ve timlerin eşliğinde zırhlı bir
araca bindirilerek yakındaki güvenlikli bölgeye,
Karayollarına ait şantiyeye götürüldü.

Düğünde
çocukları
katlettiler
Gaziantep kent merkezinde bir düğüne
gerçekleştirilen bombalı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 54 kişi yaşamını
kaybederken onlarca kişi ağır yaralar aldı.
Çocuk yaştaki canlı bomba ile IŞİD tarafından
gerçekleştirildiği öne sürülen saldırı kamuoyunu yasa boğarken HDP’den yapılan açıklamada, parti üyelerinin bulunduğu düğünün
kana bulandığı ifade edildi. İlerleyen günlerde
Şırnak’ın Cizre ilçesindeki polis kontrol noktasına terör saldırısı düzenlendi.
PKK’lı teröristlerce yapıldığı iddia edilen
saldırıda 11 polisin şehit olduğu 78 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar arasında 7 aylık
bir bebeğin de bulunması yürekleri dağladı.

Bir çınarın vedası:
Vedat Türkali
29 Ağustos’ta yaşamını yitiren, Türkiye
edebiyatının çınarlarından yazar Vedat Türkali, 1
Eylül Dünya Barış Günü’nde sonsuzluğa uğurlandı. Türkali’nin ölüm haberini kızı oyuncu Deniz
Türkali, Twitter’dan duyurdu.
Asıl adı Abdülkadir Pirhasan olan ve
13 Mayıs 1919’da Samsun’da doğan Türkali,
Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi’nde
edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1951’de
tutuklandı. 9 yıl ceza aldı. 7 yıl sonunda koşullu
olarak serbest kaldı.
Rıfat Ilgaz ile Gar Yayınları’nı kurdu.
1960’ta Dolandırıcılar Şahı ile senaristliğe başla-

dı. 1965’te Karanlıkta Uyananlar filmiyle Antalya
Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Senaryo
Ödülü’nü kazandı. Bir Gün Tek Başına, Mavi
Karanlık, Tek Kişilik Ölüm, Güven, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Kayıp Romanlar, Yalancı Tanıklar
Kahvesi, Bitti Bitti Bitmedi gibi romanlara imza
attı. 1974’te Milliyet Yayınları Roman Yarışması’nda birincilik ödülünü, 1976’da Orhan Kemal
Roman Armağanı’nı kazandı. 2016’da Beyaz
Martı Edebiyat Onur Ödülü’ne layık görüldü.
Türkali, yönetmen Barış Pirhasan ve oyuncu Deniz Türkali’nin babası, müzisyen Zeynep
Casalini’nin dedesiydi.

60 yaşa
üniversite

3’üncü köprüde
‘selfie’ trafiği

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından 26 Ağustos’ta
yapılan 3’üncü köprüde ilk günden
‘selfie’ çekmek isteyenler yüzünden
trafik yoğunluğu yaşandı.
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Türkiye’de ilk defa Antalya’da kurulan
‘GeroAtlas60+ Tazelenme Üniversitesi’ne
yalnızca 60 yaş üzerindeki kişiler kayıt yaptırabiliyor. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. İsmail Tufan’ın Türkiye Gerontoloji Atlası
(GeroAtlas) araştırması sonucu kurulan üniversitede felsefe, tarih, teknoloji, biyoloji, tıp,
kimya, ziraat, eczacılık, sosyoloji ve psikoloji
gibi alanlarda dersler veriliyor.
‘Yaşlı Üniversitesi’nde erkeklere yemek
pişirme, kadınlara da tamir dersleri veriliyor.
Eğitim süresinin üç yıl olduğu üniversite 60 yaş
üzeri herkes ücretsiz kayıt olabiliyor. Derslere
bazı zamanlar gençler de katılabiliyor.
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l Yazar: Haruki Murakami l Yayınevi: Doğan Kitap l Sayfa
sayısı: 224 Remzi Kitabevi’nin çok satanlar listesinin başına tam da yaz mevsimine
uygun bir eser yerleşti. Japonya’dan bir Yunan adasına uzanan büyüleyici bir aşkın
hikayesi olan roman, üç kişiyi birbirine kenetleyen bir olaylar zincirini anlatıyor. Yazar
Haruki Murakami’nin okurlarının düşlerine sızacak bir roman hedefiyle kaleme aldığı
kitap, eleştirmenlerden de övgü alan bir eser.

