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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Kışın kasvetli havası ve soğuğu geride kalırken baharla beraber hepimiz yeni umutlarla dopdoluyuz. Türk siyasi
hayatındaki yeni gelişmeler umutlarımızı biraz kırsa da ülkemiz ve mesleğimiz adına her şeyin daha iyi olması için
çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz 17 Nisan itibariyle yeni bir döneme giriyor. Uzun zamandır üzerinde konuşulan
başkanlık sistemini getiren 18 maddelik yeni anayasa oylaması sonuçlandı. Çok kritik bu halk oylaması kıl payı farkla
yüzde 51.40’la kabul edildi. ‘Hayır’ oyları ise yüzde 48.59’da kaldı. Büyükşehirlerde ve belli bölgelerde ‘Hayır’ oylarının çokluğu dikkat çekti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararları nedeniyle seçimde ‘şaibe’ iddiası da sonuçlara gölge
düşürdü. 94 yıllık sistemi değiştirmeye yönelik bu adımı meslek odası olarak yakından takip ediyoruz. Yeni dönemin
ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, biz her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerinin sarsılmaz bir
savunucusu olmaya devam edeceğiz...
Siyasi konunun dışında ülkemizde başka gelişmeler de yaşanıyor. Mart ve Nisan aylarını kapsayan yeni
sayımızda bunlara yer verdik. 8 Mart’ta bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladık.
Kadınlarımız pek çok alanda erkeklere karşı dezavantajlı durumdalar ancak bu yıl Kadınlar Günü’nde, Türk kadının
gelişimini, yükselişini ve gücünü ele aldık. Atatürk’ün pek çok devrimle önlerini açtığı kadınlar, bugün Türkiye’de önemli
konumlara geldiler....
Dosya konumuzu ise gökyüzünün yeni sakinlerine drone’lara yani insansız hava araçlarına ayırdık. Sayıları
giderek artan drone’lar çok çeşitli kullanım alanlarına sahip. Zirvedekiler bölümümüzün bu sayıdaki konuğu ise Su
Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Uyumaz oldu. Onunla dünyada ve Türkiye’deki su sorununa mercek tuttuk.
Medya dünyasından konuğumuz ise Milliyet Gazetesi’nin ekonomi yazarı ve duayen gazeteci Güngör Uras...
Sanatçı sayfalarımızda ise bir dönemin fenomen ses sanatçısı Yeliz’i konuk ettik. 43 yıldır müzik hayatındaki yerini
istikrarlı bir şekilde koruyor. Renkli Yaşam sayfalarımızda ise tarih tutkunu meslek mensubu Eyüp Sabri Yücel var.
Yüzlerce tarih kitabı okuyan Yücel, ilgisini çeken bir tarihi yapı için seyahat planı bile yapmaktan kaçınmıyor. Şu ana
kadar 45 ülkeyi gördü...
Yurtdışı gezi rotamızı İspanya’nın Ortaçağ’dan kalma şehri Girona’ya çevirdik. Yurtiçinde ise sizi lezzetleriyle öne
çıkaran Kilis’e götürüyoruz. Kariyer sayfamızda işten ayrılmak için doğru zamanı araştırdık. Lezzet’te sağlıklı yaşam
trendiyle popülaritesi artan salatayı en iyi yapan mekanları var. Sağlıkta ise konumuz bahar alerjileri ve korunma
yöntemleri.
Dostlarımız’da, kısırlaştırma tartışmasını gündeme getirdik. Eğitimde sınavlar arasında mekik dokuyan çocukların sınav endişesini işlerken, moda sayfalarımızı 2017 İlkbahar-Yaz modasını ayırdık. Her yönüyle dolu bir dergiyle
karşınızdayız. Keyifli okumalar...
Sağlıcakla kalın...

Yücel Akdemir
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sınava başvuru yaparken kursu tamamlamış olmaları gerekmektedir.
önemli özellik kursların kaliteden ödün vermeden, sorumlu ve
duyarlı eğitim anlayışıyla yürütülmesidir.
İÇERİK
DERS
SAAT
GENEL BİLGİLER
l Finansall
Muhasebe
302 dönem
Kursumuz, Şubat ve Eylül dönemlerinde yılda
l Finansalolarak
Tablolaraçılmaktadır.
Analizi
21
l Maliyet Muhasebesi
l Mevcut İşletme veya İş İngilizcesi kurslarında27katılımcılara
daha çok halkla ilişkiler, pazarlama ve satış elemanlarının
30
l Vergi Mevzuatı
ihtiyaçveduyacağı,
mail alma, mail cevaplama, telefonla
l Temel Hukuk
Borçlar Hukuku
15
görüşme,
l İş Hukuku
SSK ve yazışma
Bağ-Kur kuralları,
Mevzuatı pazarlama, genel istatistiki
12
raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13
l Ticaret Hukuku
l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri
l Muhasebe Denetimi
21
seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır.
l Meslek Hukuku
9 günleri
l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş.
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BAŞLATMA

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına
SMMM
SINAVIsuretiHAZIRLIK
kayıt yaptırmak
ile, kursa devamKURSLARI
süresinin 150 saat ve
üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve
EĞİTİMİN
AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir.
üzerinde
olması
durumunda
YETERLİLİK
Staja
Başlama
Sınavı
Hazırlık
Kurslarımızın
amacı, Stajyer
İki kur devam eden kursiyerlerimiz, kurs süresini 6temel
aya kadar
Adaylarınısaydırabilir.
sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim
staj süresinden
içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik
SINAVLARINA
İÇERİKolarak hazırlanmıştır.
l Temel
muhasebe
terimleri,
GENEL
BİLGİLER
HAZIRLIK
l Hafta
İçi Kursları:
HaftaBilanço,
içi her gün
saatleri
l Finansal
Tablolar
(Gelir Tablosu,
Nakit18.30-21.30
Akış Tablosu)
arası vebilgi
tümsistemi,
program
süresince
genellikle
l Muhasebe
muhasebe
kayıt
tekniği 5 Cumartesi günü
14.00-18.00
arasında,
Kadıköy,
Şişli, Şirinevler eğitim
KURSLARI
l Hizmet
ve ticaretsaatleri
işletmelerinde
dönem
içi işlemlerin
birimlerinde devam etmektedir.

İSTANBUL
İSTANBUL
SERBEST
SERBESTMUHASEBECİ
MUHASEBECİ
MALİ
MALİMÜŞAVİRLER
MÜŞAVİRLERODASI
ODASI

TÜRMOB
TÜRMOB
TEMEL
TEMELEĞİTİM
EĞİTİMVEVESTAJ
STAJMERKEZİ
MERKEZİ
İSTANBUL
İSTANBULŞUBESİ
ŞUBESİ

İSTANBUL
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir.
Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa
katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı
dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları
gerekmektedir.
İÇERİK
DERS
SAAT DERS
Finansal Muhasebe
27 Vergi Mevzuatı
İş Hukuku SGK Mevzuatı
9 Matematik
Maliyet Muhasebesi
18 Ekonomi-Maliye
Ticaret Hukuku
9 İnkılap Tarihi
Borçlar Hukuku
Finansal Raporlama
Standartları
8 Türkçe
Muhasebe Denetimi
21 İngilizce
Finansal Tablolar Analizi
15 ETÜD DERSLERİ
Meslek Hukuku
15

SAAT
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7
21
7
9
6
7
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TESMER Şişli
EğitimMetin
BirimiOkuma,
/ İSMMMO
Yazma
(Writing)
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eğitimDağlar
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büyük No.1
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taşımaktadır.
Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64
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(212) 315 84 00 Faks:(212)
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muhasebeleştirilmesi
l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar
l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,
günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün
l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi,
19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim
l Finansal
tabloların
analizi,
oranlar ve nakit akış tablosu
birimlerinde
devam
etmektedir.
yardımı ile analiz,
l Maliyet
muhasebesi
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Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler
EĞİTİM
içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize
TESMER Kadıköy Eğitim Birimi
ücretsiz olarak basılı kitap halinde veya pdf şeklinde
Hasanpaşa
Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul verilmektedir.
Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52
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/ İSMMMO
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233Yıldızposta
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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Kışın kasvetli havası ve soğuğu geride kalırken baharla beraber hepimiz yeni umutlarla dopdoluyuz. Türk siyasi
hayatındaki yeni gelişmeler umutlarımızı biraz kırsa da ülkemiz ve mesleğimiz adına her şeyin daha iyi olması için
çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz 17 Nisan itibariyle yeni bir döneme giriyor. Uzun zamandır üzerinde konuşulan
başkanlık sistemini getiren 18 maddelik yeni anayasa oylaması sonuçlandı. Çok kritik bu halk oylaması kıl payı farkla
yüzde 51.40’la kabul edildi. ‘Hayır’ oyları ise yüzde 48.59’da kaldı. Büyükşehirlerde ve belli bölgelerde ‘Hayır’ oylarının çokluğu dikkat çekti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararları nedeniyle seçimde ‘şaibe’ iddiası da sonuçlara gölge
düşürdü. 94 yıllık sistemi değiştirmeye yönelik bu adımı meslek odası olarak yakından takip ediyoruz. Yeni dönemin
ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, biz her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerinin sarsılmaz bir
savunucusu olmaya devam edeceğiz...
Siyasi konunun dışında ülkemizde başka gelişmeler de yaşanıyor. Mart ve Nisan aylarını kapsayan yeni
sayımızda bunlara yer verdik. 8 Mart’ta bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladık.
Kadınlarımız pek çok alanda erkeklere karşı dezavantajlı durumdalar ancak bu yıl Kadınlar Günü’nde, Türk kadının
gelişimini, yükselişini ve gücünü ele aldık. Atatürk’ün pek çok devrimle önlerini açtığı kadınlar, bugün Türkiye’de önemli
konumlara geldiler....
Dosya konumuzu ise gökyüzünün yeni sakinlerine drone’lara yani insansız hava araçlarına ayırdık. Sayıları
giderek artan drone’lar çok çeşitli kullanım alanlarına sahip. Zirvedekiler bölümümüzün bu sayıdaki konuğu ise Su
Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Uyumaz oldu. Onunla dünyada ve Türkiye’deki su sorununa mercek tuttuk.
Medya dünyasından konuğumuz ise Milliyet Gazetesi’nin ekonomi yazarı ve duayen gazeteci Güngör Uras...
Sanatçı sayfalarımızda ise bir dönemin fenomen ses sanatçısı Yeliz’i konuk ettik. 43 yıldır müzik hayatındaki yerini
istikrarlı bir şekilde koruyor. Renkli Yaşam sayfalarımızda ise tarih tutkunu meslek mensubu Eyüp Sabri Yücel var.
Yüzlerce tarih kitabı okuyan Yücel, ilgisini çeken bir tarihi yapı için seyahat planı bile yapmaktan kaçınmıyor. Şu ana
kadar 45 ülkeyi gördü...
Yurtdışı gezi rotamızı İspanya’nın Ortaçağ’dan kalma şehri Girona’ya çevirdik. Yurtiçinde ise sizi lezzetleriyle öne
çıkaran Kilis’e götürüyoruz. Kariyer sayfamızda işten ayrılmak için doğru zamanı araştırdık. Lezzet’te sağlıklı yaşam
trendiyle popülaritesi artan salatayı en iyi yapan mekanları var. Sağlıkta ise konumuz bahar alerjileri ve korunma
yöntemleri.
Dostlarımız’da, kısırlaştırma tartışmasını gündeme getirdik. Eğitimde sınavlar arasında mekik dokuyan çocukların sınav endişesini işlerken, moda sayfalarımızı 2017 İlkbahar-Yaz modasını ayırdık. Her yönüyle dolu bir dergiyle
karşınızdayız. Keyifli okumalar...
Sağlıcakla kalın...
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KAPAK

Kadının
gücü adına
Kadın doğanın yaratıcı yanı. Hem
hayata getiren hem de emeği
ile üreten…Kimi toplumlarda
baş tacı, kimi toplumlarda da adı
olmayan…Oysa kadın ve erkek
bir elmanın iki yarısı. Bir toplumun
gelişebilmesinde, yeni nesillerin
daha sağlıklı ve bilinçli olmasında
kadının rolü büyük. Bu yıl da 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde odak yine
kadınlarda. Türkiye’de kadın olmak
zor ama bir yandan da geçmişe göre
bir hayli yol kat edilmiş durumda.  

İÇİNDEKİLER

16
Z İ R V E D E K İ L E R

‘Dünyada su savaşları olmaz’
Dünyada su kaynaklarının tükenmesiyle birçok ülke kuraklık tehdidiyle
karşı karşıya. 2030 sonrasında su savaşları yaşanacağı öngörüleri var.
Su Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Uyumaz, 2030 sonrasında iddia
edildiği gibi su savaşları olacağını düşünmediğini söylüyor.
12

D O S YA

Gökyüzünün yeni sakinleri
Sayıları giderek artan drone’lar çok çeşitli kullanım alanlarına sahip.
Türkiye’de geçen yıl kişisel drone sayısı 9 bine çıktı. Bu rakamın bu yıl
20 bine çıkması bekleniyor. En iyi hobiler arasına giren drone’lar hediye
seçeneklerinin de başında yer alıyor. Drone dünyasına girdik.

26

GÜNDEMİN SESİ

‘Ayşe Teyze’ye  
ekonomiyi sevdirdi
Güngör Uras neredeyse
yarım asırdır kaleme aldığı
yazılarıyla ekonomiyi yalın
bir şekilde anlatarak bütün
kesimlerin beğenisini kazandı.
Onun yazılarında kullandığı
‘Ayşe Teyze’ karakterini
bilmeyen yoktur. Milliyet ve
Dünya gazetelerinde yazılarını
sürdüren Uras, 10 binden 	
fazla yazıya
22
imza attı...

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Sanatçı zamansız
ve yaşsızdır’
‘Bu Ne Dünya’ ve ‘Yalan’
şarkılarıyla tanınan ve 43
yıldır müzik hayatındaki
yerini istikrarlı bir şekilde
koruyan bir ses sanatçısı, Yeliz.... Bugünlere
kadar üreterek geldi.
Yeliz, “Sanatçı zamansız
ve yaşsızdır. Dürüstlük,
samimiyet ve doğrulukla
kalıcı olur zaten”
diyor.
32

KARİYER

Ne zaman istifa etmeli?
Her gün işe giderken ayaklarınız geri geri gidiyor.
İşteki mutsuzluğunuz özel hayatınızı da etkiliyor..
Peki, ayrılmak için doğru zaman mı? İş
hayatındaki mutsuzlara ayna tuttuk.

34

R E N K L İ

Y A Ş A M

Tam bir tarih tutkunu
Eyüp Sabri Yücel, kendini tarih, sanat,
resim ve pul koleksiyonerliği alanında
geliştiren bir meslek mensubu. Ama onun
tarih tutkusu çok öne çıkıyor. Yüzlerce
tarih kitabı okuyan Yücel,
45 ülkeyi gördü.
30
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Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak

1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi’nin 102. yıldönümünde törenle atıldı. Köprünün, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’de açılması planlanıyor. Köprü hizmete girdiğinde
Japonya’yı tahtından indirerek dünyanın en uzun aralıklı köprüsü unvanına sahip olacak.
Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu’ndan video konferans sistemiyle bağlandı. Başbakan
Binali Yıldırım, köprünün temelini attı.
Çanakkale Boğazı’nın ilk, Marmara Bölgesi’nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet
verecek köprü, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Trakya’dan
Ege ve Akdeniz’e uzanan ulaşım hattında Çanakkale’yi Marmara Bölgesi’nde çok önemli
konuma taşıyacak köprü, 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirilecek.

62. GÜN

Anayasa değişikliği
referandumu sonuçlandı
Türkiye, başkanlık sistemini getiren 18
maddelik yeni anayasa değişikliğini oylamak
için 16 Nisan’da sandık başına gitti. Yönetim
sistemini değiştiren anayasa değişikliği için
yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen
için 167 bin 140 sandık kuruldu. Başkanlık
yetkileriyle donatılmış cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modelini öngören 18 maddelik
anayasa değişikliği teklifine ilişkin kritik
halk oylaması yüzde 51.40 oyla kabul edildi.
‘Hayır’ oylarını oranı ise yüzde 48.59 oldu.
81 ilin 32’sinde ‘hayır’ oyları, 49’unda
‘evet’ oyları önde çıktı. En yüksek evet yüzde
81.7 ile Bayburt, yüzde 75.5 ile Aksaray,
yüzde 75.5’le Rize’de çıktı. En yüksek ‘hayır’
oylarıysa yüzde 89.4 ile Tunceli’de, yüzde 71.3
ile Kırklareli’nde, yüzde 71.7 ile Şırnak’ta ve
yüzde 70.4’le Edirne’de çıktı.
Türkiye’deki 30 büyükşehirden 17’si
‘hayır’, 13’ünden ise ‘evet’ sonucu var. Ankara
ve İstanbul’un aralarında olduğu büyükşehir-
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lerde ‘hayır’ birinci çıktı. Dokuz büyükşehirde
‘evet’ oyları AKP’nin 1 Kasım seçimlerinde
aldığı oy oranının altında kaldı. ‘Hayır’ oylarının önde çıktığı büyükşehirler İstanbul, Ankara,
Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli,
Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İzmir, Manisa,
Mardin, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Van.
Başkanlık seçimlerine Yüksek Seçim
Kurulu’nun açıklaması damga vurdu. Mühürsüz

oyları son anda geçerli sayınca seçimin seyri
değişti. 2.5 milyon oyun şaibeli olduğu iddia
edildi.
Hile ve şaibe iddiaları da vatandaşların
tepkisini çekti. İstanbul, İzmir ve Ankara’nın
pek çok yerinde tepki gösterildi. İstanbul’da
Kadıköy, Bakırköy, Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş
ve Şişli ilçelerinde yurttaşlar, referandum
sonuçlarını tencere-tava sesleri ile protesto etti.

