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ZİRVEDEKİLER

‘Piyasalara ve
yatırımcıya
güven vermeliyiz’
TÜSİAD’ın yeni
Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Bilecik’in
ilk mesajı Türk
ekonomisine güven
oldu. “Türkiye’nin
güçlü ekonomisine,
insan kaynağına
ve potansiyeline
güveniyoruz” diyen
Bilecik, “Risklerimizi iyi
yönetip, belirsizlikleri
azaltıp, piyasalara
ve yatırımcıya güven
verdiğimizde olumsuz
durumları ortadan
kaldıracağımıza
inanıyorum” diye
konuştu.
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TALHA ALTAN
Türkiye’de iş hayatının en önemli örgütlerinden biri, TÜSİAD. İstanbul merkezli, sanayi ve hizmet
kuruluşlarını temsil eden önde gelen Türk sermayedarlarınca kurulmuş bir örgüt. 1971 yılından beri
Türkiye ekonomisine yön veren şirketleri bir araya
getiren bir çatı kuruluş...
TÜSİAD’da Ocak ayı itibariyle yeni bir yönetim
değişikliği yaşandı. 12 Ocak’ta düzenlenen Genel
Kurul’da iş dünyasının deneyimli ismi Erol Bilecik,
TÜSİAD’ın yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.
TÜSİAD’ın 47. Genel Kurulu’nda 146 oyun 144’ünü
alan Bilecik başkan olarak ilk konuşmasında “Önümüzdeki dönemin zorlu olması bizi endişelendirmiyor.
Sorunların çözümündeki her olumlu adımı destekleyeceğiz. 15 Temmuz özgür bireyler yetiştirmenin
önemini gösterdi” mesajı verdi.
TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı,
teknoloji sektörü kökenli. Zaten bilgisayar mühendisliği eğitimi aldı. Bilecik, röportajımızda Avrupa
ve ABD’de büyümenin hızlandığını, bunun küresel
ekonomi, dolayısıyla Türkiye’nin ihracatı açısından

olumlu bir gelişme olduğunu, dış talebin artmasının,
bu yıl ekonomide olabilecek en iyi senaryo olduğunu
gözlemlediklerini söyledi. Bilecik, hem küresel hem
de ülke içinde yaşanan gelişmelerin, ekonomiyi zaman zaman olumsuz etkilemesine karşın büyümenin
sürdüğünü ancak olumsuz gelişmelerin finansal
koşulların giderek sıkılaşmasına neden olduğunu da
vurguladı. Erol Bilecik ile TÜSİAD’ın yeni yönetim
kurulu, düzenlediği faaliyetler, ürettiği rapor ve
görüşlerle yarattığı etkileşim alanı, Türkiye gündemi,
ekonomi, dış ilişkiler ekseninde konuştuk.  

ÇEŞİTLİLİĞİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ
Yeni yönetim kurulunuzdan bahseder
misiniz? Yönetim kurulunu oluştururken nelere
dikkat ettiniz?
Hangi kurumun olursa olsun, bir kurumun
yönetim kurulunu kurgularken genç/olgun, erkek/
kadın çeşitliliğine ve farklı bilgi birikimi ve tecrübe
sahiplerine yer vermek gerektiğine inanıyoruz. Bizler
de TÜSİAD’ın yönetim kurulunu oluştururken bu
felsefeden yola çıktık.
Yönetim kurulumuz 12 asil ve 12 yedek

üyeden oluşuyor. Yönetim kurulumuzda geçtiğimiz dönemlerin tecrübesine sahip
olan üyelerimiz önemli katkılar yapmaya devam ederken, genç üyelerimiz farklı
yaklaşımları ve hızlı etkileşimleri ile TÜSİAD’ı daha çevik bir kurum haline getiriyor.
Burada bir vurguyu da yönetim kurulumuzdaki kadın üyelerimize yapmak istiyorum. Yönetim Kurulumuzda 24 üyemizin 7’si kadındır. Gerek yurtiçindeki gerekse
yurtdışındaki muadil örgütlerden bizi ayıran en önemli özelliklerden biri kadınların
TÜSİAD’ın yönetim kademelerindeki artan temsilidir.
TÜSİAD’ın önemli bir etkileşim alanı olduğunu biliyoruz. Bize bu
konuda bilgi verebilir misiniz?
TÜSİAD gücünü sadece üye, temsil ettiği şirket sayısı ve ekonomiye olan
katkısından almıyor. Yarattığı etki, farkındalık ve katılımcılık ile toplumun tüm
kesimlerine dokunuyor ve bunu sadece yurt içinde değil, yurtdışında da başarı ile
sürdürüyor. Birkaç rakam vermem gerekirse, son üç yılda 260 sayıda faaliyet düzenledik, bu sayede yaklaşık 15. 000 kişi ile bir araya geldik. 48 sayıda rapor, 134
sayıda görüş hazırlayarak başta yasama olmak üzere Türkiye’nin gündemine katkı
verdik. Paydaş haritamızın 1. çemberinde Türkiye’den 150’den fazla STK, düşünce
kuruluşu, iş dünyası temsil örgütü var. Yurtdışında da 100 kurum ile birebir temas
halindeyiz. 2016 yılında itibariyle gerek alt yapı, gerekse tasarım olarak tamamen
yenilenen TÜSİAD kurumsal web sitesi, TÜSİAD ile ilgili haber ve duyuruların paylaşıldığı bir mecra olmanın yanında; bugüne değin üretilen tüm raporların, görüşlerin,
akademik dokümanların ve konuşmaların yer aldığı bir dijital arşiv ve portal haline
geldi. Ayrıca TÜSİAD olarak sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyoruz. Kitlelerle bu mecralardan etkileşimde olmayı çok önemsiyoruz. Nitekim bu hesapların
takipçi sayıları ve onlarla etkileşim oranlarımız oldukça iyi.

‘TASARRUF AÇIĞI
SORUNU VAR’

RİSKLERİ İYİ YÖNETMELİYİZ   

Avrupa Birliği konusuna da değinen Erol Bilecik, şu
açıklamalarda bulundu: “Ekonomimiz ve tabi olduğumuz
kurallar önemli bir ölçüde Avrupa tek pazarının parçasıyken
karar mekanizmalarının dışında kalacağımız bir imtiyazlı
ortaklık senaryosu ulusal egemenliğimiz açısından ciddi bir risk
faktörüdür. Bunun ötesinde üyelik sürecinin sosyal, ekonomik
ve siyasal alanlarda sağladığı reformlar ve standartlarımızın
yükselişine katkısı ülkemiz için her zaman değerli olmuştur.
Hem Türkiye’den hem de AB tarafından kaynaklanan nedenlerle üyelik sürecinin aksaması ve geleceğe yönelik her iki tarafta
oluşan belirsizliklerin üzerine gitmemiz gerekir. Türkiye’nin
AB ile ilişkilerinin başta demokratik reform ve temel özgürlükler temelinde sürmesi gerekir. Bunun da en sağlıklı yolu
üyelik perspektifidir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize
serbestisi gibi konular bu perspektifi kolaylaştırıcı araçlardır.
Bu alanlarda ilerlemenin sağlanması, Kıbrıs sorununun kalıcı
çözümü için çaba gösterilmesi konularında Avrupalı karar
alıcılar, iş dünyasındaki muhataplarımız ve kanaat önderleriyle
temaslarımız çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”  

‘AB SÜRECİ BİZİM İÇİN
ÇOK ÖNEMLİ’

ZİRVEDEKİLER

Türkiye son 10 yılda çok önemli bir büyüme ivmesi yakaladı.
Ancak bir miktar da risk birikti. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir?
Döviz cinsinden borçluluğumuz yükseldi. Kredilerin mevduata oranı da yüzde
100’ün üzerine çıkmış durumda. Ancak bu borç halen yönetilebilir bir boyuttadır.
Risklerimizi iyi yönetip, belirsizlikleri azaltıp, piyasalara ve yatırımcıya güven
verdiğimizde olumsuz durumları ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bu açıdan
ekonomi yönetimimize önemli görevler düşmektedir. Risklerin iyi yönetilmesi ve
yatırımcıya güven verilebilmesi için denetleyici ve düzenleyici kurumların görevlerini bağımsız bir şekilde yapabilmeleri lazım.
Politika yapıcıların da söylem birliği içerisinde hareket etmesi ve akılcı, şeffaf, öngörülebilir politikalarla yatırım ortamını iyileştirmeleri en büyük beklentimiz.
Kısa vadede talebi artıracak önlemler alınırken, uzun vadeli yatırım perspektifine
zarar verilmemesine özen gösterilmelidir. Bu dönemde biraz daha yavaş büyüyor
olabiliriz. Fakat sabırlı ve emin adımlar atarak, ekonomide her zaman fırsatların
olduğunu görerek ülkemizin potansiyeline güvenmeli ve kararlılıkla yolumuza
devam etmeliyiz.
Dış talebin öne çıktığı bir büyüme Türkiye için daha mı sağlıklı
olacaktır?

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ‘Türkiye Varlık Fonu
konusundaki düşünceniz nelerdir’ sorusunu da şöyle yanıtladı:
“Yapılmak isteneni tam olarak anlamak istiyoruz. Dünyada
varlık fonları genelde doğal kaynaklara dayanıyor. Oralarda
artan kaynak varlık fonuna konuluyor. Çin, ABD, İskandinav
ülkeleri böyle yapıyor. Başarılı çalışan varlık fonu örneklerini
görüyoruz. Türkiye’nin tasarruf açığı sorunu var. Ülkemizde
Marmaray, Avrasya Tüneli, 3’üncü Köprü, 3’üncü Havalimanı
gibi müthiş projelere imza atıldı. Bu tür yeni gerçekleşecek değerli projelerde dış finansman akışına destek olmak için fonun
devrede olacağını görüyoruz. Bu fon kurulurken yeteri kadar
tartışma ortamı olmasını arzu ederdik. Kurulan fonun SPK’nın
ilgili kurallarına tabi olmayacağını görüyoruz. Dolayısıyla
denetimle ilgili sorular oluşuyor.”

İSMMMO YAŞAM l 11

ZİRVEDEKİLER

SIRRI
‘İYİMSER
BAKIŞ’
Erol Bilecik, üniversite son sınıfta
İnci Hanım ile evlendiğini ve eşinin çalışma hayatının yine bir özel şirketin bilgi
İşlem müdürlüğünde başladığını hatırlatarak, başarılarının ardındaki diğer sırları
da açığa vuruyor... İş yaşamında örnek
aldığı, başarısından etkilendiği kişi ise
kendisi gibi İTÜ mezunu Üzeyir Garih...
Yazdığı kitapları okuyan, onu izleyen
ve çeşitli konferanslarda konuşmalarını
zaman zaman keyifle dinleyen Bilecik,
başarının arkasında yatan iyimser bakış
açısını şöyle özetliyor:
“İyimser ve pozitif olmak, uzun dönemdir peşine takıldığım bir inanıştır. ‘Bir
şey olmuyor ise demek ki daha iyisi olacağındandır. Buna üzülmeye gerek yok’
anlayışı doğrultusunda, kendinizi daha
iyi hissediyorsunuz. İş arkadaşlarıma da
genelde telkinlerim bu şekildedir. Bunun
için güne iyi bir iş planı ile erkenden başlamanız, daha fazla konsantre olmanız,
daha çok çalışmanız gerekir. 2000 yılında
halka açılmak üzereydik fakat 2001 krizi
ile halka açılmaktan vazgeçmek zorunda
kalmıştık. Bu gelişmeye çok üzülmüştüm.
2004 yılında ise daha gerçekçi, daha
ayakları yere basan bir şekilde halka
açıldık, çok daha iyi bir durum oldu.”
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Uzun dönemdir kurdaki dalgalanmalar yurtdışındaki gelişmelere bağlı
devam etti ve 2017’de de gelişmekte
olan ülkeler için çok olumlu bir senaryo
çizilmedi. Avrupa ve ABD’de ise büyüme
hızlandı. Bu küresel ekonomi için ve
dolayısıyla Türkiye’nin ihracatı  açısından
olumlu bir gelişme oldu. Dış talebin
artmasının, bu yıl ekonomide olabilecek
en iyi  senaryo olduğunu düşünüyoruz. Çünkü iç taleple büyüme sınırlı olabilir. Finansal koşullar artık
eskisi gibi yüksek kredi büyümesiyle iç talebi finanse etmeye el vermiyor. Mali politikadan da son 2
yılda büyümeye epey destek geldi, kamu harcamaları arttırıldı. Her zaman başarıyla yaptığımız gibi
mali disiplini korumamız en kritik konu. Dolayısıyla bu yıl dış talebin öne çıktığı bir büyüme Türkiye
için daha sağlıklı olacaktır. Güvenlik sorunlarının en aza indirilmesi de ana beklentilerimizden. Nitekim
bu hem turizm sektörüne hem de büyümeye destek verecektir.

KÜRESEL DÜZEYDE İŞBİRLİĞİ OLMALI
Faiz ve kur hareketliliği için neler söylemek istersiniz?
Faiz de kur da birer fiyattır. Piyasa koşullarına göre zaman zaman yüksek, zaman zaman
düşük olabilirler. Önemli olan istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlanmasıdır ve bunun temel koşulu mali
disiplin ve fiyat istikrarıdır. Mali disiplin konusunda başarılı olsak da enflasyonu hedefe ulaştırmayı
hala başaramadık. Yüksek enflasyon nedeniyle, yurt içinde borçlanmalar TL değil, döviz cinsinden
yapılıyor. Bu da kur riski oluşturuyor.  Önümüzdeki dönemde uzmanlar ABD Merkez Bankası’nın (FED)
faizleri artıracağına kesin gözüyle bakıyor. Bu durumda Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler eskisi
kadar bol ve ucuz finansman bulamayacaklar. Bu ortamda döviz cinsinden borçluluğu yüksek olan
bizim gibi ülkelerin her zamankinden dikkatli olması gerekiyor.
Peki Amerika ve Trump için ne düşünüyorsunuz?
ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikaları şu an için belirsizliğini koruyor. Seçim döneminde sıklıkla tekrarlandığı gibi Amerika’nın korumacı politikalara yönelmesi, dünyada da benzer
tepkiler doğurarak ticaret savaşlarını başlatabilir. Halbuki küresel ekonomide artık sınırlar neredeyse
ortadan kalkmış ve dijitalleşmenin de etkisiyle entegrasyon giderek hız kazanmış durumda. Elbette bu
hızlı değişim ile ülke içi eşitsizliklerin artması ve sektörel değişimlerin yarattığı olumsuz etkiler, sosyal
sorunlara neden olabilir. Ancak bu, küreselleşmenin durması gerektiği anlamına gelmiyor. Küresel
düzeyde iş birliğinin artırılması çabası içinde olmalıyız. Böylece küresel sisteme dair sorunlarımıza
çözümler üreterek herkes için daha iyi yaşam koşulları üretebiliriz.
Yabancı yatırımcılar konusundaki görüşleriniz neler?
Yabancılardaki Türkiye algısını daha da olumluya çevirmemiz gerekli. Yatırımcı sadece olaylara
bakmaz, bunlara nasıl politikalarla tepki verdiğimize kısaca bizim ne yaptığımıza daha fazla dikkat
eder. Bütün gelişmekte olan ülkelerde siyasi belirsizlikler, çalkantılar, yolsuzluk skandalları ve terör
zaman zaman ortaya çıkıyor. Bu gelişmeler karşısında, kurumları güçlü olan ülkelerin yatırımcı güvenini devam ettirebildiklerini gözlemliyoruz. Eğer mali disiplininiz sağlamsa, merkez bankanız bağımsız
bir şekilde politika yapıyor ve piyasaya güçlü mesajlar verebiliyorsanız bu tür olayların ekonomik bir
krize dönüşmesini engelleyebilirsiniz. Yatırım kuruluşlarının not indirme nedenlerine bakarsanız son
zamanlarda en önemli atıflar kurumlara yapılıyor. Aynı şekilde terör olayları karşısında, güvenlik

endişeleriyle demokratik değerlerden taviz vermemeliyiz. Hem terörün
üzerine kararlı bir şekilde gidebilmeli hem de insan hakları, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü gibi demokrasinin temelini oluşturan değerleri
korumalıyız. Zaten terörün esas amacı barış ve huzur ortamını bozarak
bizi bu temellerden uzaklaştırmaktır. Bu amaçlarına ulaşmalarına asla
izin vermemeliyiz. Dünyaya karşı da ülkemizin imajını ancak böyle
koruyabilir ve iyileştirebiliriz.

ZORLUKLAR DEVAM EDEBİLİR

BİLECİK KİMDİR?
1962 yılında Antakya’da doğan Erol Bilecik, 1987’de
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldu. 1989
yılında  Index Bilgisayar’ın kurucusu olarak firmanın Genel
Müdürlük görevini üstlendi.1999 yılı itibariyle Index Grup
bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks,
Artım, Homend ve Teklos’un CEO’su ve yönetim kurulu
başkanlığını yürütüyor. Index Grup Şirketleri, Türkiye
çapında yaklaşık 8 bin bayiden oluşan iş ortağı ağı ile
200’ün üzerindeki dünya markası teknoloji devinin Türkiye
distribütörlüğünü yapıyor.  
Erol Bilecik, 2002–2005 yılları arasında, Türk
bilgisayar sektöründeki en eski sivil toplum kuruluşlarından
biri olan  Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği
(TÜBİSAD) ve 2010-2014 dönemleri arasında İTÜ Mezunlar
Derneği başkanlığını yaptı. Halen İTÜ Geliştirme Vakfı’nın
başkan vekili, Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), Türkiye Bilişim
Vakfı (TBV) ve 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim
Kurulu üyesi görevlerini yürütüyor.
12 Ocak 2017’de TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
seçilen Erol Bilecik, eğitime yaptığı bağışlar ve katkılar
dolayısıyla 15 Temmuz 2010 tarihinde TBMM Üstün Hizmet
madalyası ile ödüllendirilmişti.

ZİRVEDEKİLER

2016 ve 2017 yılı değerlendirmeleriniz nasıl olur?
2016 oldukça zorlu bir yıl olmasına karşın yatırım ortamının
iyileştirilmesi için kamu ve özel sektörün sıkça bir araya geldiği, bu ortak
gaye etrafında toplandığı bir yıl oldu. Yüksek katma değerli üretimi
artırmak üzere Ar-Ge, Sınai Mülkiyet Kanunu gibi düzenlemelerle vergi
alanındaki iyileştirmeler, yatırımcılar için son derece önemli gelişmeler.
İş dünyası olarak, 2017 yılında önceliğimizin yapısal iktisadi reformlar
olması gerektiğini görüyoruz. Ekonomik temellerimizin daha da sağlam
olmasını önemsiyoruz. Bunun için makro istikrarı sağlayacak koşulların
bir an önce oluşturulması ve yapısal reformların ivedilikle hayata geçmesini her fırsatta dile getiriyoruz. AB ile ilişkilerin sorgulanması, yargıya ve
bağımsız kuruluşlara  azalan güven, yatırımcıların anlamakta güçlük çektiği bir tablo
ortaya çıkarıyor. Bu tablonun olumluya dönmesini sağlayacak adımların atılmasının
yanı sıra yatırımcılar için daha öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak amacıyla istikrarlı makro ekonomik yapının sürdürülmesi ve acilen öngörülebilir net bir ekonomi
politikası çerçevesinin çizilerek iyi bir iletişimle yatırımcıya anlatılması gerekiyor.
2017’de zorluklar devam eder mi?
Bir süre devam edebilir ancak Türkiye’nin ve ekonomisinin potansiyeline
güveniyoruz. Bu potansiyeli TÜSİAD olarak her fırsatta hem yurtiçi hem de yurtdışı
ziyaretlerde dile getiriyoruz. Türkiye’nin güçlü ekonomisine, insan kaynağına ve
potansiyeline  güvenimiz sonsuz. TÜSİAD olarak Türkiye’nin hukuk devleti,  özgürlükler toplumu, cazip bir yatırım ortamı, dijital dönüşüm başarısı ve eğitimde en ilerici
reformların ülkesi olması için atılacak her adımın, her politikanın her zaman olduğu
gibi en güçlü destekçisiyiz.
Referanduma doğru giderken Türk iş dünyası nasıl bir beklenti
içerisinde?
Uzun zamandır dile getirdiğimiz en önemli beklenti, ekonominin rekabet
gücünü artıracak, iş dünyasının küresel değer zincirlerinde yükselmesini sağlayacak
reformların yapılması. Son 2 yıl 2 seçim ve darbe girişimi ile geçti. Ekonomide yapısal
reformlara öncelik verdiğimiz bir gündeme bir an evvel dönebilmeyi arzu ediyoruz.
Sistem tartışmasından önce demokrasinin kurum ve kurallarının işlemesini önemli
görüyoruz. Denge ve denetim mekanizmaları, güçler ayrılığı, güçlü meclis, bağımsız
ve tarafsız yargı ve etkin bir icraat demokrasimizi geliştirecek unsurlardır. Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının bireysel, fikri, etnik, dinsel, cinsel ve kültürel hak ve
özgürlüklerini mutlak güvence altına alan bir devlet  anlayışı çok önemlidir.  
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Dağlar sizi çağırıyor
Kış mevsiminin en güzel sporudur kayak... Önceden
lüks olarak görülse de artık her kesime hitap ediyor.
Kayak merkezi sayısındaki artış ve gelişen teknoloji
bu sporu herkes için ulaşılır hale getirdi. Hem yurtiçi
hem de yurtdışında her bütçeye hitap eden merkezler
kış aylarında dolup taşıyor. Buralarda özellikle
sömestir tatilinde yer bulmak çok da mümkün değil.
Ayrıca kayağın sağlık için de yararları çok. Her
yönüyle kayak sporuna mercek tuttuk...
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NİL DEMİRCİLER
Bembeyaz pistte uçarcasına aşağıya doğru süzülürken
adeta yer çekimine meydan okuyor. Karlarla kaplı tepeden özgürce kendini aşağıya doğru bırarkırken adrenalin dolu dakikalar
yaşıyor. Hafif ve kıvrak hareketlerle yönünü değiştiriyor. Rüzgârı
yüzünde hissederken dağların verdiği özgürlüğün keyfini sonuna
kadar çıkarıyor. Uçmayı yeni öğrenmiş bir kuş gibi adeta...
Evet, kayak yaparken çoğu insanın hissettikleri böyle.
Türkiye’nin son yıllardaki popüler sporlarından biri kayak. Kış
mevsiminin bastırmasıyla Ocak ayı itibariyle tam sezonu açıldı.

PİSTLERİN DOĞRU KULLANIMI ÖNEMLİ
Çok keyifli bir spor olan kayak bir takım
tehlikeleri de barındırıyor. Tatilbudur.com Genel
Müdürü Bülent Kuş, kayak yapılırken dikkat
edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:
l En önemli konulardan birisi kayak
severlerin kendi tecrübelerine uygun pistleri
kullanmaları.
l Pistin zorluk derecesinin deneyim ile
doğru orantılı olması pek çok olası sorunu ortadan
kaldırıyor.
l Kayak ekipmanlarının ve kıyafetlerin

bu spor için uygun biçimde seçilmesi de sağlık
açısından önem arz ediyor.
l Pist merkezlerindeki uyarılara ve bilgilendirmelere dikkat edilmeli. Bu alanlarda pistlerin
kendilerine has özellikleri de yer alıyor.
l Çok yoğun olmayan pistlerin kullanımı
ve pistteki kar seviyesinin kayak için uygun
olması da kayak sporundan alınan zevki artıran
unsurlar. Bütün bu unsurlara dikkat edildiğinde
kayak sporunun çok keyifli bir aktivite olduğunu
söyleyebiliriz.

Kranjska Gora

KAPAK

Ülkemizdeki kayak merkezlerine de
devamlı yenileri ekleniyor. Kayak turizminin eski başkenti herkesin malumu
üzere Uludağ. Kartalkaya’dan Kayseri’ye, Ilgaz’dan Kars’a ve Erzurum’a
kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde
artık kayak yapmak mümkün. Fiyatlar
da eskisi kadar erişilemeyecek düzeyde
değil. Her keseye uygun paketler ve
alternatifler var.
Kayak, ayaklara takılan ve
aynı adı taşıyan malzemelerle, kar ve
buz üzerinde iyi vakit geçirmek ya da
egzersiz yapmanın adı. Kask, gözlük, eldiven, sıcak tutan giysilerle altı yaşından
itibaren sağlık engeli olmayan herkes
tarafından yapılabiliyor.
Nasıl yapılacağından bahsedecek
olursak, kayakta her şey denge üzerine
kurulu. Hem vücutsal hem de ruhsal
dengeye yardımcı olan kayak, genç
yaşta başlayanlar için avantaj sağlıyor.
Kardiyo vasküler sisteme ilaç gibi
geliyor, esnekliği artırıyor ve güç veriyor.
Tabii ki eğlenceyi de unutmamak lazım.
Bu nedenle çocuklar için bir numaralı
spor kollarından biri olarak gösteriliyor.
Ama bu sporu da bilerek yapmak
gerekiyor. Yoksa sakatlanmalara neden
olabilir. Kayak teknik bir spor olduğu
için uzman kişilerden eğitim alınması gerektiği konusunda uyarılar var. Uzman
olmayanlardan kayak eğitimi alınması
durumunda yanlış bilgiler ediniliyor ve
sakatlıklar yaşanabiliyor. Başlarken yanlış öğrenilen birçok tekniğin de sonradan
düzeltilmesi neredeyse imkansız. Keyifli
olmasına keyifli ama birtakım tehlikeleri
de barındırdığını unutmamak lazım.
Kayak ekipmanlarının ve
kıyafetlerinin bu spor için uygun
biçimde seçilmesinin sağlık açısından
çok önemli olduğunu belirten Tatilbudur.
com Genel Müdürü Bülent Kuş, “Kayak
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DİKKAT VE DENGEYİ
GELİŞTİRİR
Kayak ve snowboard sporunun sağlığa ve kişisel gelişime yararları şöyle:
l Vücut denge koordinasyonunu geliştirir. İskelet yapısını ve kemikleri
güçlendirir. Bütün vücut kaslarını çalıştırır.
l Çocukların gelişimi için de çok önemli görülüyor. Farkındalığı artırıyor.
Çünkü kayak yaparken vücudunuzun her bir bölgesini kontrol altında tutmalı,
her birini ayrı bir şekilde yönetmeyi öğrenmelisiniz.
l Güveni yükseltir. Kayak sayesinde başarısızlığa uğrayıp başarılı olana
kadar uğraşırsınız. Özellikle çocuklar başarısızlıklar ve düşmelerden ders çıkartır.
l Sosyal ilişkileri güçlendiririr. Kayak yapmak, takım sporlarının aksine
daha bireysel bir spor gibi dursa da onun da kuralları vardır. Beraber kaydığınız
kişileri gözetmeli, yeri geldiğinde onlara yol vermeli, yardım etmelisiniz.
l Denge ve dikkat yetisini geliştirir. Bu sporda her şey denge üzerine
kurulu. Hem vücutsal hem de ruhsal dengeye gelmeye yardımcı olan kayak, genç
yaşta başlayanlar için çok daha fazla avantajlar sağlıyor.
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severler kendi deneyimlerine uygun pistleri kullanmalı. Pist
merkezlerindeki uyarılara ve bilgilendirmelere de dikkat
etmeliler. Yoğun olmayan pistlerin kullanımı ve pistteki kar
seviyesinin kayak için uygun olması da kayak sporundan
alınan zevki artıran unsurlar” diyor.

EN ÇOK İLGİ ULUDAĞ’A
Türkiye’de son yıllarda kayak sporuna olan ilgi
de giderek artıyor. Özellikle büyükşehirlere yakın kayak
merkezleri yakınlık avantajıyla ilgi görüyor. Ülkemizin en
önemli kayak merkezleri şöyle sıralanıyor: Bursa-Uludağ,
Erzurum-Palandöken, Bolu-Kartalkaya, Antalya-Saklıkent,
Kayseri-Erciyes, Bingöl-Yolçatı, Bolu-Esentepe, Kars-Sarıkamış, Elazığ-Hazarbaba, Erzincan-Bolkar, Kastamonu-Ilgaz, Gümüşhane-Zigana, Isparta-Davraz, İzmir-Bozdağ,
Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ.
Bursa’ya 35 km mesafedeki Uludağ Kayak Merkezi’nin Türkiye’nin en büyük ve de en rağbet gören kayak
merkezi olduğunu aktaran Prontotour Genel Müdürü Cenk

Alptekin, Türkiye’de öne çıkan kayak
merkezlerinin Uludağ, Palandöken,
Kartalkaya, Erciyes ve Sarıkamış
olduğunu söylüyor.
Uludağ tesis kalitesi ve marka
bakımından öne çıkarken, Palandöken gece ışıklandırılan pistleri ile
dikkat çekiyor. Kartalkaya ve Erciyes
özellikle Ankara ve civarındaki kayak
severler için hafta sonu gidebilecekleri bir merkez olarak karşımıza
çıkıyor.