Köstebek
l Yazar: Necip Hablemitoğlu l Yayınevi: Pozitif Yayınları l Sayfa Sayısı:
312 Yıl 2002, Dr. Necip Hablemitoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olma yolunda, devrimlerden dönüş sürecinin sancılarını yaşıyor”
diyerek endişelerini dile getiriyor. “Ben Türküm ve başka Türkiye yok” diyerek yola
çıkmış ve bunun bedelini canıyla ödemiş gerçek bir aydın olan Necip Hablemitoğlu,
“Köstebek” kitabında irtica tehdidini, devlet kademelerindeki örgütlenmelerini kuşkuya yer bırakmadan belgelerle ispatlıyor. Hablemitoğlu, Köstebek’te bulgularını
şöyle ortaya koyuyor: “Yeni binyılın şeyhlerinin, dervişlerinin, müritlerinin ve
meczuplarının amaçlarının da değiştiği gözlemleniyor. Artık amaç, bir şeriat devleti kurmak değil. Şeriat; iktidarı, parayı, her türlü gücü ele geçirmenin sadece
simgesel, klişeleşmiş adı. Mürtecilik yani, gericilik de artık salt dinsel anlamda
kullanılmıyor… Bunlara karşı olmak, onaylamamak artık yetmiyor… Her
gerçek kamu görevlisinin mağdur olma pahasına, elini taşın altına koyması;
devletimizin, tam bağımsızlığımızın geleceği açısından inisiyatif kullanırken canının
yanmasını, bedel ödemesini göze alması gerekiyor.”

Ela Gözlü Pars Celile

KİTAP

l Yazar: Osman Balcıgil l Yayınevi: Destek Yayınevi
l Sayfa sayısı: 416 Nazım Hikmet’in annesi Celile Hanım’ın hayat hikayesinden esinlenerek kaleme alınan roman, bir solukta okunma iddiasına sahip.
Tanıtım bültenlerine göre Celile Hanım’ı şöyle anlatıyor yazar: “Osmanlı’nın en
güzel kadınlarındandı. Saray ressamı Fausto Zonaro’nun rahleyi tedrisinden
geçti. Paris ve Roma’da eğitim gördü. Adını resim sanatına altın harflerle
yazdırdı. Padişah hafiyeleriyle, Balkan çetecileriyle, İttihat ve Terakkicilerle
boğuştu... Korku nedir hiç bilmedi! Gönlünü kendinden dört yaş küçük olan
Yahya Kemal’e kaptırdığında evliydi, iki çocuğu vardı. “Ela gözlü pars” diye şiirler yazdı ünlü şair
onun için. Güzel kadın, hayatında ilk kez bulutların üzerinde uçtuğunu düşündü. Aşkı uğruna eşini,
evini terk etti! Maalesef, onu taşıyabilecek büyüklükte bir yüreğe sahip değildi şair. Onu yarı yolda
bıraktı, sıvışıp kaçtı. Çok üzüldü, kahroldu ama yıkılmadı ela gözlü pars. Aynı çocuk iki kere doğurulabilir mi? Doğurdu Celile! Oğlu Nâzım Hikmet yirmi sekiz yıllık hapis cezasının on ikinci yılında
ölüm orucuna başlayınca, bir panter gibi ileri atıldı ve büyük şairi, ölümün kıyısından çekip aldı.”
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l Sputnik Sevgilim
l Havva’nın Üç Kızı
l Köstebek
l Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
l Ela Gözlü Pars Celile
l Ağacın Kurdu - TSK’de Şakirtlerin
İşgali mi?
l Şeytanın Gülen Yüzü
l Büyüleyici Bağırsak
l Muazzam Muazzez
l Beyin: Senin Hikâyen
l Yol
l Duygusal Beyin: Bağırsak
l Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?

ŞİİR
AKBABALAR
KELEBEKLER
Yüreği ağzında bir çocuk
Gibi alırken kalemi elime
Beceriksiz, acemi ve olasıya
Yapayalnızım her defasında
Bu sonuncu olsun diyorum
Ömrümün eksiksiz tek şiiri
Yazılsın artık kırk yaşımın
Ve bir aşkın bittiği bu gece
Akbabalar bin yıl kelebekler
Bir mevsim yaşarlarmış ki aşk
Da kısa ömürlüdür, başlar
Gibi biter yaşanmışsa eğer
Yaşanan ne varsa hoşgörünün
Bir parçasıdır artık ama ben
Yine de yakabilirim bu gece
Bütün anılarımı bir şiir için
Sonra irkiliyorum, anılarım yoksa
Dostlarım da terkedilmiştir yangın
Sürüp dururken yurdumda ki o zaman
Kıymeti harbiyesi nedir bu şiirin
Sabaha karşı dilim paslı
Beynim keçeleşmiştir ve yangın
Yalnızlığıma sıçrarken üşüyor
Bütün sözcükler. Umut yoktur
Yüreğim diyorum, kekeme
Alıngan, serseri yüreğim
Sen nerden bilebilirsin
Bir şiirin nasıl yazıldığını

AHMET TELLİ

l Remzi Kitabevi (Ağustos 2016)