23 Nisan’ı
coşkuyla
kutladık

Güdük Necmi de
artık yok

Ulu önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Milli Egemenlik
ve Çocuk Bayramı, 97’inci kuruluş yıldönümünde yurdun dört bir yanında kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biri. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal
Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edildi. Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu, UNESCO’nun 1979’u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT
Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye
taşıdı. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılıyor, çeşitli gösteriler
hazırlanıyor, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Yeşilçam’ın sevilen oyuncularından Halit Akçatepe  
(79), yaşamını yitirdi. Bir süredir rahatsız olan sanatçının
kaldırıldığı hastanede ani kalp krizi nedeniyle hayatını
kaybettiği açıklandı. Tiyatro ve sinema sanatçısı, Hababam
Sınıfı’ndaki  ‘Güdük Necmi’, Süt Kardeşler’deki ‘Ramazan’,
Köyden İndim Şehire filmindeki ‘Gayret’ karakterleriyle
sinemaseverlerin gönlünde taht kurmuştu. 1938’de Üsküdar’da doğan Akçatepe, ilk filmini 1943’te 5 yaşındayken
çekti. Daha sonra ilkokul sıralarında ders görmeye başladı.
Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun oldu. 1972’de Tatlı
Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963’te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975’te
Hababam Sınıfı adlı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle
Türk sinemasına adını yazdırdı. Oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe de Türk sinemasında pek
çok yapımda yer aldı. Usta oyuncu, 2 Nisan’da Karacaahmet
Mezarlığı’na defnedildi.

Trafik sigortasına tavan fiyat geldi
62. GÜN

Uzun süredir beklenen trafik sigortasına tavan fiyatlar kesinleşti. Yeni
düzenlemeye göre Türkiye genelinde baz olarak kabul edilen İzmir, Yalova,
Erzurum ve Kayseri için tavan fiyat iyi otomobil sürücülerine 444 TL oldu.
İstanbul’da iyi sürücülerin sigorta tavanı (otomobilde) 470 liraya indi. Türkiye
genelinde trafik sigortasında en pahalı il olan İstanbul’da 3 yıl arka arkaya kaza
yapan veya hasar yapan sürücülerin primi ise 2 bin 137 lira olacak. İl bazında
da fiyatlar farklılaştı. Baz iller İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri oldu. Kocaeli,
Ankara ve Bursa bu illerden yüzde 3, İstanbul ise yüzde 6 daha pahalı il oldu.
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Elektronik atıklar ağaca
dönüştürülüyor
Ağaca Dönüşen Elektronik Atıklar Projesi ile
elektronik atıklarınız ağaca dönüşüyor. Elektronik
atıklar için bildirimde bulunan yurttaşların adresinden
e-atıklar teslim alınacak ve elde edilecek gelirle İSMMMO ve LİONS Hatıra Ormanı oluşturulacak. Odamızın
web sitesinden yapılan duyuruda “Ağaca Dönüşen
Elektronik Atıklar Projesi ile evlerinizde ve işyerlerinizde
kullanmadığınız elektronik cihaz atıklarınız için bilgi
vermeniz halinde atık toplama personelleri ve araçları
ile kaynağından alınarak geri dönüşüm tesisine ulaştırılacak” denildi. Proje kapsamında toplanacak e-atıklar
şöyle: “Bilgisayar kasası, TV, monitör gibi bilgi işlem
atıkları. Buzdolabı, fırın, klima gibi ev ve beyaz eşya
atıkları. Akümülatör atıkları, kablo atıkları, demir, çelik
gibi metal atıklar. Üretim ve bakım onarım atıkları,
floresan ve armatür atıkları, toner ve kartuş atıkları...”

İSMMMO HABER

8 Mart emekçi kadınlar şöleni
İSMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi’nin düzenlediği
söyleşi çok sayıda kadın meslektaşın katılımıyla hizmet ve
kültür binasında gerçekleşti. Odamızın saymanı Cemile Kuzu,
odamızın yönetim kurulu üyesi Gülgün Öztürk, sosyal etkinlik
komitesi başkanı Sezer Asiye Karan ve TÜRMOB Genel Sekreteri
Yahya Arıkan, kadın sorunlarına ve cinayetlerine değinen bir
açılış konuşması gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü sosyal etkinlikler komitesinden Aynur
Koçulu’nun yaptığı söyleşide, sanatçı Yeliz Eker, Avukat İstanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
Başkanı Süreyya Turan ve Cumhuriyet Gazetesi Eğitim Yazarı
Figen Atalay, kadınların Türkiye toplumundaki konumu üzerine
ve kendi alanlarındaki gözlemlerinden bahsettiler. Söyleşinin
ardından katılımcılara çiçek ve plaket verildi. Kadın Günü
etkinlikleri kapsamında oda başkanımız Yücel Akdemir, kadın
çalışanlarımızla kahvaltıda bir araya geldi.
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‘Beyan süreleri makul
tarihlere çekilsin’
İSMMMO’nun vergi uzmanlarını, akademisyenleri ve
meslek mensuplarını bir araya getirdiği Kurumlar Vergisi
semineri Cevahir Otel’de gerçekleştirildi. Seminerde açılış
konuşması yapan oda başkanımız Yücel Akdemir, 37 ilçede
eğitimlerin yoğun şekilde devam ettiğini ve edeceğini
söyledi.
Akdemir, mesleğin ilerlemesi adına bilginin
paylaşılmasının önemli olduğunu kaydederek, mevzuattaki
değişiklere de değindi. Akdemir,  “Artık odaya gelmeden
elektronik ortamda geçerli olan oda sicil belgeleriniz
ve faaliyet belgelerinizi alabilirsiniz. Elektronik imza
sorununu hallettik. E-birlikle ilgili çalışmalarımız da
tamamlanıyor” dedi.
Artık beyan sürelerinin uzatılmasını istemediklerini de vurgulayan Akdemir, “Artık beyan sürelerinin
makul tarihlere çekilmesini istiyoruz. Web sitesine de koyacağız, bu talebimiz  yerine getirilinceye kadar ısrarımızı
sürdüreceğiz. Mesleğimizin bütün taraflarının da artık bu
konuyla alakalı çaba sarf etmesini bekliyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından oturum başkanlığını
TÜRMOB Genel Saymanı Emre Kartaloğlu’nun yaptığı
seminerde, İstanbul Vergi Dairesi Mükellef Hizmetleri Grup
Müdürü Vekili Rıza Bilgiç, Yeminli Mali Müşavir Zeki Gündüz
ve Yeminli Mali Müşavir Mehmet Maç birer sunum ve konuşma gerçekleştirdi.

İSMMMO HABER

İklim için
ışıkları
kapattık

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bir saat ışıkları kapatarak gerçekleştirilen ‘Dünya Saati’
etkinliğine odamız ve üyeleri de katıldı. Avustralya’nın Sidney şehrinde başlayan ve dünyaya yayılan
Dünya Saati etkinliği, bu yıl 25 Mart Cumartesi günü 20:30-21:30 saatleri arasında gerçekleştirildi.
Bireysel olarak evlerdeki ışıklar bir saatliğine kapatılırken, kurumlar ve anıtsal yapılar da güvenlik harici
ışıklandırmalarını söndürdü. Bu yıl Türkiye’den 30’dan fazla kentin destek verdiği etkinlik için İSMMMO da
web sitesi üzerinden bir çağrı yaparak etkinliğe katıldı. İSMMMO Çevre Komitesi çağrısında şu ifadeler dile
getirildi: “Dünya Saati kampanyası iklim değişikliği sorununa dikkat çekmeyi dünyanın biyolojik çeşitliliğini
koruyarak, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, kritik ve aşırı tüketimin azaltılmasını
teşvik ederek gezegenimizin doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanın doğaya uyum içinde
yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.”
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Muhasebe Haftası kutlamasına
Dostlar Korosu damgası

Muhasebe Haftası etkinliklerinin en
önemlilerinden olan ve meslek mensuplarının bir
araya geldiği konserde, İSMMMO Dostlar Korosu
sahne aldı.
Muhasebe Haftası, 1-7 Mart tarihleri
arasında tüm Türkiye’de ve odamızda coşkuyla
kutlandı.. Haftanın en önemli etkinliklerinden
olan ve meslek mensuplarının bir araya geldiği
konserde İSMMMO Dostlar Korosu büyük beğeni
topladı. Çok sayıda meslek mensubunun aileleriyle katıldıkları gecede İSMMMO Yönetim Kurulu
ve Kurulları hazır bulundu.
Gecede konuşan İSMMMO Başkanı Yücel
Akdemir, Türkiye’ye, mesleğe, onurlarına sahip
çıktıklarını belirterek, dinletiye gelen herkese
teşekkür etti. Mesleğin geleceği için bir araya
geldiklerini aktan Akdemir, “Bu akşam sevda
türkülerini hep beraber söyleyeceğiz. Toplumda
baskı, her türlü tehdit var diyoruz, onlar yok
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diyorlar. Biz barış var diyoruz, onlar yok diyorlar. 27 yıldır mücadelesiyle bu mesleği buralara
getiren bir anlayış var. Daha yolun başındayız.
Geldiğimiz bir nokta var, gücünü ‘biz’ olmaktan
alan bir odamız var. Ayak sesleri daha fazla
duyulan, hissedilen ve gün geçtikçe sayıları daha
da fazla artan kadınlarımız var” diye konuştu.
TÜRMOB Genel Sekreteri ve İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı Yahya Arıkan da, büyük
sıkıntıların olduğu bir dönemden geçtiklerini
dile getirerek, bütün olumsuzluklara karşı barış
türkülerini beraber söyleyeceklerini kaydetti.

‘BİZ’ OLMAK ÖNEMLİ
Zorlukları beraber aşacaklarını ifade
eden Arıkan, “Böylesi günlerde demokrat
olmanın, çağdaş olmanın ve bu duruşu
sergileyebilmenin önemi çok daha büyüktür. Bu
tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Burada

bulunmanın çok büyük değeri vardır. Bir araya
gelmenin ‘biz’ olmanın önemini gösteriyorsunuz. Her türlü değerin hızla eritildiği ama ‘biz’
olmanın değerinin hiçbir zaman yok olmadığı
bir anlayışı taşıyoruz. Umudumuzu yitirmeyelim. Sonunda aydınlık, güneşli günler yakındır.
Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız”
açıklamasını yaptı.
Etkinlikle ilgili olarak büyük bir
heyecan duyduğunu dile getiren Oda Başkan
Yardımcımız Erol Demirel de, koro vesilesiyle
destek çıkanlara, türküleri derleyen, yazan,
söyleyen, bu günlere getiren bütün ozanlara,
şairlere yürekten teşekkür etti. Katılımlarından
dolayı meslektaşları kutlayan Demirel, 8 Mart
Kadınlar Günü ile ilgili olarak “Her şeye karşın
kadınlarımızla birlikte omuz omuza bu hayatı
taşıyacağız” yorumunu yaptı. Gece, İSMMMO
Dostlar Korosu konseriyle sona erdi.  

Odamızda
çocuk sesleri

İSMMMO HABER

Odamız ve Sosyal
Etkinlikler Komitemiz tarafından
düzenlenen 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinliği meslek mensuplarımız
ve ailelerinin katılımlarıyla
coşkulu geçti.
İSMMMO Hizmet ve
Kültür Binası’nda gerçekleştirilen
etkinlikte meslek mensupları ve
aileleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlandı.  
Oda Başkanımız Yücel
Akdemir ve Sosyal Etkinlikler Komitesi Başkanı Sezer
Asiye Karan günün önemine dair
konuşmalar yaparken, bayram
ile ilgili çocuklara eğitici videolar
gösterildi. İllüzyon gösterisi ve
çeşitli aktivitelerin yer aldığı
etkinlikte çocuklar aileleriyle
birlikte güzel bir gün geçirdi.
Tören öncesinde yüzleri boyanan
çocuklara palyaçolar da eşlik
etti. Balonlarla ve bayraklarla
süslenen toplantı odasında her
yaştan çocuk 23 Nisan’ın keyfini
sonuna kadar çıkardı. Tören
için etkinlik salonu hınca hınç
dolarken, meslek mensupları da
çocuklarının eğlencesini izledi.
Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, odamız
yanında Türkiye genelinde ve
KKTC’de coşkuyla kutlandı.
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‘Dünyada
su savaşları
olmaz’

Dünyada su kaynaklarının tükenmesiyle
birçok ülke kuraklık tehdidiyle karşı
karşıya. 2030 sonrasında su savaşları
yaşanacağı öngörüleri var. Su Vakfı
Başkan Yardımcısı Ali Uyumaz, 2030
sonrasında iddia edildiği gibi su savaşları
olacağını düşünmediğini söylüyor.
Uyumaz, bu senaryolara silah üreten
ülkelerin silah satışlarını artırmak için
ortaya attıkları bir senaryo olarak
bakılabileceğine de belirtiyor.
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GAYE DELEN
Bir canlının hayatta kalabilmesinin en önemli unsurudur, su... Üçte ikisi
bu sıvı ile kaplı dünyamızın en önemli
kaynaklarından birini korumak hayati
öneme sahip... Çünkü küresel ısınma
ve sera gazı etkisi kaynakların hızla
tükenmesine neden oluyor. Oysa temiz
enerji kaynaklarının kullanılmaya başlamasıyla yağışların azalmasının önüne
geçmek mümkün.
Türkiye, su potansiyeli açısından
ne çok zengin, ne de fakir bir ülke

konumunda. Ülkemizde kişi başına
düşen su miktarı yıllık bin 500 metreküp
civarında. Suyun israf edilmemesi
kaynakları korumak bakımından çok
önemli. Kaynakların bilinçli kullanılması,
tasarruf yapılması ve kaynakların
geliştirilmesi gibi çalışmalarla ülkemizin
çölleşmesinin önüne geçmek mümkün.
Bu konuda çalışanlardan biri Su Vakfı.
Türkiye’de su kaynaklarının tasarruflu
kullanılması için halkı bilgilendiriyor.
Vakfın Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve İTÜ İnşaat Fakültesi
Öğretim Üyesi Ali Uyumaz, dünyada su

BASİT ÖNLEMLERLE TASARRUF MÜMKÜN
Evlerde ne gibi önlemler alınabilir?
l Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolu iken çalıştırmalı. Çamaşır ve bulaşık makinesinde 60 litre ile
yıkama yapılırken, elde yıkama da bu miktar 120 litreye çıkıyor. Bulaşığın ve çamaşırın elle yıkanması yerine
makineyle yıkanması durumunda en az yarı yarıya su tasarrufu sağlanıyor.
l Otomobillerin tazyikli su olan hortumla yıkanması halinde ortalama her bir araç için 300 litre su ile
yıkama yapılırken, aynı işlem kova-fırça usulü ile yapılırsa bu iki kova su yani 50 litreye denk geliyor. Burada
da 5-6  kat tasarruf mümkün.
l Balkon yıkamalarında, tazyikli su olan hortumla balkonun yıkanması durumunda balkonun büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 200 litre su kullanılır. Tozu süpürüp ıslak bezle silmek suretiyle aynı
temizliği birkaç litre su ile yaparak çok büyük tasarruf sağlamış ve daha iyi bir
temizlik yapmış oluruz.   
l Başka bir tasarruf yolu ise, diş fırçalarken musluğun ihtiyaç olunca
açılması yerine fırçalama süresince açık tutulması. Bir kişinin iki ayda 1 ton suyu
boşuna akıttığı ve dolayısıyla yıllık bu hatayı yapan şahsın 6 ton suyu ziyan ettiğini
söyleyebiliriz. İstanbul’da 15 milyon kişi yaşadığını düşünürsek, yıllık ziyan edilen
su miktarı, herkesin aynı duyarlılığı göstermemesi halinde 90 milyon metreküpe
çıkar.
l İstanbul’un ortalama günlük su kullanımının 3 milyon metreküp/gün olduğunu varsayarsak, bir diş fırçalamakta gösterdiğimiz duyarsızlık İstanbul’un bir aylık su kullanımına karşılık geliyor. Benzer önlemi
tıraş olurken de almak gerekiyor. Bu örnekleri artırmak mümkün.
l Bu tasarruf metotları ile suyu kullanmamız halinde günlük
kullanılan su miktarlarını yarıya indirmemiz olası.

kaynakları üzerindeki en büyük tehdidin kapasite üzerinden aşırı su kullanılması olduğunu söylüyor. Tasarruf
bilincinin geliştirilmesiyle su israfının önüne geçilmesinin
mümkün olduğunu belirten Uyumaz, sorularımızı
yanıtladı.