KİRALIK EKİPMAN
Kayağa başlamayı düşünenlerin ilk aklına takılan ise maliyet
oluyor. Geçmişe göre fiyatlar düşse
de kayak halen diğer sporlara göre
biraz daha pahalı kalabiliyor. Kayağa
başlayabilmek için ilk başta ekipman
gerekiyor. Ama almak yerine gidilen
merkezden kiralamanız öneriliyor.
Kayak malzemeleri, pantolon ve
montu içeren ekipmanların kiralama fiyatı merkeze ve otele göre
değişiyor. Kayak ve snowboard
takımlarının kira bedeli 60-130 TL
arasında. Kar kıyafetlerinin kira
bedeli ise 100 TL civarında. Bunları
bütün gün kullanabiliyorsunuz. Bir
de eğitim ücreti var. Kayak yapmayı
bilmiyorsanız bir eğitmenden ders
almanız şart. Kayak eğitim ücretleri
de kişi başına 120 TL civarında. Tabii
ki bir de otele verilen ücreti katmanız
gerekiyor. Biraz maliyetli görünse
de geçmişe göre fiyatlar bir hayli
erişilebilir durumda. Ayrıca kayağın

HANGİ MERKEZ, NE ÖZELLİK SUNUYOR?
Türkiye’deki kayak merkezlerinin her biri
farklı özelliğiyle öne çıkıyor.
l Erzurum’daki Palandöken kayak merkezi
Türkiye’nin en yüksek zirvesine sahip. Kayak tutkunları için oldukça tercih edilen bir bölge olurken, kar
kalınlığı 2-3 metreyi geçiyor. Otellerin yanı sıra
uygun fiyatlı konaklama tesisleri de bulunuyor.
Kayakçılara 3 bin 125 metreden 2 bin 100 metreye
kadar durmaksızın kayak yapabilme şansı sunuyor.
l İstanbul’a 1 saatlik mesafedeki Kartepe
ise, önemli kayak merkezlerimizden bir diğeri. Her
zorluk derecesine hitap edebilen 12 adet pisti ayrıca
dört ayrı lift çıkışı, telesiyej ve teleski hizmetleri de
veriliyor. Günübirlik geziler her bütçeye uygun konaklama yapabilme imkanı sunan bölgede, zirveye
çıkış araba ile yirmi dakika mesafede olurken zincir
kullanımına ihtiyaç olan gün sayısı da oldukça az.
l Kars’a bağlı Sarıkamış Kayak Merkezi,
kayak tutkunları açısından kar kalitesi ve pistleri
bakımından dünyanın en önemli kayak merkezlerinden sayılıyor. 1.5 metreye ulaşan kar kalınlığı ile
tüm kayakçılara hitap ederken, telesiyej ve teleski
hizmetleri de veriliyor.
l Isparta’ya 26 km mesafede yer alan
Davraz ise, Antalya’ya yakın olması nedeniyle çokça
tercih ediliyor. Kayak merkezinde 12 adet pist kullanıma açık. Yeni başlayan kayakçılar için tehlikesiz
rotalar, profesyonel kayakçılara ise, 8-10 km’ye

ulaşan parkurlar sunuyor.
l Kastamonu ile Çankırı illeri arasında yer
alan Ilgaz Kayak merkezi ise, harika doğa manzarası ile kayakçıları büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.
Başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere 3 adet
pisti, telesiyej, yürüyen bant ve teleskisi bulunuyor.
l Türkiye’de kayak denince akla ilk gelen
kayak merkezleri arasında bulunan Uludağ, birçok
farklı otel seçeneğinin yanı sıra her dereceye göre
sıralanmış pistlere sahip. 21 adet pist bulunan
Uludağ’da, uzunluklar 500 m ile 1989 m arasında
değişiyor. Normal kış hava şartlarında kar kalınlığı
3 metre iken en yüksek yerlerde 4 metrelik kar
kalınlığı görülür.
l Türkiye’nin en yüksek 5. dağı olan Erciyes’in zirvesindeki Erciyes Kayak Merkezi uzun telesiyejleri, eşsiz doğası ile kayakçıları bekliyor. 31 adet
pist bulunan Erciyes Kayak Merkezi’nin en kısa pisti
230 metreyken, en uzun pisti 2980 metre. Normal
şartlar altında 3 metre civarında olan kar kalınlığı
hava koşullarına göre 4-5 metreye de çıkabiliyor.
l Bolu merkezine 38 km uzaklıkta olan
Kartalkaya, geniş pistleri, ılıman havası, sakin
ortamı ile öne çıkıyor. Özellikle snowboard meraklılarının uğrak yeri Kartalkaya, Avrupa standartlarına
uygun olarak hazırlanmış özel board pisti ile board
sevenlerin tercihi oluyor. Yeni başlayanlar için baby
pistleri de var.

KAPAK

Uludağ

Erciyes

İSMMMO YAŞAM l 17

Bansko

İŞTE DÜNYA ROTALARI

KAPAK

Tolga Tekin

Dünyanın önde gelen kayak merkezlerini
ve özelliklerini sorduğumuz Jolly Tur Yurtdışı
Turizm Direktörü Tolga Tekin, Rodop dağlarının
sonsuza kadar devam ediyormuş hissini veren
ve her seviyeye hitap eden Pamporovo’yı
kayak severlerin vazgeçilmez rotalarından biri
olarak nitelendiriyor. Pistleri ve doğası kadar
yerel kültürün tüm canlılığıyla halen yaşatıldığı
Bansko’yu bir diğer cazip rota olarak değerlendiren Tekin, İtalya’nın tek Best of Alps unvanına
sahip Cortinad’Ampezzo’nunu ise kayakta
dünya klasikleri içinde gösteriyor. Ünlü kayak
merkezleri şöyle:
PAMPOROVO: Bulgaristan’da bulunan
ve pist uzunluklarının 800 ila 3 bin 800 metre
arasında değiştiği Pamporovo’daki 8 pistin
önemli bir bölümü orta ve başlangıç düzeyine
hitap etse de bazıları profesyonelleri bile
zorlayacak düzeyde. Bin 650 metre yükseklikte
olmasına rağmen bir Akdeniz ikliminin içine
giriyormuş hissiyatı uyandırıyor. Pamporovo’da
iken, keyif ve keşif yolculuğuna çıkılmalı. Filipe
Pamporovo yol ayrımındaki Osmanlı sarayı da
ziyaret edilmeli. 5 günlük gezi fiyatları 149
Euro’dan başlıyor.
BANSKO: Yine Bulgaristan’da bir
merkez Bansko, 70 kilometreyi bulan ve farklı
zorluk derecelerine sahip 13 pistin yanı sıra 25
km’lik teleferik ve telesiyej sistemine de sahip.
Dünya Şampiyonu Alberto Tomba’nın da kayak
yaptığı ve onun adıyla anılan bir pistin yanı sıra
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kayakla ilgili pek çok avantaja ve güzelliklere
sahip olan Bansko’da çevreyi keşfetmeyi ihmal
etmeyin. Bansko’nun bu denli ön plana çıkması
muhteşem pistleri ve doğası kadar yerel kültürün
tüm canlılığıyla hâlen yaşatılıyor olmasından da
kaynaklanıyor. Fiyatları 349 Euro’dan başlıyor.
CORTINA d’AMPEZZO: İtalya’daki
Cortinad’Ampezzo, nefes kesen manzaralarıyla
Dolomitler dağ sırasının en güzel yerlerinden
birinde konumlanmış. Cortinad’Ampezzo’da 120
km’yi bulan üç ayrı pist bulunuyor. Bunlardan
biri olan Olimpica, 1956 yarışlarına ev sahipliği
yapmış. Hatta James Bond’un For Your Eyes
Only filminde Col Drusce’den Cortina’ya kayması
nedeniyle ayrı bir üne sahip. Pistlerdeki rifugio
diye tabir edilen dağ kulübeleri ise dinlenmek ve
yemek yemek için tasarlanmış. Arzu ettiğinizde
olduğunuz yerden rifugio’ların herhangi birine
aktarılabiliyorsunuz. 4 günlük gezi 499 Euro’dan
başlıyor.
KRANJSKA GORA: Slovenya’da doğa
sporlarının da en ideal coğrafyalarından biri
olarak kabul edilen Kranjska Gora, klasik kayak
kadar her yıl Dünya Kayak Uçuş Sporu Yarışmaları’na ev sahipliği yapmasıyla da tanınıyor.
Kranjska Goraneredeyse el değmemiş bir doğaya
sahip. Dünya Kayak Şampiyonası’na da ev
sahipliği yapacak kadar iddialı olan merkezde, 6
bin 670 metre uzunluğunda her seviyeye hitap
eden 10 pist bulunuyor. 4 gün ve 6 gün olarak
planlanan gezide fiyatlar 699 Euro’dan başlıyor.

keyfine bir kere varanlar maliyeti
genelde ikinci planda bırakmaya
meyilli oluyor.

KORUYUCU KULLANIN
Keyifli saatler geçirmenizi
sağlayan kayakta dikkat edilmesi
gerekenler de var. Kayak ve
snowboard yapanların güneş ve
rüzgar gibi dış etkenlere karşı
ciltlerini savunmasız bırakmamaları
öneriliyor. Kardan yansıyan güneş
ışınları nedeniyle cildinizin yandığını
unutmayın. Kayak ve snowboard
yaparken 30 faktörlü bir güneş
koruyucusu sürmeyi alışkanlık
haline getirin.
Dudaklarınıza da çatlama ve
kuruma riskine karşı hem nemlendirici ve hem de soğuktan koruyan
özelliğe sahip bir koruyucu sürün.
Kısaca, spor yaparken cildinizi ihmal
etmeyin. Ayrıca tüm gün enerji
kayak ve snowboard için harcandığı
için kayak yapacakların güçlü bir
beslenme programıyla güne başlaması öneriliyor.
Güneş ışınlarının dik geldiği
kayak merkezlerinde gözlük kullanımı en önemli konuların başında

Cortina d’Ampezzo
yerini alıyor. Çünkü kar aynen güneş gibi
gözlerinizi alır. Ancak gözlerinizi güneşten korurken görüşünüzü etkilemeyecek
kayak gözlükleri ve maske takmaya
özen göstermek gerekiyor. Soğuk ve
kuru hava, yoğun kar yağışı ve rüzgâr,
gözlerde yanma, batma, kızarıklık
gibi göz kuruluğunun erken evresinde
karşılaşılan şikâyetlere yol açıyor.
Doktorunuzun uygun görmesi halinde
suni gözyaşınızı tatile çıkarken yanınıza
almanız öneriliyor.

YARALANMALARA DİKKAT
Keyifli bir o kadar da riskli
bir spor olan kayak sırasında, kayış
mekanizması nedeniyle ayak ve ayak
bileği kilitlenmiş pozisyonda oluyor.
Kayak herhangi bir nedenle döndüğü
zaman kuvvetin en çok etkilediği bölge
de diz eklemi. Diz yaralanmaları basit bir
menisküs yırtığından daha ciddi bağ ya-

Pamporovo
ralanmalarına kadar değişen boyutlarda
olabiliyor.
En önemli bağ yaralanmaları ise,
iç yan bağ ve ön çapraz bağ yaralanmaları. Ön çapraz bağ yaralanmaları daha
profesyonel kayakçılarda görülüyor.
Eskiden en sık yaralanma ayak bileğinde
meydana gelirken kayak ayakkabılarında yapılan büyük değişikliklerle ayak
bileği yaralanmaları gittikçe azalmış
durumda. Buna karşın son yıllarda bacak
yaralanmalarının çoğaldığı gözleniyor.
Ayak bileğini korumak için boğaz
kısmı yükseltilen kayak ayakkabıları,
travma şiddetinin kaval kemiği ve fibula
üzerine aktarılmasına sebep oldu. Ayak
ise oldukça sert ve sağlam bir ayakkabı
içinde bulunduğundan çok nadir yaralanıyor. Sakatlanmaların önlenmesi için
ısınma hareketleri yapılması öneriliyor.
Ayrıca ağır yiyecekler yenmemeli ve bol
sıvı tüketilmeli.

SNOWBOARD DA
YAYGINLAŞIYOR

KAPAK

Kayağın bir diğer çeşidi ise snowboard. Özel
bir tahtayla yapılıyor. Vücutla birlikte beyni de son
hızla çalıştıran bir spor. Konsantrasyon yoğunluğu
gerektiren snowboard, güçlü kaslarla beraber denge
hakimiyeti de sağlıyor.  Bu sporda ayaklarınız bir
tahtaya sabitlenmiş durumda oluyor. Snowboard’ta
dönüşler, biraz diz ancak genelde bel ve omuzlar
aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Dizlerden alınan destekle eğilip, bel ve omuz hareketiyle dönüyorsunuz.
Bel dönerken dizlere uygulanan baskıyla board da
dönmeye başlıyor. Döndükten hemen sonra kalkıyor
ve tekrar hızınızı alıyorsunuz.
Burada board seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Her şeyden önce uzun ömürlü
bir board için kaliteli malzemeden yapılmış esnek
board’ları tercih etmekte yarar var. Bu sizin daha esnek ve rahat bir şekilde kaymanıza olanak sağlıyor.
Artık daha esnek, dönüş kabiliyeti daha güçlü soft
bağlamalı board’lar moda. Softboard’ta, ayağınıza
kayak botlarından daha hafif ancak soğuğa karşı
ayaklarınızı koruyan özel botlar giyiyorsunuz.
Kayakta olduğu gibi board seçiminde de esas alınan
boyunuz ve kilonuz. Board’un uzunluğunun çenenizi
geçmemesi gerekiyor. Vücut ağırlığınıza uygun bir
board da hızınızı ayarlamanızı sağlıyor ve karların
içine gömülmenizi engelliyor.
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4 Uzaktan eğitim
4 Uzaktan öğrenme
4 Sanal sınıf
4 e-Öğrenme
4 m-Öğrenme
4 Web tabanlı uzaktan eğitim
4 Yaşam boyu öğrenme
4 Eş zamanlı öğrenme
4 Çevrimiçi öğrenme
4 İş zamanlı uzaktan eğitim
4 Farklı zamanlı uzaktan eğitim
4 Karma / Harmanlanmış eğitim
4 Geleneksel eğitim
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başkandan

Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yeni bir yıla yeni umutlarla merhaba diyoruz. Türkiye açısından zor bir yıl olan 2016’yı geride bıraktık. Yine zor
geçeceği tahmin edilen 2017’ye adım attık. Ama biz her şeye karşın umutla giriyoruz, bu yıla. Ülkemiz ve mesleğimiz
adına her şeyin daha iyi olması için canla başla mücadele edeceğiz.
Evet, yeni yılın ilk sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızda yine sizlerin ilgisini çekecek konuları sayfalarımıza
taşıdık. Diğer yıllara kıyasla biraz sert bir kış geçiriyoruz. Kış ayının zorlukları malum ama diğer yandan eğlencesi
de var. Kış demek, kar demek yani kayak demek. Kapağımızı ülkemizde giderek yaygınlaşan ve artık pahalı bir spor
olmaktan çıkan kayak sporuna ayırdık. Ülkemiz doğası ve dağlarıyla kayak sporu için biçilmiş kaftan. Uludağ’dan
Kartalkaya’ya, Erciyes’ten Ilgaz’a kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde artık kayak yapmak mümkün. Fiyatlar da eskisi
kadar erişilemeyecek düzeyde değil. Kayak merkezi sayısındaki artış ve gelişen teknoloji bu sporu herkes için ulaşılır
hale getirdi. Ayrıca kayağın sağlık için de yararları çok…
Dosya konumuzu ise çağımızın vebası kansere ayırdık. Kesin çaresi henüz bulunamayan bu hastalıkla mücadelede korunma, tedaviden daha önemli görülüyor. Çünkü erken aşamada yakalanan pek çok vaka tedavi edilebiliyor.
Bu nedenle ‘kanserden değil, geç kalmaktan korkun’ diyoruz. Zirvedekiler sayfalarımızda bu ayki konuğumuz Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) yeni başkanı Erol Bilecik. Bilecik’in ilk mesajı Türk ekonomisine güven
oldu. Medya dünyasından konuğumuz ise Cumhuriyet Gazetesi’nin ekonomi bölümü şefi Olcay Büyüktaş... Sanatçı
sayfalarımızda ise Mandıra Filozofu’nda Mustafa Ali karakteriyle gönülleri fetheden Müfit Can Saçıntı’yla Türkiye’de
sinemayı ve yeni film projesini konuştuk.
Renkli Yaşam sayfalarımızda ise meslek mensubu Dr. Zekeriya Demir, bizi dünya turuna çıkarıyor. Demir, adeta
modern bir Evliya Çelebi. Her fırsat bulduğu anda seyahat ediyor… Seyahate devam diyoruz ve yurtdışı gezi için
rotamızı Hamburg’a çeviriyoruz. Almanya’nın Hamburg şehri, tam bir liman kenti. Sizi göl ve kanallarında tura çıkarıyoruz…. Peki yurtiçi? Antalya’yı sadece yazın gezmeyelim kışın da tadı çıkabilir dedik.
Yılbaşı demek hediye de demek. Bu nedenle Kariyer bölümümüzde kurumsal hediye adabını ele aldık. Lezzet’te
yeni Karaköy’ün yeni kafeleri var. Sağlıkta ise ‘soğuk havada yüz felcine dikkat’ diyoruz. Evcil hayvanı olanların Dostlarımız’da kıl ve tüy sorununa yönelik önerilerimize göz atmasını öneriyoruz. Eğitimde çocuğunuzu dijital tehlikelerden
nasıl koruyabileceğinizi, modada kışın kaban şıklığını sayfalarımıza taşıdık. Her yönüyle dolu yeni yılın ilk dergisini
keyifle okumanız dileğiyle, yeni yılınızı kutluyoruz.
Sağlıcakla kalın…

Yücel Akdemir
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başkandan

Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yeni bir yıla yeni umutlarla merhaba diyoruz. Türkiye açısından zor bir yıl olan 2016’yı geride bıraktık. Yine zor
geçeceği tahmin edilen 2017’ye adım attık. Ama biz her şeye karşın umutla giriyoruz, bu yıla. Ülkemiz ve mesleğimiz
adına her şeyin daha iyi olması için canla başla mücadele edeceğiz.
Evet, yeni yılın ilk sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızda yine sizlerin ilgisini çekecek konuları sayfalarımıza
taşıdık. Diğer yıllara kıyasla biraz sert bir kış geçiriyoruz. Kış ayının zorlukları malum ama diğer yandan eğlencesi
de var. Kış demek, kar demek yani kayak demek. Kapağımızı ülkemizde giderek yaygınlaşan ve artık pahalı bir spor
olmaktan çıkan kayak sporuna ayırdık. Ülkemiz doğası ve dağlarıyla kayak sporu için biçilmiş kaftan. Uludağ’dan
Kartalkaya’ya, Erciyes’ten Ilgaz’a kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde artık kayak yapmak mümkün. Fiyatlar da eskisi
kadar erişilemeyecek düzeyde değil. Kayak merkezi sayısındaki artış ve gelişen teknoloji bu sporu herkes için ulaşılır
hale getirdi. Ayrıca kayağın sağlık için de yararları çok…
Dosya konumuzu ise çağımızın vebası kansere ayırdık. Kesin çaresi henüz bulunamayan bu hastalıkla mücadelede korunma, tedaviden daha önemli görülüyor. Çünkü erken aşamada yakalanan pek çok vaka tedavi edilebiliyor.
Bu nedenle ‘kanserden değil, geç kalmaktan korkun’ diyoruz. Zirvedekiler sayfalarımızda bu ayki konuğumuz Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) yeni başkanı Erol Bilecik. Bilecik’in ilk mesajı Türk ekonomisine güven
oldu. Medya dünyasından konuğumuz ise Cumhuriyet Gazetesi’nin ekonomi bölümü şefi Olcay Büyüktaş... Sanatçı
sayfalarımızda ise Mandıra Filozofu’nda Mustafa Ali karakteriyle gönülleri fetheden Müfit Can Saçıntı’yla Türkiye’de
sinemayı ve yeni film projesini konuştuk.
Renkli Yaşam sayfalarımızda ise meslek mensubu Dr. Zekeriya Demir, bizi dünya turuna çıkarıyor. Demir, adeta
modern bir Evliya Çelebi. Her fırsat bulduğu anda seyahat ediyor… Seyahate devam diyoruz ve yurtdışı gezi için
rotamızı Hamburg’a çeviriyoruz. Almanya’nın Hamburg şehri, tam bir liman kenti. Sizi göl ve kanallarında tura çıkarıyoruz…. Peki yurtiçi? Antalya’yı sadece yazın gezmeyelim kışın da tadı çıkabilir dedik.
Yılbaşı demek hediye de demek. Bu nedenle Kariyer bölümümüzde kurumsal hediye adabını ele aldık. Lezzet’te
yeni Karaköy’ün yeni kafeleri var. Sağlıkta ise ‘soğuk havada yüz felcine dikkat’ diyoruz. Evcil hayvanı olanların Dostlarımız’da kıl ve tüy sorununa yönelik önerilerimize göz atmasını öneriyoruz. Eğitimde çocuğunuzu dijital tehlikelerden
nasıl koruyabileceğinizi, modada kışın kaban şıklığını sayfalarımıza taşıdık. Her yönüyle dolu yeni yılın ilk dergisini
keyifle okumanız dileğiyle, yeni yılınızı kutluyoruz.
Sağlıcakla kalın…

Yücel Akdemir
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GÜNDEMİN SESİ

Ekonomi
gazeteciliğinin
‘emek’tarı

Olcay Büyüktaş... Cumhuriyet Gazetesi’nin ekonomi
sayfalarının yönetmeni. Gazetede yıllardır yazdığı ‘Emek
Dünyası’ köşesiyle de emekçinin haklarını gözetiyor. Aynı
zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın da Genel
Sekreteri... Ekonomi gazeteciliğinin deneyimli, emektar
isimlerinden. Felsefe eğitimi aldıktan sonra gazeteciliğe
soyunması ise onu ilginç kılan diğer bir özellik... Büyüktaş’la
Türkiye’de medya, ekonomi ve gazeteciliği konuştuk...
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TALHA ALTAN
Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip
gazetelerden biridir, Cumhuriyet...  İstanbul Cağaloğlu’nun ardından Şişli’deki merkezi binasında yıllardır
bozmadığı yayın çizgisiyle okuyucularına sesleniyor.
Laik, demokrat, çoğulcu ve özgürlükçü çizgisinden hiç
ödün vermiyor. Atlattığı badirelere karşın duruşunu
bozmadan yoluna devam ediyor. Dile kolay, Mayıs

1924 yılından beri yayın hayatında. Basın tarihinin adeta köklü
çınarı...
Gazetenin bölümleri arasında öne çıkanlardan biri de Ekonomi. Her gün iki bazen daha fazla sayfada başta emekçiler olmak
üzere, finans, iş dünyası ve vatandaşın ekonomisinin nabzını tutuyor.
Ekonomi sayfalarının baş mimarı ise Olcay Büyüktaş...
O, 2014 yılından beri Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nin başından ama emeği çok daha yıllar öncesine gidiyor...
Büyüktaş, mesleğe İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okuduğu
sıralarda başlamış. Gazetecilik yapan sınıf arkadaşlarından etkilenmiş. Muhabirlikle basın hayatına en alt kademede başlarken, mesleğin
her aşamasının tozunu yuttu. Çok da kadın yöneticinin olmadığı
sektörde alanında en üst düzeye de yükselmeyi başardı.
O, mesleğin sivil toplum tarafında da etkin. Türkiye Gazeteciler
Sendikası’nda (TGS) Genel Eğitim Sekreterliği görevini de yürütüyor.  
Büyüktaş, “Türkiye gibi hapishaneleri gazeteciler ile dolu bir ülkede
gazeteciler sendikasına çok iş düşüyor” diyor. Ülkemizin en büyük
sorunlarından birinin işsizlik olduğunu belirten Olcay Büyüktaş’a göre,
Türkiye’de iş sahibi olmak artık bir ayrıcalık olarak görülüyor ve çalışanlar işlerini kaybetme korkusuyla sosyal haklarını istemeye çekiniyor.
Büyüktaş ile ekonomi gündemini, medyayı ve hayatı konuştuk...

ARKADAŞINDAN ETKİLENDİ

İş dışındaki zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz?
İş, vaktimizin neredeyse çok önemli bir bölümünü alan bir uğraş
bizim için. 11 ve 13 yaşlarında iki çocuğum var. Mümkün olduğunca
onlara vakit ayırmaya, birlikte bir şeyler izlemeye, ortak programlar
yapmaya çalışıyoruz. Nadiren sinemaya ve konsere gidiyorum. Her gece
okumaya çalışıyorum ama ne yazık ki bu konuda eski performansımı
çok özlüyorum....
şi anlatır mısınız?
Sabah ilk işimiz gazetelerin birinci sayfalarına bakmak oluyor.
‘Birinci sayfalara giren ekonomi haberi var mı?’ diye. Gündemimiz
ve izlenecek toplantılar hemen hemen önceki günden belirleniyor.
Servisteki tüm arkadaşların gazetede olduğu günler küçük toplantılar
yapıyoruz. Haftada bir iki kez de haber toplantıları gerçekleştiriyoruz.
Burada haber önerilerini, hangi konuları hangi açılardan çalışacağımızı,
hangi kararların neyi nasıl etkileyeceğini konuşuyoruz. Gazetenin
gündem toplantıları servis şefleri ve yazı işleri editörlerinin katılımıyla
günde iki kez yapılıyor. Sabah belirlediğimiz haberlerin yanı sıra gün
içinde gelişen konuları da çalışarak öğlen toplantısının ardından sayfaları
belirliyoruz. Akşam baskısından sonra da yeni girecek ya da değişecek
haberlere karar veriyor, değişiklikleri kendimiz yapıyor ya da gazetenin
gece ekibine bırakıyoruz.

ÜLKEDE İŞSİZLİK ÖNEMLİ SORUN
Uzun yıllardır Cumhuriyet Gazetesi’ndeki ‘Emek Dünyası’ başlıklı sayfada imzanız var. Sizce bugün emek dünyasının
önemli gündem maddeleri neler?
Ülkede ciddi bir işsizlik sorunu olduğu için artık iş sahibi olmak
neredeyse bir ayrıcalık gibi algılanıyor. Ancak işi olan bu mutlu azınlığın
da gelirlerinin bir türlü artmaması önemli sorunlardan biri. Kayıt dışılık
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Gazeteci olmaya nasıl karar verdiniz, mesleğe nasıl adım
attınız?
İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okudum. Biz henüz
öğrenciyken gazetecilik yapan sınıf arkadaşlarımız vardı, Dünya ve
Cumhuriyet’te… Düzeltme ve istihbarat bölümlerinde çalışan arkadaşlarımız sayesinde bu dünya ile o zaman tanıştık. İdeali gazetecilik
olan, okuldan sonra illa ki gazetecilik yapmak isteyen arkadaşım Füsun
Saka, okul biter bitmez gazeteciliğe başladı. Ben önce yazı çizi ile ilgili
başka işler yaptım. Gazetecilik daha sonra geldi. Bu sektörde çalışmaya
başladığımda yalnız bizim sınıftan değil, bizim dönemden de epeyce isim
gördüm. Meğer bizim bölümün sevdiği bir alanmış. Sanırım benim için
asıl etkili olan faktör Füsun Saka’nın hastalık derecesinde gazeteci olma
arzusuydu...
İmzanız olan, unutamadığınız bir haber var mı?
Gazeteciliğe başladığım yıllarda yayın hayatında olan Barometre
gazetesinde gümrüklerdeki rüşvetle ilgili haberi hatırlıyorum. Yeni
Binyıl’da Jet Fadıl’ın (Fadıl Akgündüz) icralık olduğu haber ile Cumhuriyet’te yaptığım yoksulluk, muhtaçlık, tarım ve mevsimlik işçi haberleri
sevdiğim haberler arasında...
2014 yılından itibaren Cumhuriyet Gazetesi Ekonomi
Müdürü olarak görev yapıyorsunuz. Ekonomi servisinde işleyi-

ÇOCUKLARIMLA ORTAK PROGRAM
YAPMAYA ÇALIŞIYORUM
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‘KADIN GAZETECİ OLMANIN
ZORLUĞUNU YAŞAMADIM’
Genelde gazetecilik mesleğinin bir kadın olarak zor
olduğu dile getirilir. Siz bu zorluğu hiç yaşadınız mı?
Bu durum gazetede hangi işin yapıldığıyla ilgili bence. Tabii ki
çocuk olduğunda gece toplantıları izlemek, şehir dışı ve yurt dışı işleri
organize etmek daha zor bir hal alıyor. Ama kadın olmanın avantaj
sağladığı durumlar da yok değil... Kadınların daha konuşkan, karşısındakiyle daha kolay empati kurabilen canlılar olduğunu düşündüğümden,
sordukları sorulara daha kolay yanıt aldıklarını, daha doğrusu soruyu
nasıl sorarsa yanıt alabileceğini hissettiğini, konuşmak için karşısındakine daha fazla güven verdiğini düşünüyorum. Çalıştığım kurumlarda
pek ayrımcı bir durum yaşamadım. Ama genel olarak çocuk olduğunda
doğum izni, süt izin gibi izinlerin sorun olabileceğini düşünüyorum.
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‘hazır işi bulmuşken bir de sigorta isteyip de işimden olmayayım’
kaygısı var. Ayrıca kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesi,
sendikal örgütlülük üzerindeki baskı ve yönlendirmeler, grev yasakları, grev ya da uyarı eylemi gibi çalışanların emeklerinin karşılığını
almak için kullanacakları araçlarının ellerinden alınması, işsizlik
fonunun sürekli artmasına karşın işsiz kalındığında alınan ücretin
düşüklüğü ve süresinin kısa olması, 45 yaş altındaki tüm çalışanların
zorunlu tutulduğu Bireysel Emeklilik Sistemi’ne  (BES) otomatik
katılım gibi bir dizi gündem maddesi var çalışanların önünde.
Türkiye’de sendikaların işlevsel olduğunu düşünüyor
musunuz? Görevlerini yerine getiriyorlar mı, eksikleri var
mı?
Sendikaların işlevlerini yerine getirmesi, ülkedeki genel
ortamdan pek de bağımsız değil. Eğer bir ülkede sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve benzeri kuruluşların çalışmalarını engelleyen,
baskı altına alan, cendereye sokan yasalar, uygulamalar varsa o
ülkede pek çok kurum gibi sendikalar da görevini yerine getiremez.
Ancak sendikaların da değişen ve gelişen koşullara göre kendilerini
yeni durumda da işlevli kılacak iç örgütlenmeyi ve çalışmayı yapması
gerekir.
Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın yönetiminde yer
alıyorsunuz. Sendika olarak faaliyetlerinizden ve buradaki
görevinizden bahseder misiniz?
Türkiye gibi hapishaneleri meslektaşlarımız ile dolu bir ülkede
gazeteciler sendikasına çok iş düşüyor. Çünkü normal iş, çalışma
koşulları, toplu iş sözleşmeleri ve benzer çalışan gazetecilerin sorunlarının yanı sıra özgürlüklerinden ve işlerinden mahrum bırakılan
gazeteciler için bir dayanışma örgütlemek, koşullarının iyileştirilmesine çalışmak, sağlanabilecek hukuki desteği sağlamak gibi bir dizi iş
yapılmaya çalışılıyor...