Sputnik Sevgilim

EN ÇOK SATANLAR

Ağacın Kurdu-TSK’de
Şakirtlerin İşgali mi?
l Yazar: Mustafa Önsel l Yayınevi: Alibi Yayıncılık l Sayfa sayısı: 304 Yazar, bu çalışmasında -pek çok yaşanmışlıktan hareketle-, açılan soruşturmalarda adı
artık kısaca FETÖ, yani Fethullahçı Terör Örgütü olarak ifade edilen ihanet odağının TSK’de, başta
askeri okullar olmak üzere, geldiği noktayı içinde yaşayan biri olarak okurlarına sunuyor. Yazar,
anlatımlarında abartı olmadığını, yaşananları belgeleriyle aktardığını ifade ediyor. Yazar kitabında,
“Fethullahçı örgütün yaptıklarını gören, bizzat yaşayan on binlerce TSK mensubu anlattıklarının,
yaşananların ancak küçük bir bölümünü teşkil ettiğini biliyor” diyor. Kitapta şu sorulara yanıt
aranıyor: “12 Eylül öncesi Harbiye’de yaşanan “Devrimci”, “Ülkücü” ayrışması nasıldı? Harbiye’de
hangi devreye “Kızıl Devre” deniyordu? Şakirt kime denir? “Artık şakirt olmayan askeri okullara
giremez” diyen yüksek rütbeli subay kimdi? Kimler Medine Sözleşmesini henüz imzalamadık, o
halde yapılan her şey mübahtır diyor? Harbiye’de korkunç yıllarda (2008-2014) neler yaşandı?
Şok mangalarında yapılan işkenceler… İşkence sonucu ölen, intihar eden, atılan veya ayrılmaya
zorlanan Harbiyeliler… Domuz bağları, dayak, hakaret… Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı
sorgu odasından çıkan bir subay neden intihar etti? “Gay Tayfa” iftiralarıyla başlayan süreç ve
Deniz Kuvvetlerine yapılan saldırılar nasıl gelişti? GATA’da Fethullahçı yapılanmanın boyutları nedir? Fethullahçı örgüt niçin askeri yargı ve tıbbiyeyi ele geçirmek istiyor? Genelkurmay Erdoğan’a
darbe yapar mı? Necdet Özel casusluktan yargılanır mı?”

Büyüleyici
Bağırsak
l Yazar: Giluia Enders
l Yayınevi: Büyükada Yayıncılık
l Sayfa sayısı: 286
Yazar, organlar arasında ‘çirkin ördek yavrusu’
muamelesi gördüğünü belirttiği bağırsakla ilgili imajın değişmesine az kaldığını söylüyor. Çünkü aşırı
kilo, depresyon ve alerji, bağırsak florasıyla son
derece bağlantılı konular. Kitaba göre, vücudumuzun kendisini daha iyi hissetmesini istiyorsak, daha
uzun yaşamak istiyorsak ve amacımız daha mutlu
bir yaşam sürmekse bağırsağımıza iyi bakmamız
ve ona dikkat etmemiz şart. Bu konuda yapılan
son araştırmalar da tam olarak bunu gösteriyor...
Genç bir araştırmacı olan Giulia Enders da bu
kitapta mizahi bir dil eşliğinde bu organın ne kadar
karmaşık ve ne kadar büyüleyici olduğunu gözler
önüne seriyor.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Köye Gelen Aslan

Yazar: Lisa Bresner-Christine Adam
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 96
Lully´nin Londra´daki yaşamı on altı
yaşına bastığı güne dek olağanüstü
hiçbir özellik taşımıyordu. Yaş gününde
genç kıza armağan edilen eski bir
Çin madalyonu her şeyi değiştirdi.
Madalyonun tam ortasında üç Çin harfi
vardı. Bunlar ne anlama geliyordu? Lully
Çin´e gidip bunu öğrenmeye karar verdi.
Babasıyla birlikte, gemiyle yola çıktı. Kanton´dan Pekin´e yepyeni
bir dünyanın içine daldı. Yolda tanışıp âşık olduğu genç Moğol´un
gizemli yüzüğü sorularına yanıt getirebilecek miydi?

Yazar: Xavier Josset - Frédéric Bihel
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 88
Bundan 5000 yıl önce, Mezopotamya’daki küçük bir
köye dişi bir aslan girdi. Köydekiler ne yapacaklarını
şaşırmıştı. Bu, sadece yırtıcı bir hayvan değil, avlama
hakkı bir tek Kral’da olan kutsal bir varlıktı. Peki, bu
tanrı yaratığı köye niçin gelmişti? Anlaşılan tanrılar
köylüleri cezalandırmak istiyordu. Bu durumda onların
öfkesini yatıştırmak gerekliydi, ama nasıl? Herkesin
aslanın gelişinden sorumlu tuttuğu, köydeki tek
yabancı olan Küçük Kıvırcık, köylülerin giderek artan nefreti karşısında ne yapacak?
Gençlerin elebaşısı Akrebi, bu nefreti körüklemeyi sürdürecek mi? Aslanın köye girişini
ilk gören, onunla göz göze gelen güzel Siduri, Kıvırcık’ın yazgısını nasıl etkileyecek?