Su Vakfı neden kuruldu? Ne gibi çalışmalar
yapıyorsunuz?
Su Vakfı, canlı hayatı için önemli olan suyun
korunması için kuruldu. Suyun kullanımı sırasında dikkat
edilecek tasarruf kuralları ve suyun israf edilmeden
tasarruflu olarak kullanılması suretiyle daha uzun süre
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yönlendirilmesini
hedefliyor. İklim değişikliklerinin su kaynaklarına
etkisi üzerine araştırmalar yapılarak su temini ve
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KİRLETİLMESİ ÖNLENMELİ
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İSTANBUL
SU SORUNU
YAŞAMAZ
İstanbul’u susuzluk sorunu bekliyor
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mu?
Türkiye’de en büyük su tüketiminin olduğu
il, İstanbul. Günlük 3 milyon metreküp, yıllık
ise 1 milyar metreküplük tüketim var. İstanbul
civarında inşa edilen barajlar yaklaşık olarak bu
talebi karşılayacak kapasitede. Bunun yanında
Melen Çayı’nın yıllık akıttığı su miktarı 1 milyar
metreküp. Bu da çayın devreye girmesiyle tek
başına İstanbul’un yıllık su ihtiyacını karşılayacak
durumda olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte
ayrıca Sakarya Nehri’nden planlanan su takviyesi de göz önüne alınırsa, İstanbul’un yakın bir
gelecekte su sorunu yaşamayacağı görüşündeyim.
Melen Çayı, kuyulardan elde edilen su ve Sakarya
Nehri’nden alınanla büyük ölçüde İstanbul’un
su ihtiyacı karşılanır. Diğer bölgelerde de benzer
tasarruf metotları uygulamak yoluyla aynı su ile
daha uzun süre su ihtiyacı karşılanabilir.
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servisi konusunda çalışan resmi daireleri
bilinçlendirmek ve imkanlar nispetinde
bilgilendirmek hedeflerimiz arasında.
Vakfımızın esas amacı su kaynaklarının
tasarruflu kullanılmasını sağlamak. Suyun
kirletilmesinin önlenmesi konusunda kullanıcıları bilgilendirmeye yönelik çalışmalar
yapıyoruz.
Dünyada su bakımından en
zengin ülkeler hangileri?
Nüfus başına düşen yıllık kullanılan
su miktarı nüfus artıkça azalıyor. Bir
ülkede kişi başı yıllık su kullanım miktarı
eğer 10 bin metreküp ise o ülke su zengini
sayılıyor. Bu ülkeler arasında Kanada ve
Arnavutluk var. Bu değer bin metreküp
altındaysa o ülke su fakiri sayılıyor. Ülkelerin bu miktarlara göre su kullanımlarını
organize etmesinde yarar var.
Su kaynakları üzerinde en büyük
tehdit, kapasite üzerinden aşırı kullanım
yapılması. Sanayi atıkları ve evlerdeki
kullanılmış suların tasfiye tesislerinden
geçirilmeden yüzeysel sulara verilmesi de
kaynaklara zarar veriyor. Bu gibi örneklere ülkemizde de rastlanıyor. Türkiye’de

kullanılan suyun yüzde 10’u sanayiye
gidiyor. Bu suyun tasarruflu kullanılması
ve kullanılan suyun zararsız olacak şekilde
tasfiye edilmeden doğaya verilmemesinde
fayda var.
2030 yılına kadar kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı
oldukça azalacak. Söylendiği gibi
dünyamız çöl olacak mı?
Araştırmalar nüfus arttıkça insan
başı kullanılabilir su miktarında azalma
olacağını gösteriyor. Ancak suyu tasarruflu kullanıp, kullanılmış suyun tekrar
kullanılmasıyla açık kapatılabilir. Suudi
Arabistan, İsrail gibi ülkeler dünyada yıllık
yağışları az olan ülkeler. Bu ülkeler su
ihtiyaçlarının  tamamına yakınını deniz
suyunun arıtılmasıyla sağlıyorlar. Üç tarafı
denizlerle çevrili olan Türkiye’nin ihtiyaç
olduğunda deniz suyunun arıtılması
şeklinde su ihtiyacını karşılayabileceğini
vurgulamalıyım.
Peki söylendiği gibi 2030
sonrasında dünyada su savaşları
olacak mı?
Dünyanın üçte ikisinin denizlerle

kaplı olduğunu düşünürsek 2030 yılları sonrası
su savaşları olacağı görüşünde değilim. Buna
silah üreten ülkelerin silah satışlarını artırmak için ortaya attıkları bir senaryo olarak
bakabiliriz.

NE FAKİR, NE ZENGİN

Türkiye’nin su konusundaki durumu
nedir? Ülkemizin kuraklaşmaması için ne
gibi önlemler alınmalı?
Su potansiyeli açısından Türkiye ne çok
zengin, ne de fakir bir ülke. Türkiye’de akışa
geçen su miktarları göz önüne alınırsa şu anda
yıllık kişi başı bin 500 metreküplük su miktarı
bulunuyor. Suyun israf edilmeden kullanılması
halinde su sorunu yaşayacağımıza ihtimal vermiyorum. Temiz enerji kaynaklarının kullanılması halinde sera gazı etkisi ortadan kalkacağı
için yağışlardaki azalma önlenebilir.
Su tasarrufu konusunda ülkemizdeki çalışmaları yeterli buluyor musunuz?
Türkiye’de su tasarrufu, su kaynaklarının
geliştirilmesi, yağışları etkileyen sera gazı
üretiminin azaltılması konularında çalışmalar
yapılmalı. Temiz enerji kaynaklarını kullanıp
enerji üretimini sağlamamız halinde yağışların
azalmasını önleyebiliriz. Su Vakfı ve benzeri
kuruluşlar Türkiye’de kullanılan suyun tasarruflu kullanılması konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışıyor. Kullanılmış suyu arıtarak tekrar
kullanılması konusunda halkın bilgilendirilip
teşvik edilmesi gerek.

Dünyamızın su kaynaklarını
korumak için devletler ne gibi politikalar
uygulamalı?
Hükümetler dünya su kaynaklarının
korunması için suyun tasarruflu kullanılmasını
sağlayacak tedbirler almalı. Teşvik ve bilgilendirmeyle su kullanımında hatırı sayılır tasarruf
sağlanabilir. Su kaynaklarının kirlenmesine
ve kayıpların asgariye indirilmesine dikkat
edilmeli. Suyun havzalarda buharlaşarak
kaybolmasını imkanlar nispetinde azaltmaya
çalışmamız lazım. Buharlaşma oranı yüksek
olan havzaların sularının kullanılmasında
öncülük tanımakta fayda var.

KLASİK SULAMA BİTMELİ

Su kaynakları en çok nerelerde
kullanılıyor?
Özellikle çağımızda kullanılan suyun
yüzde 15’inin evlerde, yüzde10’unun sanayide,

ZİRVEDEKİLER

yüzde 75’inin sulamada kullanıldığı düşünülürse, klasik sulama yerine yağmurlama ve
damla sulaması metotları kullanılarak sulama
suyu yaklaşık olarak yarı yarıya düşürülebilir.
Benzer şekilde evlerde kullanılan sularda da
tasarruflu kullanma metotlarıyla kullanımda
belirgin azalmaları yakalamak mümkün.
Peki bireyler olarak su kaynaklarını korumak üzere bize ne gibi görevler
düşüyor?
Geçmişte 2014 yılı kurak geçmişti. Bu
dönemde su sorunu yaşanacağı fikri ağırlık
kazandı. Genelde suyun miktarından ziyade
eldeki suyun tasarruflu kullanılıp, 4 ay yetecek
suyun tasarruflu kullanılarak 4 ay yerine 6
veya 7 ay nasıl yetebileceği fikri o zaman
önem kazandı.
Sulamada kullanılan miktarı sulamayı
modern metotlarla yaparak yaklaşık yüzde
70’e varan oranda düşürebiliriz. Örneğin,
klasik salma usulü ile sulanan bir tarlada
hektar başına yıllık 10 bin metreküp su kullanılırken, aynı yerin damla sulaması metoduyla
sulanması halinde bu su miktarı yüzde 70’e
yakın tasarrufla hektar başına 2 bin metreküpe
kadar düşer. Bu da bize gösteriyor ki sulama
suyunda yüzde 70-75’e kadar tasarruf sağlanabilir. Damla ve yağmurlama suyunun bitkinin
kendisine ayrılan gübrenin tamamını kullanma
imkanı verdiğini de ayrıca vurgulamakta fayda
var. Bu sayede her bitki kendisine tahsis edilen
gübreyi kullanacağı için verim artar.
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Kadının gücü adına
Kadın doğanın yaratıcı yanı. Hem hayata getiren, hem de emeği
ile üreten…Kimi toplumlarda baş tacı, kimi toplumlarda da
adı olmayan…Oysa kadın ve erkek bir elmanın iki yarısı. Bir
toplumun gelişebilmesinde, yeni nesillerin daha sağlıklı ve bilinçli
olmasında kadının rolü büyük. Bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde odak yine kadınlarda. Türkiye’de kadın olmak zor ama
bir yandan da geçmişe göre bir hayli yol kat edilmiş durumda.

KAPAK

NİL DEMİRCİLER
Cemile, 21 yaşında genç bir öğretmen...
Aslen Diyarbakırlı. Fakir bir ailenin sekizinci
çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin kıt
kanaat şartlarına karşın yardımlar ve burslarla
üniversite eğitimi almayı başardı. Annesi okuma yazma bilmezken o artık bir öğretmen ve
pek çok öğrencisi var...
Türkiye’nin hemen her ilinde benzer
hikayeler mevcut. Anneleri eğitim alamayan
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kızlar artık meslek ve toplumda söz sahibi
haline geldiler. Buna çağın gerekliliği ya da
imkanları diyebiliriz ama kadının Türkiye’de
geldiği konumu da aktarıyor. Biraz da olsa
yüreklere su serpiyor.
Evet, Türkiye’de kadın olmak zor...
Pek çok alanda erkeklere karşı dezavantajlı
durumdalar. Ama iyi şeyler de olmuyor değil.
Geçmişe göre bir hayli mesafe kat edildi. Sosyal
hayatta ve iş hayatında var olan kadın sayısı
giderek artıyor. Genelde yapılanın aksine bu yıl

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Türk kadının
gelişimini, yükselişini ve gücünü ele aldık.
Atatürk’ün pek çok devrimle önlerini
açtığı kadınlar, bugün Türkiye’de önemli
konumlara geldiler. Tabii ki bu yeterli mi, değil?
Muhafazakar iktidarların kadını ikinci plana
atma çabalarına karşın Türk kadını dişiyle
tırnağıyla her alanda kendini gösteriyor.
Öncelikle Kadınlar Günü’nün doğuşuna
göz atalım. Her yıl 8 Mart’ta kadın hakları
dünyanın dört bir yanında büyük etkinliklerle

AKADEMİ DÜNYASINDA
KADINLAR LİDER
l Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2015-2016 öğretim dönemi yükseköğretim istatistiklerine
göre, Türkiye’de 148 bin 903 olan akademisyen sayısı 156 bin 168’e yükseldi. Kadın akademisyen
sayısı 2016’daki son verilere göre 67 bin 578, erkek akademisyenlerin sayısı ise 88 bin 590 oldu.
l  Üniversitelerde görev yapan kadın akademisyenlerin 6 bin 626’sını profesörler, 5 bin
285’ini doçentler, 14 bin 214’ünü yardımcı doçentler, 9 bin 574’ünü öğretim görevlileri, 6 bin
341’ini okutmanlar, bin 897’sini uzmanlar ve 23 bin 617’sini araştırma görevlileri oluşturuyor. * Erkek akademisyenlerin 15 bin 790’ı profesörler, 9 bin 738’i doçentler, 21 bin 87’si yardımcı doçentler,
12 bin 278’si öğretim görevlileri, 3 bin 954’ü okutmanlar, bin 968’i uzmanlar ve 23 bin 759’u da
araştırma görevlilerinden oluşuyor.
l Türkiye’de 2015-2016 öğretim yılında, üniversitelerde kayıtlı toplam öğrenci sayısı 6
milyon 689 bin 185 oldu. Öğrencilerden 6 milyon 137 bin 14’ü devlet, 534 bin 177’si vakıf üniversitelerinde, 17 bin 994’ü de vakıf meslek yüksekokullarında öğrenimine devam ediyor.
l Üniversite öğrencilerinin 3 milyon 621 bin 517’sini erkek, 3 milyon 67 bin 668’ini kız öğrenciler oluşturuyor.  Türkiye’de kadın akademisyen sayısının Avrupa ortalamasının üstünde
olduğuna dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma
ve Uygulama Merkezi  (KATCAM) Müdürü Doç.
Dr. Gözde Yirmibeşoğlu, Türkiye’de akademik
dünyada kadınlar  yaklaşık yüzde 50’yi temsil
ederken Avrupa’da akademisyenlerin yüzde
20’sinin kadın olduğunu söylüyor.
l Türkiye’de lisans eğitimi alanlar
içinde kız öğrencilerin neredeyse yarı yarıya
olduğunu belirten Gözde Yirmibeşoğlu, şu
Doç. Dr. Gözde Yirmibeşoğlu
bilgileri veriyor: “Bu çok güzel bir oran ama

KAPAK

gündeme geliyor. ABD’de 1857 yılında
bir dokuma fabrikasındaki çalışma
koşullarının iyileştirilmesi için yapılan
grev sonrasında ölen kadınların anılması için 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü
olarak ilan edildi. Aslında öykü bir
hak talebinden çıkıyor. Ülkemizde ise
1921’den bu yana kutlanıyor. Ülkemizde ise kadınlar, Cumhuriyetin ilanı ile
birlikte ‘hak sahibi’ olmaya başladılar.
1924’te erkeklere eşit eğitim hakkını

olumsuz olan şu ki kadınlar akademik dünyada
daha çok alt kademelerde yer alıyor. Yani araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman ve okutman
olarak baktığımızda oran çok yüksek. Ancak yardımcı doçentlik ataması geldiğinde orada bir kırılma
var. Oran birden düşüyor. Hele hele doçentliğe geldiğimizde oldukça büyük kırılma var. Aynı şekilde
profesörlükte. Yani araştırma görevlisi olarak başlıyorlar ama yükselme söz konusu olduğunda
büyük oranda eleniyorlar. Kademeleri tek tek çıkmakta zorluk yaşıyorlar.”
l Doç. Dr. Gözde Yirmibeşoğlu, kadınların karar mekanizmalarında üniversite yönetimlerinde
temsilinin çok düşük olduğuna da değinirken, toplumda kadın mesleği olarak görülen alanlara yoğunlaştığına işaret ediyor. Yirmibeşoğlu, “Kız öğrenciler ve kadın akademisyenler, eğitim, hemşirelik,
iletişim fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bazı bölümlerinde yoğun. Mühendislik,
tıp fakültesi gibi ‘erkek mesleği’ addedilen branşlarda kız öğrenciler ile akademisyenleri de az
görüyoruz” diyor.
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elde ettiler, 1926’da Medeni Kanun’la birlikte
aile içinde kısmen eşit birey haline geldiler.
1930’da yerel, 1934’te de genel seçimlerde
seçme ve seçilme hakkını kazandılar...

önemli. Toplam girişimcilerin yüzde 8’i kadın.
Kadın girişimci yetiştirme konusunda en iyi
olan ABD’de girişimci kadın sayısı yüzde 34
seviyelerinde. Girişimci sayısını artırmak için
gerekli olan finansa ve ağa ulaşmak zor bir
Sanem Oktar
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ÖNEMLİ
konu, kadınlar için bu daha da zor. Sanem
Kadın hakları ve Kadınlar Günü denince
Oktar, kadınlar ekonomiye dahil olduğunda
ilk akla gelen ekonomik özgürlük. Kadınlar için ekonomik özgürlüğü ele
GSMH’nın yüzde 30 arttığına dikkat çekiyor. Oktar, “Eğer bir erkek
almak çok önemli. Çalışan kadın yanında girişimci kadınlarımız da bir
üniversite mezunu ise çocuğunun üniversite mezunu olma ihtimali yüzde
hayli fazla. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem 50 ama bir kadın üniversite mezunu ise çocuğunun üniversite mezunu
Oktar, daha refah, daha zengin, daha demokratik bir ülke olmamız için
olması yüzde 100” diyerek kadının toplumdaki önemini vurguluyor.
kadınların da iş hayatında erkeklerle eşit bir biçimde yer alması gerekSon dönemde kadın girişimciliği ve kadın istihdamı da hükümetin
tiğini söylüyor. Türkiye’de kadınların istihdama katılma oranının yüzde
ana konularından biri. Kadın girişimci sayısını artırmak üzere pek çok
27, çalışmak isteyen kadın oranının ise yüzde 33 olduğuna dikkat çeken
çalışma yapılıyor. Hükümetin G20 Başkanlığında W20’yi (Kadın20) kurSanem Oktar, şu bilgileri veriyor: “Türkiye nüfusu 80 milyon. Bunun
duğunu hatırlatan Sanem Oktar, “Hükümetimiz de şöyle bir deklerasyona
39 milyon 771 bini kadın. 27 milyon kadın çalışma hayatında, bunun
imza attı, 2025 yılına kadar kadın ve erkek istihdamı arasındaki farkı
8 milyon 400 bini yani yüzde 27’si aktif olarak çalışıyor. Avrupa Birliği
yüzde 25 azaltacak. Bu 3 milyon kadının istihdama katılması ve 50 bin
ortalaması yüzde 60, OECD ortalaması 58, bize en yakın olan Yunanistan yeni girişimci yaratılması anlamını taşıyor” diye anlatıyor.
yüzde 42.5. Çalışan kadın denildiğinde tarlada çalışan kadın ve ofiste
çalışan kadın da bu kesim içinde yer alıyor.”
GÜCÜNE SAHİP ÇIKMALI
Göçle birlikte şehirlere gelen kadın eğitim alamadığı için arada
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras da, Dünya
sıkışıyor ve çalışma hayatına katılamıyor. Eğitim alan kadınların büyük
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Toplumların daha
bir kısmı çalışma hayatında. Bu nedenle kadınların eğitim alması çok
iyi bir seviyeye gelmesi için kadınların kendi gücüne sahip çıkması lazım.
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Bunun için de farkındalık önemli.
Daha güçlü bir Türkiye için erkek ve
kadının birbirlerini tamamlamaları ve
karşılıklı saygı ile el ele ilerlemeleri
gerekiyor” diyor.
TÜİK’in son işsizlik rakamlarına
göre her 3 genç kadından birinin
hem eğitimsiz, hem işsiz olduğunu
hatırlatan Aras, kadınların daha güçlü
olabilmesi için iş hayatındaki fırsat
eşitliğinin önemine dikkat çekiyor.
Özellikle son 5 yılda kadınların sahip
olduğu işletme sayısında artış olduğuna dikkat çeken Aras, şunları söylüyor:
“Yaşam standartlarının hem de çalışma
motivasyonlarının yükselmesi için sunulan
imkânların, kazançların da artırılması büyük
önem taşıyor. OECD’nin son verisine göre, Türkiye’de kadınlar günde 6 saat ev işleriyle meşgul
oluyor. Çocuk, temizlik, bulaşık, yemeğe ayrılan
zamanda kadınlarımız maalesef diğer ülkelere
göre birinci sırada yer alıyor.”
Çalışan kadınlarda ise, başka bir adaletsizlik göze çarpıyor. Yine OECD’nin araştırmasına göre kadın-erkek ücret eşitsizliğinde
de Türkiye ilk sıralarda yer alıyor ve kadınlar
aynı işi yaptıkları erkek meslektaşlarına göre
yüzde 20.1 daha az kazanıyor. Bu oranların
kadınların lehine artırılması için çalışmalar
yapılması gerektiğine işaret eden Evrim Aras,

Evrim Aras
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak her türlü
adımı atmaya hazır olduklarını, tüm iş dünyası
ve sivil toplum kuruluşlarından da aynı desteği
beklediklerini vurguluyor.