‘FITCH’İN NOTU ZORA SOKTU
Türkiye ekonomisine gelecek olursak, son dönem
ekonomi politikalarını nasıl yorumlarsınız?
Son dönemdeki ekonomi politikalarını;  uzun süredir çeşitli
çevrelerce dile getirilen ancak hükümetin kabul etmediği düşen
sanayi yatırımları, gerileyen büyüme, düşük petrol fiyatlarına
karşın azalmayan cari açık, daralan büyümeyle rekor seviyelere
çıkan işsizlik ve son dönemde artan enflasyonu toparlamaya dönük
adımlar olarak yorumlamak mümkün. Hükümetin artık görmezden
gelemeyeceği işsizliği düşürmek için işverene verdiği teşvik üstüne
teşvik, gelirleri artırmak için yapılan düzenleme, yapılandırma ve
vergi indirimi, oluşturduğu Varlık Fonu gibi eşi benzeri görülmemiş
yeni fonlar ve tasarrufu artırmak için zorunlu hale getirdiği yarı özel

çevirmesi gibi gelişmelerden ziyade Merkez
Bankası’nın aldığı önlemlerin daha etkili
olduğunu söylemek mümkün.

ÖNCE DOSTLUK VE VEFA
-Birçok kamu kuruluşu ve
gayrimenkulün Türkiye Varlık Fonu’na
devredilmesi de büyük tepkilere neden
oldu. Durumu nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce ne gibi sonuçlar getirecek?
Bu da Türkiye’ye özgü bir durum. Yani
Varlık Fonu pek çok ülkede var. Ancak onların zaten varlıkları var. Olan varlıkları, ticaret
fazlalarını koydukları bir fon. Bizimki varlık
yaratmak için oluşturulmuş bir fon değil.
Bizde zaten devlete ait olan bazı kurumları
ve bir kısmı halka açık bir kısım yine devlette
olan kurumların ilgili bölümlerinin aktarıldığı
bir fon. Tabii ki  yine her derde deva olarak
düşündükleri işsizlik fonunu, oluşturmaya
çalıştıkları BES fonunu ve hatta becerebilirlerse oluşturacakları kıdem tazminatı fonunu
bile buraya koyacaklar. Bu aslında artık
özelleştirilecek varlık bulamayan hükümetin
gelir bulma arayışı. Bilindiği gibi bununla da
ödeme sıkıntısı içine düşülen büyük projelerin
finansmanı planlanıyor ki, bu da normal
varlık fon mantığına aykırı bir durum.
Günlük hayatta kendinizi nasıl
biri olarak tanımlarsınız?
İş hayatında da özel hayatımda da
adalet ve vicdan önemli bir yer tutuyor
bende. Adil olmaya çalışıyorum. Adalet
duygusunun yıpratılmasının insanı mutsuz
ettiğini, yıprattığını düşünüyorum. Olaylara
ve insanlara eşit mesafeden bakmaya bir işte
olumlu yanları görmeye ve öne çıkarmaya
çalışırım. Riyakarlığı sevmem, affetmem.
Vefasızlığı da. Dostluğa ve vefaya değer
veririm. Yıllarımı alsa da bir dostu kaybetmemek için uğraşırım. Haklı bulduğum bir şeyi
sonuna kadar savunurum. Ama karşımdakini
de dinlerim, hemen olmasa da daha sonra
mutlaka üstüne düşünürüm.

‘İSMMMO’NUN
ANLIK REFLEKSLERİ
ÇOK DEĞERLİ’
İSMMMO’nun faaliyetlerini
nasıl buluyorsunuz?
Meslektaşları için düzenlediği eğitim,
seminer ve diğer olanaklarının yanı sıra
güncel konulardaki anlık reflekslerini
değerli buluyorum. Üyeleri ilgilendiren
gelişmeleri duyuran, mesleğe ve mensuplarına katkıda bulunan, yıllardır çizgisini
başarıyla sürdüren bir oda olduğunu
düşünüyorum....

GÜNDEMİN SESİ

emeklilik sistemi…Vaktinde yapılmayan ya
da yanlış yapılan durumları düzeltme çabasına girilmiş gibi görünüyor. Ancak burada
atılan adımların hepsinin doğru olduğunu
söylemek mümkün değil.
-Fitch, Türkiye’nin kredi notunu bir basamak düşürdü. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Biliyorsunuz ki yatırımcıların bir
ülkede yatırım yapmak üzere baktıkları
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından biri, Fitch. Bu alanda üç kuruluş öne
çıkmış durumda. Söz konusu kuruluşlar bir
ülke istemese de yatırımcıları için o ülkeleri
izliyor ve yatırımcılar için değerlendirme
yapıyor. Bu kuruluşlardan ikisi, Moody’s ve
Standart and Poor’s (S&P) Türkiye’yi ‘yatırım
yapılamaz ülke’ olarak notlamıştı. Fitch de
negatif izlemeye almıştı. Türkiye açısından
onun notu önemli idi. Zira üç kuruluştan
yalnız  bize ‘yatırım yapılabilir’ notunu veren
o kalmıştı. Ancak ne yazık ki o da elimizden
gitti. Tabii, bu durum özellikle ülkedeki
hukuk kurallarının zedelendiği yani yabancı
yatırımcının ‘gelecekse’ üstüne iki kez
düşündüğü için ülkeye yatırım çekmeyi iyice
zora soktu.
Son dönemde Türk Lirası dolar
karşısında önemli oranda değer kaybına uğradı. Sizce bunun nedenleri nedir,
alınan önlemler için ne söylersiniz?
Türk Lirası gelişmekte olan ülkeler
arasında en çok değer yitiren para oldu. Bunun hem küresel hem de yerel nedenleri var.
Küresel olarak ABD Merkez Bankası FED’in
faiz oranını artıracak olması en önemli
etken. İçeride de yine bilindiği gibi jeopolitik
riskler, güvenlik sorunları, başkanlık tartışmaları oldukça önemli oldu. Başbakan ya
da Cumhurbaşkanı ne zaman başkanlık lafı
etse dolar reaksiyon gösterdi ve ciddi artışlar
görüldü. Hatırlayacaksınız 3.94’lere kadar
çıktı. Alınan önlemler içinde bazı ihalelerin
TL’ye çevrilmesi, yurttaşların dolarını liraya
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Birer birer kanser oluyoruz!

DOSYA

GAYE DELEN
İşyerinde her zaman karşılaştığım
ama bir süredir görmediğim Buket’in işten
ayrıldığını düşünmüştüm ama kanser olduğunu
öğrendim. Hem de akciğer, son evredeymiş...
Duydun mu, Hilal’in oğlu kanser olmuş.
Ee, çok genç değil mi kaç yaşındaydı o? 25...
Serdar 35 yaşında üç ay önce evlenmişti,
mide rahatsızlığıyla gittiği doktorda kolon
kanseri olduğunu öğrendi. Üç aydır Çapa’da
yatıyor. Bağırsakları dışarı alındı, tedavinin
ardından yeniden içeri konuldu. Allahtan ilk
evredeymiş....
Mehmet’i son dönemde çok moralsiz
görüyordum. Sorduğumda annesinin meme
kanserine yakalandığını söyledi... O da neyse
ki çok ilerlememiş.....
Böyle pek çok vakayı artık hayatımızda
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her gün duyar olduk. Çevresinde kansere
yakalanmayan ve kanser nedeniyle ölmeyen
insan yok gibi. Evet, bu hastalık artık çağımızın
vebası. Yıllardır onunla ilgili çok şey yazılıp
çiziliyor, yeni tedaviler aranıyor ama değişen
bir şey yok. Her geçen gün kansere yakalanan
insan sayısı artıyor... Yakalanmayanlar da ne
zaman yakalanacağım korkusuyla yaşıyor.
Öyle ki artık farkındalık yaratmak için 4 Şubat
Kanser Günü olarak ilan edildi. 15 Şubat ise
Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü olarak kutlanıyor. Bu hastalık öyle hale geldi ki dünyada
her yıl milyonlarca yetişkin ve binlerce çocuk
onunla mücadele ediyor.

ÇAĞIMIZIN VEBASI
Kanserle ilgili bilinci artırmak, erken
teşhisin önemini anlatmak için kurulan dernek

sayısı da bir hayli fazla. Kamu spotları,
kampanyalar her şey insanları bilinçlendirmek
için...
Modern tıptaki gelişmelere karşın
dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında
halen ilk sıralardaki yerini koruyor. Tanısı ve
tedavisi farklı uzmanlık dallarının birlikteliğini
gerektiriyor.
Kanser Daire Başkanlığı’nın tanımıyla
kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya
dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp  
çoğalmasıyla beliren kötü urlara deniyor. Genel
anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile
oluşan 100’den fazla hastalık grubu. Çok çeşitli
kanser tipleri olmasına karşın hepsi anormal
hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile başlıyor.
Tedavi edilmezlerse ciddi rahatsızlıklara hatta

‘LÖSEMİ YÜZDE 90
İYİLEŞTİRİLEBİLİR’

Çağımızın vebası olarak nitelendirilen kanser her geçen gün yaygınlaşırken, erken tanının önemi de bir kere daha
ortaya çıkıyor. Türkiye’de her yıl binlerce kanser hastası belirleniyor. Kesin çaresi henüz bulunamayan bu hastalıkla mücadelede korunma, tedaviden daha önemli görülüyor. Çünkü erken
aşamada yakalanan pek çok vaka tedavi edilebiliyor.

ölüme dahi neden olabiliyorlar.
Kanser (cancer) terimi, tıbbın babası
olarak bilinen Yunanlı Hipokrat tarafından
bulundu. Bu terimi o yıllarda ülser oluşturan
tümörler için kullandı. Antik çağlarda da görülen kanser yaşam şartlarının ve beslenme
alışkanlıklarının değişmesiyle son 30 yılda
bütün dünyada hızlı bir yayılım gösteriyor.

GEÇ KALMAKTAN KORKUN

Burak Duruman

Prof. Dr. İnci Yıldız

DOSYA

Bu hastalıkla mücadelede, korunma tedaviden daha
önemli görülüyor. Korunmada
başta sigara ve alkol olmak
üzere, kanser yapıcı çevresel
etkenlerden uzak durmanın
önemine dikkat çekiliyor.
Bunun dışında düzenli spor

yapmak, aşırı güneş ışığından sakınmak,
özellikle meyve sebze ağırlıklı diyetler
uygulamak ve doğal gıdalarla beslenmek
öne çıkıyor.
Türk Kanser Derneği Başkanı Burak
Duruman, erken teşhis ve taramanın
önemini vurgulayarak, “Kanser oluşumunu
önlemek için tütün kullanımı, obezite ve
aşırı kilo, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, aşırı alkol kullanımı gibi birçok
konuyu halka duyurmaya  
çalışıyoruz. ‘Kanserden
korkmayın, geç kalmaktan
korkun’ diyerek erken
tanının önemini anlatmaya
çalışıyoruz” diyor.
Her 8 kadından
1’nin meme kanserine, her

Hiçbirimiz yakıştıramasak da çocuklar
da bu önlemez hastalığın kurbanı oluyor.
Kanser hastalarının önemli bir kısmı da çocuk.
Oranlar o kadar arttı ki onlar için vakıflar da
kuruluyor. Bunlardan biri Kanserli Çocuklar
Umut Vakfı (KAÇUV). Çocukluk çağı kanserine
dikkat çekmeye çalışıyor. KAÇUV Başkanı ve
Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof.
Dr. İnci Yıldız,  kanserin kaynaklandığı dokuya
göre cinsleri olduğunu, en sık görülen türünün  
kan kanseri denilen lösemi olduğunu söylüyor.
Dünyada çocuk kanserine her yıl 300 bin,
Türkiye’de ise 3 bin 500 yeni kişi eklendiğini,
bu  kanserlerin başında löseminin geldiğini
belirtiyor. Yıldız, çocuklarda kanserle ilgili şu
bilgileri veriyor:
“Lösemi günümüzde yüzde 90 oranında
iyileştirilebilir. Lösemi büyük oranda tedavi
edilebilen bir hastalıktır ama 2 yıl  süren, hem
maddi hem manevi, çok zahmetli bir tedavi
gerektiriyor. Lösemi hastalarının yüzde 10’una
ilik nakli gerekiyor. Kanserlerin çoğu ilaçla yani
kemoterapi, ışın tedavisi ve cerrahi ile iyileşiyor.
Artık ilik bankaları var. 90’lı  yıllara kadar
ilaç bulmakta zorlanıyorduk. 15 yaşına kadar
tedaviyi ücretsiz olarak devlet karşılıyor. Bu çok
önemli bir destek. Türkiye’de tek sorunumuz
yeterli yatak, doktor ve uzman hemşire.
Çocuk kanseri yetişkin kanserinden
farklıdır. Kan kanserinde çocuğun rengi solgundur çünkü ilik çalışmaz. Kanında trombosit
dediğimiz pıhtılaşma yapan hücreler azaldığı
için kırmızı kırmızı noktalar olur, deri üzerinde
kanamalar yaşanır. Kemik ağrıları yaşar, boynunda bezeler olur. Dalağı, karaciğeri büyür.
Aileler bu tür belirtiler gördüğünde hiç vakit
kaybetmeden önce çocuk doktoruna ardından
da kan hastalıkları ve kanser uzmanına gitmeli.
Bu hastalığın tedavisinde moral ve gülümse de
çok önemlidir.”
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TÜRKİYE’DE EN ÇOK
GÖRÜLEN TÜRLERİ
Kanserin yüzden fazla farklı tipi var. Birçok kanserin türü başladığı organın veya hücrenin ismini alıyor.
Örneğin; kolonda başlayan kansere kolon kanseri,
memede oluşan kansere meme-göğüs kanseri, prostatta
oluşana prostat kanseri deniyor. Ülkemizde kanserin
kadın ve erkeklerde görülme türleri farklılık gösteriyor.
En çok görülen türleri şöyle:
Erkekler: Akciğer, prostat, deri, mesane, mide,
kolon, larinks, rektum, non-hodgkin, beyin, sinir sistemi.
Kadınlar: Meme, deri, tiroid, mide, enometirum,
kolon, akciğer, over, leonfoma serviks, non-hodgkin
lenfoma.

DOSYA

KESİN TEDAVİSİ
VAR MI?
Kanserde kesin tedavinin henüz olmadığı
belirtiliyor ama biz her gün kanserinin çaresinin bulunduğuyla ilgili haberler okuyoruz. Kanserle savaşta
tedavilerin geliştiği bir gerçek. Hücre tedavileri, kök
hücre uygulamaları, aşılar ve gen terapileri giderek
daha fazla önem kazanıyor. Kanserde günümüzde
yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri ise cerrahi,
radyoterapi ve kemoterapi olarak ayrılıyor. Daha az
olarak da hormon ve biyolojik tedaviler var. Bunlar
bazen beraber bazen de tek başına uygulanıyor.
Kanser tedavisi de giderek daha çok özel uzmanlık
gerektiriyor. Tedavi genellikle medikal onkoloji uzmanı
tarafından yönlendirilen bir ekiple yürütülüyor. Türkiye’de kanser tedavisine de 3 milyar Euro’ya yakın
para harcanıyor. Ülkemizde 30’dan fazla üniversite
onkoloji merkezi var. Profesör seviyesindeki onkolog
sayısı artıyor. Daha kapsamlı kanser merkezleri
kurulma aşamasında. Bilim adamları, ilaç firmaları
ve doktorlar üzerinde çalışsa da kanserin henüz tam
kesin çaresi bulunabilmiş değil. Ama er ya da geç
kansere çare bulunacağını ümit ediyoruz...
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5 erkekten 1’inin de prostat kanserine
yakalandığını belirten Duruman, “Bunlarda erken teşhis olmadığı zaman maalesef
elim sonuçlarla karşılaşıyoruz. Kanserden
korkmanın kimseye faydası yok. Erken
tanı olmadığı sürece kendimize, ailemize,
yakınlarımıza ve memleketimize devamlı
travmalar vermekten başka bir boyutu
olmuyor” diye konuşuyor.
Duruman, Türkiye’de her yıl 1
milyon civarında yeni kanser hastasının
belirlendiğini ve Türkiye’nin kanser
karnesinin her geçen gün daha kötüye
gittiğini vurguluyor ve ekliyor:
“Ülkemizde nüfusun genç olması
kanser vakalarının az olmasının temel
nedeni. Ancak nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Şu an nüfus gençken dahi kanser
oranı bu denli yüksekken, ilerleyen
yıllarda bu oran çok daha hızlı bir artış
gösterecek. Böyle giderse 10 yıl sonra 10
milyon hasta gibi bir rakama ulaşacağız.
Erken tanı hayat kurtarır.”
Kanserin tedavisi mümkün bir hastalık olduğuna da  işaret eden Duruman,
şu tespitleri yapıyor: “Ancak çoğu hastada erken tanı konulmadığı için hastalıkla
mücadele sürecinin travmaları çok daha
büyük oluyor. Bu süreç hem hastaların
kendilerine, hem ailelerine ve aynı zamanda hem kendi ekonomilerine hem de
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) büyük
yük getiriyor. Bütün kurumlar vatandaşlara kanser taramalarını yaptırmaları
konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle
genç hastalar kanseri yenseler bile tedavi
sürecindeki sosyal hayattan uzaklaşmanın sonucunda yeniden o hayata adapte
olmakta çok zorlanıyorlar. Çalışıyorlarsa
işlerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar.
Hastalığı en başında yakalasak bunların
hiçbiri olmayacak.”
Her sağlıklı bireyin kanser taraması yaptırması gerektiğini kaydeden Burak

Duruman, toplumu kanser hastalığı
konusunda duyarlı olmaya davet ediyor.

BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
Dünyada yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda yeme alışkanlıkları ve
kanser arasında güçlü bir ilişki olduğu görüldü. Ne yediğimiz, ne kadar
hareket ettiğimiz yüzyılın
vebasına yakalanma oranımızı
etkiliyor.
Liv Hospital Medikal
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr.
Duygu Derin, beslenme
ve kanser ilişkisiyle ilgili,
“Aşırı et, dolayısıyla hayvansal
proteini çok tüketen ülkelerde
meme, rahim, prostat, kalın
bağırsak, pankreas ve böbrek
Prof. Dr. Duygu Derin
kanserleri, hayvansal proteini
az tüketen ülkelerden daha fazla görülür.
Yağsız hayvansal protein tüketiminin
kanserle ilişkili olmadığı biliniyor. Yağsız
et, süt ve benzeri besinlerin tüketimi
kanser riskini arttırmaz. Düzenli olarak
her gün tüketilen 100 gram etin kalın
bağırsak kanseri riskini yüzde 29, 50
gram şarküteri ürününün ise riski yüzde
21 artırdığı görülmüştür” bilgisini veriyor.
Sebze, meyve, tahıl ve kuru
baklagiller gibi posalı yiyecekler ise kalın

ERKEN TANI İÇİN
NE YAPILMALI?

bağırsak kanserinin önlenmesinde etkin
rol oynuyor. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kanser riskini önlüyor.
Bol sebze ve meyve ve diğer posalı gıda
ile beslenme kanser oluşumunu yüzde
20-40 oranında azaltıyor.
Derin, tütsülenmiş balık ve et
yüksek tuz içiren gıda, işlenmiş et ve
konserve tüketilen toplumlarda mide
kanseri sıklığının belirgin derecede
yüksek olduğunu aktarıyor. Duygu Derin,
“Son araştırmalar batılı toplumlarda
erkeklerde kanserlerin yaklaşık yüzde
10.8’i, kadınlarda yüzde 4.5’inin alkol
tüketiminden kaynaklandığını gösteriyor.
Risk, alkol türüne göre değil, günde içilen
alkol miktarına göre artıyor. Günde bir
kadeh; ağız, boğaz ve gırtlak kanseri
riskini yüzde 168, yemek borusu kanseri
riskini yüzde 28, meme kanseri riskini

yüzde 10 ve kalın bağırsak kanseri
riskini yüzde 9 artırabilir. Sigara ve tütün
kullanımından sonra yeterince sebze
ve meyve tüketilmeli. Şişmanlık da çok
büyük etken.”
Tabii ki herkesin vurguladığı üzere
spor ve hareket çok önemli. Yapılan
araştırmalarda haftada en az 3 gün,
günde en az 30 dakikalık fiziksel faaliyetin, kalın bağırsak, meme ve rahim
kanseri riskini, meyve sebze tüketiminin
artırılmasının ağız, boğaz, gırtlak, yemek
borusu, akciğer ve mide kanseri riskini
azalttığı vurgulanıyor. Akdeniz tarzı diyet
öneriliyor. Az yağlı besinler tüketmek
ve şekeri azaltmaya özen göstermek
gerekiyor. Özellikle meme, kalın bağırsak
ve yemek borusu kanseri obez bireylerde
normal ağırlıktakilere göre daha fazla
görülüyor....

Kanseri erken teşhis etmede ilk olarak düzenli
sağlık kontrolleri öneriliyor. Artık pek çok yerde ücretsiz
olarak sunulan kanser tarama kontrollerine katılmak
mümkün. Özellikle risk grubunda olanların mutlaka bu
kontrolleri yaptırması gerekiyor. Böylece meme, kolon,
prostat gibi kanser türleri çok erken aşamada yakalanıp
tedavi edilebilir. Hem ölüm oranları azalır hem de yüksek tedavi giderlerinden kurtulmak mümkün olur. En çok
rastlanan üç kanser türüyle ilgili şu taramalar öneriliyor.
Meme: Düzenli olarak elle kontrol yapılması
öneriliyor. Özellikle ailesinde bu tür vaka bulunanlarda.
Ayrıca 40 yaşından itibaren yılda bir kez mamografi ve
ultrason çekilmeli.
Kalın bağırsak: Kadın ve erkeklerin 50 yaşından
itibaren üç yılda bir kolonoskopi ya da üç kere art
arda verilecek gaitada gizli kan taraması yaptırması
gerekiyor.
Rahim ağzı: Kadınların doktorlarına giderek
düzenli olarak smear testi yaptırması öneriliyor.
Akciğer: Çok sigara ve alkol tüketenlerin düzenli
olarak akciğerlerine baktırmaları gerekiyor. Erken
teşhiste bunlar önem taşıyor.

KANSERİN
HABERCİLERİ

DOSYA

l Açıklanamayan kilo kaybı
l Ateş
l Halsizlik
l Ağrı
l Vücutta ele gelen kitleler
l Cilt değişikliği
l İyileşmeyen yaralar
l İdrar alışkanlığında değişiklik
l Yutma güçlüğü
l Öksürük ve horlama
l Ben ve siğillerde değişiklik
l Ağızda ve bademcikler üzerinde beyaz plaklar
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Modern Evliya Çelebi

Meslek mensubu
Dr. Zekeriya Demir,
modern Evliya Çelebi
gibi fırsat bulduğu
her an seyahat ediyor. Yunanistan’dan
Balkanlar’a, Avrupa’dan Singapur’a,
Tayland’dan Azerbaycan’a, Afganistan’a kadar dünyanın birçok ülkesine
gitti. Seyahat etmek,
fotoğraf çekmek,
ekonomi politik,
küresel finans üzerine kitaplar okumak
hobileri arasında...
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NİL DEMİRCİLER
Seyahat etmeyi, güzel anıları fotoğraflarla
ölümsüzleştirmeyi kim istemez ki?  Meslek mensubu
Dr. Zekeriya Demir bunu başarabilenlerden... Hobileri
arasında seyahat etmek, fotoğraf çekmek, ekonomi
politik, küresel finans üzerine kitaplar okumak öne
çıkıyor. Seyahat ederken rotayı boş vakitlerine göre
belirliyor..
Türk Hava Yolları’nda (THY) Muhasebe ve
Mali Kontrol Başkanı olarak görev yapan Demir, iş
yoğunluğu nedeniyle üç gün ile bir haftalık zaman
dilimlerinde seyahat edebiliyor. Gideceği yerde ilk gün
için otel rezervasyonu yapıyor ve sonrasında kendi
rotasını kendisi belirliyor. Gittiği yerin kültürüne temas
edip, o kültürü yaşamaktan hoşlanıyor. Gideceği
ülkeyi belirleyip orada ne yapıp nerelere gideceğini
doğaçlama belirleyen Demir, üç gün ve daha uzun
seyahatlerde araç kiralayıp geziyor. Demir, eşi Semra
hanım ile ya da yalnız seyahat ediyor. Gittiği yerlerde
bol bol fotoğraf da çeken Dr. Zekeriya Demir, vakit
bulursa profesyonel fotoğrafçılık eğitimi de almak
istiyor.

O, en son Afganistan’a gitti. Yeni rotası ise Beyrut. Ardından Hindistan hayalini gerçekleştirip Çin’e
gitmek, otantik yapısı bozulmadan Küba Havana’yı
da gezmek isteğinde... 13 yaşında Arif Erdem ve 8
yaşında Ahmet Emin adlı iki oğlu var. Büyük oğlu orta
üçüncü sınıf ve Üsküdar Çocuk Üniversitesi öğrencisi...
Dr. Zekeriya Demir’i tanıyacak olursak.
1968’de Samsun Bafra’da doğdu. Samsun’daki lise
öğreniminden sonra 1992 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü
bitirdi. 1995’te Marmara Üniversitesi’nden master
derecesini, yine aynı üniversiteden 2003 yılında
doktorasını aldı.
Mesleğe 1996 yılında bir denetim şirketinde
başlayan Demir, sonrasında çeşitli şirketlerde iç denetçilik, mali işler direktörlüğü ve genel müdürlük yaptı.
2007 yılında arkadaşlarıyla beraber kendi müşavirlik
şirketini kurdu. 2009-2015 yılları arasında Kırklareli
Üniversitesi’nde dersler verdi. Şubat 2015-Ağustos
2016 tarihleri arasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na bağlı bir şirketin mali işler müdürü olarak da
çalışan Demir, 3 Ağustos 2016’dan bu yana THY Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanı olarak görev yapıyor.

TİRAN

‘İSMMMO’NUN
ROLÜ ÖNEMLİ’

2000 yılında İSMMMO üyesi olan Dr. Zekeriya
Demir, 2013-2016 yılları arasında İSMMMO’da
yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

MACERACI BİR RUHA SAHİP

ÜÇ AY HİNTLİ AİLEYLE KALDI
Demir, Güney Afrika’da üç ay Hintli aileyle
yaşadığı için yurtdışında yemek konusunda
zorlanırsa Hint yemekleri imdadına yetişiyor. O,
Hintli aileyi İstanbul’a davet edip onları bir hafta
misafir de etmiş.
Gezdiği yerler arasında en çok tarihi
geçmişiyle, aile bağıyla Kosova Sultan Murat
türbesindeki bir Arnavut gencin Osmanlı tarihi
hakkında verdiği coşkulu bilgilerin kendisini çok
etkilediğini anlatıyor: “Yunanistan İskeçe’de bir
kahvede 77-92 yaşındaki iki amcanın belki de
ceplerindeki son parayla bize kahve ısmarlayıp
bizi uğurlarken gözlerindeki yaşlarla Türkiye’ye
selam yollaması da beni en çok etkileyen gezi
anılarındandır.”
O, Hürriyet Gazetesi’nin Ohrid’i tanıtan
kupürünü 15 yıl çantasında taşımış. 2012 yılında
dört arkadaşıyla gittiği Yunanistan, Makedonya,
Kosova, Bulgaristan turunun Ohrid durağında o
gazete kupürünü çantasından çıkararak arkadaşlarına “Ben buraya gelmek için 15 yıl bekledim”
demiş...

‘ALT DALLARA
AYRILMALI’
Dr. Zekeriya Demir, son zamanlarda meslektaşları arasında bağımsız
denetçiliğin mali müşavirlikten daha
önemli olduğu yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığına da dikkat çekiyor
ve şunları söylüyor: “Mesleğin ana
çatısı mali müşavirlik. Meslek içi tartışmalarla kendi enerjimizi tüketiyoruz.
Bu çatışmalarla mesleğe zarar veriliyor
ve mesleğin itibarı erozyona uğruyor.
Mesleğin alt alanlara ayrılıp ihtisas
alanları oluşması lazım. Burada yeni
iş alanları oluşur. Yelpaze genişlerse
insanların birbirlerine olan rekabetleri
önlenmiş olur.”