KİTAP

Çin’de Gizemli Yolculuk
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Teknolojik cihazlarda
suya ve toza
dayanıklılık artık
standart hale geldi.
Her segmentteki yeni
modellerde bu özelliği
görmek mümkün.
Özellikle yaz aylarında
su geçirmez cihazlar
daha fazla ilgi görüyor.

Teknoloji sulandı!

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Su geçirmezlik pek çok teknolojik
cihazda artık standart bir özellik haline geliyor.
Herkes yazın tatilde ya da kışın karda yağmurda kullanılabilecek su geçirmez cihazlar
kullanmak istiyor. Bu nedenle markalar yeni
modellerinde su geçirmezlik özelliği sunmaya
özen gösteriyor. Suya dayanıklı cihazların
popülaritesi hızla yükseliyor.
Suya, toza ve şoka dayanıklı cihazları
artık her segmentte görmek mümkün. Cep
telefonları, tabletler, harddiskler, fotoğraf
makineleri, MP3 çalarlar, walkmanler,
kulaklıklar... Hem artık bu cihazlar eskisi gibi
kaba ve işlevsellikten de uzak değil. Normal
tasarımda, şık ve hafifler. Yaz aylarında deniz
ve havuz keyfi nedeniyle su geçirmezlik özelliği daha fazla aranıyor. Ama burada dikkat
edilmesi gerekenler de var. Bazı cihazlar küçük
temaslarda, bazıları da metrelerce derinliklerde, kimi tatlı suda kimi denizde suya dayanıklı.
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Su geçirmezlik için cihazlarda ‘IP’ ibaresini
aramak gerekiyor. Üreticilerin son dönemde
piyasaya sunduğu su geçirmez cihazlara göz
attık.

25 METRE DERİNDE FOTO
Canon’un zorlu koşullara uygun kompakt
modeli PowerShot D30, suya, toza ve şoka dayanıklılığıyla yaz tatilinin vazgeçilmezi olmayı
hedefliyor. 25 metre derinliğe kadar su altında
çekim yapabilen PowerShot D30, 2 metre yüksekten düşmelere karşı da dayanıklı. -10°C’ye
kadar düşük sıcaklıklarda kullanılabilmesi için
donmaya karşı dayanıklı olan D30, tamamen
toz geçirmez. Bu özellikleri ile snowboard’dan
tüplü dalışa kadar en heyecanlı dış mekan
aktiviteleri için ideal bir performans sunuyor.
D30’un 12.1 Megapiksel CMOS sensörü var.

DENİZDE MÜZİK KEYFİ
Sony, yaz tatili için yenilikçi bir kulaklık
geliştirdi. Teknolojik ürünlerin en büyük

düşmanı olan tuzlu su, yeni Sony Walkman
NW-WS413 için hiçbir sorun teşkil etmiyor.
Egzersiz yaparken, koşarken, ağırlık kaldırırken veya yüzerken konforlu bir kullanım
vaat ediyor. Walkman NW-WS413, özellikle
yaz aylarında denizde yüzerken bile müzik
keyfinizin devam etmesini sağlıyor. NWWS413 denizde, havuzda ve duşta rahatça
kullanılabiliyor.

HARDDİSKLER DE VAR
SanDisk, taşınabilir harddisk ürün
gamına su geçirmez özelliğine sahip Extreme
510 Portable SSD’yi ekledi. Fotoğrafçılar ve
video üretenler için tasarlanan ürün, ister belli
bir konumda ister stüdyoda olsun güvenilir ve
hızlı depolama çözümü sağlıyor.
Taşınabilir SanDisk Extreme 510, IP55
uluslararası standartlara uygun, su ve toza
dayanıklı kauçuk tamponu sayesinde yağmur,
tozlu yollar gibi tehlikelere ve düşmelere
karşı da koruyor.

DESIRE AİLESİNE İKİ YENİ MODEL
Uzakdoğulu akıllı telefon üreticisi HTC, Desire
ürün ailesine yeni modeller ekledi. Yeni üyeleri HTC
Desire 10 pro ve HTC Desire 10 lifestyle modellerini
tanıttı. HTC Desire 10 pro, geniş açılı resimler çeken
yeni 150 derecelik Selfie Panorama modu, ultra
hızlı parmak izi sensörü gibi üst segment özelliklerinin yanı sıra ön ve arkada bulunan yüksek
çözünürlüklü kameralara da sahip.
Desire 10 lifestyle’da ise HTC BoomSound
Hi-Fi harici hoparlörlerin yanı sıra kulaklıkta kristal
netliğinde bir performans sunan 24 bit Hi-Res ses
özelliği bulunuyor. HTC Desire 10 pro’nun 5.5 inç

Full HD ekranı bulunurken, HTC Desire 10 lifestyle
ise 5.5 inç HD ekrana sahip. 20 MP ana kamera ve
13 MP’lik ön kamerası var.