ADİL DAĞILIM OLMALI

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI
Yüksek öğretime Geçiş Sınavı (YGS) 2017
sonuçları da şu sıralar açıklandı. Son beş yılın istatistiklerine baktığınızda kız öğrenciler açık ara
daha başarılı. Eğitim hakkını elde etmede sorun
yaşamalarına, okuldan alınmalarına, çocuk yaşta evlendirilmelerine, eğitim sisteminin en büyük
zorluğunu çekmelerine rağmen başarılılar. Bu
başarıya rağmen üniversite mezunu kadınların
istihdama katılımı yüzde 73 iken, erkeklerin
yüzde 89. Erkekler, okuma yazma bilmeseler
dahi yüzde 47 oranında istihdama katılıyor.
Okula gitmeyip, okuma yazmayı
dışarıdan öğrenen erkeklerin istihdama katılımı
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Belli iş ve mesleklerin kadınlara uygun
görülmemesi, görev dağılımında adil davranılmaması, ekonomik kriz dönemlerinde önce
kadınların işten çıkarılması, özellikle kayıt dışı
sektörde ücretlerin düşük tutulması gibi ayrımcılık örnekleriyle karşılaşan kadınlar, daha düşük
statülü ve ücretli işlerde çalışmaya razı oluyor.
Süreli ve geçici çalışma, sosyal güvencesizliği
beraberinde getirirken, ev kadınlarına isteğe
bağlı sigortalılık olanağı ise primlerin yüksekliği,
prim ödemede eşe bağımlı olma ve yeterli
bilgi sahibi olmama nedeniyle sınırlı kalıyor.
Kadınlar, ev ve iş yaşamını uzlaştırma konusunda sorun yaşıyorlar. Çalışma yaşamlarını
kısa sürede bitiriyor ya da kariyerlerinde
yükselirken tüm potansiyellerini ortaya
koyamıyorlar. Çocuk, yaşlı ve hasta bakımı
gibi yükümlülüklerle de kadınlar baş etmek
durumunda. Kreş, gündüz bakımevi gibi
sosyal destek kurumlarının da yeterli sayıda
olmaması yüklerini daha da arttırıyor.
Türkiye’de hala köyden kente yoğun
bir göç var. Köyde iş gücünde yer alan kadın,

kentte yeterli eğitim ve mesleki beceriye sahip
olmadığı için iş piyasasına giremiyor. İş gücüne
katılmayan kadınların büyük bölümü bunun
nedeni olarak ‘ev kadını’ olmalarını gösteriyor.
Gelir azlığı nedeniyle çalışmak zorunda olanlar
ise sosyal güvencesiz düşük gelirli işlerde istihdam ediliyor. Kadın iş gücünün en çok istihdam
edildiği hizmetler sektöründeki iş alanlarından
bazıları özellikle kadınlar için uygun alanlar
olarak toplumsal kabul görüyor. Sanayi sektörü,
özellikle imalat sanayi, halen kadın iş gücünün
sınırlı olduğu sektör özelliğini koruyor. Tekstil,
gıda, hazır giyim gibi emek yoğun sanayi dalları
için kadınlar tercih ediliyor.
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MİLLETVEKİLLERİNİN EN AZ YÜZDE 40’I KADIN OLMALI
Türk kadınının karar mekanizmalarında ve siyasette de yer alması
için çalışılıyor. Bu konuda mücadele eden kuruluşlardan biri Kadın Adayları
Destekleme Derneği (KA.DER). Derneğin Genel Sekreteri Şirin Mine Kılıç,
“Buradaki çıkış noktamız yalnızca ülkemizde değil, dünyanın her yerinde
siyasal alanda kadınların erkeklere oranla ‘ikincil’ konumda yer almaları.
Türkiye’de kadınlar, TBMM’de yüzde 14.7 oranında temsil ediliyorlar. 2014
yerel seçimlerinin ardından 81 ilin yalnızca 3 tanesinde kadın belediye
başkanı görebildik. İlçe belediyelerinde kadın oranı yüzde 2.7. Kanun
Hükmünde Kararnamelerle görevden alınan belediye başkanları ile birlikte
bu oran daha da düştü” diyor.
Kadınların siyasal katılımına etki eden birçok faktör var. Bunların
başında ‘cinsiyete dayalı iş bölümü’ geliyor. Cinsiyetçi bakış açısı erkekler
ile kadınlara farklı toplumsal roller çiziyor. Kadınlara çizilen roller genellikle ‘ev içi işler’le ilgili olmasına karşın erkeklere çizilen roller ‘ev dışı işler’le
ilgili oluyor. Bu cinsiyet rolleri nedeni ile kadınlar ve erkekler farklı işler
yapıyor. Kadınlar genellikle ‘anne ve eş’ rolünün gereğini yerine getiriyor,
ev içi işler ile çocuk-hasta-yaşlı bakımı gibi sorumlulukları üstleniyor.
Kadınların yaptıkları işler özel yaşam alanında, yani toplumun ortak
yaşamının dışında görülüyor. Bu nedenle de kamuyu ilgilendirmeyen,
diğer deyişle ‘apolitik’ bir dünyaya ait olarak tanımlanıyor. Erkeklerin var
oldukları alan ‘kamusal alan’ olduğu için yetki karar alma mekanizmaları
onların hakimiyet alanı olarak görülüyor.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mevcut siyasal yaşama ilişkin
kurallar erkeklerin normlarına göre şekillenmiş durumda. Toplum tarafından erkeklere uygun görülen para kazanma, güçlü olma, rekabet gibi
cinsiyet rolleri, erkekler tarafından siyasete taşınıyor. Siyasetin işleyişindeki
baskın değerler, başarma, boyun eğdirme, yönetme, güçlü olma şeklinde
sayılabilir. Hayatı boyunca kendisinden çok çocuklarını ve ailesini düşünmek, başkalarının gereksinimlerine duyarlı olmak için eğitilen kadınlara
siyasetin kuralları ve değerleri yabancı geliyor.
Sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan kadınların siyasette
erkeklerle eşit koşullarda yarışmaya çağırıldığına dikkat çeken Şirin
Mine Kılıç, “Bu söylem gereğince, kadınların siyasette başarılı olmak için
erkekler gibi gece-gündüz çalışması, rekabetten-mücadeleden korkmaması,
kendini savunabilmesi, gerektiğinde saldırabilmesi-savaşabilmesi gerekiyor.
Bunu başarabilen kadın sayısı ise son derece az. Geri kalan kadınlar içinse
siyaset ‘kirli’ ve ‘erkek işi’ bir uğraş” yorumunu yapıyor.
Siyasi partilerin benimsediği ideolojiler, onların iktidara gelmesiyle
birlikte ulusal politikalara yansıyor. Farklı ideolojik görüşlere sahip siyasi
partilerin kadınların siyasal temsiline bakışı farklılık gösteriyor, bu durum
kadının siyasal katılım düzeyini etkiliyor.
Meclis yasama organı ve mecliste temsil edilemeyen kadınların
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Şirin Mine Kılıç
kendilerini ilgilendiren yasalarda söz sahibi olamadıklarını da belirten  
Kılıç, şöyle devam ediyor: “Yasalar, erkek bakış açısı ile onların çıkarlarını
gözeterek hazırlanıyor. Kadın odaklı sivil toplum örgütlerinin gücü olmasaydı Medeni Kanun’dan Ceza Kanunu’na kadar pek çok kanun kadınların
aleyhine maddelerle dolacaktı. Hala da bunun örneklerini görüyoruz.
Sivil toplum örgütlerinin gücü sınırlı, bu nedenle mecliste kadınların sesini
duyuracak kadınlar olması gerekiyor. Kadınların sesinin çıkabilmesi için
milletvekillerinin en az yüzde 40’ının kadın olması gerekiyor. KA.DER
olarak talebimiz ise yüzde 50.”
Mecliste kadın sayısının artmasıyla barış dilinin oluşacağını, meclisteki şiddet, hiddet, nefret görüntülerinin azalmasını da sağlayacağına işaret
eden Şirin Mine Kılıç, “Yakın zamanda kadınların da birbirine erkeklerden
öğrendikleri yöntemlerle saldırdığını gördük. Bunun nedeni tamamen
sayılarının az olması nedeniyle siyaseti de erkekler gibi yapmak zorunda
kalmaları” diye konuşuyor.
Yerel yönetimlerde kadın sayısının artması çok daha önemli. Çünkü
yerel yönetimler kadınlara en yakın çalışan yönetimler. Rant kavgası
nedeniyle kadınların, TBMM’den çok daha az oranda yer bulabildiği iktidar
alanları. Yerel yönetimde daha çok kadın demek, daha az inşaat, kadınlar,
çocuklar, hayvanlar ve doğa için daha temiz, güvenli, sürdürülebilir yaşam
alanları demek.   

YÖNETİCİ ORANI YÜZDE 20
Kadınların iş hayatında aktif olmaları konusunda sevindirici gelişmeler de oluyor. Araştırmalara göre Türkiye’deki kadın yönetici oranı yüzde 20 civarında seyrediyor. Önümüzdeki
yıllarda çalışan kadın sayısının daha da artması bekleniyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
(İLO) açıkladığı Çalışma Yaşamında Kadınlar: Eğilimler
2016 raporuna göre, tüm dünyada kendi hesabına
çalışan ve aile çalışanı durumunda olan 586 milyon
kadın bulunuyor. Küresel olarak bakıldığında kadınlar
toplam istihdamda yüzde 40’lık paya sahip. Türkiye’de
Halka Açık Şirketlerde Kadın Direktörler Raporu
2016’ya göre ise, Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 11.5’ten
yüzde 14.2’ye yükseldi. Günümüzde kadın-erkek
eşitliğinden söz etmek için henüz erken olsa da özellikle son yıllarda şirketlerin tepe koltuklarında kadınları
daha sık görmek mümkün. Bağımsız bir araştırma
şirketinin raporuna göre, Türkiye’de kadın yönetici
oranı şu anda yüzde 20 civarında seyrediyor. Gelecek
dönemlerde bu oranın artması hedefleniyor. İŞKUR ve
İLO’nun birlikte yaptığı Kadın İstihdam Eylem planının verilerine göre, istihdam edilen kadın
istihdamının yüzde 53 hizmet sektörü, yüzde 15 sanayi, yüzde 1 inşaat sektörü ve yüzde
31’i ise tarım sektöründe. Bu nedenle önyargılardan uzak, eşit çalışma fırsatları ve hakları
sunularak kadınların hem nicelik hem de nitelik olarak işgücüne katılmalarını artırmak için
işverenlere ve danışmanlık şirketlerine çok iş düşüyor.
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yüzde 79 ile üniversite mezunu kadınlardan
daha fazla. İlkokul mezunu erkeklerin yüzde
81’i, lise mezunu erkeklerin yüzde 74’ü
istihdama katılıyor.
TÜİK ve Global Compact Türkiye
verilerine göre, okuma yazma bilmeyen
kadınların yüzde 24’ü, okuma yazma bilenlerin yüzde 26’sı, ilkokul mezunu kadınların
yüzde 33’ü, lise mezunu kadınların yüzde
36’sı istihdama katılabiliyor. Buna karşın Türkiye’deki toplam emeğin yüzde 55’i kadın,
yüzde 45’i ise erkek emeği. Toplam emeğin
yüzde 47’sini kadınların ücretsiz emeği
oluştururken, yalnızca yüzde 11’lik kısmı
ücretsiz erkek emeği. Türkiye’deki toplam
emeğin 7 saat 39 dakikasını ücretsiz ev içi
hizmet oluşturuyor. Kadınlar ücretsiz ev içi
hizmete erkeklere oranla günde 4 kat fazla
zaman ayırıyor, kadınlar 6 saat 11 dakika,
erkekler 1 saat 28 dakika. Dünya genelinde
ise bu rakam 2.5 kat.Yani toplumsal cinsiyet
kodları Türkiye’de kadınları eve tıkıyor!
Kadın erkek eşitliği ve kadın erkek ‘fırsat
eşitliği’ sağlanmadıkça, kızlar yüzde 100
oranla üniversite sınavını kazansa dahi bu
tablo değişmeyecek gibi görünüyor.
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‘Ayşe Teyze’ye
ekonomiyi sevdiren yazar
Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi ekonomi
yazarlarından biri, Güngör Uras. Neredeyse
yarım asırdır kaleme aldığı yazılarıyla
ekonomiyi yalın bir şekilde anlatarak bütün
kesimlerin beğenisini kazandı. Onun yazılarında
kullandığı ‘Ayşe Teyze’ karakterini bilmeyen
yoktur. Şu anda Milliyet ve Dünya gazetelerinde
yazılarını sürdüren Uras, bugüne kadar 10
binden fazla yazıya imza attı...
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ELA GÖKMEN
O, ekonomi gazeteciliğinin duayenlerinden... Yazılarında yarattığı
‘Ayşe Teyze’ karakteriyle ekonomiyi herkese sevdiren ve bütün kitlelerin
beğenerek okuduğu bir isim... Aynı zamanda akademisyen de olan  Prof.
Dr. Güngör Uras’tan bahsediyoruz...
Devlet Planlama Teşkilatı’nda  (DPT) planlamacıyken, ekonominin
bugünkü kadar bilinmediği bir dönemde halka ekonomiyi yalın bir dille
anlatarak gazetecilik hayatına başladı. Uras, neredeyse yarım asırdan bu
yana ara vermeden ekonomi yazıları kaleme alıyor....
Araştırmayı seven kişiliği, akademi dünyasında profesörlüğe kadar

yükselmesini sağladı. Uzun yıllar Marmara Üniversitesi’nde dersler
veren Güngör Uras, Dünya, Milliyet ve Sabah gibi gazetelerde Güngör
Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz gibi farklı imzalarla 10 binin
üzerinde köşe yazısı yazdı...
Uras, ekonomi gazeteciliğine farklı bir bakış açısı kazandırıp
önemli katkılar sağlamayı başardı. Ayşe Teyze’ye de ekonomiyi
sevdiren Uras, farklı kesimleri çeken bir yazım tarzına sahip. Güneş
Gazetesi’nde ‘Ekonominin Fotoromanı’nda olaylarla dalga geçerken,
Sabah ve Milliyet gazetelerinde ekonomi-politika yazıları kaleme aldı.
Dünya Gazetesi’nde ekonomi ağırlıklı ve Ali Rıza Kardüz mahlasıyla
yemek yazılarıyla farklı kesimlere hitap etti. Halen Milliyet ve Dünya
gazetelerinde yazılarını sürdürüyor. Uras, sorularımızı yanıtladı.