RENKLİ YAŞAM

Kariyer basamaklarını tırmanırken hobilerini de ihmal etmeyen bir isim, Demir. Macerayı
çok seviyor. Dünyanın birçok ülkesini gezerken
farklı deneyimler edinmiş. Örneğin, Cape Town,
Mozambik, Maputo’ya kadar devam eden üç
haftalık Güney Afrika seyahatinde insanların
yoksulluğunun yanı sıra Mandela’nın köyü ve
doğduğu evi görmek, Güney Afrika Özgürlük
mücadelesinin başladığı yer olan Kwa Zulu Natal
köprüsünde yüzyıllar süren ‘apartheid’ rejiminin
yıkılışını hissetmek, Demir’i etkilemiş.
Balkanlar’ın fethinden önce Türkiye’den
Balkanlar’a gönderilen Evlad-ı Fatihan’dan bir
aileye mensup olan Demir’in büyük büyük dedesi
Osmanlı-Rus harbinden sonra Türkiye’ye dönmüş.
O nedenle Balkan coğrafyası özel ilgi alanı. Hatta
büyük büyük dedesinin köyü Kosova Gilan’daki
Krıleve’yı keşfedip akrabalarını bulmuş.
Yunanistan,  Bulgaristan, Kosova,
Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk,
Hırvatistan, Karadağ,  Romanya, Balkanlar’ın tamamını gezen Demir, Almanya, İtalya, Singapur,
Tayland, Tunus, Azerbaycan, Gürcistan, Çekoslavakya ve Afganistan’a gitti.
“Hindistan hayallerimin ülkesi ama yanıma
bir deli bulamıyorum” diyen Demir, İstanbul

Laleli’den otobüsle İran’a, İran’dan Pakistan’a
trenle, Pakistan’dan Hindistan’a deniz yoluyla
gidip Hindistan’ı gezip uçakla Türkiye’ye dönüşü
içeren yaklaşık 45 günlük bir gezi planı olduğunu
anlatıyor. Cemil Meriç’in Hindistan’ı anlatan ‘Bir
Dünya’nın Eşiğinde’  kitabını okuduktan sonra
Hindistan hayallerinin ülkesi olmuş...

Dr. Zekeriya Demir, Türkiye’de
muhasebecilik ve mali müşavirlik
mesleğini de değerlendirdi. Mesleğin
Türkiye’de hak ettiği yerde olmadığına
dikkat çeken Demir, “Mesleğin önemini
2007’de Güney Afrika’da kaldığım
dönemlerde hissettim. Orada kime
mali müşavirim desem ‘Vaav’ tepkisi
ile karşılaştım. ‘Mesleğiniz çok önemli,
siz çok para kazanıyorsunuz’ derlerdi.
Maalesef Türkiye’de sektörün algısı bu
seviyede değil” diyor.
Zekeriya Demir, İSMMMO’nun
38-39 bin üyesi ile dünyanın sayılı
meslek kuruluşlarından biri olduğunu
da belirterek, Türkiye’de mesleğin
kalitesi ve kalifikasyonunu yükseltme
konusunda İSMMMO’nun önemli rolü
olduğunu söylüyor.
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’Anlattıklarımı halk
benden daha iyi biliyor’
O, Mandıra Filozofu’nda Mustafa Ali karakteriyle
gönülleri fethetti. Birçok insanın düşüncesine
felsefi açıklamalarıyla derman oldu. Müfit
Can Saçıntı şimdi yeni filmi ‘Yaşamak Güzel
Şey’in çekimlerini sürdürüyor. Saçıntı, Mandıra
Filozofu’nun neden bu kadar ilgi gördüğüyle
ilgili de “Söylenmiş yeni bir laf yok aslında.
Bildikleri, yaşadıkları ve belki de boyun eğdikleri
koşulları sinemada gördüler” diyor.
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BANU BOZDEMİR
Türk sinema ve televizyon sektörünün emektar ve deneyimli
isimlerinden Müfit Can Saçıntı..  Oyuncu, senarist ve yönetmen. Mandıra
Filozofu serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu olarak gönüllerde taht
kurdu. Mustafa Ali karakteriyle akıllarda yer eden usta bir isim. Birçok
insanın düşüncelerine felsefi açıklamalarıyla derman oluyor. Onun
hayata bakış açısı oynadığı karakterden pek de farklı değil. Sadece hayal
ederek isteklerine kavuştuğunu söylüyor.
Müfit Can Saçıntı, yeni filmi ‘Yaşamak Güzel Şey’in çekimlerine
devam ediyor. Vizyona giriş tarihi Nisan 2017 olan film, yaşam koşulla-

rına boyun eğen, pısırık bir adam olan Müfit’in
başına gelen talihsiz bir olaya başkaldırması
ile anti kahramana dönüşmesini konu ediyor  
Bu, Saçıntı’nın üçüncü filmi. Senaryosu ona
ait, başrolü de kendisi üstleniyor. Müfit Can
Saçıntı’yla sinema, yeni filmi ve felsefe üzerine
konuştuk.

MANDIRA FİLOZOFU ÇOK SEVİLDİ

düşünerek mi yazdı, sizin söylemlerinizden mi etkilenildi?
Karakterin ilk donelerini rahmetli
senarist arkadaşımız Metin Açıkgöz verdi. Yine
Birol Güven’in bir işinde naturel metin diye bir
şey yapmış. Doğadan örnekler kısmı orada var.
Ama bir yandan da Çocuklar Duymasın için bir
yenilik arıyordu Güven. Orada bir Gülfidan
hâlâ var onun entel oğlu dışarıdan gelsin ve
diziye dahil olsun istiyordu. Ve ilk aklına gelen
isim de Yüksel Aksu olmuştu. Sinema okumuş,
yönetmen olmuş ya da olmaya çalışan oğlu
diye düşünmüştü. Aksu ‘evet’ demedi. Aradığı
tiplemeyi, cast direktörüne anlatırken hep
‘Müfit gibi işte’ diye anlatmaya başladı.
Bulunamayınca rol bana döndü, sinemacı oğul
oldu felsefeci oğul.

26 YILDIR BU SEKTÖRDEYİM
Oyunculuğa ne zaman başladınız?
1997’de Ersin Pertan’ın Kuşatma Altında
Aşk filminde oynadım. 1996’da Aranan
Adam diye enteresan bir programım vardı.
Dizi olarak Çocuklar Duymasın’da başladım. Dizide neredeyse yüz bölüme yakın
oynadım,  bayağı uzun sürdü. Ben aslında 26
yıldır bu sektördeyim. Öncesinde kısa da olsa
bir tiyatro dönemim var. Ama bana kapıları
açan, birtakım şeylerimi kolaylaştıran Mandıra
Filozofu tabii ki.
Karakter Mustafa Ali’yle inanıl-

‘ÇEKİM BANA
YORGUNLUK
VERMİYOR’
Bayağı aktif bir süreç aslında baktığımızda… Yazıp, yönetip oynuyorsunuz… Bu
aşamaların hepsine birden vakıf olmak yorucu
olmuyor mu?
Çok da abartmamak lazım. Mesela
sinema senaryosu yazılırken camdan bakarken
bile çalışılacak bir şey. Zaten çok yayılmış bir
süreç. Çekim dediğimiz de Türkiye şartlarında
bir ay hazırlık bir ay da çekim. Senede bir film
çekeceğim için diğer aylar bana kalıyor. 193
bölüm Seksenler çektik. Her hafta 120 dakikalık
dizi çekiyoruz. Sinema çekimi bana yorgunluk
gibi gelmiyor.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

İki tane Mandıra Filozofu serisinden sonra Yaşamak Güzel Şey isimli
yeni bir filme başlıyorsunuz, öncelikle bu
değişim, yeni fikir nasıl ortaya çıktı?
Bazen devam ettirmek iyi gibi görünüyor ama  tadında bırakmak da gerekiyor diye
düşünüyorum. Önemli olan hikaye ve senaryo.
Sırf çekmiş olmak için çekmemek lazım. O tür
istekler geldi, geliyor da ama ben şöyle değerlendiriyorum. İki filmde de insanların farkında
olduğu ama yüksek sesle dile getirilmeyen
bazı problemler anlatıldı. Bir kısım seyircinin
hislerine tercüman olduğunu düşünüyorum.
İkinci film, ilkine göre biraz daha fazla nutuk
atan film olarak nitelendirildi. Ama ikincisi de
öyle kolay kolay dile getirilmeyen sorunlara parmak bastı. Mesela ‘hedef’ baskısını
üzerlerinde hisseden çalışanlar çok büyük ilgi
gösterdi. Çünkü o satış baskısıyla gelen patron
baskısını dile getirdik. AVM çalışanları kendi
sorunlarına da yer vermemi istediler. Mandıra
Filozofu’nu hislerine tercüman olarak gördüler.
Bu tür siparişler alıyorum yani.
Umut oluyorsunuz bir anlamda…
Bu filmler neden bu kadar çok sevildi,
ilgi gördü diye kafa yordum. Söylenmiş yeni
bir laf yok, burada. Ama yeni bir şey olmadığı
için farkına vardılar ve etkilendiler diye düşündüm. Bildikleri, yaşadıkları ve belki de boyun
eğdikleri koşulları sinemada gördüler. Hayat
koşturmacası içinde durup düşünmeye fırsat
bulamıyorlardı. ‘Başka bir hayat mümkün mü’
diye sormaya, bu sistem izin vermiyor aslında.
Bildikleri bir şeyi hatırlattı.
Senaryoyu Birol Güven yazdı. Sizi
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ÜNİVERSİTEYİ BIRAKIP
TV DÜNYASINA ATILDI
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1968 yılında Çorum’da doğan oyuncu, babasının astsubay
olması ve tayinleri dolayısı ile ilkokulu yedi ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt’ta, liseyi Kartal’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta
TRT’te çalışmaya başlayınca bıraktı. Daha okurken, ‘Yarın’, ‘Genç
İnsan’, ‘Otomobil’, ‘Boom Müzik’ gibi dergilerde çalıştı. İstanbul
Kartal’da eski bir kayıkhaneyi Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu’na
çevirdi. İlk oyunları ‘Gadot geldi’ olmuştu. Senaristliğe 1990
yılında Levent Kırca’nın yanında başladı. On yıl Levent Kırca’nın
Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. 1993
yılında ATV’nin kuruluşunda çalıştı. Onat Kutlar’ın isteği üzerine
‘Geldiler’  isimli tv-gerilim senaryosunu yazdı. Onat Kutlar’la devam etmek isterdi,  ölüm engel oldu. Televizyonlarda önce 1996
yılında Kanal 6’da sonra 2002 yılında Kanaltürk’te  ‘Aranan
Adam’ adında bir gırgır programı yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, zihni sinir projeleri, şakamera, şakkadanak
gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 2014’te
senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı ‘Mandıra Filozofu’  
adlı filmde oyunculuk ve yönetmenlik yaptı.  Filmin ikincisi bir yıl
sonra Mandıra Filozofu: İstanbul adıyla vizyona girdi.

maz özdeş duruyorsunuz. Var mı sizce
benzer yanlarınız?
Çocuklar Duymasın’ı üç kişi ve bazen
sırayla yazıyorduk. Bir etkilenme oluyor ister
istemez. Ben de saat takmam mesela. En son
kronometreli saatler yeni çıktığında heves edip
takmıştım ve fotoğraf çektirmiştim. Liseden
sonra kravat da saat de takmadım. O tür
şeyleri yazarken benden ona geçti, ondan da
bana geçenler olmuştur illa.

PISIRIK BİR ADAMIN HİKAYESİ
Gelelim son projeniz Yaşamak
Güzel Şey’e… Birol Güven’le ayrıldınız
sanırım...
Ayrılıkları doğal görmek lazım. Yeri
geliyor çocuklar yuvadan ayrılıyor bir problem
olmadan. Otuz yıldır bu sektörde profesyonel
olarak kültür sanatla ilgileniyorum. İster
istemez hep birilerini ikna etmek ve uzlaşmak
zorunda kalıyorsun. Kötü bir şey olarak söyle-
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miyorum. Eşiyle de bazı konularda uzlaşmak
zorunda insan. Biraz yaş psikolojisi de olabilir,
yaşımın ilerlediğini ve kalan yaşımızın yapacak
pek çok imkanı vermeyeceğini düşünüyorum.
Bir iki tane de kimseyle fazla uzlaşmak zorunda kalmadan bir şeyler yapayım istedim.
Film konusunda neler söylemek
istersiniz?
Yaşamın, bu sistemin koşullarına boyun
eğmiş, sıradan hatta pısırık bir adam kötü bir
olay yaşar ve bir nevi başkaldıran anti kahramana dönüşür. Süper kahramanlar aslında hep
kötü bir olaydan sonra süper kahramana dönüşür. Ayakları yere sağlam basmaya başlayan
bir kahramana hatta...
Bu film de hayatı sorgulamak
üzerine o zaman?
Evet. Sorgulama, tavır koyma, sistemle
hesaplaşma var. Şöyle formüle etmeye
çalışıyorum. Kötü bir olayın sıradan bir insanın  
hayatına yapay güzellikler empoze etmesi

yerine hayatın gerçek güzelliklerini keşfetmeye
doğru bir yolculuğa çıkması diyebiliriz. Bu da
aslında sanıldığı gibi çok uzakta olan şeyler
değil. Kendi evinde ve çevresinde olan şeyler.
Peki sizin film çekecek sermayeniz
nereden geliyor?
Kültür Bakanlığı’na da başvurmadım,
film çekecek kadar kendi öz sermayem de
yok. Bir yol bulduk, hayata geçirirsek belki
başka genç arkadaşlara da yol olur. Çok da
bilinmeyen, şahane bir yol değil. Ön satış
yaptık, kanal D ile anlaştık. Onlardan aldığımız
parayla bütçemizi denkleştirdik. Kasım ayında
İstanbul’da çekeceğiz. Bir de İstanbul dışı bir
çekimimiz olacak.

ÇOCUK FİLMİ DE ÇEKMEK İSTİYOR
Üçüncü filminizi çekeceksiniz ama
bir yandan da kafanızda başka film
projeleri var mı?
Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu’nda işçi

yüklüyoruz, kabul ediyorum.
Ondan sonraki filmlerde
mecbur kalmadıkça sistemle
hesaplaşmayı bırakıp alternatif
göstermeyi istiyorum. Birinci
Mandıra Filozofu bir alternatif
gösteriyordu. İkincisi göstermeden sorguluyordu. Bu da yapay
güzelliklerden vazgeçip gerçek
güzelliklere yönelmeyi öneriyor.
Benim anlattıklarımı bence halk
benden daha iyi biliyor. Ben bir
biliyorsam onlar on biliyor. Bir de
çocuk filmi yapmak istiyorum iki
tane. Bir tane senaryo 80 darbesiyle ilgili. Hatta Amerika’dan da
ödül aldı ama çok duyuramadık.
18. Bağımsızlar Buluşması diye
bir festival var orada, en iyi
senaryo ödülü aldı. Belki bir de
onu çekerim.
Çocuk filmlerinin tarzı
nasıl olacak peki? Sizin kattığınız şeyler olacak mı?
Evet yine benim bakış
açımla. Birisi daha evrensel ama
sorgulayıcı. Birisi daha bizim
kültürümüze uygun. Tabii çocuk
kafasıyla sorgulayıcı olacak
ikisi de. Sorgulayıcı olduğu için
çocuklar da rahatlıkla izleyebilecek. Çocuk filmi çok az yapılıyor
bizim ülkemizde. Çocuk kafasıyla, onların dünyasıyla büyük
kafasını sorgulamak hoşlarına
bile gidecek diye düşünüyorum.
Ben daha çok senaryo
yazarlığı yaptım
toplama bakıldığında.
Çocuklar anlamaz
dediğimiz pek çok şeyi
anlıyorlar. Senaryoları
da bu minvalde yazacağım.

‘Yaşamak Güzel Şey’ setinden.

‘KAPİTALİZM ÖLDÜ
AMA BU SAKLANIYOR’
Kapitalizmi bu kadar eleştiren birine ‘peki kapitalizmin yerine
koyabilecek bir şey var mı?’ diye sorduğumuzda aldığımız cevap da
gayet manidar oluyor:
“Kapitalizm bana göre bütün dünyada öldü. Eskiden kral ölünce
yeni kral tahta oturana kadar öldüğünü gizlerlerdi. Bir psikolojik moral
bozukluğu yaratmasın diye. Kapitalizmin öldüğü gizleniyor. Birtakım
egemen güçler arıyorlar ama yerine koyacak şeyi bulamadılar hala.
Hiçbir kriz yedi yıl sürmez, bugüne kadar hep bir yıllık krizler biliyoruz.  
Bu kapitalizmin ruhuna uymayan bir paylaşım krizi. Amerika’da
1930’larda yaşanan nakit kriziydi. Mallar satılamıyordu çünkü insanların parası yoktu. Devletin elinde belli oranda bir para vardı. Halkın bir
kısmına para verme adına çukur açtırdı. Hepsine yevmiye verdi,  para
kazandırdı. Başkalarına da o çukurları kapattırdı. Böylece ekonomi canlandı ve krizden çıkıldı. Buna nakit krizi diyoruz. Enerji ve hammadde
krizleri de var. Günümüzde her şey var ama alacak insan yok. Üretim
yapılamıyor, yapamayınca kazanamıyor, kazanamayınca alamıyor...  
Devlet de değil kişilerde para var artık ve devletler bunu çözemiyor.”

YAŞAM’IN PORTRESİ

tiyatrosu yapıyorduk. Orada
işçilerle sosyal meselesi, derdi
olan filmler yaptık. Olacak O
Kadar’da Levent Kırca’yla
çalıştım. Sonra Aranan Adam
yaptım. Bunlara göre mesaj
kaygısı olmayan, o da sınır ve
kural tanımaz, yeni komedi
kalıpları oluşturan ve muhalifliği
daha ince bir programdı. Aslında
30 yıllık bir dünya görüşünden
kaynaklanan bir çizgimiz var.  
Zaman zaman geçim derdiyle
başka işler yapmışızdır ama bu
çizgiye taban tabana zıt, dünya
görüşümüze ihanet edecek
hiçbir şey yapmadık. Şanslıyım.
Çok reklam teklifleri geldi, ben
reklam filmlerinde oynamadım,
oynamam. Bir gün beni reklam
filmlerinde görürseniz bana
kızmayın üzülün. Hayati bir şey
olmuştur, sağlıkla ilgilidir... Bu
benim doğrum. Başka arkadaşlarım oynuyor, onların kendilerini kötü hissetmesini istemem.
Sağlam sebepleri vardır mutlaka.
Ben bugüne kadar çizgime çok
ters olmayan şeyler yaparak
bugüne kadar geldim. Ama
büyük konuşmak istemem çünkü
çok korkuyorum.
Daha net olarak iki film
fikri daha var. İşsizlik kavramı,
aile, evlilik ve suç kavramıyla
hesaplaşacağız. ‘Banka soymak
nedir ki banka kurmanın yanında’ der Brecht. Yaşamak Güzel
Şey’de de patron baskısı, sınav
belası, geçim derdi, tüketim
toplumu gibi bir sistemle hesaplaşma var.  Bir filmde sistemin
her şeyiyle hesaplaşamayız.
Hatta biz bir filme fazla şeyler
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Kurumsal hediyeniz geldi!
Özel hayatımızda olduğu gibi iş hayatımızda da hediye alıp vermek iş ilişkilerinin olağan bir parçası
artık. Firmaların çoğu müşterileri, çalışanları ve iş ortaklarına yakın olmak için özel günlerde hediyeler
seçiyor. Ancak hediyenin kurumunuzu iyi temsil etmesine önem vermeniz gerekiyor.

KARİYER

GAYE DELEN
Gündelik hayatımızda farklı gerekçelerle doğum
günü, evlilik, doğum, yeni iş gibi nedenlerle pek çok
insana hediye almışızdır. Sevdiğine, eşine, dostuna,
akrabasına hediye almayanımız yoktur... Bireysel olan
bu tarz hediyeleri bulmak ve seçmek daha kolay...
Bir de kurumsal hediye tarafı var. Yani firmanız
adına müşterileriniz ya da iş ortaklarınıza alacağınız
hediyelerin doğru olması çok önemli. Özel hayatımızda
olduğu gibi iş hayatımızda da hediye alıp vermek iş
ilişkilerinin olağan bir parçası artık. Zorlu rekabetin
yaşandığı iş dünyasında, hediye, promosyon ya da
eşantiyon denilen alanda da kendinizi farklı kılmanız
gerekiyor. Bu şekilde rakiplerinizin bir adım önüne
geçmeniz bile mümkün. Firmaların çoğu paydaşlarına
yakın olmak için özel günlerde hediyeler seçer. Bayi
toplantıları, kuruluş yıldönümleri, sponsorluk, ürün
lansmanı gibi çeşitli satış ve teşvik uygulamalarında
planlı pazarlama çalışmalarıyla kurumsal hediye alımı
yapılıyor. Ve bu da çok önemli bir sektör oluşturuyor.
Kurumsal hediye pazarı...
Özellikle yılbaşlarında hediye göndermeyen
şirket sayısı yok gibi bir şey. Bu dönemlerde firmalar
akılda kalıcı kurumsal hediyeler verme konusunda
adeta bir yarış içine de giriyorlar. Tam da yılbaşı yaklaşırken kurumsal hediye adabına mercek tuttuk.
Kurumsal hediye seçimi firmaların kimliğini
yansıtır. Şirketlerin kurumsal imajları hakkında önemli
ipuçları verir. Hediyeler özenle seçildiğinde değerli etkiler yaratır. Doğru seçilmiş bir kurumsal hediye şirket
imajını güçlendirir, hediyeyi alan kişi ile hediyeyi veren
kurum arasında duygusal bir bağ kurar. Uzmanlara
göre, anlamlandırılmış ve özenle seçilmiş bir hediye,
kişiye verilen değerin dışa yansımasıdır.
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Kurumsal hediye politikalarını anlamak ve uygulamak için öncelikle neden hediye verdiğinizi bilmeniz
gerekiyor. Yıllar içinde hediye kavramı da dönüşüyor
ve değişiyor. 2000’lerden önce var olan hediye furyası
günümüzde krizlerin de etkisiyle yerini daha mütevazı
bir hale bıraktı. İnsan kaynakları politikalarına hediye
verme ve alma kuralları da eklendi. Ayrıca hediye
bütçeleri de bir hayli kısıldı. Kurumsal hediye denince
ilk akla gelenler hiç şüphesiz takvim ve ajanda. Zaten
en çok gönderilen hediyeler de bunlar. Pek çok şirkette
hediyeye limit de getirildi. Belli kurallar getirilince
kurumsal hediye almak da daha zor oldu. Hem karşı
tarafa özel hissettireceksiniz hem de bütçeyi aşmayacaksınız. Burada özellikle hediye seçen insan kaynakları yetkililerine çok görev düşüyor.
Uzmanlar ilk önce ne amaçla ve kime hediye verildiğinin tespit edilmesi gerektiğini belirtiyor. İş ortağı
diğer şirket, müşteri, tedarikçi ya da çalışan. Kime aldığınız önemli. Hem onlarla iş yapmaktan duyduğunuz
memnuniyeti belirtmelisiniz hem de bu şirketlere uzun
soluklu iş yapmak istediğinizin sinyalini vermelisiniz.
Ancak hediye seçimi kişinin istek ve ihtiyaçlarının
ötesinde iş ilişkilerinin gereğini de yansıtmalı. Pek çok
kurumsal firma kendi imajlarına ve iş alanlarına uygun
hediye vermeyi ve aynı çizgide hediye kabul etmeyi
benimsiyor. Ama herkesin hemfikir olduğu şekilde
en iyi hediye ‘değerli hissettiren’dir. Zaten kurumsal
ya da özel tüm hediyelerin asıl amacı, hediye verilen
kişiye değer verdiğinizi göstermektir. Ve bu değeri en
iyi anlatan yani kişiyi özel ve değerli hissettiren hediye
en iyisidir.

BUNLARA DİKKAT EDİN!
Burada önerilen öncelikle hediye verilmesi
düşünülen kişilerinin listesinin yapılması. Sonra hepsini

işletmeniz için taşıdığı öneme göre kategorilere ayırın.
Listeler ve isimlerin güncellenmiş olduğundan emin olun.
Liste netleştirildikten sonra sıra hediye seçimine geliyor.
Ve de ayıracağınız bütçeyi belirleyin. VIP denilen müşteri
grubuna daha farklı seçimler yapabilirsiniz. Hediye alımını
sadece satış pazarlama bölümüne bırakmayın. Burada İK
ile koordineli çalışılması tavsiye ediliyor.
Hediye vereceğiniz şirketin hediye kabul edip etmediğinden de emin olun. Kabul etmeyen bir firmada çalışan
kişiyi zor durumda bırakmamaya özen gösterin. Ya da
çok büyük meblağlı hediyeler seçerek karşınızdakini bunu
kabul edemeyecek konumda da bırakmayın.
Bayi ya da çalışanlarınıza hediye vermeyi düşünüyorsanız genel eğilim herkese aynı hediyeyi vermektir.
Yoksa hediyelerin eş değer olmadığı düşüncesi bazı kişiler
üzerinde olumsuz etki bırakacak ve projenizi başarısız
kılacak.
Müşterileriniz farklı cinsiyette olabilir. Ancak eş değer hediyeler seçmekle beraber genel tercih uniseks hediye
olmalı. Böylece yanlış algılanma riskinden kaçınırsınız.
Kurumsal hediye vermeyi düşünüyorsanız bunu son
dakikaya da bırakmayın. Seçtiğiniz temayı, vermek istediğiniz mesaja uygun seçeneği bulmanız kolay olmayacaktır.
Sıra dışı bir şey istiyorsanız stoklarda bulamazsanız. Logonuza özel çalışmalar zaman gerektirir. O nedenle önceden
sipariş vermeyi unutmayın.
Takvim, ajanda gibi geleneksel herkesin verdiği
hediyeleri vermek zorunda kalmak istemiyorsanız kasım
ayından itibaren sipariş vermeye hazırlanın.

FİRMANIZI YANSITIYOR MU?

Türkiye’de en yaygın verilen
kurumsal hediyeler ise şöyle:
l Geleneksel olan yeni yıl
ajandası ya da takvimini farklılaştırıp
kişinin adını ya da firma adını bunlara yazdırarak fark yaratabilirsiniz.
l Müşterilerinizin uzun
yıllar kullanacakları kurumsal logo
baskılı kupa bardaklar her zaman da
akılda kalıcı olur.
l Ev, ofis, araba gibi kişiler
için değerli olan anahtarların geçirildiği şık anahtarlıklar üzerinde siz de
markanızı taşıyabilirsiniz.
l Kalem üzerine ürün, firma
veya marka ismi yazdırmak da etkili
şirket tanıtım yöntemleri arasında
yer alıyor.
l Çikolataya kimse hayır
demez. Şık bir hediye kutusu içerisinde güzel lezzet sunan çikolatayla müşterilerinizin aklında yer
edebilirsiniz.
l Firma adınızın yazdığı
magnet’ler marka bilinirliğinize katkı
yapar. Özellikle gıda gibi bir alanda
çalışıyorsanız telefonla siparişte ilk
sizi akla getirtir.
l Logonuzla süslenmiş şık
takı ve aksesuarlar.
l Sosyal sorumluluğu
destekleyen kişi ya da firma adına
ağaç dikilmesi, muhtaçlara yardım
edilmesi. TOÇEV, LÖSEV gibi kurumlara bağış yapılması.
l Yeni trend olarak deneyim
hediye etmek de çok revaçta. Kişisel
bakım, eğitim, gezi, lezzet gibi
seçimler de artıyor.

KARİYER

Eğer markanızı ve firmanızı yansıtacak bir şey seçemediyseniz sizi yansıtmayan bir hediye yerine hiç hediye
göndermemeniz tavsiye ediliyor. Çünkü gönderdiğiniz firma
ya da yönetici sizi o hediyeyle hatırlayacaktır. Seçtiğiniz
hediyenin firmanızı temsil ettiğinden emin olun.
Uygun fiyatlı seçmeye çalışın ama tek kriteriniz de
bu olmasın. Eğer uygun fiyatlı kötü bir hediye seçerseniz
karşı tarafta sizi bu şekilde hatırlayacaktır.
Hediyenin seçimi kadar paketlenmesi, gönderimi ve
içine iliştirilen notun da büyük etkisi var. Özenle seçilmiş
bir paket kağıdıyla paketlenen ve içine kendi el yazınızla
yazılan bir not gönderdiğiniz kişiye değer verdiğinizi ve
hediyeye emek harcadığınızı net bir şekilde ortaya koyar...