MASAÜSTÜNE YENİ OYUNCU
Casper, masaüstü oyun bilgisayarlarından
sonra giriş yaptığı dizüstü serisi Excalibur ailesini
G500 modeli ile güçlendiriyor. Casper Excalibur
G500, 15.6 inç IPS Anti-Glare Full HD ekran, 4 GB
Ram’li Nvidia GeForce GTX960 ekran kartı, parmak
izi fonksiyonu, 6. nesil Intel Core i7 6700HQ işlemci, kişiselleştirilebilir özellikleri ile dikkat çekiyor.
Metal gövdeye sahip olan bilgisayar, ışıklı klavyesi
ve Sound Blaster ses sistemi ile oyun severleri
memnun ediyor.
Excalibur G500’ün 15.6 inç 1920x1080
piksel Full HD IPS ekranı ile yüksek çözünürlük

YERLİ OLED TV
GELİŞTİRDİ

ve 178 derecelik görüş açısı ile üst düzey bir oyun
deneyimi sunuyor. IPS teknolojisine sahip olan bu
ekran, berraklığı ve renk derinliğinin yüksekliği
sayesinde oyuncuların beklentilerini karşılıyor.

AKSİYONA GETİRECEK

TEKNO-YAŞAM

Sony’den aksiyon kamera dünyasına iki yeni model geldi.
FDR-X3000R ve HDR-AS300R bir bisiklet veya araba ön paneline
monte edilebildiği gibi seçilen bir aksesuar yardımıyla elde dahi
tutulabiliyor. Her zaman mevcut modellere kıyasla kayda değer
ölçüde daha etkili görüntü sabitleme sunuyor. Güçlü sarsılmaları
bile telafi eden bu görüntü sabitleme özelliği, 4K ve yüksek hızlı
kayıt modlarında da bulunuyor. İki kamera da 4K ve yüksek hızlı
kayıt modlarında bile daha hızlı çekim yeteneğine sahip.
Yeni modellerle birlikte bir önceki modele kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha küçük olan ve kameranın
yanında gelen bağlantı adaptörünün yardımıyla bağlantı aksesuarlarına da bağlanabilen Sony’nin en son
canlı ekran uzaktan kumandası da sunuluyor. Bu aynı zamanda bilek kayışı olarak giyilebiliyor.

Arçelik, OLED TV modelini
piyasaya sundu. Arçelik OLED
TV’deki Organik LED ve 4K Picture Perfection teknolojisiyle TV
izleme deneyimini artırıyor. Arçelik OLED TV, gerçeğe en yakın,
en canlı görüntü kalitesinin yanı
sıra 65’’ büyük ekranı, 6.5 mm
inceliği ve metalik şık tasarımı
ile öne çıkıyor. Arçelik OLED TV,
3D Sound teknolojisiyle de TV
izleme keyfini artırıyor. Üç yönlü hoparlör tasarımı sayesinde
evlerde sinema salonu deneyimi
de yaşatıyor.
Standart LED TV’lerden
farklı olarak OLED teknolojisi
ile milyonlarca organik LED’in
her biri birer ışık kaynağı
olarak çalışıyor. OLED TV’nin bu
devrimsel özelliği ile sonsuza
yakın kontrast değerleri ve
kusursuz renkler elde edilebiliyor. Bu sayede mükemmel
siyahın üzerinde yaşayan canlı
renklerle izleyiciye bugüne kadar hiç yaşamadığı bir görüntü
deneyimi sunuluyor.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

RÜYA TABİRİ

BEN HİÇ TANIMAYRUM

Adamın biri bir rüya görmüş, sonra
rüya tabircisine gitmiş, başlamış anlatmaya:
-Ya hocam ben bir rüya gördüm sorma
gitsin. Önce bir ağaç gördüm; ağaç mı desem,
çınar mı desem, meşe mi desem... Bir yeşillik
gördüm. Yeşillik mi desem, çayır mı desem,
çimen mi desem...
Sonra bir su gördüm; ırmak mı desem,
nehir mi desem, okyanus mu desem...
Adamın her şeyi üç kere tekrarlayarak
anlatmasına sinirlenen tabirci bir hışımla
rüyayı açıklar:
- Allah senin belanı verecek bugün
mü desem, yarın mı desem, öbür gün mü
desem...