TÜSİAD GENEL SEKRETERLİĞİ YAPTI

ÜÇ FARKLI
İSİMLE YAZIYOR
Prof. Dr. Güngör Uras,  Ankara doğumlu. İlk ve orta öğrenimini
Ankara’da TED Yenişehir Koleji’nde tamamlayın Uras, 1955 yılında
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Şubesi’nden mezun
oldu. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde doçentliğe hak kazandı.
1994 yılında Marmara Üniversitesi’nde profesör oldu. Çalışma hayatına
Halk Bankası genel müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda  (DPT) iktisadi planlama uzmanı
olarak görev yaptı. 1974-1980 yılları arasında TÜSİAD genel sekreterliği
görevinde bulundu.
Aksigorta İdare Meclisi başkanlığı yapan Uras, 1993 yılına kadar
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim görevlisi, 2001 yılına
kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi
olarak çalıştı.
1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve
Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Halen Dünya ve Milliyet
gazetelerinde yazmaya devam eden Uras, evli ve bir çocuk babası.
Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör
Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10 bin
civarında makale yazdı.
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Gazeteciliğe başlama hikayenizden kısaca bahseder
misiniz?
İlk yazılarımı 1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi’nde yazmaya başladım. TOBB tarafından çıkarılırdı. Baş yazarı Namık Zeki
Aral’dı. Aral, Rahşan Ecevit’in babasıdır. Namık Zeki Aral’ın teşviki ile
bugün Dünya Gazetesi’nde yazdığım gibi Türkiye İktisat Gazetesi’nin
ikinci sayfasında her hafta köşe yazıları yazıyordum.
1974’de TÜSİAD’ın ilk genel sekreteri olarak İstanbul’a geldiğimde o yazılar kesildi. 1980’den sonra, önce İzmir’de Rapor Gazetesi’nde
isimsiz olarak birinci sayfadan günün yorumunu yazdım. Sonra Güneş’te
üç yıl Ekonominin Fotoromanı başlığı altında haftanın ekonomik gelişmelerini mizah gözlüğü ile değerlendirdim.
Dünya Gazetesi’nde 1983’ten itibaren ‘Olayların İçinden’ adlı
köşe yazısını yazmaya başladım. O tarihten beri aynı köşede hiç ara
vermeden yazıyorum. Sabah’ta on yıldan fazla yazdım. Aynı dönemde
Sabah’ın yan kuruluşu olan Yeni Yüzyıl’da da yazıyordum. 1998 yılında  
Milliyet’te yazmaya başladım. Şimdilerde her gün Dünya ve Milliyet’te
köşe yazılarım yayınlanıyor. NTV Radyo’da her sabah saat 08:25’te
‘Ayşe Teyze Ne Yapsın’ programında ekonomiyi anlatıyorum. NTV televizyonunda  pazartesi günleri 11:30’da Sokağın Ekonomisi programını
yapıyorum.
Bu alana sizi kim yönlendirdi? Kaç yıldan bu yana
yazıyorsunuz?
Ben bu alana gazeteci olarak başlamadım. DPT’de çalışan bir uzman olarak değişik konularda araştırmalar yapıyorduk, birikimlerimiz
oluyordu. Türkiye de o dönemde ekonomi konusunda bakir bir ülkeydi.
‘Sen bu konuları izliyorsun, halka anlat’ diye Namık Kemal Aral’dan
davet aldım. Aslında yazı yazmaya daha önce başlamıştım. Atatürk’ün
kurduğu Türk Kooperatifçilik Kurumu’nun Karınca Dergisi’nde kooperatifçilik ve ekonomi konularında yazılarım yayınlanıyordu. Türk Ekonomi

İSMMMO YAŞAM l 23

Kurumu ve DPT tecrübeleri yazı yazmamı
kolaylaştırdı..
Gazeteciliğe başlarken hayalleriniz, beklentileriniz nelerdi?
Gazeteci olarak yazmaya  başlamadım. Yazı yazarak gazeteci oldum.
Yazdığım yazılarda önce kendim öğrenip
sonra başkalarına anlatmaya çalışıyorum.
2002’den itibaren gazetecilikten başka
hiçbir işim yok. Hayata yazı yazarak
başladım gazeteci oldum.

GÜNDEMİN SESİ

BASİTLEŞTİREREK ANLATIRIM

TÜRK HALKI
YORULDU
Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci değerlendirmesini istediğimiz Güngör Uras, yaşanan olaylar
nedeniyle Türk halkının yorulduğuna dikkat çekiyor.
“Referandum falan önemli değil. Türk halkı yoruldu.
15 Temmuz belası, FETÖ davası, terör, Suriye ve
Irak’taki çatışmalar, Rusya ve ABD ile aramızın
bozulması Türk toplumunu yordu” yorumunu yapan
Güngör Uras, insanların mutsuzluğunu ortadan kaldırmak için toplum olarak silkinip sakin bir ortama
geçiş yapmamız gerektiğini vurguluyor.
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Yazılarınızda çok sık kullandığınız Ayşe Teyze örneği nasıl doğdu
anlatır mısınız?
Ekonomi konusunda bugün politikacılarımız, işadamlarımız ve halkımız
daha fazla bilgi sahibi. Halbuki bizim
zamanımızda ekonomi bu kadar gelişmiş
değildi. Benim yazılarım halka bilgi veren
yazılardı. DPT’nin amacı planlama yapmaktı. Benim görevim de yaptığımız işleri
halka basit olarak anlatmaktı. Karşındaki
bilmeyenlere basitleştirerek anlatacaksın.
Benim de farkım o oldu. Ben basitleştirerek anlatırım olayları.
Sektöre yeni gençler kazandırırken nelere dikkat ediyorsunuz?
Şu anda nerelerde ders veriyorsunuz?
Şu anda üniversitelerle bir ilişkim
yok.Üniversitelerden, eski fakültemden
talep olmadığı için ilişkim yok. Talep olsa
öğrencilerime ekonomiyi anlatmaktan
zevk ve mutluluk duyarım.

ARAŞTIRMAYI ÇOK SEVİYOR
Akademisyen olmak mı daha
heyecan verici yoksa köşe yazmak
mı?
Hepsi güzel. Zaten benim hayatım
araştırma ve yayınla geçti. Akademisyenliğin esası araştırma ve yayındır, tatlı

tarafı da çocuklara, gençlere anlatmaktır.
Araştırmayan, yayın yapmayan bir
akademisyen düşünülemez. Öğrencilere
bunları basitleştirerek anlatmak çok daha
güzel bir şey.
Yazılarınızı yazarken sizi
besleyen şeyler neler?
Bütün mesele araştırma yapmak.
Örneğin bugünlerde benim derdim
kırmızı biber. Kırmızı biber fiyatları
arttığı için hükümet ithalat kapısını açıyor.
Kırmızı biber üretimi neden azaldı?
Nereden kırmızı biberi ithal edeceğiz?
Onu merak ediyorum... Gazetelerde bir
haber yayınlandı. Mimarlar Odası’nın
itirazı ile Zeytinburnu’ndaki tank bakım
fabrikasının imarı azaltıldı. 33 kat olacaktı
düşürüldü. Şimdi milli tankı üretmeye
çalışıyoruz ama önceden tank fabrikamız
varmış. Bu fabrika  ne olmuş? Şimdi
bunları araştıracağım. Dün gece bunları
düşünmekten uyuyamadım.

10 BİNİN ÜZERİNDE MAKALE
Güngör Uras, Tevfik Güngör,
Ali Rıza Kardüz gibi farklı imzalarla
10 binin üzerinde köşe yazısı yazdınız. Ekonomi gazeteciliğine farklı bir
bakış açısı kazandırıp katkı sağladınız. Ayşe teyzeye de ekonomiyi
sevdiren bir yazar olarak bunu nasıl
başardınız?
Esas olan bu yazıları farklı kesimlere yazdım. Mesela Güneş Gazetesi’nde
‘Ekonominin Fotoromanı’nda olaylarla
dalga geçiyordum. Sabah ve Milliyet’te
ekonomi-politik yazdım. Dünya’daki yazılarım ekonomi ağırlıklı. Ali Rıza Kardüz
adıyla yemek yazıları yazıyorum.
Gazeteciliğe başladığınızda
hayalleriniz, beklentileriniz nelerdi?
Bunlara ulaşabildiniz mi?
Benim hiç hayalim yoktur, gerçekçiyim. Maalesef hiç hayal kuramam.

AB OLMAZSA OLMAZ
Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan
süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye AB’den uzaklaştı mı, koptu mu
sizce? Bundan sonra neler yapılmalı?
AB olmazsa olmaz. Osmanlı’dan beri
Türklerin gönlünde yatan Avrupa ile eşit

şartlara sahip olmaktır. Gelirde, eğitimde,
bilimde, hukukta eşitlik... Biz AB’ye gireceğiz
ama mili gelirimiz az olsun, sanayileşmeyelim,
kalkınmayalım dersek AB’de yerin olmaz.
Batılı ülkelerin ve ABD’nin müslüman ülkelere yönelik uygulamaları
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Batı ülkeleri yerine laik Batı dünyası
diyelim. Laik dünyada, laik ülkelerde  size
dininizi sormuyorlar. Siz illa da ben müslümanım, farklıyım derseniz, İslam dinini
politikaya alet ederseniz rahatsız oluyorlar.
Bir de şanssız gelişmeler oldu. Müslümanların
oluşturdukları terör örgütleri, müslümanların
karıştıkları terör, çok yanlış bir anlamaya
yol açtı. Terör ile müslümanlar birleştirildi.
Kendiniz dininizi ortaya çıkartırsanız onlar
şaşırıyorlar. AB’ye tam üyelik teklif ettiklerinde de biz müslümandık.  

TAM BİR PROGRAM GEREKLİ
Brexit sonrasında Avrupa Birliği
dağılacak gibi tartışmalar var. Sizin bu
konudaki düşünceleriniz neler?
Avrupa Birliği öyle kısa sürede 5-10
yıllık bir dönemde dağılmaz. Ama uzun sürede
ne olur bilemiyorum.
Referandum hakkında ne düşünüyorsunuz? Referandum sonrası nasıl
bir Türkiye görüyorsunuz? Dünya ile
ilişkilerimiz düzelecek mi dersiniz?
Referandum  yapıldı. Sonuç belli.. Ama
Türk halkı yoruldu. 15 Temmuz belası, FETÖ
davası, terör, Suriye ve Irak’taki çatışmalar,
Rusya ve ABD ile aramızın bozulması Türk
toplumunu yordu. Silkelenmemiz lazım.
İnsanlar mutsuz. Sakin bir ortama geçmeliyiz.
Mutluluk para değil.
Kısa ve orta vadeli ekonomik
beklentileriniz neler?
Kısa ve orta vadede bir şey değişeceğini
zannetmiyorum. Kısa ve orta vadede değişim
için parça parça değil, bütün bir programa
ihtiyaç var.

TÜRKİYE’DE MESLEK
KURULUŞLARI
ÖNEMLİDİR
Odamız hakkında düşünceleriniz
nelerdir?
Türkiye’de meslek kuruluşları önemlidir. İSMMMO gibi meslek kuruluşlarının
ülke sorunlarına sahip çıkması halkı mutlu
eder. İSMMMO’nun kayıt dışı ile mücadelesi
önemlidir... Kayıt dışı mücadelede başarıya
ulaşılabilmesi ancak ‘Nereden Buldun Kanunu’nun uygulanması ile mümkün olabilir...

GÜNDEMİN SESİ

Türkiye’de gelecek hakkında hiç tahminim
olamıyor. Hiçbir işe girdiğimde sonunda şunu
yapacağım diye başlamadım çünkü olmuyor.
Türkiye’de şartlar ve şanslar etkili oluyor.
Türkiye gazetecilik açısından
şu anda nasıl bir tablo çiziyor? Sizin
mesleğe başladığınız günden bugüne
neler değişti?
Bütün mesele Türkiye’de okuyucunun
da yazarın da gazetecinin de bilgi seviyesi
daha ileriye gidiyor. Ne var ki, gazeteler her
türlü haberi veremez, her türlü yazıyı yayınlayamaz hale geldi.
Milliyet ve Dünya gazeteleri sizin
için ne ifade ediyor?
Nezih Demirkent, Dünya’yı gerçek bir
ekonomi gazetesi yaptı. Kızı Didem Demirkent babasının bayrağını taşıyor. Yukarılara
çıkardı. Dünya, Anadolu’yu İstanbul’a tanıtan,
Anadolu’da bir ekonomi olduğunu İstanbullulara anlatan bir gazete. Milliyet’e gelince
Türkiye’de ilk iki gazeteyi say dediğinizde Milliyet, Hürriyet denilir. Milliyet’in ayrı yeri var...
Şimdi gazeteler tirajına göre değerlendiriliyor
eskiden etkinliğine göre değerlendirilirdi. Eskiden devlet dairelerinde gazetelerin masadaki
sıralaması çok önemliydi. En iyi haberi veren
en etkili  gazete en üstte yer alırdı.
Türkiye dünyada hak ettiği yerde
mi sizce?
Hak ettiğimiz yer burası ki buradayız.
Hakkın ölçüsü ne? Kişi başı üretim ve milli
gelir, hukuk, fikir hürriyeti, eğitim, bilim ve
teknoloji düzeyi. Bu ölçülere göre biz neredeysek oradayız. Bu sıralamayı biz yapmıyoruz,
her ülkenin yeri belli.
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Gökyüzünün yeni sakinleri
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
drone yani insansız araç çılgınlığı
yaşanıyor. Sayıları giderek artan
drone’lar çok çeşitli kullanım
alanlarına sahip. Türkiye’de geçen
yıl kişisel drone sayısı 9 bine çıktı.
Bu rakamın bu yıl 20 bine çıkması
bekleniyor. En iyi hobiler arasına
giren drone’lar hediye seçeneklerinin de başında yer alıyor. Drone
dünyasına girdik.
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AYŞEGÜL EMİR
Pırpır ederek dönen pervanesiyle
gökyüzünde süzülürken bir yandan geniş
bir açıdan fotoğraf çekiyor... Çevredekilerin
şaşkın bakışları arasında kontrol eden kişinin
kumandayı yönlendirmesiyle de yumuşak bir
şekilde inişini gerçekleştiriyor....
Evet, bu tarz drone’ları yani insansız
hava araçlarını (İHA)  artık her yerde
görmek mümkün. Çok çeşitli amaçlar için
kullanılıyorlar. Onlar uzaktan kontrol edilen
pilotsuz hava araçları. Önce savunma sanayi
için geliştirildiler ama hızla geniş kitlelerin
kullanımına açıldılar. Günümüzde ise çok

yaygın kullanım alanlarıyla sayıları giderek
artıyor. Eğlence, sanayi, askeriye, tarım gibi
pek çok alanda farklı işlevleri var. Başlıca
kullanım alanları görüntü alma, video
çekme, arama kurtarma, suçla mücadele,
tarım, kargo....
Askeri ve sanayi dışındaki hobi amaçlı
drone’ların sayısı her geçen gün artıyor.
Son verilere göre, dünyada 2.5 milyon,
Türkiye’de 9 bin drone var. Kişisel hediyeler
arasına da girmiş durumdalar. Yılbaşı,
doğum günü, evlilik yıldönümü, Sevgililer
Günü için farklı hediye seçeneklerinden
biri oldular. Türkiye’de 2016 yılında kişisel
drone sayısı 9 bine çıktı. Bu sayının 2017 yılı

sonunda ise 20 bine ulaşacağı tahmin
ediliyor.
Dronmarket Kurucusu Ahmet
Eren, eskiden sadece askeri otoriteler
tarafından gözlem ve keşif amaçlı
olarak kullanılan drone’ların artık
evlerde, açık arazilerde ve iş yerlerinde bile hobi veya iş amaçlı olarak
kullanılabildiğini söylüyor. Hatta bu o
kadar yaygınlaştı ki, drone’ların ambulans, itfaiye ve kargo aracı olarak
kullanılması gündemde.

ARTIK YARIŞLARI DA
DÜZENLENİYOR

TÜRKİYE’DE 9 BİN TANE VAR

Ahmet Eren
ne’lara batarya üretimi yapılabilmesi
için halen fırsat olduğunu dile getiren
Eren, “Yerli drone’da işin yazılım kısmı
daha önemli. Bu alanda yapılacak çok
şey var. Bulut tabanlı yapay zekadan
görüntü işleme yazılımlarına kadar çok
ciddi projeler üretip dünyaya pazarlayabiliriz” değerlendirmesini yapıyor.
Eren, Türkiye’de drone’ların
2015 yılından itibaren popüler hale
gelmeye başladığını da dile getiriyor
ve ekliyor: “Dünyada ve Türkiye’de
ilk olarak hobicilere yönelik olarak
başlayan drone kullanımı, 2016 yılında
daha çok sektörde artık ticari amaçlar
için de kullanılmaya başlandı. Dro-

Drone’lar artık bir spor aktivitesi
olarak da görülüyor. Onların da müsabakaları var. Amatör havacılığın gelişmesi
için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği
yapılıyor. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde drone
eğitimlerinin ve yarışlarının başlatılması
planlanıyor. Ülkemizde drone yarışlarının
ilki de mart ayında start aldı. Türkiye
Drone Ligi (TDL), İstanbul’da heyecan dolu
bir yarışla başladı. TDL, yarışları, pistleri,
drone eğitim akademisi, cornerları ve
marka ürünleri ile dünyanın 6’ıncı drone
ithalatçısı olan ülkemizde, bilim, teknoloji
ve drone sevgisini açığa çıkartarak drone
sporunu yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Geleceğin Formula 1 yarışları olarak lanse
edilen drone yarışları dünyada 70 ülkede
organize ediliyor. Yarışlar, 2017 yılında
dünyanın en prestijli spor kanallarında canlı
yayınlanacak. TDL yarışları altı etap olarak
özel tasarlanan pistlerde organize ediliyor.
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve
Eskişehir etapları sonucunda TDL şampiyonu olan pilotlar yurt dışındaki yarışlarda
yarışmaya hak kazanacak.