POPÜLER
SEÇENEKLER
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EĞİTİM

Çocuklara dijital koruma
nusunda uyarılarda bulunuyorlar. Mecbur kalmadıkça
NİL DEMİRCİLER
İnternet çağında
ödevleri dışında çocuklara bilgisayar, tablet ve cep
yaşamanın kolaylıkları
Teknolojinin hayatımızın her alanına hakim ol- telefonu kullanmasına izin verilmemesi öneriliyor.
yanında bir o kadar
duğu günümüzde yetişkinler kadar çocuklar da sosyal
BÜYÜK TEHLİKE KAPIDA
da zorlukları var.
medyadan faydalanıyor. Teknolojiden yararlanmanın
12 yaş altında çocuklara kesinlikle cep telefonu
Özellikle çocuklar için. güzelliklerinin yanı sıra birtakım zorlukları da bulunuyor. Bu süreçte yetişkin bireylerin bile zorlandığı inter- verilmemesi, 13 yaşından büyük çocuklara da sadece
Çünkü sosyal medya
net üzerindeki tehditlere karşı çocukların güvenliğinin acil durumda kısıtlı şekilde cep telefonu kullandırılmaaracılığıyla insanların sağlanması anne ve babalara düşüyor. Son yılların en sı gerektiğine dikkat çekiliyor. Cep telefonu kullanan
birbirleriyle kolay
popüler kavramlarından olan sosyal medya, her geçen gençleri ise konuşma yerine daha fazla mesajlaşmaya
iletişime geçebilmeleri gün düşen yaş ortalamasıyla çocuk kullanıcılar tara- yönlendirmek, konuşmaları, eller serbest, kulaklıkla
kulakta tutmadan konuşmaya teşvik etmek gerekiyor.
birtakım sorunları da fından da tercih ediliyor. Okulların açılmasıyla birlikte
Teknolojik cihazlar çocukların gelişimlerini ve
sosyal ortamlarını internete taşımak isteyen çocukları
beraberinde getiriyor. ise birçok tehdit bekliyor. Okul çağındaki ya da okul ruh sağlıklarını da aynı şekilde oldukça olumsuz etkiliÇocukların bu süreçte çağı öncesindeki çocukların birçoğu, anne-babaların- yor. Örneğin, küçük yaşlarda uzun süreli televizyon
kötü niyetli kişilerden dan çok daha fazla bilgisayar bilgisine sahip. Hatta izleyerek büyüyen çocuklarda gelişim geriliği ve
konuşma problemleri ortaya çıkıyor. Çocukların sosyal
çok daha uzun süreleri bilgisayar başında
korunması da ailelerin onlardan
geçiriyorlar. Bu süreçte de internetin yarattığı tehditler becerileri de olumsuz etkileniyor. Bilgisayar ve TV
en dikkat etmesi
karşısında uzun zaman geçiren çocukların fiziksel
çocukların korunmasını gündeme getiriyor.
gereken konular
Çocuklarınızı büyük tehlike bekliyor. Uzmanlar becerilerinde sorunlar oluşurken kilo alımı ve obezite
arasında yerini alıyor. çocuklarınızı teknolojik ürünlerden uzak tutmanız ko- riski de artıyor.
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DOĞAYA YÖNLENDİRİN, EVİNİZİ DE ARINDIRIN

leceği sıkıntıları bilmesini ve ona göre dikkatli
davranmasını sağlayın.
l Yasaklarınıza da siz de uyun:
Kural koymak tek başına çocuğunuzu olası tehditlerden korumanıza yetmez. Kural koymakla
birlikte iyi ya da kötüyü çocuğunuza gösterin.
Koyduğunuz kurallara ve yasaklara uymaya
kendiniz de özen göstererek çocuğunuza iyi bir
rol model olabilirsiniz. Unutmayın ki söylemek
yerine yapmak, uygulamak en iyi örnektir.   
l Birlikte keşfedin: Çocuğunuz bü-

yüdüğünü düşünüp ısrarla sosyal ağlara girmek
istiyorsa ve siz de buna izin vermeyi düşünüyorsanız ilk deneyimini birlikte gerçekleştirin.
Merak ettiği konuları birlikte keşfederek
olası tehditlerden onu uzaklaştırabilirsiniz. 13
yaşını aşmış çocuğunuzun sosyal medyadaki
gizlilik ayarlarını birlikte düzenleyerek sadece
gerçekten arkadaşlarıyla iletişime geçtiğinden
emin olabilirsiniz. Çocuğunuza sosyal medyayı
yasaklamak yerine deneyimleyerek doğruyu ve
yanlışı ayırt etmesini sağlamalısınız.

EĞİTİM

Evde tablet, dizüstü bilgisayarların ve
cep telefonlarının yakınlarda yer almamasına
dikkat edilmeli. Evinizi mümkün olduğunca
teknolojik cihazlardan arındırın. En azından
bilgisayar ve cep telefonu ile ilgili işlerinizi
başka bir odada yapabilirsiniz.  
Uzmanlara göre, çocuğunuza yapacağınız
en büyük iyilik onu teknolojinin olumsuzluklarından koruyup daha fazla doğa ile iç içe zaman
geçireceği fırsatlar sunmanız. Uzmanlar, çocukları evlere hapsetmek yerine arkadaşlarıyla
açık hava oynamasına izin verilmesi konusunda
uyarılarda bulunuyorlar. Çocukları dijital çağda
tehdit eden unsurlardan korumak için uzmanlar
şu adımları izlemeyi öneriyorlar:  
l Kontrol edilebilir cihazları seçin:
Çocuğunuza nasıl bir bilgisayar, mobil cihaz,
oyun konsolu, internet bağlantısı uygun olacağını tespit edip ona göre cihaz seçin. Yaşına göre
teknoloji kullanma süresini ve sıklığını belirleyip
ona göre kullanımına izin verin. Sosyal medya
sitelerinin birçoğunun 13 yaşından küçüklerin
kullanımına kapalı olduğunu unutmayın.  
l Kurallar koyun ve uygulayın:
İnternet kullanımında da belirli kurallar koyup
uygulayın. Çocuğunuzun nereden, ne zaman
kiminle ve ne kadar süreyle internet bağlantılı
cihazlar kullanması gerektiğini tespit edin.
İnternet bağlantılı cihazların evinizde görünür
yerde ve sizin kontrolünüzde olacak şekilde
çocuğunuz tarafından kullanılmasını sağlayın.
Böylece çocuğunuzun internet üzerinden kimlerle bağlantıya geçtiğini izleyebilirsiniz.  
l Dijital dünya hakkında bilgilendirin: Çocuğunuzu dijital yaşam konusunda
bilgilendirin. Kuralları koyduktan sonra kenara
çekilip kendi kendine bir şeyleri keşfetmesini
beklemek yerine yenilikleri birlikte keşfedin.
Böylece ortaya çıkacak tehditler hakkında
hem kendiniz hem de çocuğunuz bilgi sahibi
olursunuz. İnternet üzerinden gelebilecek
tehditleri çocuğunuza anlatıp onun yaşayabi-
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SAĞLIK

Soğuk
havalarda
yüz felcine
dikkat!
Soğuk ve rüzgara
doğrudan maruz
kalanların
yakalanabileceği
hastalıklardan biri
de yüz felci. Yüz
kaslarını kontrol
eden sinirin bir tür
hastalığı. Her yaşta
ve her cinsiyette
sıkça görülebiliyor.
Yüz felci olmamak
için yapılması
gerekenler var.
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NİL DEMİRCİLER
Kış mevsimiyle birlikte artan soğuklar birçok
hastalığa da davetiye çıkarıyor. Bu hastalıklardan biri
de özellikle soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken
yüz felci. Yüz kaslarını kontrol eden sinirin bir tür
hastalığı olarak tanımlanan yüz felci, genç-yaşlı her
insanda görülebiliyor.
Hiç umulmadık bir anda insanı esir alan yüz
felci, yüz sinirinin kafatası kemiğinden geçtiği bölgede
iken şişmesi ya da enflamasyonu sonucu oluşuyor.
Ancak bazı enfeksiyonlar, romatolojik hastalıklar da
yüz felcine neden olabiliyor.
Yüz felci genellikle iz bırakmadan iyileşiyor.
Bunda da yüz felcinin nedeninin belirlenmesi önem
taşıyor. Ani ısı farklılıkları, şeker hastalığı, tiroid bezi
bozuklukları, hipertansiyon, bazı romatizmal hastalıklar, sık alkol tüketimi, vitamin eksiklikleri, orta kulak

enfeksiyonları, tükürük bezi ve kulak cerrahileri
sonrası sinirin harap olması da hastalık nedeni olabilir.
Sıcaklık, nem, atmosfer basıncı iklimle ilgili
faktörlerin bu hastalığa yakalanmayı kolaylaştırabileceğine dikkat çeken Liv Hospital Nöroloji Uzmanı
Dr. Aylin Öztürk Yavuz, “Yüz felcinin belirtileri 2-3
gün içinde yerleşir. Hafif ya da şiddetli olabilir. Yüzün
tek tarafında görülür. Bu nedenle soğuk ve rüzgarlı
günlerde atkı ve şapka giyilmesi gerekir. Ayrıca araba
kullanırken camın açık olması, soğuk havalarda cam
açık uyumak da yüz felci riskini artırabilir” diyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Yüz felcinin tedavisi için nöroloji uzmanına
başvurulması gerekiyor. Tedavi için başvurduğunuz
doktorunuz yüz sinirindeki ödemi gidermeye yönelik
kortizon tedavisi, göz kuruluğu için suni gözyaşı tedavisi ve gerekirse ağrı kesici tedavi düzenleyecektir.

Yüz felci geçiren bir kişi,
yüzünde bir hissizlik, kayma,
tükürüğünü ağız içinde tutamama
gözünde yaşarma veya kuruluk
hisseder ve bu durum 2-3 gün içinde
daha da kötüleşebilir.
İyileşme süreci sinir hasarının
oranına göre değişir. Sinir hasarı ne
kadar fazlaysa araz kalma ihtimali
ve iyileşme süreci de o kadar uzuyor. Tedaviye 24-48 saat içerisinde
başlanması öneriliyor.
Öncelikle kortizon tedavisi
uygulanırken vakaların genelde
yüzde 80’i, 7-10 gün içerisinde,
yüzde 10’u 3-4 hafta içerisinde
iyileşiyor. Diğer yüzde 10’luk bölüm
ise 3 hafta geçtiği halde hareket
kısıtlılığı problemi yaşamaya devam
edebiliyor.
Soğuğa bağlı ya da viral
enfeksiyonlardan kaynaklanan yüz
felçlerinin yüzde 90-95’i kendiliğinden iyileşiyor. Ortalama iyileşme
süreci 3 hafta ile 1 yıl arasında
sürebiliyor.

EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ

GÖZLER KORUNMALI
Bu hastalıkta göz yaşı salgısı
azalması ve göz kırpma refleksinin
kaybolması nedeniyle oluşan göz
kuruluğu oldukça rahatsız edicidir.
Korneal yaralanma ile enfeksiyon gelişme riskini önlemek için
hastalara göz koruması yapılmalı.
Bunun için suni göz yaşı damlaları,
antibiyotikli ve nemlendiricili göz
pomadları kullanılırken, geceleri
açık kalmaması için göz rondel
ile kapatılır. Gün içinde gözün
nemlenmesi için saydam koruyucu
kapakların kullanılması öneriliyor.
İnsanların hayat kalitelerini
düşüren yüz felcinden korunmak
mümkün. Yüzümüzü direkt soğuğa
maruz bırakmamak en önemli
korunma yoludur. Soğuk ve rüzgarlı
havalarda yüzü mutlaka sert hava
akımından korumak gerekir.
Rüzgâra maruz kalmamak için
otomobil kullananların da camlarını
açmamaları öneriliyor.
Kar maskesi, atkı takarak
yüzün rüzgarla direkt teması önlenmeli. Dışarı çıkarken mutlaka yüz
ve başı soğuktan koruyacak şekilde
şapka, şal ve atkı kullanılmalı.
Banyo sonrası saçlar tam
kurutulmadan dışarı çıkılmamalı.
Çok soğuk havalarda özellikle
erkekler tıraş olduktan sonra en az
10 dakika bulundukları ortamdan çıkmamalı ve ılık suyla tıraş
olmalılar.

PSİKOLOJİYİ DE ETKİLER
Yüz felci olan kişilerde fiziksel görünümdeki değişiklik
nedeniyle psikolojik problemler de yaşanabiliyor. Bu nedenle
tedavi sırasında doktorun hastalık hakkında bilgi verip hastanın
endişelerini gidermesi gerekiyor. Bu süreçte hastaların yüzde
85’inin 2-3 hafta içinde iyileşmeye başlayacağının açıklanması
hastanın kendini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.

BELİRTİLERİ
ŞUNLAR

Aylin Öztürk Yavuz

Aylin Öztürk Yavuz
yüz felcinin belirtilerini şöyle
sıralıyor:
• Bir gözü kapatamama
• Yeme içme sırasında zorluk
• Yiyeceklerin ağız kenarından
dökülmesi
• Gülümserken, yüz mimik
hareketlerinde zorlanma
• Islık çalamama
• Gözlerde kuruma, batma
• Tat duyusunda azalma.

SAĞLIK

Yüz felci olan hastaların, hekimlerce verilen tedavi ve önerilere
uyması gerekiyor.
Yüz felci tedavisinde yüz
egzersizlerinin çok önemli olduğuna
dikkat çekilirken, yüz kaslarına
masaj yapması, sıcak uygulama
yapması ve bu kasların hareket
etmesini sağlamak için sakız çiğnenmesi de öneriliyor.
Uzun süren yüz felçlerinde yüz kasları hareketsizlikten
güçsüzleşirken yüz siniri çalışsa
bile yüzde güç kaybı olabileceğine
dikkat çekiliyor. Hasta tarafından
aktif olarak egzersiz yapılması da

fayda sağlar. Ayna karşısında günde
iki kez yukarıdan aşağıya doğru
kaşları kaldırma, gözleri yumma,
burnu kırıştırma, ıslık çalma, yanakları şişirme ve sırıtma tarzında kas
egzersizleri yapılması öneriliyor.
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KAPAK

Dağlar sizi
çağırıyor
Kış mevsiminin en güzel
sporudur, kayak...
Önceden lüks olarak
görülse de artık her
kesime hitap ediyor.
Kayak merkezi sayısındaki
artış ve gelişen teknoloji
bu sporu herkes için
ulaşılır hale getirdi. Hem
yurtiçi hem de yurtdışında
her bütçeye hitap eden
merkezler kış aylarında
dolup taşıyor.

İÇİNDEKİLER

14
Z İ R V E D E K İ L E R

‘Piyasalara ve yatırımcıya güven vermeliyiz’
TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Hem terörün üzerine
kararlı bir şekilde gidebilmeli hem de insan hakları, hukukun üstünlüğü,
ifade özgürlüğü gibi demokrasinin temelini oluşturan değerleri
korumalıyız. Piyasalara ve yatırımcıya güven vermeliyiz” diyor.
10

D O S YA

Birer birer kanser oluyoruz!
Çağımızın vebası olarak nitelendirilen kanser her geçen gün yaygınlaşırken, erken
tanının önemi de bir kere daha ortaya çıkıyor. Kesin çaresi henüz bulunamayan bu
hastalıkla mücadelede korunma, tedaviden daha önemli görülüyor. Çünkü erken
aşamada yakalanan pek çok vaka tedavi edilebiliyor.
24

GÜNDEMİN SESİ

Ekonomi gazeteciliğinin
‘emek’tarı
Olcay Büyüktaş... Cumhuriyet
Gazetesi’nin ekonomi
sayfalarının yönetmeni.
Gazetede yıllardır yazdığı
‘Emek Dünyası’ köşesiyle de
emekçinin haklarını gözetiyor.
Aynı zamanda Türkiye
Gazeteciler Sendikası’nın da
Genel Sekreteri... Ekonomi
gazeteciliğinin deneyimli,
emektar
20
isimlerinden.

YAŞAMIN PORTRESİ

’Anlattıklarımı halk
benden iyi biliyor’
O, Mandıra Filozofu’nda
Mustafa Ali karakteriyle
gönülleri fethetti. Müfit
Can Saçıntı şimdi yeni
filmi ‘Yaşamak Güzel
Şey’in çekimlerini sürdürüyor. Saçıntı, “Söylenmiş
yeni bir laf yok aslında.
Bildikleri, yaşadıkları ve
belki de boyun eğdikleri
koşulları gördü30
ler” diyor.

KARİYER

Kurumsal hediyeniz geldi!
Firmaların çoğu müşterileri, çalışanları ve iş ortaklarına yakın olmak için özel günlerde hediyeler
seçiyor. Hediyenin kurumunuzu iyi
temsil etmesine önem vermelisiniz.
34

R E N K L İ

Y A Ş A M

Modern Evliya Çelebi
Meslek mensubu Dr. Zekeriya Demir, modern Evliya Çelebi gibi fırsat bulduğu her an
seyahat ediyor. Yunanistan’dan Balkanlar’a,
Avrupa’dan Singapur’a, Tayland’dan Azerbaycan’a, Afganistan’a kadar
dünyanın birçok ülkesine gitti. 28
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Kıla, tüye takılmayın
Aşırı tüy dökülmesi kedi
ve köpek sahiplerinin
evde en rahatsız olduğu
sorunların başında
geliyor. Her hayvanın
belirli tüy dökme dönemi
var. Burada düzenli
tarama ve yemek
düzeni dikkat edilmesi
gerekenler arasında.
Dostlarımızın tüy dökme
sorununa mercek tuttuk.

40 l İSMMMO YAŞAM

TALHA ALTAN
Koltukların üzeri, halılar, kıyafetler ve hatta
mutfak, evin her yeri tüylerle kaplı... Mevsimsel
değişim ya da hastalık dönemlerinde bu miktar
daha da artıyor... Hatta bu nedenle evinize gelmeyi
kesen arkadaşlarınız var....
Bu sorunlar size tanıdık mı geldi? Bütün kedi
ve köpek sahiplerinin ortak bir sorunundan bahsediyoruz. Tüy dökülmesi her hayvanda görülür. Her
ırka özel belirli tüy dökme süreleri de var. Dökülen
tüylerin yerine yenileri çıkar ve bu da kedi ya da
köpeğin yaşamı boyunca devam eder. Nasıl bizim
belli dönemlerde saçlarımız dökülüyorsa onların da
tüylerinin dökülmesi çok normal. Onları her şartta

kabul etseler de aşırı tüy dökülmesi kedi ve köpek
sahiplerinin istemediği bir şey....
Peki, çok tüy dökmede endişe edecek bir
durum var mı? Veteriner Serdar Sayar, aşırı tüy dökülmesinin deri hastalıkları, bakım, beslenme, stres
gibi hazırlayıcı nedenlerin yanı sıra bir hastalıktan
sonra da görülebileceğini söylüyor.

YEMEĞİNE DİKKAT EDİN
Deri hastalıklarına mantar gibi enfeksiyonlar
veya parazitler de neden olabiliyor. Kimyasal maddeler de diğer bir etken. Tüy dökülmesi durumunda
bakım şartlarına uyulması öneriliyor. Sayar, derinin
yetersiz bakımı, taranmaması gibi etkenleri sıralarken, az yıkama yanında çok yıkamanın da hayvana

zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunuyor.
Ayrıca beslenmesi yeterli ve dengeli olmalı. Düzenli
mama verilmeli. Mama miktarı yeterli olmalı, aşırı beslenmeden de kaçınılmalı.
Serdar Sayar, kuru mama yedirilmesini öneriyor.
Mama markası da aniden değiştirilmemeli. Hayvan severek
tüketiyor diye her gün tavuk eti, ciğer verilmemeli. Sayar,
“Tavuk etinin sürekli verildiği kedi köpeklerde tüy dökülmesinin yanı sıra kaşıntı kızarıklık gibi alerjik belirtiler
de görülür. Ayrıca stres de etkili diğer bir neden. Mevsim
değişikliği de stres nedenidir. Gebelik ve emzirme de
tüy dökülmesini artırır” diyor.
Parazitler, birçok sorunun yanında kıl
dökülmesi de meydana
getirir. İç parazitler
bağırsaklarda evcil
hayvanınızın besinlerine
ortak olarak, küçük
dostunuzda hastalığa ve
kıl dökülmesine neden
olur. Dış parazitler ise
deride,  kıl köklerinde ve
kıllarda tahribat yaparak
dökülmesine neden olur. Bir de tasma, zincir, sürtünme ve
tırmalama gibi mekanik etkiler nedeniyle tüy dökülmesi
görülebilir. Ayrıca hastalıklar, hormonal dengesizlikler, sinir
sistemi hastalıkları, metabolik hastalıklar da kıl dökülmesine neden olur..

DÜZENLİ OLARAK TARAYIN

Kedi ve köpeğinizden koltuğa ve halılara yapışan tüyleri hızlıca temizlemek
için pratik yöntemler de var.
l Hemen her yerde bulabileceğiniz tüy toplama rulolarını bulundurun. Koltuk, kanepe ve perde ve elbiselerinizdeki tüyleri toplamada size kolaylık sağlarlar.
l Her hayvana uygulanamayabilir ama pet kuaförlerine giderek tüy
sorununa kökten çözüm bulabilirsiniz.
l Uzun tüylü dostu olanlar bunu düşünebilir. Traş edildiğinde hem rahatlar
hem de uzun süre size evde iş çıkarmaz.
l Pratik bir el süpürgesini her daim yakınınıza hazır edebilirsiniz.
l Eğer el süpürgesi ya da bir rulonuz yoksa koli bandından yardım
alabilirsiniz.
l Elektrik süpürgenizi seçerken evcil hayvan tüyü alabilen özellikte
olmasına dikkat edin. Tüyleri daha iyi çekme gücüne sahip bu süpürgeler evinizi
tüylerden kurtarır.
l Dostunuzun yeme düzeni tüy dökmesinde çok etkilidir. Tüy güçlendirici
mamalar onların tüy dökme miktarını azaltır. Hem de daha parlak tüylere sahip
olmalarını sağlar.

KİST YAPAR MI?
Toplumumuzda kedi ve köpeğin tüyünün yutulması sonucu organlarda kist
yaptığı inancı çok yaygın. Ancak uzmanlar bu inancı kesinlikle yalanlıyor. Kedi ve
köpeğin tüyü iç organlarda tutunarak herhangi bir kistte neden olmaz. Yıkanmamış sebzeler ve çiğ et nedeniyle insanlarda kist oluşma olasılığının daha yaygın
olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre, hayvan tüyü kist yapmıyor kiste neden olan
tüylerdeki parazitler. Evcil hayvanların aşısı ve gerekli bakımları yapıldığı sürece
tehlikeli bir parazit taşıma ihtimalleri yoktur. Bu nedenle kedi ve köpeklerin iç ve
dış parazit aşıları zamanında yaptırılmalı.

DOSTLARIMIZ

Ama evde tüy dökülmesini azaltmada sizin de yapabilecekleriniz var. Öncelikle düzenli tarayabilirsiniz. Her
gün tarayarak fazla kıllarını tarakla aldığınızda özellikle
kedinizin kendisini temizlerken daha az kıl yutmasını
da sağlayabilirsiniz. Köpeğiniz varsa düzenli bir şekilde
yıkamanız ve iyi kurutmanız gerekir. Cinsine ve yaşına
göre beslenmesini sağlamalısınız. Ayrıca vitamin takviyesi
de yapabilirsiniz. Kedilerin tüy dökme sebeplerinden biri B
vitaminin eksikliğidir. B vitamini takviyesi ile kedilerin tüy
dökmelerini engelleyebilirsiniz. Uzmanlar tüy dökülmesi
çok aşırı olduğunda veterinere başvurulmasını öneriyor.
Ciltte tahriş, kızarıklık oluşursa, tüyler seyrekleşir ya da
kelleşirse, matlaşma ve kuruluk varsa, kaşınma devam
ediyorsa profesyonel bir yardım almayı düşünmelisiniz.

PRATİK TEMİZLİK
YÖNTEMLERİ
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LEZZET

Yeni Karaköy’ün yeni kafeleri
rumda. Kafelerin çoğu Kemankeş Mahallesi, Kılıçalipaşa
GAYE DELEN
Eskinin ticaret ve
Mescidi Sokak’ta konuşlanıyor. Karaköy’ün meşhur kafe
finans merkezi
ve restoranlarına göz attık…
Büyüleyici bir mimari, Fransız esintisi, sıra sıra
Karaköy yeniden
kafeler, renkli ışıklar, kulağa hoş gelen müzik, enfes
yemek, içecekler ve hoş bir kalabalık… Sokağın havası, HEM ÇAY HEM KAHVE
yaratılıyor. Kafe ve
Karaköy’ün çay evi. Tarihi bir binada,
restoran konseptiyle mimarisi ve insan profili bir anda başımı döndürüyor. Her otantikDEM:
Karaköy tasarımına uygun mimariye sahip. Çayın
yerde bohemlik. Konuşmalar Türkçe olmasa bir an bir
şehrin yeni cazibe
Avrupa ülkesinde olduğumu zannedeceğim… Ama değil sofistike tadını, uzandığı kültürleri de yansıtarak şehre
taşıyor. Konforlu, içten ve samimi dekorasyonuyla çayın
merkezi haline gelen burası bizim Karaköy…
en çok yakıştığı yer olan ‘ev’ duygusunu size hissetOsmanlı’dan beri Türkiye’nin meşhur ticaret
semtte, durmaksızın
merkezi. İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı bir semt. Ban- tiriyor. Dem, 60 çeşit çayıyla, doğuştan çay bağımlısı
yeni mekanlar
kaları ve iş hanlarıyla ünlü. Eski Galata semtinin modern ülke insanımıza özgün bir deneyim vaat ediyor. Beyaz,
yeşil, oolong, siyah, tütsülenmiş, pu-erh, kırmızı çay
açılıyor. Semtte
adı. Şehrin çok tarihsel bölgelerinden ve en eskilerinden
ve bitki çayından oluşan 60 çaylık yelpazesi var. Bu
biri… Ancak bir dönem de çok da iyi bir imaja sahip
çay, kahve, alkol,
mucize bitkinin her halini ait oldukları kültürü yansıtan
değildi. Ancak son iki üç yıl içinde ise yeniden yaratıldı.
dünya mutfağı, Türk Kafe ve restoran projesiyle şehrin yeni cazibe merkezi özel sunumlarla İstanbullularla buluşturuyor. Dem’de,
çaylara eşlik eden özgün tatlılar, atıştırmalıklar ve zengin
mutfağı, hamburger haline geldi. Entelektüel ve elit kesimin devamlı vakit
kahvaltı seçenekleri de var. Tel: (0212) 293 97 92
harcadığı bir semte dönüştü. Birbirinden güzel ve ilginç
ve aklınıza
kafeleri her kesimden insanı çekiyor. Semtte durmaksızın
gelebilecek her türde yeni mekanlar açılıyor. Bundan yıllar öne bomboş olan
restoran ve kafeyi
sokaklar artık karnaval havasında. İnsan kalabalığından
bulmak mümkün… geçilmiyor. Gece hayatı da müdavimlerini yaratmış du-
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BALTAZAR: Semtin ilk açılan restoranlarından yani eskilerinden. Keyifli bir bahçesi var.
İç dekorasyonu ahşap ağırlıklı. Antika objeler
dikkat çekiyor. Steak’leriyle ünlü. Etler kömür
ateşinde pişiyor. Özenle pişirilen etlere baharatlı
patates eşlik ediyor. Burger, sosis ve bonfileleriyle ünlü. Tam sekiz çeşit burger’ı var. Et konusunda bir uzman. 240 gr’lık et ile az pişmiş, sulu bir
burger yiyebilirsiniz, Baltazar’da. Menüsü tabii
ki sadece et ve burgerden oluşmuyor. Salata ve
tatlıda da iddialı. Fiyatları da çok yüksek değil.
Medrese Sokak’ta. Tel: (0212) 243 64 42
KARABATAK: Karaköy’ün en bilinen
fenomen mekanlarından. İki katlı bir yapı. İlk
başta dekoru ve sokağa yayılmış sandalyeleriyle
ilgi çekiyor. Dekorasyonu, atmosferi ve çaldığı
müzikler burada kalma sürenizi artıracak. Antika
masalar ve tarihi görünümü sizi geçmişe götüre-

cek türden. Okumanız için sunduğu dergiler de
çabası. Kahve ve sohbet için harika bir mekan.
Ünlü Avusturya kökenli kahve Julies Meinl’i
deneyebilirsiniz. Sandviç, tost ve hafif salataları
da denemeye değer. Kahvaltısı da güzel. Tel:
(0212) 243 69 93

toplayıp tam teşekküllü ev partileri verebileceğiniz bir yer. İçkinizi içip arkadaşlarınızla kalabalık
içinde muhabbet edebileceğiniz güzel mekanlardan. Hazırlık telaşından kurtulmanızı sağlayan
Unter, parti sonrası yorulan ev sahiplerini ise
özel odasında ağırlıyor. Restoranın sahipleri ve
aynı zamanda şefleri olan Esra Muslu ve Zeynep
Moroğlu. Tel: (0212) 244 51 51
HEISENBERG KARAKÖY: Küçücük bir
mekanda harika lezzetler yaratıyor. Karaköy’ün
yeni renklerinden. En fazla on tane masası var.

İlginç tasarımı ve tasarımda kullandığı nesneler
sizin mekanı iyice incelemenize yol açıyor.
Ağırlıklı Meksika ve İtalya olmak üzere dünya
mutfağından örnekler sunuyor. Özellikle 300
gramlık dev Heisenberg hamburgeriyle meşhur.
Bu burgerin küçük seçeneği olsa da müdavimleri
büyüğünü genelde tercih ediyor. Köftesi, peyniri,
turşu ve yeşillikleriyle tam doyuruyor. Yanında
gelen hafif baharatlı patates kızartması da
harika. Tel: (0212) 999 58 99

GASTRO PUB KONSEPTİ
UNTER: Dört katlı bir mekan. Hafta sonu
sokağa taşan kalabalığı ile en popüler mekanlardan. İlk üç katı ‘gastro pub’ tarzı yemekler
ve içkiler bulabileceğiniz bir kafe. En üst katı ise
mutfağı ve yatak odası sayesinde, arkadaşlarınızı

HER ZAMAN HAREKETLİ
OPS: Karaköy’de Mumhane Caddesi’nde.
İsmi ile mitoloji meraklılarının gönlünü fethediyor. Rahat bir iç mimarisi var. Dekorasyonundaki
denizci aksesuarları sahiplerinin önceki mesleği
hakkında ipuçları veriyor. Ops’un sahibi Yasin
Kalender. Günün her saatinde lezzetli yiyeceklerini açık mutfakta hazırlıyor. Kalender, sağlıklı
ve vejetaryene yakın bir
menüleri olduğunu söylüyor.
Ana yemek yok ama çok doyurucu dürümleri bulunuyor.
Salata ve tavuk dürümleri
var. Hiç kızartma yapmıyorlar. Kalender, “Kahvaltılarımız, özellikle otlu omletimiz
çok seviliyor. Her şey burada pişiyor. En büyük
özelliğimiz kuru et. Sucuk, salam, sosis asla yok.
Antrikot ya da lop et dediğimiz kuru et var. İsli
bir et, yanan odunların arasında pişiyor. Epey
bağımlısı var” diyor. Tel: (0212) 245 02 88
MUHİT: Tophane tarafından gireceğiniz
sokakta ilk karşınıza çıkan
mekanlardan. Salaş dekoru
ve rahat oturma alanlarıyla
dikkat çekiyor. Menüsünde
kahvaltı, öğle yemeği,
akşam yemeği ve kahve var.
Tostuyla meşhur mekanda,
hellim peynirlisini mutlaka
denemelisiniz. Fesleğenli
Muhit Tost denemeye kesinlikle değer. Mantı ve
çok lezzetli kekleri de var. Daha çok atıştırmalıkları ve kahvesiyle öne çıkan bir menüsü var.
Sessiz ve sakin mekanda fiyatlar da bir hayli
makul. Tel: (0212) 243 65 25

LEZZET

PAPS ITALIAN: Fransız Geçidi girişinde,
Mums Karaköy ve İstikamet Karaköy’ün hemen
arasında. Dükkanı minik ama lezzeti büyük.
Dekor, lezzet ve menüsüyle İtalyan mutfağını
sevenlere hitap ediyor. Burrata, salata, makarna,
pizza, tatlı... Hepsinde harikalar yaratıyorlar.
Paps’in mutfağında Napolili şef Luici Mariconda

önderliğinde bir ekip var. Menüyü çok geniş
tutmamışlar her başlıkta altı seçenek var.
Makarnalar ev yapımı. Pizzada ise incecik
hamur ve kabarık kenarıyla Napoli’ye gitmiş
gibi hissedeceksiniz. Tatlıda ise kahve ve çikolata
soslu panna cotta’yı mutlaka denemelisiniz. Tel:
(0212) 243 98 48
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MODA

Şıklığı tamamlayan
kaban modası
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Kış mevsiminin soğuk günlerinde şıklığın en iyi tamamlayıcıları
kaban ve montlar oluyor. Kendi tarzını belirleyen ve şıklığına
düşkün kadın ve erkekler için 2017 kış sezonunun öne çıkan
kaban modellerini araştırdık.
NİL DEMİRCİLER
Soğuk kış günlerinin en kilit parçalarından biridir kaban. Kıyafetiniz nasıl olursa
olsun, göz kamaştırıcı, kaliteli ve kusursuz
kesime sahip bir kaban ile şıklık yarışında öne
çıkabilirsiniz. Her yıl değişen kaban modası
ile gardıroplarda çoğalan kabanların yanında
modası hiç geçmeyen, klasik kabanlar  da
kadınların ve erkeklerin tercihi oluyor.