Temel ile Dursun borç para yüzünden mahkemelik olmuşlar. Hakim Temel’e sormuş:
- Oğlum, nedir konu anlat bakalım!
Temel: - Hacim bey. Ben ha bu Tursun’a geçen yıl 100 lira verdum penim paramu bi türlü vermez da.
Hakim, Dursun’a dönmüş:
- Siz ne diyorsunuz bu iddiaya?
Dursun: - Kim? Ha o adam mu bağa para vermuş? Valla pen oni tanımayrum bile, Hacim bey.
Bunu duyan Temel iyice şaşırmış. Dursun’a dönerek:
- Tursun, ha sen şimdu peni tanımay musun demiş… Haçan, sen peni tanımaysan pen seni hiç
tanumayrum da…

MİZAH

TATİL
Kadın, işten dönen kocasına der ki:
- Sorma hayatım. Bugün doktora
gittim. Beni muayene ettikten sonra ne dedi
biliyor musun? Bir ay deniz kıyısında
tatil yapmam gerekiyormuş. Nereye gidelim
dersin?
Kocası:
- Başka bir doktora gidelim hayatım!
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HİZMETÇİ KIZ
Adam arkadaşlarına heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatmaktadır.
- Çok acayip bir şey oldu arkadaşlar. Dün gece kapıyı çaldım, karanlıkta açanı
hizmetçi kız zannedip öptüm. Meğer karım değil miymiş?
- Eee, ne olmuş yani?
- Daha ne olsun yahu? Karımı öperken karım:
- Dikkat et sevgilim, kocam her an gelebilir, diye fısıldadı.

YÜZME DERSİ
Adamın biri yasak bölgede balık avlıyormuş. Hemen bekçi yanına gelmiş ve sormuş:
- O elindeki ne?
- Olta.
- Oltanın ucundaki ne?
- İğne.
- İğnenin ucundaki ne?
- Solucan.
- Sen balık mı tutuyorsun?
- Hayır. Solucana yüzme dersi veriyorum!

l Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir
zaferdir.
l En büyük ve karlı yatırım, kendine yapılan
yatırımdır.
l Kurnaz insanlar okumayı küçümser, basit
insanlar ona hayran olur. Akıllı insanlar da ondan
yararlanırlar.
l Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.
l Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.
l İnsanlar yanlış yapabilirler yalnız büyük insanlar
yanlışlarını anlarlar.
l Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca gerçekten bile şüphe duyarlar.
l Hayattaki asıl önemli şey istediğini almak değildir, aldıktan sonra onu hala istemektir.
l Hiçbir şeyden asla vazgeçme, vazgeçenler
yalnızca kaybedenlerdir.
l Yazana zahmet vermeyen yazı, okuyana da zevk
vermez.
l Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız.
Dost isterseniz, bırakın dostlarınız sizi geçsin.
l Adalet topaldır, ağır ağır yürür; fakat gideceği
yere er geç varır.
l Alkış zayıfların amacı ve sonudur.
l Başkalarını bağışla, kendini hiç bağışlama.
l Mutluluğu ihtiraslarda değil kendi yüreğinizde arayın. Mutluluğun kaynağı dışımızda değil
içimizdedir.
l Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.
l Tecrübe, bir insanın başından geçenler değil,
başından geçenlerin bıraktığı izlerdir.
l İnsanlar sizden eleştiri isterler; ama duymak
istedikleri övgüdür.
l Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama
kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez.
l Düşman elinde kılıcıyla karşında duran değildir.
Arkasına hançeri saklayıp yanında durandır.

İPE UN SERMİŞLER
Komşusu Nasrettin Hoca’dan ipini istemiş.
Hoca içeriye girip çıkmış:
- İp boş değil, demiş. Kadınlar üstüne un sermişler.
Komşusu:
- Bu nasıl iş efendi? Hiç ipe un serilir mi?
Hoca:- Serilir… Vermeye gönlün olmayınca ipe un da serilir.

ANAHTAR DELİĞİ
Sarhoşun biri sabaha karşı zil zurna evine dönmüş. Kapının
önünde gürültülü bir şekilde kapıyı açmaya çalışırken, gürültüye uyanan karısı camdan başını çıkartıp bağırmış:
- Al hınzır herif! Al anahtarı atıyorum, gürültü etme de gir içeri
kahrolası!
- Karıcığım, demiş sarhoş:
- Bende anahtar var, mümkünse sen bana anahtar deliğini
göster!

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

Cevaplar

ÖZLÜ SÖZLER

1-Düşünen file ne denir?
2-Bakması güzel, alması üzer.
3-İki camlı pencere bakıp durur her
yere.
4-Kral ölünce oğlu ne olur?
5-Elsiz ayaksız kuyu kazar.
6-Uzaktan baktım hiç yok, yakından
baktım pek çok.
7-Zilim var, kapım yok.
8-Beyaz duvar içinde sarı kanarya
yatar.
9-Kimin önünde herkes şapka çıkarır?