DOSYA

Avrupa ve ABD’deki kadar çok
olmasa da Türkiye’de de drone sayısı
her geçen yıl artıyor. Eren, Türkiye’de
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne
(SHGM) kayıtlı kullanıcı sayısının 12
bin, kayıtlı drone sayısının da 9 bin
olduğunu belirtiyor. Ülkemizde en çok
satılan modeller yeni başlayanların
kullandığı mini drone’lar. Yeni başlayanların drone kullanımını ve tepkilerini hissedebilecekleri cihazların fiyatları
100 TL’den başlıyor. 5 bin TL’ye de
drone var. Ne amaçla alacağınıza bağlı
olarak özellik ve fiyatları değişiyor.
Amatörden profesyonele uzanan bir
skalası bulunuyor.
SHGM’ye belli boyuttaki
drone’ları kaydettirmek gerekiyor.
Ahmet Eren, “Kayıt zorunluluğu  350
sınıfı diye adlandırdığımız zaten ciddi
araştırmayla alınan maliyetleri daha
yüksek olanlar ve genellikle de alıcılar
satın alma aşamasında da kimlik
numaralarını satıcılara bırakıyor. Kayıt
zorunluluğunun bilincinde olarak
alıyorlar. Kayıt zorunluluğu talebi
olumsuz etkilemiyor” bilgisini veriyor.
Drone’ların en büyük sorunu
uçuş süresi. Bu batarya teknolojisiyle
doğrudan orantılı. Türkiye’de dro-
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ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN
Hobi amaçlı olan insansız hava araçları
artık farklı hediye seçenekleri arasında yer
alıyor. Ya da pek çok insan kendisi için alıyor.
Bunları alırken de dikkat edilmesi gerekenler var.
Uzmanlar ilk kez başlayacakların dikkat etmesi
gerekenleri şöyle sıralıyor:
l  Almaya karar vermeden önce ilk
olarak ihtiyacınızı belirlemelisiniz. Başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için hobi ve eğlence amaçlı
olarak 100-1.000 TL fiyat aralığında olanlar
yeterli görülüyor. Bu modellerle drone kullanımını
öğrenebilirsiniz. Basit çekimler yaptıktan sonra
çok isterseniz üst modellere geçiş yapabilirsiniz.
l Teknik özelliklerin ne olması gerektiği
konusunda destek alın. Bu aracı nasıl kontrol
edeceğinizi bilmeniz gerekir. Acemi biri olarak çok
pahalı drone’lara para vererek onların parçalanmasına neden olabilirsiniz. Düşürme ihtimaliniz
yüksek. İlk etapta teknik özellikleri basit bir
model seçmeniz doğru olacaktır. Kameralı ve
kamerasız modelleri var. Kamerasızlar tamamen
amatörlere yönelik. Daha sonra 4K çekim yapan
ya da daha üst özelliklerdekileri tercih edebilirsiniz.
l Hangi modeli almalıyım, kaç çeşit drone
var? Bu araçların da grupları var. Ready to Fly
(RTF-Uçmaya Hazır) modeller var. En pratikler
bunlardır. Doğrudan uçuş kumandasıyla geliyor.
Pilini takıp kullanabiliyorsunuz. Bind N Fly
(BNF-Eşleştir ve Uçur) modelleri ise biraz daha üst
modeller. Ancak kontrol sistemi ile gelmiyorlar.
Elinizdeki kumanda cihazıyla eşleştirmeniz gerekiyor. Bunlar orta seviyeli kullanım için. Almost
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Ready to Fly (ARF-Neredeyse Uçuşa Hazır) modeller ise profesyoneller için. Demonte geliyorlar, her
şeyi sizin yapmanız gerekiyor.
l Drone seçerken bütçenizi de bilmeniz
lazım. Her bütçe için model var. 100 TL ile 5 bin
TL arasında fiyat skalası mevcut. Bu nedenle
özellik yanında bütçenizi de göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
l Şarj süresi ve batarya ömürleri çok
önemli. Alacağınız cihazda bu özelliklere bakın.
Drone’lar 7-25 dakika arasında havada kalabiliyor. Bu süreyi batarya belirliyor. Uçuş süresi ve pil
ömrü bilgilerini satın almadan önce öğrenin.
l Piyasada çok fazla marka var. Çoğunlukla Çinli markalar önde. Kaliteleri firmadan
firmaya değişiyor. DJI, Parrot, Walkera, Cheerson
önde gelen markalar. Bilmediğiniz markaları
tercih etmemeye çalışın.
l Her cihazda olduğu gibi burada da
yedek parça önemli. Acemi bir kullanıcı olarak
drone’u defalarca düşürebilirsiniz. Parçaları
değişmek zorunda kalabilir. Gövdesi, motoru ve
aksamları Türkiye’de kolay bulunan bir markayı
tercih etmeniz önemli.
l Dünya genelinde drone uçuşlarını
kısıtlayan yasal yönetmelikler resmi olarak bazı
ülkelerde olsa da Türkiye’de şu anda bir sınırlama
söz konusu değil. Fakat bu her yerde uçuş
yapabileceğimiz anlamına gelmiyor. Hava alanına
2 km yakında kesinlikle uçuş yapmayın. Ayrıca
ülkemizde askeri bölgeler, devlete ait kurum ve
kuruluşlar, güvenlik güçlerine ait yerlerin izinsiz
görüntülenmesi kesinlikle yasak.

ne’ların en çok kullanıldığı endüstriler altyapı projeleri, ziraat, ulaşım,
güvenlik, arama kurtarma, medya
ve yayıncılık, sigortacılık, telekom ve
madencilik olarak öne çıkıyor.”
Diğer yandan dünyada
insansız hava araçlarının tam otonom
hale getirilmesi için çalışılıyor. Intel
ve Qualcomm gibi firmaların drone
pazarına yatırım yapmalarıyla beraber 2017 yılında drone’ların daha
fazla işlemci gücü ve yapay zeka ile
birleşeceği çözümler görülecek.

KAYIT ZORUNLULUĞU  
Dünyadaki gelişmelere paralel
olarak Türkiye’de de drone’lara
geçen yıl itibariyle kayıt mecburiyeti
geldi. Buna göre azami kalkış ağırlığı
500 gram ile 25 kg aralığında olan
İHA’ların ve bunları kullanacak pilotların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) tarafından oluşturulan internet tabanlı  ‘Kayıt Sistemi’ne kayıt
edilmesi gerekiyor. Buna göre, drone
sahiplerinin ait oldukları kategoriye
göre internet tabanlı sisteme veya
tescile kayıt yaptırmaları zorunluluğu
bulunuyor. Azami kalkış ağırlığı 500
gram’dan daha az olan drone’ların
kapsam dışı tutulduğu düzenlemeye
göre SHGM’den izin almayı gerektiren operasyonlarda, izin alınmadan
İHA uçuşu yapılması durumunda
şahıs ve işletmelere 3 yıla kadar
hapis ve 10 bin TL’ye kadar para
cezası uygulanıyor. Drone kaydı için
açılan resmi internet sitesinden ayrıca
‘İnsan üzeri uçuş yapanlar’, ‘Tehlikeli
irtifada uçuş yapanlar’ ve ‘İzinsiz
ticari çekim yapanlar’ şikayet edilebiliyor. Şikayet için kimlik ve olay yeri
bilgileri ile olay yeriyle ilgili fotoğraf
ve video linkleri isteniyor.

İNSAN TAŞIYANI, SUALTINDA GİDENİ VAR

HD video kaydı yapabiliyor. Güçlü sensörleri ve
radar sistemi de var.
l Su altında gidiyor: Su altı için
tasarlananlar da var. ‘PowerRay’ bunlardan biri.
Balıkçılık sektöründe devrim yaratması hedeflenen bu drone, 30 metreye kadar dalabiliyor.

40 metreye kadar derinlikte ise balıkları tespit
edebiliyor. Cihaza entegre 4K kamerası sayesinde de cihazın Wi-Fi sistemi üzerinden iOS
ve Android uygulaması sayesinde su altındaki
balıkların videosunu da görebiliyorsunuz.
l Kırmızısı da geldi: Çinli DJI,
tasarımcı Martin Sati’nin yardımıyla Phantom 4
modeline renk ekledi. Kırmızı rengiyle drone,
Çin mitolojisinde iyi talih ve mutluluğu temsil
ediyor. Phantom 4 Chinese New Year modeli,
havada kalma ve güzel fotolar çekme konusunda da iddialı. 4K video kayıt, üç açılı kamera,
ileri bilgisayar görüşü ve uyarı sistemleriyle
teknolojik açıdan da iyi özellikler sunuyor. 28
dakika havada kalabiliyor.
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Drone’a ilgi arttıkça ilginç modelleri de
geliştiriliyor. İnsan taşıyanından su altında kullanılabilenine kadar pek çok yeni versiyonu var.
Bunların bir kısmı kullanıma sunulmuşken bir
kısmı ise henüz geliştirilme aşamasında. İlginç
drone modelleri şöyle:
l İnsan taşıyor: Drone taksi de var.
Ehang firmasının 184 modeli bu amaçla üretildi.
Teknoloji fuarlarında sergilenen bu model,
sekiz elektrikli motora sahip. İçinde GPS sistemi
var. Sürüşü otomatik yaparken size düşen tek
şey harita üzerinde gitmek istediğiniz yeri
seçmek. Saatte 100 km hıza erişebilen Ehang,
100 kiloya kadar bir yolcuyu 23 dakika kadar
uçurabiliyor.
l Cebe bile sığıyor: Zerotech’in geliştirdiği drone modeli Dobby ise, cebe girebilecek
boyuta sahip. Avuç içine sığabilen Dobby, katlanabiliyor. 13 MP’lik kamerası ve video çekme
yeteneği de ilgi görmesini sağlıyor. 360 derece
selfie videosu çekebiliyor. Yüz tanıma teknolojisi
de bulunan cihaz nereye giderseniz gidin çok
kalabalık yerlerde bile sizi takip edebiliyor.
l Üç pervaneli: Çinli Xiaomi, ilk
drone modeli Yi Erida’yı çıkardı. Üç pervaneli
tasarıma sahip olan cihazın 4K kamerası tek
şarjla 2 saatlik kayıt yapabiliyor. Genelde drone’lar dört pervaneli oluyor. Üç pervaneli drone,
saatte 120 kilometre hızla 40 dakika havada
kalabiliyor. Model hızıyla dikkatleri çekiyor.
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Tam bir tarih tutkunu

Eyüp Sabri Yücel,
kendini tarih, sanat,
resim ve pul koleksiyonerliği alanında
geliştiren bir meslek
mensubu. Ama onun
tarih tutkusu çok öne
çıkıyor. Yüzlerce tarih
kitabı okuyan Yücel,
ilgisini çeken bir tarihi yapı için seyahat
planı da yapıyor. Şu
ana kadar 45 ülkeyi
gördü. O işinde rakamlarla uğraşırken
iş dışında kendini
kelimelerin ve tarihin
büyüsüne bırakmayı
tercih ediyor.
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GAYE DELEN
Günde en az iki saatini tarih kitaplarını
okuyarak geçiriyor, bazen bu süre hafta sonları 5-6
saati buluyor. Seyahatlerini görmek istediği bir tarihi
objeye göre planlıyor, tarih ve gizem kokan pek çok
ülkeyi ziyaret etmiş durumda, bir kitapta rastladığı
tarihi bir eserin yerini bulmak için İstanbul turuna bile
çıkabiliyor, tarih ve sanat onun hayatının önemli bir
bölümünü oluşturuyor...
Bu isim, meslek mensubu mali müşavir Eyüp
Sabri Yücel. O tam bir tarih tutkunu... Çocukluğundan
beri gelen bu merakını tatmin etmek için iş saatleri
dışındaki vaktinin çoğunu harcıyor. Tarihe bitmeyen
merakını devamlı okuyarak giderirken, yoğun iş
temposunun stresini de bu şekilde atıyor.
İstanbul doğumlu olan Yücel’in çocukluğu
Fındıkzade’de geçmiş. İlköğretimini burada tamamladıktan sonra İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’ne
1974 yılında girmiş. Mesleğe adım atması da bu yıla
denk geliyor. Okulla beraber iş hayatını yürütmüş ve
1978 yılında da mezun olmuş. Bir süre daha bağımlı
çalışırken 1980 yılında askere gidiyor ve askerlik

dönüşünde kendi ofisini açıyor. Sektörün Türkiye’deki gelişiminin de birebir tanığı. Çocukken hayali
mimarlık olan Yücel’in sanat ve tarihe olan ilgisi hep
devam etmiş. İşinde rakamlarla uğraşırken iş dışında
kendini kelimelerin ve tarihin büyüsüne bırakmayı
tercih etmiş.

45 ÜLKEYİ GÖRDÜ
1988 yılında kurulan Mali Müşavirler Derneği’nin de bir süre yönetim kurulunda yer aldı. Türkiye’de 1989 yılından itibaren belgeli mali müşavirliğin
gelmesiyle sektörün standartlarının oturduğunu dile getiren Yücel, 1993 yılında ise eğitim vermeye de başladı.
İSMMMO eğitmenlerinden olan Yücel, TESMER’in de bir
dönem yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Bu tarz eğitimlerin Türkiye’de oluşması ve gelişmesinde de emeği
geçen duayen isimlerden. Şu anda verdiği eğitimlerin
dış ticaret ve serbest bölgeler ağırlıklı olduğunu söylüyor. İş ve özel hayat dengesini kurmaya ve hobilerine
zaman ayırmaya her zaman dikkat eden Yücel, çok
çalışmanın her zaman verimli çalışmak anlamına da
gelmediğini vurguluyor. Hobi edinmenin her zaman
insanı rahatlattığını ve eğitimlerine de çok katkısı

EN ÇOK OKUDUĞU YAZARLAR
Okuduğu kitaplar ise dönemsel olarak değişiyor. Bir dönem Hititler tarihine merak sararken diğer

bir dönem Osmanlı veya Roma İmparatorluğu tarihi
ile ilgileniyor. Evinde ve işyerinde tarihle ilgili 3 binden fazla kitap ve 5 binden fazla dergi bulunuyor. O
kadar tarih meraklısı ki, röportaj sırasında bize eşlik
eden oğlu İlhan Yücel, babasının film ve dizide de tek
tercihinin tarih içeren yapımlar olduğunu anlatıyor.
Okuduğu şeyleri resmeden, görselleştiren Gladyatör,
Truva, Vikingler gibi tarihi film ve dizileri izlemekten
hoşlanıyor.
Onun okumayı en sevdiği yazar ise Halil İnalcık... İlber Ortaylı, Semavi Eyice gibi usta yazarlar da
sevdikleri arasında. Yabancı kaynaklardan çevirileri
de severek takip ediyor.
Yücel’in bir de ressam yanı var. Çocukluğundan
gelen bu yeteneğini bugün de vakit buldukça uygulamaya geçiriyor. Sulu boya resimden çok hoşlanıyor.
Ayrıca bir de pul koleksiyoneri. Çocukluğundan
gelen bu hobisinin kendisini tarih konusunda da
bilgilendirdiğini, bir pulda gördüğü bir tarihi ve resmi
araştırarak pek çok şey öğrendiğini anlatıyor. Bütün
Kıbrıs pulları ve ilk gün zarfları halen kendisinde
var. Pulların dünyasını da çok seviyor. Eyüp Sabri
Yücel, yılların getirdiği okuma ve seyahatle ciddi bir
birikim elde etmiş. Ancak herkesin uzmanlığına saygı
duyarak kitap yazma konusunu bu alandaki uzman
ve akademisyenlere bırakıyor. Meslek mensuplarına
da mutlaka bir hobi edinmeleri konusunda tavsiyede
bulunuyor.

EĞİTİM
MESLEĞİ
GELİŞTİRİR
Mesleğin duayen
isimlerinden Eyüp Sabri Yücel,
sektörün Türkiye’de gelişiminin de birebir tanıklarından.
Yücel, muhasebeciliğin geldiği
noktayla ilgili “Meslek, 3568
sayılı kanunumuzla iyi bir
yere geldi. Elbette meslektaşlarımızın eğitim ve bilgilerinin
gelişmesiyle daha da iyi yerlere
gelecektir. İyiye doğru bir gidiş
var. Çok önemli mesafeler kat
ettik. Meslektaşlarımızın yaptığı
mesleği daha hassas ve daha iyi
bilgilerle donanarak yapmaları
lazım. Bu konuda eğitim çok
önemli. Eğitim konusunda
ne kadar daha fazla çaba
harcanırsa, meslektaşlar buna
ne kadar zaman ayırıp, ilgi
duyarsa mesleğimiz de o kadar
iyi yerlere gidecektir” değerlendirmesini yapıyor.

RENKLİ YAŞAM

olduğunu anlatıyor. O tarih merakı peşinde pek çok
ülkeyi de ziyaret etti. Bugüne kadar 45 ülkeyi görme
şansı yakalamış. Bu ülkeler arasında Moğolistan,
Mısır, Çin, Vietnam, Laos, Kamboçya, İran, Özbekistan,
Lübnan, Suriye, İsrail var. Avrupa’da ise neredeyse
görmediği ülke kalmamış. Ayrıca tam bir İstanbul
aşığı. İstanbul’un tarihi yerlerini rehber eşliğinde
gezmeye özen gösteriyor. Diğer yandan Türkiye’de
Hakkari hariç turlarla gidilebilecek bütün tarihi
mekanları da gezdiğini belirtiyor. Bir kitapta rastladığı
tarihi yapı ve kalıntı için seyahat planı yapabiliyor.
Tek gitmediği kıta ise Amerika. Tarihi geçmişi olmadığı
için ABD’yi çok merak etmeyen Eyüp Sabri Yücel’in
seyahat planları arasında bu yıl ise Meksika ve Guatemala var. Böylece bu kıtaya da adım atmış olacak.
Ama ilk önce Romanya’da Türk izlerini takip edeceği
bir seyahat planlıyor. Yücel’in merak ettiği bir tarihi
kalıntıyı görmek için tur programları haricinde de
hareket ettiği oluyor. Bir anısını şöyle anlatıyor: “Sırf
İtalya’nın Ravenna bölgesindeki mozaikleri merak
ettiğim için onları görmeye gittim. Kafama takılan illa
görmek istediğim yerleri ve eserleri bir şekilde görme
fırsatı yaratıyorum. Sicilya’daki Montreal Katedrali’nin
mozaikleri için de aynı şeyi yapmıştım.”
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‘Sanatçı zamansız
ve yaşsızdır’
‘Bu Ne Dünya’ ve ‘Yalan’ şarkılarıyla tanınan
ve 43 yıldır müzik hayatındaki yerini istikrarlı
bir şekilde koruyan bir ses sanatçısı, Yeliz....
Bugünlere kadar üreterek geldi. O bu kadar
yıldır ayakta kalabilmesini şarkılardan çok
duruşu ve karakterine bağlıyor. Ona göre,
sanatçının eskisi olmaz.