MODERN VE RENKLİ
2017 kış sezonunda öne çıkan
kaban modelleri ile birlikte ne tür kombinler
hazırlarsak daha trendi, daha şık ve daha stil
sahibi görünebiliriz?  Modern, renkli, şık, salaş,
klasik, oversized kaban modelleri arasından en
güzelini seçmek oldukça zor ancak kendinizi
içinde en iyi hissettiğiniz modeli seçmelisiniz.

MİNİMALİZM
Minimalizm bu yıl da revaçta. Siz de
minimal giyinmeyi seviyorsanız, bir jean, bir
t-shirt ya da basic bir kazak genellikle kombin
tercihleriniz arasındaysa, bu uyumu bozmayacak, görüntünüzü hareketlendirmeyecek
ancak görüntünüze şıklık ve yalınlık katacak
gri ya da kırmızı bir kaban seçimi doğru bir
tercih olacaktır. Kürklü parkaları ya da son
yılların modası şişme montlardan da tercih
edebilirsiniz...

KLASİĞİN BÜYÜSÜ

İÇİNİZ ISINSIN
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak yün astarlı kabanlar da bu kışın en favorileri arasında
yerini alıyor. Yere kadar uzanan kabanlarla
soğuk havanın sizinle temasa geçmesi mümkün
olmayacak. Süetten tasarlanmış, içi yün astarlı
kabanları 2017 kışında sıkça göreceğiz.
Soğuk havaların hafiflediği ılık günlerde
ise her dönemin klasiği olan trençkotlar da
yeniden şıklığın tamamlayıcısı olarak karşımıza
çıkacak.

MODA

Kadın-erkek şıklığına düşkün herkes
için klasik kaban gündelik şıklığınızda size
eşlik eden en önemli parçalardan biridir. Kaşe
kumaştan tasarlanmış, siyah, kahve, camel
tonlarında klasik kabanlar hem spor hem de

şık kıyafetlerinizle uyumlu bir görüntü sergileyecektir. Ancak klasik modellerden
şaşmayıp, renklerle biraz oynamak istiyorsanız, alışılmışın dışına çıkarak soft renklerin
gücünden ilham alabilirsiniz. Bu konuda size
pembeler, maviler, hardallar ya da yeşiller
yardımcı olacaktır.
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Enerjinizi boşa harcamayın
Soğuk ve uzun kış
günleriyle birlikte
elektrik, doğalgaz
faturaları da
giderek artıyor. El
yakan faturaları
alınabilecek birtakım
tasarruf tedbirleri ile
düşürmek mümkün.
Mantolamadan
doğalgaz tüketimini
azaltmaya kadar
alacağınız çeşitli
önlemlerle
enerji tasarrufu
yapabilirsiniz…
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NİL DEMİRCİLER
Dünyada doğal kaynakların tükenmeye başlaması ile enerji ve ısı tasarrufu da en önemli konular
arasında yerini almaya başladı. Enerji tasarrufu
konusunda herkesin bilinçlenmesi ve ortak bir paydada buluşması çok önemli. Sürekli yükselen enerji
kullanımı maliyetleri nedeniyle, enerjinin bilinçli
kullanımının yaygınlaştırılması gerekiyor.
Havaların soğuması ve uzun kış geceleriyle
birlikte elektrik, doğalgaz faturaları da artmaya
başladı. Ancak bazı basit ama etkili yöntemlerle
enerji tasarrufu sağlamak mümkün.
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli gündem
maddelerinden biri olan enerji ve ısı tasarrufu alanında toplumu bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını
sürdüren Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği (ETADER) de
kış aylarının gelmesiyle artan enerji kullanımından
tasarruf edebilmenin mümkün olduğu uyarısında
bulunuyor.

Sürekli yükselen enerji kullanımı maliyetleri
nedeniyle, enerjinin bilinçli kullanımının kararlılıkla
teşvik edilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerine
dikkat çeken ETADER Genel Başkanı Recep Girişmen,
Türkiye’nin ve çocuklarımızın geleceğini güvenle
kurabilmek için enerji ve ısı tasarrufu yapılması
gerektiğini, en büyük enerji kaynağının tasarruf
olduğunu söylüyor.
Enerji tasarrufu konusunda herkesin bilinçlenmesi ve ortak bir paydada buluşması çok önemli. Tasarruf konusunda yapılacak çok iş, atılacak çok adım
var. Bireysel olarak da alınabilecek birçok önlem
bulunuyor. Pencerelere ve binaların dış cephelerine
yapılacak küçük dokunuşlar, evdeki gereksiz yere
yanan bir ışığı söndürmek, fişi prizden çekmek bile
küçük gibi görülen dev adımlar olarak sıralanıyor.
En verimli tasarruf çözümlerinin genellikle
çok uygun maliyetlerle gerçekleştirilebildiğine işaret
eden Recep Girişmen, “ETADER olarak enerji ve ısı
tasarrufunu milli bir mesele olarak görüyoruz. Bu

nedenle kamuoyunu enerji tasarrufu
konusunda bilinçlendirme çalışmalarımızı
aralıksız sürdürüyoruz” diyor.

3.8 MİLYAR TL’LİK TASARRUF

PENCERELERE ÖNLEM ŞART
Isı kaybının en çok yaşandığı
yerlerden biri de pencereler. Pencerelere
uygulanacak cam filmi sayesinde, camlar-

TASARRUF İÇİN BUNLARI YAPIN
Enerji tasarrufuna ampullerinizi değiştirerek de katkı yapabilirsiniz. Tüm elektrik
ampullerini tasarruflu ampullerle değiştirin.
Yapılan araştırmalar, 75 watt’lık akkor flamanlı
ampuller yerine 15 vatlık tasarruflu ampuller
kullanıldığında aynı aydınlatma kalitesinin
yüzde 80 daha az enerji tüketimi ile elde edilebildiğini gösteriyor. Üstelik tasarruflu ampuller
eski tip ampullere göre sekiz ila on kat daha

dan giren sıcak hava ve soğuk hava engellenebilir.
Duvarlara uygulanan mantolama gibi cam filmi de
iç ortamdaki ısıyı önemli ölçüde korumayı sağlar.
Özellikle seramik cam filmleri tercih edilirse, hem
güneşin zararlı ışınlarından korunurken hem de
güneş ısısını yüzde 99’a varan oranlarda engelleyerek enerji tasarrufu sağlanabilir.
Evinizin duvarlarına yapılacak olan mantolama ile kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını,
yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
2 Mayıs 2017’ye kadar alınması yasal
zorunluluk haline gelen enerji kimlik belgesi için
de öncelikle dış cephe mantolaması şartı aranıyor.
Ayrıca oda termostatı veya termostatik radyatör vanası, ısı derecesine göre enerji harcamalarını kontrol altına alırken, önemli ölçüde tasarruf
sağlar. Genellikle güneş ışınlarını engellemek için
kullanılan panjurlar ortamdaki ısının korunmasına

uzun ömürlü ürünler olarak öne çıkıyor.
Enerji sınıfı “A” ve “A+++” olan aygıt ve
makineleri tercih edin. Araştırmalar, en yüksek
verimli cihazlarla en düşük verimli cihazlar
arasında yüzde 60 civarında enerji tüketimi
farkı olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, enerji
verimlilik sınıfı A olan bir buzdolabı, D sınıfı
buzdolabına göre yüzde 45, G sınıfı buzdolabına göre yüzde 56 tasarruf sağlıyor.

da yardımcı olur.
Kapı ve pencerelerdeki aralıkları kapatarak
ısı ve serinlik kaybını önleyin. Evinizin pencereleri
ahşap çerçeveli ise cam kenarlarının macunlandığından ve çerçevelerde boşluk kalmadığından
emin olun. PVC kasa ve doğramalar ısı kaybını
önlemek için idealdir. Ahşap kapı ve pencerelerde
ise izolasyon bantları ve çıtaları kullanarak yalıtım
sağlayabilirsiniz.

YALITIMLI BOYALAR VAR
Evinizin duvarlarında ve çatınızda açık
renkli yalıtıcı boya kullanabilirsiniz. Evinizin iç ve
dış duvarları ile düz çatılarda ısı iletkenliği düşük
olan yalıtımlı açık renk boyaları tercih edin. Böylece yüzde 25’e kadar ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz.
Ayrıca bu tür boyaların yüksek yansıtma özelliği
sayesinde iç mekanlardaki aydınlatma donanımını
daha az kullanarak tasarruf yapmış olursunuz.
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Girişmen,enerji tasarrufu yapmak
isteyenlere çoğu uygun maliyetlerle
kolayca uygulanabilecek şu tasarruf
çözümlerini öneriyor: “Isı Pay Ölçer- Isı
Sayacı ve Kontrol sistemleriyle daire başı
yaklaşık olarak yılda 300-600 TL arasında
tasarruf edilebilir. Doğalgaz tüketimi bina
bazında ortalama yüzde 27.5 düşer. Doğru
uygulamalarla ülkemizdeki toplam 21
milyon 662 bin 260 konutta yıllık yaklaşık 3.8 milyar TL’lik tasarruf elde etme
fırsatı bulunuyor. Şu ana kadar sistemin
uygulandığı binalarda yaklaşık 240 milyon
TL doğalgaz tasarrufu sağlandı. Merkezi
sistemle ısıtılan bir binada yaşıyorsanız, ısı
tüketiminin ölçüldüğü ve kontrol edildiği
sistemlerin kurulması için yöneticinizle görüşün. Kısa ve düzenli aralıklarla otomatik
kaydedilen ölçüm verileri ile evinizdeki
rutin enerji israfını kolayca tespit edebilirsiniz. Ayrıca, tasarruf çözümlerini gerçek
ölçüm verilerine dayandırmak gelişigüzel
çözümlere yönelmekten çok daha güvenilir
sonuçlar verir. Isı Pay Ölçer-Isı Sayacı
sistemiyle kullanmadığınız enerji için para
ödemek zorunda da kalmazsınız.
Sistemle, her bağımsız bölüm
tükettiği kadar ödeme yapacağından, başkasının sorumsuzca kullandığı enerji eşit
olarak pay edilmeyerek adil paylaştırma
sağlanır. Kullandığı kadar ısı ve su bedeli
ödeyeceğini bilen daire sakini bireysel
ayarlamalarla yüzde 15 ila 45 arasında
yakıt tasarrufu sağlayabilir.
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Liman, kanal ve göl
şehri: Hamburg
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Almanya’nın kuzeyinde tam bir liman şehri. Ama diğer yandan Venedik’ten daha fazla
kanala sahip. Gölleri ise şehrin güzelliğini artırıyor. Evet Hamburg’dan bahsediyoruz…
Bin iki yüz yıllık bu şehirde, tarih, doğa ve su sizi her yerde takip ediyor… Gece
hayatı, balık pazarı, mutfağı ve müzeleriyle size farklı bir deneyim yaşatıyor.

AYŞEGÜL EMİR
Keskin soğuğun etkisiyle kabanıma
sıkıca sarılıyorum. Bir yandan erken kararan
hava diğer yandan yılbaşı süsleri ve ışıklarının
yaydığı hüzün ve dinginlik... Sokaklar temiz,
trafik düzenli, etraf sessiz... Almanya’nın ikinci
büyük şehri Hamburg’da kaldığım otelden
çevreyi keşfetmek için çıkıyorum. Şansa
şehrin tam merkezindeyim. Ünlü Alster Gölü

48 l İSMMMO YAŞAM

de hemen yakınımızda. Şehrin tren garıyla
Gansemarkt arasında kalan tarihi merkezinde
soğuğa aldırış etmeden bir süre dolanıyorum.
Alışveriş ve yılbaşı hediyesi alma derdindeki
insan kalabalığı, hızlıca gidip gelen araçlar...
İlk hedefim şehrin simge yapısı oluyor.
Ünlü belediye binası Rathaus. İhtişamlı
yapısıyla şehrin her yerinden görülebiliyor.
Mimarisi hayranlık uyandırıcı. Rathaus’un saat
kulesi gotik mimarisinin en güzel örneklerinden

birini sergiliyor. Fotoğraf karesine sığdırmaya
çalışıyorum ama nafile. Biraz daha uzaktan
çekeyim derken yılbaşı alışverişine çıkan kalabalığının ortasında buluyorum kendimi...

ŞEHRİN SİMGE BİNASI
Rathaus, uzun kuleleri ve yeşil çatısıyla
etkileyici. Dile kolay tam 624 odası var.
Binanın içi de gezilebiliyor. Neyse ki kapanış
saatine birkaç saat kala içeri giriyorum. Önce

için bu fırsatı kaçırıyorum. İnşallah bir dahaki
sefere diyorum. Ana kapısının üzerindeki
Latince yazı ise etkileyici: “Atalarının elde ettiği
özgürlüğü torunlar layık biçimde korumalıdır.”

TAM BİR KANALLAR ŞEHRİ

LİMAN VE GECE HAYATI
İyice bastıran karanlık otele dönme
zamanımın geldiğini anımsatıyor. Akşam yemeğine ve gruba yetişmek için adımlarımı hızlandırıyorum. Tur otobüsüne binerken rotamız
yarım saat mesafedeki balık restoranına doğru
kıvrılıyor. Limanda müthiş bir deniz manzarası
eşliğinde balık ve türevlerinin tadına bakıyoruz.
Enfes şarap ve biraları da unutmamak lazım.
Hamburg’un liman bölgesinden bahsedersek, gece karanlığı güzelliğini saklıyor ancak
gündüz birbiri ardına demirlemiş devasa yük
gemileri, vinçler, değişik ebattaki gemilerle göl
ve deniz adeta görünmüyor. Liman civarında
dolaşılacak ve alışveriş yapılacak alanlar da
mevcut. Yılda 13 bin civarında gemi bu limana
uğruyor. Yolcu gemisi terminalinden tarihi
ambar kenti Speicherstadt ve iniş köprülerinden
modern konteynır limanı arasında özgürlüğün
kokusu geliyor. 1939 yılına kadar yeni dünyaya
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bir tarihçesine göz atıyorum. Buradaki ilk
saray 1842 yılında yangında tamamen yanmış.
Yeni binanın yapımına ise 1886’da başlanmış.1897’de ise tamamen halka açılmış. Neo
Rönesans mimaride bir yapı ve 4 binden fazla
meşe direğinin üzerinde duruyor.... İçerisi adeta
bir canlı müze. Duvarlarında tablolar, avizeler
ve vitraylarıyla göz kamaştırıcı bir heybeti var.
İçindeki Yunan tanrıçası Hygieia’ya adanmış
çeşme de mutlaka görülmeli… 112 metrelik
kulesine de çıkılabiliyor ama ben geç kaldığım

Rathaus’un önündeki dev meydandan
sağa doğru devam ediyorum. Işıltılı mağazalar,
göller ve hiç bitmeyen insan kalabalığı... Adeta
Venedik. AlsterArcades denilen bu bölge zaten
Venedik örnek alınarak kurulmuş. Zaten Hamburg tam bir kanallar şehri. Birçok irili ufaklı
köprüyle kanallar arasında dolaşılıyor. Tam 2
bin köprü olduğu söyleniyor. Suyu her yerde
görmeniz mümkün. Mağazalar, kafeler ve restoranlarla her yer ışıl ışıl... Sıra sıra dizilen ünlü
dünya markalarının mağazalarına girmeden
edemiyorum. Döviz kurunun azizliğiyle fiyatları
bir hayli pahalı buluyorum. Sokakta gördüğüm
sosisçiden ise ülkeye gidince denemem tavsiye
edilen sosislerden bir tane alarak yoluma
devam ediyorum. Gerçekten dedikleri kadar
lezzetliymiş.
Burada Hamburg’un da tarihine bir göz
atmak gerekiyor. Almanya’nın kuzeyinde ve
dünyaya açılan kapısı. Albe Elster ve Bille nehir-

lerinin birleşim noktasında yer alıyor. Ülkenin
en büyük limanına sahip. Rotterdam’dan sonra
Avrupa’nın en büyük ikinci limanı Hamburg.
Nüfusu 1 milyon 800 bin…. Bin 200 yıllık
geçmişi olduğu söyleniyor…
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giden Avrupalı göçmenler bu limandan hareket
ediyormuş… Şehirde eskiden yaya ve araç
tüneli olarak kullanılan Elbe Tüneli de görmeye
değer.
Yorgunluğumuza karşın şehrin gece hayatını merak edenler de oluyor. St. Pauli semtindeki bir cadde Hamburg’un gece kalbinin
attığı yer. Amsterdam’daki Red Light District
gibi bir bölgesi de var. Bazı açılardan çok da
nezih gelmiyor bana. Gece kulüpleri, birahaneler, diskoları ve köşe başlarında bekleyen
kızlar, travestiler… Özellikle haftasonları iğne
atsanız yere düşmez cinsten.
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Pazar sabahını ise uykudan feragat
edip ünlü balık pazarında geçiriyoruz. Şehrin
dondurucu soğuğu sabahın köründe daha sıkı
hissediliyor. Meşhur Fischmarkt’tayız… Pazar
sabah beşte açılıp saat 10:00 gibi kapanıyor.
Şehirde mutlaka deneyimlenmesi gereken
yerlerden. Zaten genelde gece hayatını uzatanlar mumu burada söndürüp kahvaltılarını
ederek evlerine dönüyorlar. Kuzey Denizi’nin
lezzetli balıkları açık artırma usulü satılıyor.
Canlı müzik performansı da var. Ortasında
bir meydan olan üç katlı bir bina. Her yeri
nasıl kalabalık. Siparişimizi zor vererek balık

ekmekle kahvaltımızı ediyoruz. Bir yandan da
dans ve müzik tınıları… Balık alanlar, etrafta
dolananlar. Birkaç saatimizi burada harcıyoruz
ve gerçekten değiyor. Bu kadar güzel bir yer
olduğunu tahmin etmiyordum, uykusuzluğa
kesinlikle değdi diye düşünüyorum. 18. yüzyıldan beri açık olduğunu duyunca hayranlığım
daha da artıyor.

KEŞFEDİLECEK DİĞER YERLER
Hamburg’da keşfedilecek yerler
bitmiyor. Her Avrupa şehrinde olduğu gibi
burada da muhteşem mimarili kiliseler var.

ALSTER GÖLÜ TURU
Bana göre Hamburg’un en güzel yerlerinden
biri Alster Gölü ve çevresi. Gölün ardında büyük
bir park da var. Ormanlık alanda yürüyüş yapıp,
bisiklete binebilirsiniz. Çevresindeki kafelerde dinlenerek kahvenizi yudumlarken gölün dinginliğinde
kendinizden geçebilirsiniz. Bir de de tabii ki gölde
tur yapmak mümkün. Hem de buharlı gemiyle…
Ben de bunu deneyimlemek isteyenler arasındayım.
Teknelerin kalkış noktası Jungfernstieg. Şehri bir de
gölden keşfediyoruz. Gölün üzerinden kanallardan
geçiyoruz birer birer. Şehrin silueti ve manzarası
paha biçilemez. Kesinlikle gölün çevresinde gezi
yapılmalı diyorum. Hamburg’u ziyaret edeceklere
şiddetle tavsiye olunur…

HAMBURG’DA NE YENİR?
Bir liman şehrinde tabii ki ilk akla
gelen balık. Liman boyunca ve şehirdeki
balık restoranlarında her türlü balığı
bulmanız mümkün. Et yemeklerinden de
ünlü bir dana eti yemeği olan Labskaus var.
Ben Alman mutfağını şahsi olarak hep çok

soslu bulmuşumdur o nedenle yemek siparişi verirken az soslu olması için uyarıda
bulunmakta fayda var. Balık kızartması ve
patates kızartması ise her zaman kurtarıcı.
Tabii ki sosis ve buğday birası… Mutlaka
bu ikiliyi denemelisiniz….

GEZİ-DÜNYA

Bunlardan biri St. Michael, barok tarzdaki kilise çok ihtişamlı. Rathaus gibi devasa kuleye
sahip. İkinci Dünya Savaşı’nda tahrip edilmiş
daha sonra aslına uygun restore edilmiş…
Hepsine fırsatımız olmadı ama şehirde diğer
görülmesi gerekenlerin başında Minyatür
Müzesi, kiremit renkli binalarıyla Warehouse,
sanat müzesi Kunsthalle, Planten un Blomen
Park, Hamburg Müzesi, Aziz Nikolai Kilisesi,
Hamburg Zindanı, Stadt Park, denizcilik
ve çikolata müzesi, yeni opera binası yer
alıyor…
Şehirdekiki günümü dolu dolu geçirirken güzel hatıraların eşliğinde dönüş için
tekrar yollara düşüyorum…
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Türkiye’nin turizm başkenti olarak
anılan Antalya, tarihi ve doğal
güzellikleri ile keşfedilmeyi bekleyen
bir cennet. Antalya’nın eşsiz plajlarında
denize girmenin yanı sıra tarihi ve doğal
güzelliklerini keşfedebilirsiniz.

Tarih, doğa ve
deniz iç içe
GEZİ-TÜRKİYE

NİL DEMİRCİLER
Akdeniz Bölgesi’nin turizmde öne çıkan
kenti Antalya, tarihi ve doğal güzellikleri ile
insanı büyüleyen bir şehir.... Dergimizin geçen
sayısında Osmaniye gezimi sizlere anlatmıştım.
Şimdiki rotam ise, turizmin başkenti olarak
anılan Antalya....  
Tarihçesine bakacak olursak, Helenistik
dönemde Bergama Krallığı tarafından kurulan
bir kent. Bergama Kralı Attalos tarafından
kurulmuş ve ismine Attelia denmiş. Kral kenti
surlarla çevirmiş. Günümüzde bu kent Kaleiçi
olarak geçiyor. Şu anda Kaleiçi koruma altında.
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Ayrıca Antalya çevresinde çok sayıda antik kent
var. Bu kentlerde kazılar devam ediyor.
Kazılarda elden edilen eserler Antalya
Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Müze, eserleri ile dünyanın en zengin müzelerinden biri.
Uçakla ya da kara yoluyla ulaşılabileceğiniz Antalya’nın şehir merkezinde ve şehir
merkezi yakınlarında her türlü tercihe hitap
edebilecek gezinti yerleri var....  

YÜRÜYEREK GEZİYORUZ
Şehir merkezindeki birçok yer yürüyerek gezilebilir. Öncelikle Atatürk Meydanı
çevresinde, Kaleiçi ve yat limanı bölgesinde

yürüyerek geziyoruz. Ama tabii ki günün en
sıcak saatleri  değil de genellikle güneş battıktan sonraki saatleri tercih ediyoruz... Burada
önemli olan şehirde kalış süresine ve tercihlere
göre gezi planı hazırlamak. Tarihi yerler için
ayrı, doğal güzellikler için ayrı bir plan yapmanız gerek. Ama tercihiniz alışverişten yana ise
Antalya bu konuda da alternatifler sunabiliyor.
Eğlence düşünenler için de seçenekler var.
Şehir içinde Kaleiçi’nde bir restoranda
yöresel lezzet olan taratorlu piyaz yiyoruz...
Gezimiz esnasında şehir merkezinden incir ve
turunç reçeli alıyoruz. Buraya özgü olan başlıca
ürün reçel ve özellikle  narenciye, yemiş,

Hadrian Kapısı

BURALARI GEZMEDEN DÖNMEYİN
ANTİK KENTLER VE YAPILAR: Binlerce yıllık
geçmişe sahip antik kentler Antalya gezinizin vazgeçilmez
duraklarında olmalı. Aspendos Antik Kenti, Aspendos
Tiyatrosu, Perge Antik Kent, Myra Antik Kenti, Simena Antik
Kenti, Xanthos Antik Kenti, Apollonia Antik Kenti, Olimpos
Antik Kenti, Arykanda Antik Kenti, Sillyon Antik Kenti, Side
Apollon Tapınağı, Side Antik Tiyatrosu, Side Antik Kenti,
Seleukeia Antik Kenti, Soura Antik Kenti, Antiphellos Antik
Kenti, Hadrian Kapısı, Antalya’nın en çok ziyaret edilen ve
görmenizi önerdiğimiz yerleri arasında.
MÜZELER: Pek çoğu şehir merkezinde bulunan Antalya müzeleri de gezebileceğiniz yerler arasında. Özellikle
Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi, Antalya Atatürk Evi Müzesi,
Antalya Oyuncak Müzesi, Alanya Müzesi.
PLAJLAR: Dünyaca ünlü Antalya plajlarını keşfetmek tatilinizin en keyifli kısmını oluşturacak. Konyaaltı,
Lara, Ulaş, Kleopatra, Phaselis, Kaputaş, Damlataş plajları
Antalya’da mutlaka gitmeniz gereken plajlar arasında.
KANYONLAR: Sayısız doğal güzelliğe sahip olan
Antalya’da doğa harikası pek çok kanyon var. Hem doğa
yürüyüşleri hem de doğa sporlar yapabileceğiniz bu kanyonlar arasında en çok ziyaret edilenler Köprülü Kanyon,
Sapadere Kanyonu, Gökbük Kanyonu, Kıbrıs Kanyonu,
Göynük Kanyonu ve Güver Uçurumu.
MAĞARALAR: Eğer siz de macera ruhuna sahip

gezginlerdenseniz Antalya mağaralarını mutlaka gezmelisiniz. Dünyanın farklı yerlerinden her yıl binlerce kişinin
ziyaret ettiği bu mağaralar arasında özellikle Dim Mağarası,
Kocain Mağarası, Suluin Mağarası, Karain Mağarası, Beldibi
Mağarası ve Sırtlanini Mağarası’nı gezmelisiniz.
ŞELALELER: Antalya şelaleleri ile de ünlü bir coğrafyaya sahip. Manavgat Şelalesi, Düden Şelalesi, Kurşunlu
Şelalesi, Uçarsu Şelalesi, Alara Şelalesi, Uçansu Şelalesi
muhteşem güzellikler sunuyor.
YAYLALAR: Antalya’nın yakıcı sıcağından biraz
uzaklaşmak ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isterseniz
Bezirgan Yaylası’nı, Gömbe Yaylası’nı ve Üçoluk Yaylası’nı
gezebilirsiniz.
SİMGELER: Yivli Minare ve şehrin tarihi dokusunu
hissedebileceğiniz Kaleiçi de gezebileceğiniz yerler arasında.
BATIK ŞEHİR: Kaş’tan deniz yolu ya da kara
yolu ile ulaşabileceğiniz Kekova, Antalya’nın batık şehri.
Suyun altında kalan bu şehrin üzerinde altı cam teknelerle
yapacağınız yolculuk sizi büyüleyecek ve içinizde bir dalış
merakı uyandıracak.
İLÇE VE BELDELER: Antalya’da mutlaka görmenizi
ve gezmenizi tavsiye ettiğimiz yerler arasında Kaş, Kalkan,
Alanya, Kemer, Manavgat, Olimpos, Adrasan, Side var.
Birbirinden güzel bu tatil beldelerinden hepsini olmasa da
birkaçını gezmeden Antalya’dan dönmeyin.

GEZİ-TÜRKİYE

portakal, karpuz, patlıcan
reçellerini mutlaka alıp
tatmanızı öneririm.
Ardından hemen
merkezindeki Atatürk
Anıtı, Yivli minare,
Hadrian Kapısı, Atatürk
Parkı, Antalya Arkeoloji
Müzesi’ni geziyoruz. Konyaaltı Caddesi boyunca
uzanan Atatürk Parkı’na
geçiyoruz.1980’li yıllarda
düzenlenen bu parka
şehir merkezinden yürüyerek ulaşıyoruz. Buradan
Antalya kentinin ve
Konyaaltı plajları ile Toros
dağlarının eşsiz manzarasını izliyoruz. Son yıllarda
yeniden dizayn edilen
park, eğlence mekanları
ile muhteşem bir görünüme bürünmüş. Her türlü
müziğin çalındığı farklı
mekanlar var. Kahve, çay
veya içkinizi yudumlayabileceğiniz yerler ve
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arzu ettiğiniz takdirde yemek yiyebileceğiniz
restoranlar açılmış. Araç girişi ücretli. Ama
park içinde özellikle yoğun günlerde gerek
araç trafiği ve gerekse otopark büyük sorun.
Gitmeyi düşünürseniz özellikle akşam gitmenizi
öneriyorum.