1-Filozof
2-Gül
3-Gözlük
4-Yetim
5-Yağmur
6-Karınca
7-Telefon
8-Yumurta
9-Berberin

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

ÇOCUK
BİLMECELERİ

YABANCI DİL
İki kedi oturuyorlarmış. Birinin
yavrusu gelip annesine anne:
- Hav hav, demiş.
Öteki kedi de “Hayrola senin çocuğa
ne oldu böyle?”
diye sormuş.
Anne kedi hemen
cevap vermiş:
- Bizim çocuk
yabancı dil öğreniyor.
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14
15
SOLDAN SAĞA
1. Altınkökü de denen kusturucu kök – Şufa. 2. Şölen – İtalya’da bir kent. 3.
Rey – Tanrı katı ile ilgili – Hile, entrika. 4. Zayıf, çelimsiz, etsiz – Küçük kitap,
broşür. 5. Anında, şipşak – Kamyonet. 6. Bir cetvel türü – Kasık – İlave – Su.
7. Küçük bitkilerin ortak adı – Parmakta tırnak yöresi iltihabı. 8. Başkanlık –
Latife. 9. Kurçatovyum simgesi – Sıcak ülkelerde yetişen bir meyve. 10. Hamur
tahtası – Yılan – İki anlamında önek. 11. Bir kan grubu – Muğla’nın bir ilçesi
– Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan. 12. Franz
Kafka’nın bir romanı – Japonya’da bir ada. 13. Hadım etmek – Su biriktirmek,
yüzmek ya da çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer,
beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık
yer. 14. Kalsiyumun simgesi – Aşırı bezginlik ve sızlanma ünlemi – Medine’nin
ortası. 15. Tembellik – Dökme demir.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Yalıtıcı – Yalnızca, ancak. 2. İçki bardağı – Japon çiçek düzenleme sanatı. 3. Bir
hitap ünlemi – Galyumun simgesi – Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan
eğlence – Bir bağlaç. 4. Bir tür etli ve büyük zeytin – İmamlık. 5. Bravo – Hindistan’da, kocasının cesediyle birlikte ateşe atılıp yakılan ve kutsal sayılan kadınlara
verilen ad – Bir göz rengi. 6. “… Harris” (aktör) – Sebep – Dernekevi. 7. Bir şeyden
dolayı – Şifalı otlarla tedavi etmek – Kuzu sesi. 8. Nitelikle ilgili – Öğüt. 9.
Okyanusların en derin yeri – Bir peynir türü – Ekmek. 10. Bir nota – Şikar –
Soğurma, emme – Kadife, çuha, yün vb nin yüzeyindeki ince tüy. 11. Karakterize
etmek – Kalın, tok ve gür ses. 12. Franz Kafka’nın mektuplaştığı kadın – Patlıcanlı, sarmısaklı yoğurtlu bir kebap türü.
KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. İpeka-Önalım. 2. Ziyafet-Bari. 3. Oy-Ledüni-Al. 4. LagarRisale. 5. Alaminüt-Van. 6. Te-Ane-Ek-Ma. 7. Ot-Dolama.
8. Riyaset -Şaka. 9. Ku-Ananas. 10. Senit-Mar-Di. 11. AbMilas-Han. 12. Dava-Okinava. 13. Enemek-Havuz. 14. CaElaman-Di. 15. Atalet-Pik.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. İzolatör-Sadece. 2. Piyale-İkebana. 3. Ey-Ga-Oyun-Ve.
4. Kalamata-İmamet. 5. Aferin-Sati-Ela. 6. Ed-NedenLokal. 7. Ötürü-Otamak-Me. 8. Nitel-Nasihat. 9. AbisKaşar-Nan. 10. La-Av-Mas-Hav. 11. Iralamak- Davudi. 12.
Milena-Alinazik.
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Ab-Milas-Han. 12. Dava-Okinava. 13. Enemek-Havuz. 14. Ca-Elaman-Di. 15. Atalet-Pik.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. İzolatör-Sadece. 2. Piyale-İkebana. 3. Ey-Ga-Oyun-Ve. 4. Kalamata-İmamet. 5. Aferin-Sati-Ela. 6. Ed-Neden-Lokal. 7. Ötürü-Otamak-Me. 8. Nitel-Nasihat.
9. Abis-Kaşar-Nan. 10.La-av-Mas-Hav. 11. Iralamak-Davudi. 12. Milena-Alinazik
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LUCA E- Fatura Uygulaması
Kullanıma Sunuldu.