YAŞAM’IN PORTRESİ

BANU BOZDEMİR
“Bu ne dünya kardeşim seven sevene, bu
ne dünya kardeşim böyle. Bir garip buruk içim
bilmem ki niye. Belki de sevdiğim yok diye. Bu
ne dünya kardeşim, gülen gülene. Bu ne dünya
kardeşim böyle. Ben de onlar gibi gülsem mi öyle.
Yüreğim kan ağlasa bile...”
Böyle uzayıp gider 1970’lerin ünlü şarkısı.
Bu şarkıyla tanındı ses sanatçısı Yeliz...  ‘Bu Ne
Dünya’ ve  ‘Yalan’ isimli şarkıların yer aldığı
45’liği dönemin en çok satan plağı olmuştu.
1978’den 1988’e kadar arabesk ve fantezi
müzik dalında çalışmalar yaptı. 2007 yılında ise
‘Haykırdım Sessizce’ isimli albümüyle bir aradan
sonra müzik hayatına geri döndü. O, her zaman
eskilerin gönlündeki yerini koruyan bir ses sanatçısı. Yeliz Eker, bilinen adıyla Yeliz...
Sanat piyasasında 43 yıldır ayakta durmayı
başaran bir isim. Ona göre, sanatçının eskisi
olmaz. Yeliz, “Sanatçı zamansız ve yaşsızdır.
Dürüstlük, samimiyet ve doğruluğu hayatında var
edenler her zaman kalıcı olur zaten” diyor. Her
zaman şarkılarını keyifle dinlediğimiz ses sanatçısı
Yeliz’le müzik hayatını, kadının toplumdaki ve
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üretimdeki yerini konuştuk. İyi bir hayvan sever
de olan Yeliz, hayattaki misyonunun şarkı söylemek ve hayvanları korumak olduğunu düşünüyor
ve bunları yapabildiği için hayata teşekkür ediyor.

ŞİMDİ ÜNLÜ OLMAK KOLAY
Öncelikle ilk çıkış yaptığınız yılların
müziğiyle sosyal hayatını, şimdiki zamanla
karşılaştırır mısınız?
Bir kere sosyal medya var ve herkes istediği gibi şarkısını söyleyip, paylaşabiliyor. Bizim
çıktığımız yıllarda denetim vardı ve gerçek şarkılar
üretiliyordu. Ben bunu her zaman söylüyorum
şimdi maalesef o duygular, o şarkılar yakalanmıyor. Şimdilerde ünlü olmak, şarkıyı duyurmak çok
çok daha kolay. En büyük fark bu bence...
Bazı eski müzikler tıpkı Yeşilçam
filmleri gibi, her dinlediğimizde bizi eski zamanlara götüren bir zamansızlık taşıyorlar.
Siz yeni müzikler yapsanız da ‘Yalan’ diye
haykırışınız hala kulaklarımızda. Eskilerin
tadı neden bitmiyor, hangi duygu hakimdi
sizce?
Türk filmlerinde çok şarkım kullanıldı.
Sadece Yalan değil arabesk tarzında söylediğim

şarkılar da kullanıldı. Bunlar hiçbir zaman
unutulmadı, unutulmaz da. Yine aynı yere
geleceğim ama o zamanlar gerçek duygular vardı.
Ve şarkımı öyle okudum ve karşı tarafa geçmesini
sağladım.
Bir yerde çok canımı yaktılar demişsiniz. Bu ülkede kadın olmak, şarkıcı ve
ünlü olmak zor galiba siz neler söylersiniz?
Evet kadın olmak da ünlü olmak da çok
güzel. Can yakmaya gelince evet canımı yaktılar
ama ben her zaman canımı yakanı zamana
bırakırım. Çok canımı yakıp beni dibe vurdurmaya
çalışanlar oldu ama ben dibe de vurdum ama
sabır, inanç ve çok sevdiğim dostlarım sayesinde
yeniden küllerimden doğdum. Her zaman bu
şekilde durmaya devam edeceğim.
Kadın cinayetleri her geçen gün
artıyor ve kadınları koruyamıyoruz…
Aslında bu kadınların suçu.
Anne kadın, çocuğu yetiştiren kadın, çocuğun şiddete
eğilmemesini sağlayacak olan
da kadın. Bu halka tecavüzle
başlıyor, şiddetle devam ediyor. Her şey kadın da bitiyor.

ve yaşsızdır. Dürüst, samimi ve doğru olmaya
geleceğim yine. Bunları hayatında var edenler her
zaman kalıcı olur zaten.
Müzik piyasasını son halini nasıl
değerlendirirsiniz?
Bu aleme aklım ermediği için ben bu alemden olamadım bir türlü. Ama bu alemin içindeyim
tabii. Kimseye biat etmedim, kimseyi kıskanmadım
ve hasetlik de yapmadım. Neysem oyum.
Siz ne tarz müzikler ya da kimleri
dinlersiniz?
Her şey dinlerim. Türk Halk müziği dinliyorum, Orhan Akalmaz çok dinliyorum. Neşet Ertaş
çok severim, Müzeyyen Senar’a taparım. Frank
Sinatra,  Dean Martin, Gipsy Kings çok severim.
Her şeyi dinliyorum ama yeni, gürültülü müzikleri
çok dinleyemiyorum. Sanal yapılan şeyler kalbime
çok dokunmuyor.

YENİ SİNGLE’I GELİYOR
Albüm planı var mı, son dönemlerde
siz neler yapıyorsunuz?
Evet sahne alıyorum her Cuma akşamı.
Albüm maalesef bitti. Sadece internet üzerinden
yapılıyor. Ben de şimdi öyle bir single hazırlayacağım. İki parçalık. Yaz gelmeden çıkartmayı
düşünüyoruz. Büyük ve slow tarzda olacak.
Sevmezsem hiçbir parçayı okuyamam zaten. Şarkı
söylerken başka bir dünyaya geçiyorum. Şarkı
söylemek ve hayvanlara bakmak için yaratılmışım.
Herkesin bir misyonu vardır. Para kazanmak için
şarkı söylüyorum tabii ama bir de severek, çok
isteyerek yapıyorum bunu. Onun için çok şanslıyım
ve her zaman şükrediyorum bu konuda. Çok büyük
bir senfoni orkestrası ya da  batı Türk müziği sazlarının karmasıyla bir konser verebilmek ve mümkün
olsa şahane bir müzikalde oynamak isterim.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Onlardan hiç bahsetmedim benim bütün
dünyam hayvanlar. Hayvanlara iyi davranılmasını istiyorum. Yaşamımda üç sınıf var. Çocuklar,  
hayvanlar ve yaşlılar. Bu üçüne dayanamıyorum.
Bütün iş kadında bitiyor tekrar ediyorum. Kadın iyi
yetiştirirse dünya daha iyi yer olur.

BU NE DÜNYA
VE YALAN
Asıl adı Yeliz Eker olan sanatçı, 12 Aralık
1957 doğumlu. Pop ve fantezi müzik tarzında
söyleyen Yeliz, İtalyan Lisesi’nden arkadaşı Nilüfer’in desteği ile müzik hayatına başladı. 1975
Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali’nde
ikinci olan sanatçı, yarışmadan sonra yayınlanan
45’likleri ile Türk pop müziğinin en sevilen
seslerinden biri oldu. Bir tarafında ‘Bu Ne
Dünya’ diğer tarafında ‘Yalan’ isimli şarkıların
yer aldığı 45’liği dönemin en çok satan plağı
olur. 1978’den 1988’e kadar arabesk ve fantezi
müzik dalında çalışmalar yapan ve pop müziğe
döndüğü 1992 albümü ‘Haklıydın’  sonrasında
müzik hayatına bir süre ara veren Yeliz, 2007
yılında ‘Haykırdım Sessizce’ isimli albümü ile
müziğe geri döndü.

KADINLAR AYAKLARI
ÜZERİNDE DURMALI
“Üreten kadınları çok seviyorum” diyen
Yeliz, kadınların üretmesinin çok önemli olduğunu vurguluyor ve ekliyor: “Bugünün ortaya
çıkışı benim çok içimi acıtan bir hikayedir.
NewYork’ta 1857’de tekstil fabrikasında çalışan
40 bine yakın kadının daha iyi iş koşulları talep
ederken, fabrikada yangın çıkıyor ve yüzlerce
kadın ölüyor. Cenazelerine yüz binler katılıyor.
Bu kutlama ismi tırnak içinde bana biraz acı
geliyor ama bu gerçek emekçilerin günü.
Aslında bütün kadınlar emekçi ama ben üreten
kadını seviyorum. Kimseye muhtaç olmadan,
kendi ayakları üzerinde duran kadınları seviyorum. Ama bizim ülkemizde kadının durumu
malum. Adı yok, ikinci insan muamelesi ve hala
kıyafetlerine takınılması, hala namus şeref
denilmesi beni çok üzüyor. Oysa Atatürk, Türk
kadınına seçme seçilme hakkını vermiş. Bundan
daha büyük onur ve paye verilemez.”

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

Peki, televizyonların, kültürel olarak
yaşanan değişimlerin ve teknolojinin bu
etkilenmelerde etkisi var mı sizce?
Kesinlikle var. Biz televizyonun karşısında
sanki uyuşturucu verilmiş gibi oturan bir milletiz.
İnsanların artık vizyonlarını genişletmelerini
istiyorum. Bir kere okumak lazım. Moda dergisi
olabilir, kadın dergisi olabilir ama üç saat o reality
programlarının karşısında durmasın. Kurgulanmış
ama gerçek gibi yansıtılan programlar onlar.  Bu
bize dayatılıyor. Hayır almayın. Ben hiç bir zaman
halk bunu istiyor diye duruşumu ve şarkı tarzımı
değiştirmedim. Sen halkına iyi olanı vereceksin ki
iyi olanı görsünler.
Örgütler, birlikler ve bizim gibi
odalara bu konularda sizce nasıl görevler
düşüyor?
Şimdiden bahsetmiyorum ama bu konular
biraz devletin halletmesi gereken konular gibi
geliyor bana. Onların yasaları koymaları, en ufak
bir şiddet unsurunda bile çok ağır cezaların gelmesi
gerekir. Mesela anneler çocuklarını bırakıyor, ben
bunu kabul etmiyorum çok ağır cezalar gelmesi lazım. Toplumdaki her türlü şiddete karşı ağır cezalar
verilmesi lazım. Bir de kadının okuyup güçlenmesi
ve arkasını kimseye yaslamaması gerekiyor. Kişinin
kendisine de saygı duyması şart...
Bugünlere kadar üreterek gelmiş bir
sanatçısınız bunun nasıl başardınız?
Şarkılardan çok duruş ve karakter diyorum.
Hiçbir zaman kişiliğimi ve karakterimi satmadım.
İnsanların beni bu kadar sevip de 43 yıl gibi bir
süre ayakta tutması, dokuz yıldır sahne aldığım
yeri doldurmasını bununla bağdaştırıyorum. Ben
magazinsel bir tip de değilim. Şu an bizim piyasa
malum magazinle gidiyor. İnsanların iyiyle kötüyü
ayırdığını düşünüyorum. Başarının kaynağının da bu olduğunu düşünüyorum.
O dönemden ayakta kalan,
mesleğini icra eden nadir isimlerdensiniz…
O dönemden derken bu durum
maalesef bizim ülkemizde geçerli. Sanatçının eskisi olmaz. Sanatçı zamansız
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KARİYER

Ne zaman istifa etmeli?
Danışman Dr. Serhat Tatlı, iş hayatında pek
GAYE DELEN
Her gün işe giderken
çok insanın mutsuz bir şekilde çalışmayı sürdürayaklarınız geri geri gidiyor.
düğüne dikkat çekiyor. Bunun herkes için farklı
Hak ettiğim saygıyı göremiyorum, hakkım
İşteki mutsuzluğunuz özel olan parayı kazanamıyorum, hayalimdeki işi
gerekçeleri var. Tatlı’ya göre, bu mutsuz çoğunluk
genelde aktif ya da pasif iş arayışını da sürdürüyor.
hayatınızı da etkiliyor..
yapmıyorum, bu iş beni tatmin etmiyor, daha az
Aslında gizliden gizliye de çoktan istifa etmiş durumhak edenler daha iyi pozisyondalar, çok haksızlığa
Bu şekilde iş hayatında
maruz kalıyorum... Her gün işe giderken ayaklarım dalar. İşlerine de pek kendilerini veremiyorlar. Tatlı,
pek çok insan mutsuz
bu insanların motivasyon seviyelerinin çok düşük
geri geri gidiyor. İşteki mutsuzluğum özel hayatımı
bir şekilde çalışmasını
olduğunu ve genelde özgeçmişlerini düzenli olarak
da etkiliyor.. Devamlı mutsuz ve depresyonda
güncellediklerini aktarıyor.
sürdürüyor. Aslında gizliden dolaşıyorum...
Evet, bunlar size tanıdık geldi mi? Pek çok
gizliye çoktan istifa etmiş
MUTSUZKEN İŞ DEĞİŞTİRMEYİN
çalışanın dönem dönem iş hayatında rastladığı
durumdalar. Peki, ayrılmak şeyler. Peki çalıştığınız işte bu aşamaya geldiğinizde
Serhat Tatlı, “En prestijli şirketlerden en
için doğru zaman mı? İş
yapmanız gereken nedir? Belki de işinizi değiştirme sıkıntılı olanlara, tepe yöneticilerden kariyerlerinin
başında olanlara kadar büyük çoğunluğun derdi
zamanı gelmiştir. İşinizi değiştirmek için doğru
hayatındaki mutsuzlara
farklı ama durumları aynı. Mutsuzlar ve değişiklik
zaman olduğunu nasıl anlarsınız?
ayna tuttuk.
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peşindeler ancak gözden kaçırdıkları da
çok önemli bir gerçek var. Mutsuz olduğunuz an iş değiştirmek için çok yanlış
bir zamanlamadır” tespitini yapıyor.
Peki, neden? Tatlı’ya göre mutsuzluk, iç ve dış faktörlere bağlı bir duygu
hali ve dolayısıyla değişkenlik gösterir.
Geçici olabilir. Tatlı, bu konuda “Mutsuzluk işe yaramaz bir çocuktur, gürültücüdür, onunla mücadele edemeyeceğiniz
görüntüsünü verir. Siz bir değişiklik
yapmak suretiyle onu yenebileceğinizi
düşündüğünüz aksiyonu alana dek. O
aksiyonu alırsanız sonuç yine mutsuzluk
olabilir. Bu durumda yapılması gereken
ise becerilerinize ve beceriksizliklerine
odaklanmak. Gelişim alanlarınızı tespit
edin, yetersizliklerinizle yüzleşin ki gereğini yapabilin. Beceri düzeyinizdeki reel
artış sizi mutsuzluk kaynağı olabilecek
duygu hallerinden hızla uzaklaştıracaktır.
Artan özgüven ve iyimserlik sizin daha
‘zor’ olanları talep edebilmenize olanak
sağlayacaktır. Bu aşamaların herhangi
birinde içsel yolculuk hizmetlerinin
yanında kişisel gelişim adına profesyonel
koçluk veya mentörlük hizmeti almayı da
düşünebilirsiniz. Daha zor olanı gerçekçi
ve objektif olarak talep etme noktasına
geldiğiniz an artık değerlendirmeyi
yapabilecek durumdasınız demektir”
değerlendirmesini yapıyor.

FARK YARATIN

Uzmanlar, işinizi bırakmanızın zamanı
geldiğinin belirtisi olarak şu işaretleri sunuyor:
l Pazartesi sendromu sizi artık pazar gününden rahatsız ediyor. Artık işinizin yaşamınızı
olumsuz yönde etkilediğinin işareti.
l Çalışma arkadaşlarınıza saygınızı
yitirmeye başladınız. Etik olmayan davranışlar ve
gördüğünüz muamele size saygınızı yitirtiyorsa
artık karar anıdır.
l Şirketinizin stratejilerini uygun bulmamaya başladınız. Daha önce size mantıklı gelen
işler artık size bir şey ifade etmiyor ve bunun
değiştirilmesi mümkün değilse.
l Fark yaratamadığınızı düşünüyorsanız. Boşuna zaman harcadığınız hissine kapılıp
devamlı kendinizi tekrar ediyorsanız...

l Devamlı şikayet etmeye başladınız.
Olumlu biri olsanız da artık her gün şikayet ve
dedikodu yapar hale geldiniz. Bu işinizin sizi
olumsuz etkilediğinin bir göstergesi.
l İşyerinde çok sıkılmaya başladınız.
Sevdiğiniz işi yaptığınızda günün nasıl geçtiğini
anlamazsınız. Ancak saatler geçmiyorsa farklı bir
şirket ya da alan düşünmelisiniz.
l Potansiyelinizi bir türlü ortaya koyamıyorsunuz. Kalifiye özelliklerinizi ve yeteneklerinizi bir türlü gösteremiyorsunuz. Firmanın
şartları ve alanı buna uygun değil. O zaman iş
arama zamanı.
l Sağlığınız ve psikolojiniz bozuluyorsa.
Rüyanızda bile artık işyerinin etkisi ve kötü
insanlar varsa...