ALIŞVERİŞ KEYFİ

GEZİ-TÜRKİYE

Aynı gün öğleden sonra şehrin batı
kesiminde bulunan Migros Alışveriş Merkezi’ne
geçiyoruz. Buraya ulaşmak için mutlaka bir
toplu taşıma aracına binmelisiniz. 2001’de
açılan AVM, Antalya’nın turizm potansiyelini
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arttırmanın yanında, şehrin dev ve çağdaş
bir alışveriş merkezine kavuşmasını sağlamış
durumda. Burada yemek yerken güney
taraftan, Akdeniz ve Beydağları manzaralarını seyredebiliyor olmak başka bir güzellik.
Migros’un hemen karşısında bir lunapark var.
Özellikle gece ışıkları ile çok ilgi çekici.
Antalya’da alışveriş düşünenler için
Alanya yolu üzerinde sol yanda bulunan Deepo
alışveriş merkezini de önerebilirim. Buraya
yürüyerek ulaşmak mümkün değil. Bir araç ile
ulaşabilirsiniz. Hemen yanında Mall of Antalya
AVM yükseliyor. Bu yıl tamamlanması planla-

nan AVM ile alışveriş keyfi daha da artacak.
Alışveriş meraklıları için Muratpaşa Belediyesi
yanındaki Terracity de var. Özellikle Kundu
bölgesindeki otellerde kalan turistlerin başlıca
alışveriş tercihi olan bir yer. Buraya da araç ile
ulaşmanız gerek. Yürüyerek ulaşmanız zor...

ŞELALEYE YAKINDAN BAKIŞ
Antalya’daki ikinci günümüzde ilk olarak sabah Düden Şelalesi’ne gidiyoruz. Şehrin
dışında kalan Şelale’ye araç ile gidiyoruz çünkü
yürüyerek gitmek mümkün değil. Antalya’nın
çevre yolu yani Alanya istikametine yönelen
yol üzerinde bulunan Düden Şelalesi’nde
yaklaşık  2-3 saat kadar kalıyoruz. Eşsiz güzelliğinden büyülendiğimiz şelale bizi bir hayli
acıktırıyor. Neyse ki etrafında çok restoran var.
Derdimize derman oluyor...
Öğleden sonra oradan ayrılarak şehir
merkezinde arabamızı bir yere park edip yürüyerek Kaleiçi sokaklarını gezerek yat limanına
iniyoruz. Akşam üstü yat limanından, gezinti
teknelerinin birine binerek yakın sahillerde
küçük bir gezinti yapıyoruz. Dönüşte ise yine
yat limanında zamanımızı değerlendirip günün
ışıklarını kapatıyoruz....

LARA’YI KEŞFEDİN
Ertesi gün rotamızı Lara tarafına
çeviriyoruz. Alanya yolu üzerindeki Kurşunlu

‘TURİZMDEKİ KRİZ MESLEĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ’
Antalya Serbest Muhasebeci
ekonomiye bağımlı olduğu
Mali Müşavirler Odası’na (ASMO)
için 2016 yılındaki turizm
kayıtlı 2 bin 915 meslek mensubu
gelirleri Rusya krizi nedeniyle
bulunuyor. Oda üyelerinin 1.389’u
bir önceki yıla oranla yüzde
bağımlı, 1.526’sı çalışanlar
29 oranında azaldı. Bunun
listesine kayıtlı olarak (bağımsız)
yanında tarıma yönelik ihramesleki faaliyetlerini sürdürüyor.
catta ciddi azalmalar yaşandı.
Antalya SMMM Odası’nın başkanBirçok sektörü etkilediği gibi
lık görevini bir yıldır Emrullah
bu gelişmeler mesleğimizi de
Tayfun Çavdar yürütüyor. 27
Emrullah Tayfun Çavdar olumsuz etkiledi” diyor.
yıllık meslek mensubu olan Tayfun
Antalya otellerinin
Çavdar, “Antalya turizm ve tarım ağırlıklı bir
muhasebe işlerini meslek mensupları yaptığı için

Şelalesi de kentte görülmesi gereken yerlerden.
Buraya da aracımızla gidip doğal güzelliklerini
keşfettikten sonra öğlen yemeğini orada yiyip
öğleden sonra yine araçla Lara Beach parka geçiyoruz. Eşsiz plajda denize girip günü tamamlıyoruz. Türkiye’nin en uzun plajlarından biri olan
Lara’da şemsiye, şezlong ve hatta daha büyük
ahşap ve üstü minderlerle kaplanmış alanlar var.
Bunları günlük olarak kiralayabiliyorsunuz.
Lara Beach bölgesi, nispeten sessiz, sakin
ve eğlenceye yönelik herhangi bir etkinlik yok.
Ama genellikle görebileceğiniz çok güzel bir
Kum Heykeller sergisi var. İlginizi çekebilir.
Deniz ise birden derinleşiyor. Plaj ise, ince çakıllı-kum karışımı ama kum daha yoğun. Eğlence
isteyenler Konyaaltı Beach bölgesine, sakinlik

isteyenler ise Lara Beach bölgesine gitmeli.
Antalya şehir merkezinden Konyaaltı Beach
bölgesi üzerinde yürüyerek giderek gezebileceğiniz güzel bir Arkeoloji Müzesi olduğunu da
hatırlatayım. Bu güzel müze de görülmeyi hak
ediyor...

EĞLENCENİN KALBİ
Konyaaltı Beach bölgesi tam bir eğlence
mekanı. Dolphinland bölümünde, Yunus gösterilerine katılmayı sakın ihmal etmeyin. Eğer su
parkın aktivitelerine katılmak isterseniz, hemen
arkada Aquapark var. Anfi tiyatroda belki bir
konser olabilir. Hoşunuza giden bir sanatçıyı
izleme şansı yakalayabilirsiniz. Günü burada
tamamlamanız mümkün.

otelcilerin yaşadığı sorunların ücretlerini alamamalarına ve gerekli zamları yapamamalarına
neden olmuş. Rusya ile ilişkilerin eski haline
dönmesinin turizm gelirlerinde artış sağlayacağına işaret eden Çavdar, şunları söylüyor:
“Turizmde Avrupa pazarının da daralmış olması
nedeniyle 2017 yılı için çok büyük öngörü yok.
Şu anda yapılan fuarlarda, otellere gelen rezervasyonlardan gördüğümüz için söylüyorum.
Belki 2016 gibi bir yıl olmayacak ama çok da
iyi bir yıl olmayacaktır. Tarıma bakılırsa ihracat
arttığı için iyileşmeler var.”

GEZİ-TÜRKİYE

Kentte önerebileceğim bir diğer yer Karaalioğlu Parkı. Hadrian kapısından, denize doğru
yürüdüğünüzde bulabileceğiniz bir park. Güzel
bir park. Aslında Antalya’nın batısında son yıllarda yapılmış birçok daha modern ve güzel park
olmasına karşın Antalya’nın en eski parklarından biri olması nedeniyle önemli. Denize doğru
uzanmış kimbilir kaç yüz yıllık ağaçları görebilir
ve bu ağaçların altında yaşanmışlıkları hayal
edebilirsiniz. 70 bin metrekarelik bir alana kurulan bu parkta, denize uzanan üç geniş mirador
yani gözetleme kulesi var. Beydağları, Konyaaltı
Plajı’nın sahili ve uçsuz bucaksız gibi görünen
Akdeniz, saatlerce hayranlıkla seyredebileceğiniz bu gözetleme yerlerinde kuş cıvıltıları, günün
en sıcak anlarında bile serinliğini koruyan ve
Antalya’nın yerlilerinin en sevdikleri gezinti ve
dinlenme yeri.
Antalya Kültür Parkı içindeki cam piramit,
kültürel etkinlikleriyle belki tercihinize hitap
edebilir. İçinde barındığı kültür park Antalya’nın
en güzel parklarından biri. Park içinde cam piramidin yanında yapay havuzlar ve şelaleler var.
Ayrıca her yerin yemyeşil olduğunu da söylemek
gerek. Bunların yanı sıra şehir merkezindeki
dönerciler çarşısında döner yemeyi ve hoşunuza
giderse kokoreç-midye dolma yemeyi ihmal
etmemenizi öneririm....
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Tek kişilik komedi: Shirley
Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek
kişilik komedi oyunu ‘Shirley’, tiyatro
tutkunlarına şubat ayı boyunca unutulmaz
dakikalar yaşatacak. Günlük hayatının sıkıcılığı
içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık
hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü... Komik ve eğlenceli bir kendini

keşfediş hikayesi olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu
Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor.
Tiyatro literatürünün en başarılı kadın oyunları
arasında anılan ve dünyanın pek çok ülkesinde
sahnelenen oyun, yaz turnesinin ardından
İstanbul prömiyeriyle şehre inecek.
Ramazanda Caz ve İstanbul Caz Festivali

ile açılışını yapan UNIQ Açık Hava Sahnesi,
önümüzdeki günlerde başlatacağı sinema
günleri ve ‘Shirley’ ile İstanbullu sanatseverlerin yanında olmaya devam edecek. Şehrin
içinde başka bir dünya sunan UNIQ İstanbul,
kültür & sanat etkinliklerinin aranan mekanı
olmaya aday...

K Ü LT Ü R S A N AT

İstanbul’un ‘Liman’la ilişkisi!
İstanbul Modern, Ocak ayından itibaren
‘Liman’ sergisine ev sahipliği yapıyor. ‘Liman’,
İstanbul kentinin deniz ve limanlarla ilişkisini
vurgulayan bir sergi. 19. yüzyıldan günümüze
Türkiye sanatında deniz kenarında ve liman
çevrelerinde gelişen kültürel ve toplumsal
hayatı mercek altına alıyor.
Pek çok sanatçının, İstanbul tarihini limanlar üzerinden özetleyen çalışmalarının yer
aldığı sergide, Türkiye’de denizcilik kültürü,
toplumsal tarih ve görsel sanatlar alanında
küratöryel bir araştırmayla hazırlanan bir za-
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man çizelgesi üzerinde sunuluyor. Theodosius
(Yenikapı) Limanı’na dair arkeolojik çalışmalardan günümüze İstanbul kentinin tarihini
limanlar üzerinden özetleyen zaman çizelgesi,
kentin deniz ve limanla olan ilişkisine dair belli
başlı dönüşüm ve kırılmalara işaret ediyor.
Liman sergisi kataloğu küratörlerin
kaleminden serginin kavramsal çerçevesini
anlatan yazıların yanı sıra sergideki sanatçılar
ve yapıtlarla ilgili metin, alıntı, fotoğraf ve
görseller sunuyor. 28 Ocak’ta başlayan sergi 4
Haziran’a kadar açık kalacak.

Ünlü bale
topluluğu
geliyor
Dünyaca ünlü bale topluluğu Saint
Petersburg Ballet Theatre (SPBT) yeniden İstanbul’a geliyor. Irina Koleniskova’nın baş balerin
olarak yer aldığı Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel
gösterileri ile yeniden 9-12 Mart tarihlerinde
kültür ve sanatın merkezi TİM Show Center’da
sanatseverlerle buluşacak.
1994 yılında Konstantin Tachkin tarafından kurulan Saint Petersburg Bale Topluluğu, 6

kıtada yılda 200’den fazla gösteriye imza attı.
Londra’daki ünlü Coliseum ve Royal Albert Hall,
Paris’teki Champs-Elysées Théatre, Tokyo’daki
Bunkamura Hall, Taipei ve Pekin’deki Ulusal

Oda müziği festivali
Camerata Trajectina

romantik ve modern müziğin birbirinden seçkin eserlerine yer verecek.
Efsanevi Berlin Filarmoni Orkestrası’nın solistleri ve dünyanın pek
çok ünlü salonunda konserler veren
piyanist Özgür Aydın, Hollanda’nın en
başarılı eski müzik topluluklarından
Camerata Trajectina, festivale Budapeşte’den katılan farklı ikili Duo Laudate, ülkemizin geleceği parlak oda
müziği topluluklarından Mimar Sinan
Kontrbas Quartet ve repertuvarıyla
göz kamaştıran Camerata Trajectina
İstanbul Brass Ensemble festivalin bu
seneki seçkin toplulukları…

Nazım Hikmet’in
eseri sahnede
Tiyatroadam’ın merakla beklenen yeni oyunu Nazım Hikmet’in
çarpıcı eseri ‘İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?’ Emrah Eren rejisi
ve Tiyatroadam tarzıyla sahneye geliyor. Oyun, şubat ayında Ortaköy
Afife Jale Sahnesi’nde sergileniyor.
Olay Rusya’da geçer. Bir taşra kasabasında... Her şeyden
önce yani insanlara kağıtlardan çok inanan kasabanın en sorumlu
mevki sahibi amiridir, Petrof. Dürüst, yardım sever, iyi bir insandır.
Bütün kasaba onu seviyor saygı duyuyordur. Peki ya otorite? Otorite
sahibi midir? Erdemleri ve otoritesi arasında sıkışmış bir insanın her
çağda karşılaşılan, çok
tanıdık, hatta başımıza
gelebilecek değişiminin,
dönüşümünün yarı tatlı
öyküsüdür bu...
Trajik, komik,
hipnotik bir öykü...Peki
ama bu öyküde ‘İvan
İvanoviç Var mıydı, Yok
muydu?’

K Ü LT Ü R S A N AT

Opus Amadeus Oda Müziği
Festivali, 6-28 Şubat 2017 tarihleri
arasında İstanbullularla buluşuyor.
Festival, bu yıl da geniş repertuvarıyla oda müziğinin birbirinden
güzel eserlerini  Grand Pera Emek
Sahnesi ve Grand Pera Serkil Doryan,
Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet
Kültür Merkezi, Surp Levon Ermeni
Katolik Kilisesi ve Aşkenaz Sinagogu’nda İstanbullu müzikseverlerle
buluşturacak.
Festival, Avrupa ve Türkiye’nin
başarılı ve ünlü müzisyenlerinin
icralarıyla rönesans, barok, klasik,

Tiyatrolar gibi dünyanın en prestijli salonlarında
gösteri yaparak dünya basınının ilgi odağı
haline gelen topluluk, İstanbul’da da TİM Show
Center’da baleseverlerin karşısına çıkacak.
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John Wick 2

Tür: Aksiyon
Yönetmen: Chad Stahelski
Oyuncular: Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne

Emekliye ayrılmış olan John Wick can yoldaşı köpeğiyle
sakin bir hayat sürmektedir. Ancak başına gelen kimi olaylar
onu bir kez daha suç dünyasına iter. Bu kez bu uğurda Roma
sokaklarını karışlaması gerekecektir... Başarılı aksiyon filmi
John Wick’in devam filmi olacak John Wick’in yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyor. Filmin başrolünde yine Keanu
Reeves’i izleyeceğiz. Filmin kadrosunda Ruby Rose, Bridget
Moynahan, Ian McShane, Peter Stormare, Laurence Fishburne,
John Leguizamo ve Common gibi isimler de yer alıyor.

Çalgı Çengi: İkimiz
Tür: Komedi
Yönetmen: Selçuk Aydemir
Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Bora Akkaş, Cahit Gök

Olanlar Oldu
SİNEMA-DVD

Tür: Komedi
Yönetmen: Hakan Algül
Oyuncular: Ata Demirer, Ülkü Duru, Tuvana Türkay

Altı yıl önce bulaştıkları mafya tarafından resmi düğün şarkıcılığı görevi
icra ettirilen Salih ve Gürkan’ın tehlike ve eğlence dolu maceraları devam
ediyor. ‘Çalgı Çengi İkimiz’de sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak
isteyen Salih ve kuzeni Gürkan’a bunu gerçekleştirmeleri için tek bir şart
sunulur. Gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları emredilen ikilinin
başına hiç beklenmedik ve birbirinden ilginç olaylar gelecektir.
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Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege’nin bir kıyı kasabasında
birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli
Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen
Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada
mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in yaptığı mavi turda
olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır ve ikili arasında
önüne geçilemez bir çekim başlar. Ancak Aslı, Döndü Hanım’ın ideal
gelini olabilecek midir? Mehtap’ın babası İbrahim’in sinsi planları da
Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır.

Karanlığın Elli Tonu
Tür: Drama, Romantik
Yönetmen: James Foley
Oyuncular: Dakota Johnson, Jamie Dornan,
Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Bella Heathcote
Yara almış olan Christian Grey, tedbirli Ana
Steele’in hayatına geri dönmesi için çabalarken,
Ana Steele ona bir şans daha vermeden önce bir
anlaşma yapmak ister. İkili güven oluşturmaya

ve dengeyi bulmaya başlarken Christian’ın
geçmişindeki karanlık figürler, çiftin birlikte bir
gelecek kurma umutlarını yok etmeye kararlı bir
şekilde etraflarını sarar.

DVD SEPETİ
lThe Godfather
Coppola Restoration
American Film Enstitüsü tarafından
Amerikan film tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen Francis
Ford Coppola’nın epik başyapıtı
Baba, Marlon Brando’nun Oscar’lık

performansı eşliğinde Corleone
ailesinin hikayesini anlatıyor. Baba,
Amerika’nın rüşvet, aldatma ve
ihanetlerde dolu savaş sonrası döneminde hayatta kalmaya çalışan
Sicilyalı bir ailenin şiddet dolu ve
soğuk kanlı portresini ustalıkla
çiziyor...

l Boleyn Kızı

l Anna Karenina
Akademi Ödülü adaylığı bulunan Keira Knightley ve sevilen yönetmen Joe
Wright’ı Aşk ve Gurur ve Kefaret filmlerinden sonra üçüncü kez bir araya
getiren bu destansı aşk hikâyesi, Leo Tolstoy’un ölümsüz romanından Akademi Ödüllü Tom Stoppard tarafından uyarlandı. Bir insanın kalbinde aşka
ayrılan yeri keşfetmeye çalışan bu güçlü öyküde Anna kendi mutluluğunu
ve evliliğini sorgulamaya başladıkça hayatı baştan aşağı değişiyor.

SİNEMA-DVD

Tarihi roman yazarı Philippa Gregory’nin çok
satan romanından uyarlanan TV filmi, DVD
baskısıyla
izleyicilerle buluşuyor. Film,
ablası Anne ile
evlenmeden
önce Kral 8.
Henry’nin
metresi
olan Mary
Boleyn’in az
bilinen hikayesini anlatıyor.
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Gözler Anayasa
referandumunda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
başkanlık sistemini getirmeyi öngören Anayasa
değişikliğini onayladı. Türkiye’de seçmenler,
anayasal düzenlemelere ilişkin yedinci kez
yapılacak halk oylamasında sandık başına
gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden
yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 6771 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u,
Anayasanın 175’inci maddesinin dördüncü

fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere
yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir” denildi.
YSK’nin hazırladığı referandum
takvimi Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında
yayımlandı. Buna göre referandum süreci 16
Şubat Perşembe günü başladı. Yurt içi ve yurt
dışı seçmen kütükleri 10 Mart 2017 Cuma
günü kesinleşecek. Yurt dışındaki vatandaşlar
oylarını 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında

verecek yurt dışı seçmenlere, 57 ülke 119
temsilcilik ve 32 gümrük kapısında kurulacak
sandıklarda oy kullandırılması planlanıyor.
Türkiye için referandum tarihi ise 16 Nisan.
Halk oylamasında ‘Türkiye Cumhuriyeti Yüksek
Seçim Kurulu’ filigranlı sarı renkteki zarflar
ve beyaz renk üstünde ‘Evet’, kahverengi
renk üstünde ‘Hayır’ ibareleri bulunan iki ayrı
renkten oluşan birleşik oy pusulaları ile ‘Tercih’
mührü kullanılacak.

62. GÜN

Bir köprü de Çanakkale Boğazı’na
Çanakkale 1915’in temel atma tarihi belli oldu. Lapseki (Anadolu)-Gelibolu (Trakya) arasında inşa edilecek 2 bin 23 metre ortak açıklık,
toplam 3 bin 623 metre uzunluğuyla şu anda Japonya’daki Akashio köprüsünün unvanını elinden alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temeli
18 Mart 2017’de atılacak. Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, “Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nce
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale
(Çanakkale 1915 Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında
istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek. Söz konusu
kesimin belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı
gerçekleştirilecek. Sözleşme süresi sonunda ise otoyolun her türlü borç ve
taahhütlerden arınmış şekilde bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve
bedelsiz olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devredilecek” denildi.
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‘Kuyu’nun
mucize kurtuluşu
İstanbul’da Beykoz’un Dereseki Köyü’nde 70 metre derinliğindeki sondaj
kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı. Yaklaşık 30 santimetre çapında 70 metre
derinliğindeki kuyuya düşen köpeği kurtarmak için ekipler 10 gün boyunca çaba sarf
etti. Sondaj kuyusuna düşen köpeği kurtarmak için zor hava şartlarına rağmen itfaiye
ekipleri, AFAD, veterinerler ile hayvan severler seferber olmuştu. Kurtarılan köpeğe
‘Kuyu’  ismi verildi.

GIRGIR dergisi
kapatıldı
Son sayısında yayınladığı bir karikatürle kamuoyunda büyük tepki toplayan Gırgır Dergisi, yayıncı şirket
tarafından kapatıldı. Mizah dergisi Gırgır’ın yöneticileri
hakkında ‘Halkın bir kesimi benimsediği dini değerleri
aşağılamak’ suçu kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Türkiye’nin en eski mizah dergilerinden biri olan dergi
artık satılmayacak.

Koruma altındaki
209 kelaynak doğada
62. GÜN

Şanlıurfa’da nesli tükenmek üzere olan 209 kelaynak üremeleri yapılan
istasyondan doğaya bırakıldı. Dünyada Fas ve Türkiye’de, küçük bir grubu da
Suriye’de bulunan kelaynaklar, 1977 yıllından beri Birecik ilçesinde Fırat Nehri
kenarında bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Kelaynak Üreme
İstasyonu’nda koruma altında tutuluyor. Şubat-Mart aylarında üreme dönemi olan
kelaynaklar, kafesten çıkarılarak üremeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için
doğaya bırakılıyor. Yılda bir defa yumurtlayan ve 1 ile 3 arasında yumurta için
kuluçkaya yatan kelaynakların kuluçka süresi 4 hafta sürüyor.
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Huzursuzluk

l Yazar: Zülfü Livaneli l Yayınevi : Doğan Kitap
l Sayfa Sayısı: 160 İstanbul’un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk

arkadaşı Hüseyin’in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin’e gider. Onun, önce sevdaya
sonra ölüme yazılmış, Mardin’de başlayıp Amerika’da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece âdeta bir
girdabın içine çekilir, tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer. Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde
çok sevdiği bir diken var. Deve dikeni yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikeninkiyle karışınca bu devenin
daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir türlü kendi kanına doyamaz… Ortadoğu’nun âdeti budur, tarih boyunca birbirini öldürür ama aslında kendini öldürdüğünü anlamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur. Mardinli
Hüseyin ile IŞİD zulmünü misliyle yaşamış Ezidi kızı Meleknaz’ın ve kelamın çocuklarının hikâyesi... Livaneli,
okuru sevda ile acının iç içe geçtiği bir Ortadoğu gerçeğiyle buluşturuyor.

l  Huzursuzluk
l   Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
l   Geliştiren Anne-Baba
l   Zamanın Kısa Tarihi
l   Aeden - Bir Dünya Hikayesi
l   Kanadı Kırık Kuşlar
l   Alex de Souza
l   Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
l   Kürk Mantolu Madonna
l   Olağanüstü Bir Gece

Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
l Yazar:  Stefan Zweig Çevirmen: Ahmet Cemal
l Yayınevi : İş Bankası Kültür Yayınları l Sayfa Sayısı: 68

Stefan Zweig Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Briefeiner Unbekannten) adlı uzun
öyküsünü 1920’li yılların ilk yarısında kaleme aldı. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu’nun kadın kahramanını sadece uzun bir mektubun yazarı olarak tanıyoruz.
Kadının hayatı boyunca sevmiş olduğu erkek için kaleme aldığı bu mektubun
“gönderen”inin adı yoktur. Mektubun başında tek bir hitap vardır: “Sana, beni
asla tanımamış olan sana”. Kadın büyük tutkusunu hep bir “bilinmeyen” olarak
yani tek başına yaşamaya razıdır, bu aşk öyküsünde “taraflar” değil, sadece tek
bir “taraf” vardır. Böylesine, gerçek anlamda aşk denilebilir mi? Zweig okurunu, bir kez daha, insan
psikolojisinde eşine pek rastlanmayan bir yolculuğa davet ediyor. Bu yeni yolculuğun sonunda “mutlak aşk” kavramının şimdiye kadar bilinmeyen kıyılarına varmayı amaçlamış olması da bir ihtimal!

Geliştiren Anne-Baba

KİTAP

l Yazar: Doğan Cüceloğlu l Yayınevi : Remzi Kitabevi
l Sayfa Sayısı: 192 Yetişen her yeni kuşakla birlikte, onları yetiştiren

anne-babalardan da beklentiler artıyor. Toplumun gelişmesi için öncelikle ailede
demokratik bir yapı kurulması şart. Bunun yolu da, anne ve babaların geçmişten gelen korku kültürü kalıplarından kurtulmaları ve onur eşitliğine inanan
sağlıklı gelişmiş bireyler yetiştirmeleri... Geliştiren Anne-Baba olmak için
kendimizi ve çocuğumuzu tanımamız, beklentilerimizi, niyetimizi keşfetmemiz; değerlerimizi ve aile ilişkimizi sağlıklı tutmamız önemli. Bilen, anlayan,
seven gözlerle yaşama bakmak kendi elimizde… Güler yüzlü, sakin, güvenen, hayata, ailesine
şükür duygusu içinde bakan bir anne, bir baba olmak çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük
armağandır. Çocuklar böyle bir armağanı hak ediyorlar. Çocuğunuz bir kez çocukluk yaşayacak; bu
dönemi onunla doya doya yaşayın.
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ŞİİR
ELDE VAR HÜZÜN
söyleşir
evvelce biz bu tenhalarda
ziyade gülüşürdük
pır pır yaldızlanırdı kanatları kahkaha kuşlarının
ne meseller söylenirdi mercan koz nargileler
zamanlar değişti
ayrılık girdi araya
hicrana düştük bugün
ah nerde gençliğimiz
sahilde savruluşları başıboş dalgaların
yeri göğü çınlatan tumturaklı gazeller
elde var hüzün
o şehrayin fakat çıkar mı akıldan
çarkıfeleklerin renk renk geceye dağılması
sırılsıklam aşık incesaz
kadehlerin mehtaba kaldırılması
adeta düğün
hayat zamanda iz bırakmaz
bir boşluğa düşersin bir boşluktan
birikip yeniden sıçramak için
elde var hüzün

ATTİLA İLHAN

l  Remzi Kitabevi-D&R

EN ÇOK SATANLAR

Zamanın Kısa Tarihi

l Yazar: Stephen Hawking l Yayınevi : Alfa
Yayıncılık l Sayfa Sayısı: 255 Zamanın Kısa Tarihi

1988 yılındaki ilk basımından bu yana geçen yıllar içerisinde
bilimsel yazın alanında bir başyapıt konumu kazandı. Kırk dile çevrildi ve
dokuz milyonun üzerinde baskı yaparak dev bir uluslararası ün kazandı.
Kitap o dönemde evrenin doğası hakkında öğrendiğimiz en son bilgiler
göz önüne alınarak yazılmıştı, öte yandan o günden bu güne hem
atom-altı dünyanın hem de büyük ölçekte evrenin gözlem teknolojilerinde olağanüstü ilerlemeler yaşandı. Bu yeni gözlemler Profesör
Hawking’in kitabın ilk baskısında yaptığı kuramsal öngörülerin çoğunu
doğrulayan nitelikteydi. Bu gözlemlere, evrenin başlangıcından 300.000
yıl sonrasını araştıran ve Hawking’in varlığını ileri sürdüğü uzay zaman
dokusundaki kırışıklıkları tespit eden Kozmik Ardalan Kâşifi COBE uydusunun son bulguları da dahildir.
Kaleme aldığı özgün metne kendisinin son araştırmasından ve en
son gözlemlerden edindiğimiz yeni bilgileri katma arzusuyla Hawking,
kitabının elinizdeki son baskısı için yeni bir önsöz yazmakla kalmadı,
aynı zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğuyla ilgili çok etkileyici
yepyeni bir bölüm kaleme alarak kitabını güncelledi.

Kanadı Kırık
Kuşlar
l Yazar: Ayşe Kulin
l Yayınevi : Everest Yayınları l Sayfa

Sayısı: 392 1930’ların Almanyası... Nazilerin baskısından bunalan
Yahudi asıllı tıp doktoru Gerhard Schlimann, çemberin yeterince daraldığını, kendisi ve ailesi için tek çarenin kaldığını hisseder: Kaçmak...  
Ancak işsizliğin, savaşın habercisi toplumsal karmaşaların ve her yere
yayılan ayrımcılığın cenderesindeki bir dünyada insanca yaşanacak
bir yer bulmak hiç de kolay değildir. Zira Gerhard Schlimann ve diğer
Yahudilere sözüm ona gelişmiş ülkeler bir bir sırt çevirirken, bir tek
Avrupa’nın kıyısındaki genç bir Müslüman ülke kucak açar: Türkiye
Cumhuriyeti...
Ayşe Kulin, Kanadı Kırık Kuşlar’da 1930’ların Almanya’sından
2000’lerin Türkiye’sine uzanan bir ailenin dört kuşaklık hikâyesini
anlatıyor bizlere. Sıradışı, güçlü, coşkulu, inançlı kadınların hikâyesi bu
aynı zamanda. Elsa, Suzan, Sude ve Esra kendi sancıları ve değişimlerini vatanlarının çalkantıları ile iç içe yaşıyorlar. Kanadı Kırık Kuşlar,
vatanı sevgi olan herkesin kalbine değecek...