‘Sorunlar kardeşlik
ruhu ile çözülmeli’

İSMMMO HABER

Türkiye’de 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a
bağlayan saatlerde yaşanan darbe girişimi ve
sonrasında yaşanan olaylarla ilgili İSMMMO
Başkanı Yücel Akdemir bir açıklama yaparak, her
türlü oyunun karşısında olduklarını, sorunların
barış ve kardeşlik ruhu içerisinde çözümlen-

mesi gerektiğini söyledi. Başkan Akdemir’in
açıklamalarında şu ifadelere yer verildi: “İstanbul
Mali Müşavirler Odası olarak, her türlü cunta
hareketinin, darbe ve darbe girişiminin, ülkemiz
üzerinde oynanan her türlü oyunun karşısındayız. Hukukun üstünlüğüne, ulusal egemenlik

ve Anayasaya dayalı Laik ve Demokratik
Parlamenter sisteme, Cumhuriyete, Atatürk ilke
ve devrimlerine sonuna kadar bağlıyız. Bütün
sorunlarımızın çözümünün bu ilkelere bağlı
kalarak barış ve kardeşlik ruhu içinde çözülmesi
gerektiğine inanıyoruz.”

Komitelere başvurular başladı
İSMMMO’da 2016-2019 yılları çalışma
dönemleri için komite müracaatları başladı.
İSMMMO Yönetimi Kurulu’nun web sitesi
üzerinden yaptığı açıklamada, belirlenen 21
komite ile çalışmalara katkıda bulunmak
isteyen meslektaşlara çağrıda bulunuldu.
Açıklamada, “Üyelerimiz kişisel birikimlerine
uygun olduklarını düşündükleri Komiteler için
belirtilen tarihlere kadar internet ortamında
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başvuruda bulunabilirler. Başvuruların değerlendirilmesinde, konularına göre bir veya
daha fazla yabancı dil bilgisi, ilgili alanda
çalışmalarının bulunması tercihen göz önünde
bulundurulacaktır” denildi.
KOMİTELER• Stajyerler İle İletişim
• Ücret Tarifesi • Mesleki Etik • Avrupa
Birliği Uygulamaları • Bağımlı Çalışan Meslek
Mensupları ile İletişim • Bağımsız Denetim

• Basel Komitesi • Bilgi Teknolojileri ve E
-Devleti İzleme • Çevre, Sosyal Sorumluluk
ve Doğal Afetler • Girişim, Kariyer Pazarlama
Planlama • İç Denetim • İş ve Sosyal Güvenlik
• Kobileri İzleme • Kurumsallaşma • Meslek
Yasası • Mesleki İmaj ve Saygınlık • Sosyal
Etkinlikler • Sosyal Medya ve İletişim • Türk
Ticaret Kanunu • Uluslararası İlişkiler • Vergi
Mevzuatı

Odaların güçbirliği
Karadeniz Odaları Platformu toplantısı
temmuz ayında İSMMMO’nun Genel Merkezi’nde
gerçekleşti. İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir
ve İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı Yahya
Arıkan’ın öncülük ettiği toplantıda, 25 oda

başkanı yer alırken önceki dönem başkanlarına
teşekkür plaketi takdim edildi. Mesleki sorunların
konuşulduğu toplantıda ayrıca önceki dönem
görev yapan başkanlar da duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İSMMMO
Cep
Uluslararası İşgücü
AppStore’da
Yabancıların kayıt dışı çalışmalarının önlenmesi, yerli-yabancı iş gücü
dengesi kurularak, nitelikli yabancı iş gücünden de yararlanılmasını
öngören Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edilerek yasalaştı. Kanunla ilgili açıklama İSMMMO Başkanı
Yücel Akdemir tarafından www.ismmmo.org.tr adresinden yapıldı.
Akdemir, “6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13.08.2016 tarih
ve 29800 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Kanun, uluslararası
iş gücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi,
yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muaﬁyetlerine dair
iş ve işlemlerde izlenecek usulleri, yetki, sorumlulukları, uluslararası iş
gücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenliyor” dedi.

İSMMMO’nun iletişimi güçlendirmek ve mevzuat bilgilerinin daha
hızlı meslek mensuplarına ulaşmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği
‘İSMMMO Cep’ uygulaması artık Apple Store’da... İstanbul SMMM Odası, üye
ve stajyerlerine yönelik güncel mevzuat, eğitim, sosyal duyuruların daha
hızlı ulaşabilmesi ve yardımcı olması amacıyla ‘İSMMMO Cep’ uygulaması
başlattı. Meslek mensuplarını mail ile bilgilendirerek başlatılan uygulama,
Android uyumlu cihazlar için Google Play üzerinden, Apple cihazlar için
de Apple Store’dan indirilebiliyor. Cep telefonlarına yüklendikten sonra;
mali rehber, danışmanlık, Oda duyuruları, hesaplama araçları, İSMMMO
TV konularında yardım alınabiliyor. Uygulama ile KOBİ Akademisi’ne de
yönlendirme yapılarak, KOBİ’lere online destek sağlanabiliyor.
l İSMMMO Cep Android için: https://goo.gl/TY8xc0
l İSMMMO Cep iOS Apple için: https://appsto.re/tr/hZLy5.i
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Kanunu yasalaştı
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