ÇOCUKLARA KİTAPLAR
Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor      Genç Prens’in Dönüşü
Yazar: A.G Roemmers
Yayınevi: Timaş Yayınları
Sayfa Sayısı: 128
Patagonya’nın çorak topraklarında yalnız başına arabasıyla
seyahat eden bir adam, yolda yardıma ihtiyacı olan bir
gençle karşılaşır. Adam, genci arabasına alır ve birlikte
seyahat etmeye başlarlar. Birbirinden çok farklı hayatlara ve
karakterlere sahip iki kahramanımız, yol boyunca hayat ve
insanlık üzerine derinlikli sohbetler gerçekleştirir, hikâyelerini
paylaşırlar. Kahramanlar için bir manevi yolculuğa dönüşen bu seyahatte paylaştıkları kalp kırıkları, mutlulukları,
inançları, çocukluktan olgunluğa attıkları adımlar, vicdani sorgulamaları, coşkuları; okuyan
herkese yeni kapılar açacak öğütler taşıyor. Uluslararası bestseller Genç Prens’in Dönüşü,
modern zamanlarda yitirdiklerimize vurgu yapan, sevginin gücüne ve mucizelere inancımızı
tazeleyen bir kitap: Herkes içindeki Prens’i keşfedebilsin, kalbini hayata açabilsin diye...

KİTAP

Yazar: Sara Şahinkanat
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 36
Yavru ahtapot Nino, ahtapot olmaktan hiç memnun değil. Her sabah
sekiz kollu kazağını giymek, sekiz
eldiven takmak ve sekiz kolunun
sebep olduğu karmaşayla uğraşmak
onun canını çok sıkıyor. Annesi, bu
durumun geçici olduğunu, büyüdükçe
ahtapot olmayı çok seveceğini söylüyor ama söyledikleri Nino’yu rahatlatmaya yetmiyor. Bakalım
bir sabah okul yolunda yaşadıkları Nino’nun ahtapot olmayı
sevmesini sağlayabilecek mi?
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Akıllı termostatlar kış
aylarında hem evinizin
ısısını kontrol etmenizi
hem de ısınma
faturanızı düşürmenizi
sağlıyor. Yerli örnekleri
de bulunan cihazlar
yüzde 20-40 oranında
faturadan tasarruf vaat
ediyorlar.

Sıcak sıcak teknoloji

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Kış deyince herkes sıcak bir ev hayal
eder. Isı kullanımı en had safhaya çıkar ve
faturalar da bir hayli yükselir. Hem evleri daha
çok ısıtmak hem de tasarruf sağlamak için
yeni çözümler geliştiriliyor. Akıllı termostatlar
bunlar arasında. Nesnelerin interneti programını kullanan akıllı termostatlar özel ısıtma
programlarına sahip. Akıllı telefondan kontrol
edilebiliyorlar. İstediğiniz oda sıcaklığına veya
eve gidiş saatlerinize göre ayarlayabilirsiniz.
Doğalgaz faturanızı da yüzde 20-40 arasında
düşürmeyi vaat ediyorlar.
COSA: Yerli bir uygulama. Nuvia
firması tarafından İTÜ Arı Teknokent’te
geliştirildi. Hem klima hem de kombiler için
kullanılabiliyor. Her ikisinin de kullanımında
yüzde 40’a kadar tasarruf sağlıyor. Akıllı
algoritmalarla mekanların ısınma ve soğuma
sürelerini öğreniyor. Akıllı telefonlar üzerinden,
kolay kullanıma sahip bir mobil uygulama ile
yönetiliyor. Kullanıcıların evlerini kolaylıkla
istedikleri ısı derecesine ayarlayabilecekleri
‘Ev’, ‘Uyku’, ‘Dışarı’ gibi seçeneklere sahip.
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NEST: Akıllı termostatın öncüsü bir
marka. 2011 yılında tanıtıldı. Tony Fadell’in
geliştirdiği ürün Google tarafından da satın
alınınca büyük ivme kazandı. Artık daha
güzel bir gösterge ekranı var. Sevdiğiniz
dereceyi öğrenip ona göre bir ısınma programı
ayarlıyor. Sezona göre ayar yapıyor. Bir hafta
kullandıktan sonra sizin alışkanlıklarınıza göre
program hazırlıyor. Mobil uygulamayla da
uzaktan kontrol edilebiliyor.

MOBİL KONTROL DE VAR
HONEYWELL: Bu alanda dijital termostat, internet ağ geçidi ve modülden oluşan
bu cihaz. Piyasadaki birçok kombi markasıyla

uyumlu. Mobil uygulama
ve termostatı çevirerek
kontrol edilebiliyor. Evinizin bir haftalık ısınma
programını saat saat
ayarlamanızı sağlıyor.
Mobil uygulamasını
indirerek cep telefonu
üzerinden kontrol etmeniz mümkün. Nesnelerin
interneti platformuyla
çalışıyor ve ısıtma sisteminizin hayatınıza
uymasını sağlıyor.
MİGO: Demirdöküm’ün kendi
kombileri için geliştirdiği bir akıllı termostat.
Migo, tek elle kullanılabilen kompakt tasarımı
ve kablosuz kontrol özelliğine sahip. Nitromix
ve Demirdöküm’ün satışa sunacağı yeni kombileri ile uyumlu olarak çalışıyor. Migo, sadece
verilen komutlarla hareket etmeyip, kullanıcı
alışkanlıklarını takip ediyor. Ev ve su sıcaklığını
kendiliğinden optimize ediyor. İnternetten aldığı anlık bilgilerle dış hava sıcaklığının artması
ya da azalması durumunda ortam sıcaklığına
otomatik müdahale ediyor.

SHINE LITE TÜRKİYE’DE

Alcatel Shine Lite, tasarımı, parmak izi sensörü ve eğlenceli fotoğraf
uygulamaları gibi önemli teknik özellikleri bir araya getiriyor. Raflarda
yerini alan telefon, dayanıklı metal bir çerçeveye sahip. 5 inç’lik ekran
boyutu bulunan telefonda 16 GB dahili ve 256 GB artırılabilir hafıza var.
13 MP arka ve 5 MP ön kamera çözünürlüğü olan cepte, 1.3 Gigahertz işlemci, Android 6.0 işletim sistemi bulunuyor. 2 GB Ram’i ve 2460 mAh’lık
pili var. Faceshow özelliği özçekimleri kısa sekanslarda bir araya getirerek
ilginç videolar oluşturuyor. Splitcatcher işlevi ise kullanıcıların farklı parçalardan güzel fotoğraf kolajları oluşturmalarını sağlıyor. Alcatel’e özgü
Gesture Shot özelliğine de sahip. Bu özellik sayesinde kullanıcı ‘V’ işaretini
yaparak anında fotoğraf çekebiliyor.

KABLOSUZ
KLAVYE VE MOUSE

GALAXY A SERİSİ GELDİ
Samsung’un 5.7 inç A7, 5.2 inç A5 ve 4.7 inç
A3 akıllı telefonlarının yer aldığı yeni Galaxy A serisi
Türkiye’de satışa sunuldu. A Serisi, premium metal
çerçeve ve 3D cam arka yüzeye sahip. Şık kamerası
ve ana menü tuşu sayesinde yeni Galaxy A serisi
daha rahat bir tutuş ve kullanım tecrübesi yaşatıyor.
Siyah gökyüzü, altın kum, mavi sis ve şeftali bulutu
olmak üzere dört farklı renk seçeneği var. 16 MP
geliştirilmiş ön ve arka kameraları ile artık önemli
anlar daha kaliteli bir şekilde fotoğraflanabilecek.
Otomatik odaklama özelliği ise, kaymaların önüne
geçerek loş ışıkta bile canlı, net fotoğraflar ve selfie’ler çekmenize imkan tanıyacak. A7’nin satış fiyatı
2 bin 499 TL, A5’in 2.199 TL, A3’ün ise 1699 TL.

Mobil aksesuar markası SBS, oyun severler için özel
olarak geliştirdiği stereo oyuncu kulaklığı piyasaya sundu. DJ
Game, tasarımı ile ilk bakışta dikkat çekiyor. Kulağı tamamen
kapatan kapsülleri ile oyunun seslerini izole bir biçimde aktaran kulaklık 3.5 mm’lik girişi ile piyasadaki mobil cihazların
büyük bir çoğunluğu ile birlikte kullanılabiliyor. 1.6 metre
uzunluğundaki kablosu ile hareket özgürlüğü sağlayan ürünün
dahili mikrofonu da bulunuyor. Ürün internet sitelerinden,
Turkcell mağazalarından ve Media Markt üzerinden satışa
sunuldu. Fiyatı ise 139 TL olarak açıklandı.

TEKNO-YAŞAM

OYUNCULARA ÖZEL KULAKLIK

Logitech, aynı anda
bilgisayar, akıllı telefon ve
tabletle kullanılabilen tam
donanımlı MK850 Performance
kablosuz klavye ve mouse
setini teknoloji meraklılarının
beğenisine sunuyor. Easy-Switch
teknolojisine sahip ürünler,
bir tuşa dokunarak üç cihaz
arasında kolayca geçiş yapma
imkânı tanıyor. DuoLink yazılımıyla çalışan MK850 klavye
ve mouse’un yastıklı avuç içi
desteği, bileği yormayan rahat
bir yazım pozisyonu sağlarken,
klavyenin ayarlanabilir ayakları
farklı kullanım yüksekliklerine
olanak tanıyor. Windows, Mac
veya Chrome OS bilgisayarda,
Android ve iOS mobil cihazlarda
kolayca çalışıyor. USB veya
bluetooth Smart ile bilgisayar,
telefon veya tabletlerle rahatça
eşleşiyor. Setin fiyatı 129 TL
olarak belirlendi.
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KİMSEYİ
İLGİLENDİRMEZ
Sinyal vermeden sağa dönüş yapan
kadını polis durdurur.
- Hanımefendi neden dönüş yaparken
sinyal vermiyorsunuz?
Kadının cevabı polisi şok eder:
- Benim nereye gideceğim kimseyi
ilgilendirmez.

MİZAH

EN CESUR KİM?

Komutanlar arasında kimin askeri daha
cesur yarışması varmış.
Karacı komutan: - Oğlum şu tankın
altına atla, demiş. Asker atlamış ölmüş.
Havacı  komutan:- Oğlum su uçaktan
betona paraşütsüz atla, demiş. Asker ölmüş.
Denizci komutan: - Oğlum su geminin
altına atla!
Asker:- Yok yaa, atlamıyorum lan,
demiş.
Denizci komutanı diğer komutanlara
dönüp:- Bakın benim askerim daha cesur,
komutanına karşı gelip bir de üstüne ‘lan’
diyor!!
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YARATICI AVUKAT

Avukat hırsızlıkla suçlanan müvekkilini
yaratıcı bir savunma ile hapisten kurtarmak
ister. Avukat yargıca hitaben:
- Müvekkilim, arabanın camından içeri
sadece kolunu sokup çantayı almıştır. Müvekkilimin kolu, müvekkilimin bizzat kendisi değildir.
Sadece bir kol tarafından işlenen bir suç için
niye bütün bir kişiyi cezalandırıyorsunuz, der.

Yargıç, gülümseyerek:
- Peki o zaman aynı mantıkla gidiyorum
ve müvekkilinizin kolunu 1 yıl hapse mahkum
ediyorum. Müvekkiliniz isterse ona eşlik
edebilir.
Müvekkil gülümser. Avukatın yardımıyla
müvekkilin takma kolunu çıkartırlar ve dönüp
giderler...

EŞEKLİĞİN DERECESİ

Eşeğin biri ormanda hiç durmadan anırıyormuş. Bütün hayvanlar: - Yeter artık yahu,
kafamız şişti, demişler. Eşek: - Size ne be, diye
diklenmiş. ‘Benim keyfime kim karışır?’
Ve yine başlamış anırmaya. Diğer
hayvanlar eşeğin nasıl eşek olduğunu bildikleri
için.
‘Aman çirkefe taş atmayın, üzerinize

sıçrar’ diyerek mecburen tahammül ediyorlarmış. Bir gün kral aslan ormana gelmiş. Bakmış
eşek anırıyor. Bir kükremiş, eşek sus pus...
Beygir yavaşça eşeğin yanına gitmiş: Hadi, anırsana.
Eşek: - Yoo, diye cevap vermiş. Her ne
kadar eşeksem de o kadar eşek değilim. Benim
eşekliğim buraya kadar...

SAATİNİZ KAÇ?

Akıl hastanesine ziyarete giden adam
bahçede güzel havanın tadını çıkaran birine:
- Saatiniz kaç? diye sordu. Adam içeri gidip,
kağıt, pergel, gönye, kalem ve cetvel getirdi.
Büyük titizlikle gölgeyi ölçüp hesaplar yaptıktan

sonra: - Saat tam dördü beş geçiyor, dedi.
Ziyaretçi: - Muazzam! Sizi tebrik ederim
ama güneşsiz bir havada gölgeyi ölçemezsiniz, o
zaman ne yaparsınız?
- O zaman da saatime bakarım, dedi.

TEMEL VE CİN
Bir Fransız, bir İngiliz ve bir de Temel bir gemi kazasından
sonra ıssız bir adaya çıkarlar. İngiliz kumsalda bir lamba bulur.
Fransız bunun Alaaddin’in sihirli lambası olabileceğini söyler ve
lambayı ovuşturur. Gerçekten de lambadan bir cin çıkar.
- Ne dilerseniz dileyin benden, der.
İngiliz:- Ben ailemin yanına İngiltere’ye gitmek istiyorum,
der. Cin isteği yerine getirir. Sıra Fransız’a gelir. O da ailesinin
yanına Fransa’ya gitmek ister. Onun isteği de yerine gelir. Sıra
Temel’dedir.  Temel biraz düşünür. Cin çabuk olmasını söyler.
Temel etrafına bakar ve cine dileğini söyler.
- Arkadaşlarım da gitti ben bu ıssız adada yalnız kaldım
onun için arkadaşlarımı geri getirmeni istiyorum.

PARA İSTEME YÖNTEMİ
İki ev kadını sohbet ederlerken konu kocalarına gelmiş:
- Kocan sana para verir mi?
- Elbette verir canım!
- Nasıl para alırsın kocandan? Söyle de ben de öğreneyim
yolunu.
- Çok kolay, sadece arada bir annemin evine döneceğimi
söylüyorum.
- Eee?
- Hemen çıkarıp yol parasını veriyor!

Cevaplar

Ahmet’le annesi yürüyorlarmış. Ahmet yerde bir para
bulmuş. Annesine: - Anneciğim yerdeki parayı alabilir miyim?
diye sormuş. Annesi de:- Oğlum yerdeki şeyler alınmaz, demiş.
Biraz daha yürümüşler. Ahmet yerde bir kalem bulmuş. Annesine: - Yerdeki kalemi alabilir miyim? diye sormuş. Annesi: - Hayır
oğlum yerdeki şeyler alınmaz, demiş. Biraz daha yürümüşler. Bir
süre sonra annesi yere düşmüş. Oğluna: -Oğlum beni kaldırsana,
demiş. Ahmet: -Hayır anne yerdeki şeyler alınmaz, demiş...

6-Çilek
7-Anahtar
8-Boynuz
9-Turp

YERDEKİ ŞEYLER ALINMAZ

1-Ekmek
2-Mum
3-Kitap
4-Uçak

l Bir balina yavrusuna günde yaklaşık 90 litre
süt verir.
l Normal bir insan hayatı boyunca ortalama 22
kilogram deri kaybetmektedir.
l Bütün gece uyanık kalmak, fazladan 161
kalori yakmanızı sağlar.
l Kadınlar erkeklere oranla iki kat fazla göz
kırpar.
l İnsan birinin yüzünü hatırlamak için beyninin
sağ tarafını kullanır.
l Yapılan beden dili araştırmasına göre konuştuğunuz insan ayakları çaprazlama şekilde
oturuyorsa sizi dinlemiyordur.
l Bir insanın su ve yemek olmadan yaşayabildiği
en uzun süre 18 gündür.
l Kafamız bir yere vurduğunda beynimizdeki bin
hücre ölür. Bin hücrenin geri gelmesi için altı gün
beklemek gerekir.
l Yeni Zelanda’dan İngiltere’ye uçakla getirilen
bir tane kivi, atmosfere kendi ağırlığının 5 katı
sera gazı salıyor.
l Gagalı balinalar nefeslerini 2 saat tutabilirler.
l Ördekler zeytinden nefret eder.
l Kediler şeker tadını ayırt edemezler.
l Atlar bir ay ayakta kalabilir.
l Dünyadaki en güzel gözlü hayvan eşektir.
l Her insanın baş parmağı ile burnu aynı
boydadır.
l İnsanların yüzde 90’ı uyumadan önce kafalarında senaryo yazar.
l Ananas aslında bir meyve değildir ve tarlada
yetişir.
l Portakal kabuğunda yanıcı gaz bulunur.
l Bir kaktüs hayatı boyunca bir litre suyla yaşar.
l Patates, elma ve soğanın tadı aynıdır sadece
kokusu farklıdır.
l Ahtapotların üç kalbi vardır.

10-Televizyon

İLGİNÇ VE ŞAŞIRTICI
BİLGİLER...

1-Fırında pişer mideye düşer
2-Bize ışık verir biraz sonra erir
3-İki kapaklı içinde bilgi saklı
4-Kocaman kanatlı şimdi yerden kalktı
5-Kulağını büktükçe ağzı sulanır
6-Alçacık dalı yemesi ballı
7-Hem açar hem de kapar
8-Yaş ağaca kuru budak
9-Yeraltında kırmızı pancar
10-Küçük kare kutu içinde insan dolu

5-Musluk

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

ÇOCUK
BİLMECELERİ

SUDAKİ AYAKLAR
Bir gün dere kenarında beş çocuk ayaklarını suya sokmuş oyun oynuyorlarmış.
Nasrettin Hoca da oradan geçiyormuş.
Çocuklar Hocayı görünce canları takılmak
istemiş:
- Hocam! demişler.
Ayaklarımız suyun
içinde birbirine
karıştı. Hangisinin
kime ait olduğunu
bulamıyoruz. Bize
yardım eder misin?
Hoca oralardan bir
değnek bulmuş ve çocukların ayaklarına
hafifçe vurmaya başlayınca çocuklar
hemen ayaklarını çekmişler. Hoca da
gülümseyerek:
- İşte ayaklarınızı buldunuz çocuklar
demiş.
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SOLDAN SAĞA
1. Yasa dışı, gizlice yapılan küçük konut – Dünyanın uydusu. 2. Yapıt –
Afrika’da bir ülke. 3. “… Yılmaz” (komedyen) – Rüzgar – Küçük yayık. 4.
Kuran’da bir sure – Çocukları uyutmak için söylenen ezgi. 5. Letonya
parası – Bir nota – Söz. 6. Tümör – Göğüs – Limonluk. 7. Latife – Hatıra
– Eksiksiz. 8. İstek, arzu – Beddua – Uzunçaların kısa yazılışı – Bir nota.
9. Yerfıstığı – Büyük ve süslü çadır. 10. Görecelik – İlaç. 11. Devlet gelir
ve giderlerini yöneten kuruluş – Edebiyatın bir dalı. 12. İki tarla arasındaki sınır – Evet anlamında bir ünlem – Gemilerde bulundurulan sandal. 13. Sonu olmayan, ebedi – Lahza. 14. İhsan Oktay Anar’ın bir
romanı – Milli. 15. Lezzet – Mısır’ın plaka işareti – Dağda yaşayan ve
geçimini odun satarak sağlayan kimse.

1. Meşe ağacının meyvesi, palamut – Gökkuşağı. 2. Osman Gazi’nin kayınpederi – Bayrak. 3. Yeşile çalan açık sarı – Yüce. 4. Yapma, etme – Pamuktan
düz dokuma. 5. Asur’un başkenti – “Kendi kendine” anlamı veren önek. 6.
Arseniğin simgesi – Yuva – Tahılın tarladaki adı. 7. Düzyazı – Polis sopası –
Sodyumun simgesi. 8. Kız oğlan kız – Dahil. 9. Bir mastar eki – İtalya’da bir
kent. 10. Allah’ın buyruklarını yerine getirme – Az önce. 11. Namuslu, iffetli
– İki anlamı olan bir sözün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması sanatı – Çok eski bir tarih sözü. 12. Bir zaman birimi – Ana musluk –
Dogma, nas. 13. Uğruna verme – Gorki’nin bir romanı – İstenilen nitelikleri
taşıyan. 14. Özen – Erkekte cinsel güçsüzlük. 15. “… Gürler” (aktris) – Yanlışlık, yanılgı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Gece gezmesini seven kimse – Yapım işleri. 2. Sağlıklı, salim – Oruç
ayı – Fas’ın plaka işareti. 3. Yüz güzelliği – Kaide – Kurşun boruların
ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz.
4. Aşamasız askrer – Bir çeşit mobilya – Sağlık, esenlik. 5. Boru sesi –
Tevfik Fikret’in evi. 6. Saz şairi – Bucak – Damla hastalığı, nıkris. 7.
Seyrek olarak, binde bir – Borudan kol almakta kullanılan bağlantı
parçası – Satrançta bir taş. 8. İki anlamında önek – Bir soru sözü – İsrail’in plaka işareti – Üç anlamında bir önek – Bir şeyin kenarı. 9. Sanayi
– İtalya’da bir ırmak – Muhtemel. 10. Yafta – Güvence. 11. Yarı açmak –
Lantanın simgesi. 12. Bir kimseyi hoşa gitmeyecek bir durumda bulmak,
bir kimsenin suçu ortaya çıkmak – Ekmek.

1. Pembeye çalan beyaz tüylü, kanatları gri renkli, alt gagasında deriden bir
kesesi olan iri su kuşu – Konuk. 2. Kısa çizme – Bir şeye, bir olaya sebep olma.
3. İsviçre’de bir göl – Yetişkin erkekte yanak ve çenede çıkan kıllar – Sarımsak
tanesi. 4. Kısaca İbrahim – Düğme deliği – Deli, kaçık. 5. Madagaskar’ın
başkenti – Lahza. 6. Ekşi bir meyve – Gözdeki ağtabaka. 7. Boru sesi – Aceleci,
K O L A Y
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acul – Çok katlı ev. 8. Uzaklık – Tavır, davranış – İki tarla arasındaki sınır. 9.
Arjantin’in plaka işareti – Salgın hastalık – Beddua. 10. Rafadan – Bahçelerin
yeşillendirilmesinde yararlanılan bir bitki – Kristof Kolomb’un üç gemisinden
biri. 11. Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, saydam, renksiz,
kokusuz madde – Yetme. 12. Anıtkabir’in, Orhan Arda ile birlikte gerçekleştiren
Türk mimarı – Luc Besson’un bir filmi.

Ç Ö Z Ü M

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Gecekondu-Ay. 2. Eser-Zaire. 3. Cem-Bad-Atık. 4.
Enam-Ninni. 5. Lat-Re-Kal. 6. Ur-Sine-Sera. 7. ŞakaAnı-Tam. 8. Umu-Ah-Lp-La. 9. Araşit-Otak. 10. İzafiyetEm. 11. Maliye-Roman. 12. An-Ya-Filika. 13. Bengi-An.
14. Amat-Ulusal. 15. Tat-Et-Çıtak.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Gecekuşu-İmalat. 2. Esen-Ramazan-Ma. 3. CemalKural-Bat. 4. Er-Masa-Afiyet. 5. Ti-Aşiyan. 6. OzanNahiye-Gut. 7. Nadiren-Te-Fil. 8. Di-Ne-Il-Tri- Uç. 9.
Uran-Po-Olası. 10. Etiket-Teminat. 11. Aralamak-La.
Yakalamak-Nan.

SOLDAN SAĞA:  1. Gecekondu-Ay. 2. Eser-Zaire. 3. Cem-Bad-Atık. 4. Enam-Ninni. 5. Lat-ReKal. 6. Ur-Sine-Sera. 7. Şaka-Anı-Tam. 8. Umu-Ah-Lp-La. 9. Araşit-Otak. 10. İzafiyet-Em. 11.
Maliye-Roman. 12. An-Ya-Filika. 13. Bengi-An. 14. Amat-Ulusal. 15. Tat-Et-Çıtak.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Gecekuşu-İmalat. 2. Esen-Ramazan-Ma. 3. Cemal-Kural-Bat. 4.
Er-Masa-Afiyet. 5. Ti-Aşiyan. 6. Ozan-Nahiye-Gut. 7. Nadiren-Te-Fil. 8. Di-Ne-Il-Tri-Uç. 9. UranPo-Olası. 10. Etiket-Teminat. 11. Aralamak-La. Yakalamak-Nan
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YUKARIDAN AŞAĞIYA

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Pelit-Tiraje. 2. Edebali-Alem. 3. Limoni-Ali. 4. İkaAmerikan. 5. Ninova-Oto. 6. As-Lane-Ekin. 7. Nesir-CopNa. 8. Bakire-İç. 9. Mek-Venedik. 10. İbadet-Demin. 11.
Sili-İham-Fi. 12. Ay-Vana-İnak. 13. Feda-Ana-İyi. 14.
İtina-Ananet. 15. Şenay-Hata.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Pelikan-Misafir. 2. Edik-Sebebiyet. 3. Leman-SakalDiş. 4. İbo-İlik-Divane. 5. Tananarive-An. 6. LimonRetina. 7. Ti-Evecen-Hanay. 8. Ara-Eda-An. 9.
Ra-Epidemi- Ah. 10. Alakok-Çim-Nina.
11. Jelatin- Kifayet 12. Emin Onat-Nikita.
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MESLEKTE YENİ EĞİTİM VE
UZMANLIK PROGRAMLARI
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İŞLETME BÜTÇELERİ KONTROL
VE REVİZYON EĞİTİMİ

İŞLETME
BÜTÇELERİ,
KONTROL VE
REVİZYON
EĞİTİMİ

FARKINDALIK EĞİTİMİ
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LUCA E- Fatura Uygulaması
Kullanıma Sunuldu.

Karadeniz odaları
Yalova’da birarada

İSMMMO HABER

32. Karadeniz Odaları Toplantısı, Yalova
Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya
Karadeniz Odaları Platform Başkanı ve Oda Başkanımız Yücel Akdemir, TÜRMOB Genel Sekreteri
Yahya Arıkan, TÜRMOB yöneticileri ile 26 odanın
başkan ve yöneticileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
Karadeniz Odaları Platform Başkanı ve Oda
Başkanımız Akdemir, mesleğin sorunlarına çözüm
bulmak için Karadeniz odaları arasındaki işbirliği
ve dayanışmanın önemine değindi.

Yücel Akdemir, “Dünyada hiçbir ülkede
düzeltme amacıyla verilen form veya bildirgeye
ceza verilmemektedir. Ba-Bs formları konusunda
düzeltme mükellefin belgeyi, faturayı zamanında
meslek mensubuna getirmemesinden kaynaklan-

maktadır. Yani meslek mensubunun kusurundan,
hatasından değil. Biz, Ba ve Bs formları konusunda düzeltme amacıyla kendiliğinden yapılan
değişikliklere ceza uygulanmamasını istiyoruz”
diye konuştu.

Altı Nokta Körler Derneği’ne ziyaret
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Oda başkanımız ve yönetim kurulumuz, Beyaz
Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla İstanbul Altı
Nokta Körler Derneği’ni ziyaret etti.
Toplumsal duyarlılık projelerinde her zaman
öncü olan Odamız, meslek mensuplarıyla birlikte yaptığı ziyarette engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili fikir alışverişi yaparken, duyarlılığın sadece
bir haftayla sınırlı olmaması gerektiğine vurgu yaptı.
Ziyarette görme engelli yurttaşlara ‘beyaz bastonlar’
hediye edildi.

Yarışta bir adım önde olma fırsatı

Mesleğimizde kaliteli eleman bulunmasına
katkı sağlayacak ve geleceğin potansiyel meslek
mensubu adaylarını yetiştirmek amacıyla hazırlanan ‘Muhasebe Meslek Elemanı Yetiştirme Eğitim
Programı’ MUHEL başlıyor.
MUHEL ile meslek mensupları ve staj süre-

sinde olan aday meslek mensuplarına uygulamaya
yönelik hazırlık yapma eğitimi verilmesi amaçlanıyor. MUHEL eğitimi ile aday meslek mensuplarının
proaktif, bilgiyi arayan, uygulama çözümleri
üreten, proje mantığıyla sonuç alıcı çalışmaya yatkınlığı da artırılacak. Eğitimde temel teorik mesleki

eğitimini tamamlamış aday iş hayatında yapabileceği her iş ve işlemi kurgusal şirket üzerinde canlı
olarak yapabilecek. İş ve işlemleri tamamladıkça
evreler halinde eğitim programını tamamlamış
olacak. Programı tamamlayan adaylara da sertifika
verilecek.

İSMMMO Ümraniye ilçe temsilciliğinin öncülüğünde, Ümraniyeli meslektaşlar bir araya gelerek engelli çocuklara yardım etkinliği
düzenledi. Engelli haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinliğe, oda
başkanımız Yücel Akdemir, oda yönetim kurulu üyelerimiz ve meslektaşlar yoğun katılım gösterdi.

İSMMMO HABER

Ümraniyeli meslektaşlardan
engellilere yardım
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