KİMSEDEN MUCİZE BEKLEMEYİN
Uzman Psikolog Nazım Serin ise, iş
yerinde kendini mutsuz hissedenlerin işlerine
devam edip etmeyeceklerini belirleyen bir
süreç olduğunu belirterek, kişinin önce
kendisini mutsuz eden durumla baş etmeye ve
durumu değiştirmek için bir şeyler yapmaya
çalıştığını aktarıyor. Eğer bu çabalarının sonuç
vermediğini görürse hayal kırıklığı ve öfke
dönemine giriyor. Bu aşamada da durumunu
değerlendiriyor. Eğer işini değiştirebilmesinin
koşulları varsa arayışa giriyor ve alternatifini
bulur bulmaz gidiyor. Gidişinin kolay olma-

dığını, riskinin fazla olduğunu düşünürse, bu
sefer mutsuz olduğu yerde işine katlanmaya
çalışıyor. Böylesi bir durumun ruhsal açıdan
örseleyici olduğunu kaydeden Serin, bu örselenme ile çalışmak zorunda kalma arasında
sıkışan insanların önce tükenme, sonra da ağır
depresyona kadar giden kötü bir yolculuğa
çıkmasının olası olduğuna dikkat çekiyor. İş
ortamında çoğu kişi mutsuz olduğu ortamı
değiştirmek için mucize bekliyor. Memnuniyetsizliği değiştirmek için kendilerinin de çaba
göstermesi gerekiyor.

KARİYER

İşinden mutsuz olanların kendilerini daha zorlayacak alanlara geçmemesi
öneriliyor. Mutsuzluğun kesinlikle bir
kariyer değişim aracı olarak görülmemesi gerekiyor. İş hayatında fark yaratacak
ve sizi başarıya taşıyacak alanlara
odaklanmanız gerekiyor. Ancak kişi
kendini çok mutsuz hissettiği bir ortamda
da imkanları el verdiği sürece çok fazla
kalmamaya da dikkat etmeli...

ŞU İŞARETLER VARSA
VEDA VAKTİ
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Endişe de sınava tabi!
Sınav deyince
heyecan kaplar
öğrencileri... Kalpler
küt küt atarken, ‘Ya
başarısız olursam’
sorusu akıllardan
çıkmaz! TEOG, YGS
sınavı derken her yıl
pek çok irili ufaklı
sınava hazırlanmaları gerekiyor.
Bunun sonucu
olarak stres kaçınılmaz oluyor. Veliler
ve öğrencilerin bu
gerilimli süreçte
rahatlaması için
yapabilecekleri var...
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Sınavlar...  Temel Eğitimden Orta Öğretime
Geçiş (TEOG), Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) ve daha
niceleri... Artık okulda başarılı olmanın son yıllardaki
tek geçerli ölçütü oldular. Küçük yaşlardan itibaren
çocuklar neredeyse her yıl sınavlara giriyor. Adeta birer
yarış atına dönen çocukların en büyük sorunlarından
biri de sınav stresi oldu. Sınav stresi hem öğrencileri
hem de velileri etkiliyor. Bu süreçte sinirler geriliyor,
stres artıyor... Velilerin ve öğrencilerin korkulu rüyası
olan sınav endişesini yenmenin yolları var.
Psikolojik Danışmanlık Merkezinden Uzman
Psikolog Cumhur Amasyalı ve Uzman Klinik Psikolog
Burcu Şaşmaz, sınav öncesinde çocuğun kaygılanıyor
olmasının doğal bir tepki olduğunu anımsatıyor.

ÇOK ANLAM YÜKLEMEYİN
Öğrencinin sınav kaygısıyla doğru baş etme yöntemlerini öğrenmesinin hem başarısını hem de kendine
güvenini artıracağını belirten Şaşmaz, süreç boyunca
öğrencinin çalışması gereken konuları tamamlamasının ve konulara olabildiğince hakim olmasının stresi

azaltan başlıca faktör olacağını da dile getiriyor.
Öğrenci ve velilerin sınava verdikleri anlam stres
seviyesini belirleyen temel unsur. Öğrenci sınavın ‘tek
çıkar yolu’ olduğunu düşünüyorsa bu kaygısını daha
da yükseltecektir. Öğrencinin hayatta alternatiflerinin
olduğunu bilmesi gerekiyor. ‘Ben başarısız biriyim’, ‘bu
sınav için yetersizim’ gibi olumsuz düşünceleri azaltıp,
‘bu sınav için elimden geleni yaptım’, ‘bu sadece bir
sınav, başarabilirim’,  ‘yeterince çalıştım, elimden
geleni yapacağım’ gibi olumlu düşüncelere yönelmesi
öneriliyor.
Anne babaların çocuklarının sınavları ile ilgilenmeleri ve sınav endişesiyle doğru baş etme yöntemlerini çocuklarına yansıtmaları çok önemlidir. Anne babalar
çocuklarının sınavları ve çalışma düzenleri hakkında
bilgi sahibi olmalı. Sınav sürecinde hangi adımların
atılacağını bilip çocuklarının o yöne yönlendirmeliler.

KAYGIYI İYİCE AZALTIN
Sınav yılı çocuk için zaten kaygı yaratan bir
durum olduğu için anne babaların bu kaygıyı arttıracak
şekilde baskı yapmaktan kaçınmaları gerekiyor. Bu
süreçte çocuğun rahatlamaya ve başkalarının kendisine

güvendiğini görmeye ihtiyacı var. Anne babalar çocuklarının geleceği için
endişeli olabilir ancak çocuğa serinkanlı bir şekilde yaklaşmaları daha güven
vericidir.
Çocukların kendi başarılarında büyük rolü kendilerinde olduğunu
görmeleri özgüvenlerini arttırıcı bir etki yaratacaktır ve bu hep sınav başarısını
hem de gelecekteki tutumlarını etkileyecektir. Velilerin bu süreci başarılması
gereken bir sınav olarak değil, aynı zamanda çocuğun gelişimiyle ilgili önemli
bir geçiş dönemi olarak görmesi gerekiyor. Bu önemli dönemde çocuklarıyla
konuşup, onun yaşadığı sıkıntıyı anlamaları ve destek olmaları gerekmektedir.

İYİ UYKU ÖNEMLİ
Sınav sürecinde beslenme ve uyku düzeni öğrencinin performansını
etkileyen önemli durumlar. Bilgisayar, televizyon, cep telefonu gibi elektronik
aletler uykuya geçişi önler, uyumadan en az 30 dakika öncesinde bunlardan
uzaklaşmak kolay uyumayı sağlar. Uykunun öncesinde belli bir süre ders
çalışmanın bırakılması, kafeinli ya da enerji içeceklerin az seviyede tüketilmesi, onun yerine ılık bir süt ya da ılık bir duş ile bedenin gevşemesini
kolaylaştıracak aktiviteler uykuya geçişi kolaylaştırır.
TEOG ya da YGS’ye az bir süre kaldığında öğrencinin normal
beslenme alışkanlıklarında çok büyük değişikliklerin yapılmaması gerekir. Bununla birlikte protein ve zihin açıcı vitaminlerce zengin besinler
tüketmesi öneriliyor.
Verimli bir çalışma için öğrencinin eksikliklerini tamamlayabildiği, konulara bütünüyle hakim olabildiği bir çalışma düzeni oluşturulmalı. Bu konuda öğretmenlerin desteğinin alınması çok önemli. Öğrencinin
kendi çalışma düzenini oluşturmasına izin verilmeli. Sınavdan önceki
hafta yeni konu öğrenmek yerine bilgilerin pekiştirilmesi daha uygun
olacaktır. Daha önceki yıllarda sınavlarda çıkmış sorular ve deneme
sınavları çözülebilir. Öğrencinin kendini rahat ve güvende hissettiği
ortamlarda bulunması sağlanmalı.

HEMEN ÖNCESİNDE

Sınav sırasında kaygısının yükseldiğini fark eden
öğrenci bir iki dakika sınavı bırakıp düzgün nefesler alıp
vererek kaygısını düşürmeye çalışabilir. Herhangi bir soruyu
çözemediğinde sorunun yanına işaret koyarak o soruyu
geçebilir. Sınavdan erken çıkanları gördüğünde endişelenmemeli ve son dakikaya kadar zamanını kullanmalı.  
Gençlerin hayatlarına şekil veren, geniş kapsamlı ve
kişisel farklılıklar barındıran bir durum bu. Öğrencinin ve
ebeveynlerinin gerçekçi hedeflere sahip olması, hazırlık
döneminin planlı geçirilmesi başarıyı sağlar. Sınav esnasında
ise, öğrencinin kaygı kontrolü ile ilgili bilgi ve beceriye sahip
olması başarıyı artıran önemli unsurlar.

BAŞARI İÇİN 6 TÜYO
1-Sınava hazırlık döneminde planlı yaşamak ve planlı
çalışmak.
2-Düzenli beslenip düzenli uyumak.
3-Negatif duygu ve düşüncelerden uzak durup başarıya
odaklanmak.
4-Sınav esnasında acele etmeden, endişeye kapılmadan
soruları yanıtlamak.
5-Sorularla inatlaşmadan çözemediklerini bırakıp daha
sonra yeniden çözmeye çalışmak.
6-Sınavın son dakikasına kadar zamanı kullanmak.

EĞİTİM

Sınavdan bir gün önce nasıl geçirilmeli? Hareketli aktiviteler yapmak
rahat uyumayı sağlar mı? gibi sorular öğrenci ve velilerin bu süreçte en çok
merak ettiği konuların başında yerini alıyor. Uzmanlara göre, öğrenci sınav
öncesinde her gün kalktığı saatte kalkabilir. Hatta ders çalışmayı bırakıp
dinlenmeye geçmeli. Açık havada keyifli bir aktivite geçirmesi uygun olabilir.
Sınav öncesinde gevşeme egzersizlerinin yapılması kaygıyı azaltır. Sınavdan
önce, sınava iyi hazırlanmış olarak girilmeli, uykusuz ve aç olunmamalı. Akla
gelen bir diğer soru ise, sınav öncesi ve sınav esnasında heyecanı yenmek için
neler yapılmalı?  Öğrenci sınava gireceği merkeze zamanından biraz önce gitmeli, acele etmemeli ve son ana kadar ders çalışılmamalı. ‘Başaramayacağım’,
‘Sorular zor olacak’, ‘Bilmediğim konular çıkarsa!’ gibi iç konuşmalardan uzak
durmalı. Bunlar öğrencinin kaygı durumunun artmasına sebep olabilir.

DÜZGÜN
NEFESLER ALIN
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Bahar
nezlesi ve
alerjisine
dikkat
Bahar ayları ile
birlikte havalar
bir ısınıp bir
soğuyor. Bu durum
da hastalıklara
davetiye çıkarıyor.
Polenlerin arttığı
şu dönemde alerjisi
olanları da zorlu
günler bekliyor.
Bahar nezlesi
ve alerjiler için
uzmanların yaşamı
kolaylaştıran
önerilerine kulak
verin.

38 l İSMMMO YAŞAM

NİL DEMİRCİLER
Hapşırma, burun akıntısı, sulu gözler, öksürük,
kaşınan gözler ve burun... Nezle mi oldunuz, alerji mi?
Bahar ayları ile birlikte çoğumuzda bu şikayetler baş
gösteriyor... Peki ne yapmalı?
Bahar nezlesi de olarak bilinen saman nezlesi
ilkbahar aylarının en çok şikayet edilen rahatsız edici
alerjik rahatsızlıklarından biri. Bununla birlikte alerjik
astım da özellikle bahar aylarında polen gibi etmenlerle
rahatsızlık zirve yapıyor.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Özhan Kula,
anne babadan birinin alerjik olması durumunda çocukta
alerji ihtimalinin yüzde 30-50 iken, ebeveynlerinden
her ikisinin de alerjik olması durumunda ise çocukta bu
ihtimalin yüzde 60-80’e çıkabildiğini söylüyor.
Mevsimsel alerjiler arasında yer alan ve birçok
kişide görülebilen bahar alerjisi, polenlerin artması
nedeniyle ortaya çıkan alerjik rahatsızlıklar arasında yer
alıyor. Daha çok burun çekme ve hapşırma nöbetleri gibi

belirtilerle kendini gösteren bahar alerjisi arasında en
yaygın olarak bilineni saman nezlesi. Havaların ısınması
ve bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte artan bahar
alerjisi, ciddi bir rahatsızlık olmamasına karşın yaşam
kalitesini olumsuz etkiliyor. Alerjik sorunları olan birçok
kişi için sıkıntılara yol açıyor.
Alerjinin çevresel faktörleri arasında ev tozu akarları, ot ve ağaç polenleri, küf mantarları sporları, hayvan
deri tüy ve döküntüleri gibi solunan alerjenler, gıda
alerjenleri, viral bakteriyel fungal enfeksiyonlar, sigara,
hava kirliliği, mesleki maruziyet, egzersiz, soğuk hava,
ilaçlar, böcek zehirleri sayılabilir... Bunların başında astım
ve rinit toplumda yaygın olarak karşılaşılan ve sıklıkla bir
arada görülen hastalıklar. Çok sık görülen bu birliktelik
çoğu zaman ‘tek hava yolu hastalığı’ veya bileşik hava
yolu hastalığı gibi tanımlanıyor.
Gerek astım gerekse alerjik rinitin (saman nezlesi)
endüstrileşme ile birlikte 20. yüzyılda artış görülen
hastalıklar olduğuna dikkat çeken Özhan Kula, “Dünyada
ortalama yüzde 10-25 erişkinde alerjik rinit, yüzde 2-10

erişkinde ise astım olduğu biliniyor.
Alerjik rinit, astım için en önemli bir
risk faktörüdür” diyor.

ASTIM VE RİNİT İLİŞKİSİ

POLEN ALERJİSİ
Polen sezonunda, kişi diğer
alerjenlere ve tahrik edici şeylere karşı
aşırı duyarlıdır. Temizliğinize, ağır kokulara, tütün dumanına ve benzerlerine dikkat edin. Özellikle sıcak ve kuru
havalarda dışarıda olmamaya özen
gösterin. Kuru ve rüzgarlı havalarda
yüksek oranda polen bulunur. Dışarıda
olmak için en iyi zaman şiddetli yağan
bir yağmur sonrasıdır. Polen alerjisi
olanlar fiziksel etkinliklerini polenin en
az olduğu zamanlarda yapmalı... Ayrıca sabahtan akşamın erken vakitlerine
kadar olan, polenin en yoğun olduğu
zamanlarda, evinizi havalandırmaktan
da kaçının.
Gün ortasında çamaşırlarınızı
dışarıda kurutmaktan kaçının. Polen
çamaşırlara kolayca yapışır. Dışarıda giydiğiniz elbiseleri evin içinde
giymeyin çünkü üzerlerinde polen
olabilir. Havalandırma filtrelerini sıkça
temizleyin. Yatmadan önce saçlarınızı
yıkayın. Güneş gözlükleri gözdeki
rahatsızlıkları azaltabilir. Şiddetli alerji
durumlarında polenin yüksek olduğu
zamanlarda yüz maskesi takın.

BAHAR ALERJİSİNİN
BELİRTİLERİ
Polenlerin daha fazla yayılması nedeniyle özellikle rüzgarlı ve
kuru havalarda kendini gösteren bahar alerjisi belirtileri şunlardır:
l Burun akıntısı
l Sulu gözler
l Hapşırma
l Öksürük
l Kaşıntılı gözler ve burun.

NASIL KORUNABİLİRİZ?
Eğer bahar alerjiniz varsa bu sorundan tamamen kurtulmanız imkansız. Ancak alacağız basit önlemlerle alerjinin sebep
olduğu rahatsızlıkları, hafif şekliyle atlatabilirsiniz. Bunun için
şunlara dikkat etmelisiniz:
l Polenlerin çok yüksek olduğu zamanlarda, kapalı
ortamlarda bulunun. Özellikle sabahları polen sayısının yüksek
olması nedeniyle dışarıya çıkmayın.
l Bahar aylarında alerjenlerden uzak durmak için kapı
ve pencereleri çok fazla açmayın. Ortamdaki havayı temizlemek
için bu mevsimlerde bir hava temizleyici kullanın.
l Islak saçlar polenleri toplar, dışarı çıkmadan önce
saçlarınızı kurutun.
l Haftada iki kez halılarda ve raflarda hapsolan polenleri, küfleri ve tozları elektrik süpürgesi ile temizleyin. Sıradan bir
elektrik süpürgesi toz kaldıracağı için hepa filtre ile donatılmış
olmasına dikkat edin. Temizlik esnasında maske kullanın.
l Mobilya ve rafların tozlarını alırken nemli ve temiz bir
bez kullanın.

SAĞLIK

Astımlı hastaların yüzde
80-90’ında rinit semptomları, rinitli
hastaların da yüzde 40-60’ında aynı
zamanda astım bulunuyor. Alerjik rinite sadece astım değil, konjoktüvit (göz
iltihabı), sinüzit, otitismedia (iç kulak
iltihabı), nazal polip gibi hastalıklar da
eşlik ediyor. Ağaçlar, çimen ve yabani
otlardaki polenler çok küçüktür ve
rüzgar ile kaynağından kilometrelerce
uzağa ulaşabilirler. Ölü yaprakların
üzerinde ve dış alanlarda büyüyen küf
sporları da her yerde bulunur ve polen
sezonunda bile havadaki polenlerden
daha yüksek miktarlarda olabilirler.
Alerjenlerden tamamen
kaçınmanın zor olduğuna dikkat
çeken Uzm. Dr. Kula, bunlardan
uzaklaşmak için şu ipuçlarını veriyor:
“Polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde, mümkünse evinizde pencereleri
kapalı tutup klima kullanın. Kıyafetlerinizi kurutmak için dışarıya asmayın.
Havlulara ve çarşaflara da polenler
yapışabilir. Dışarıdaki hava genellikle
en yoğun biçimde sabah 05.00 ile
10.00 saatleri arasında polenlerle
doludur. Bu yüzden bu saatlerde
dışarıda bulunmamaya özen gösterin.
Ağaçların ve polenlerin yoğunlukta
olabileceği yerlerde dolaşırken veya
çalışırken polen maskesi kullanın ve
öncesinde uygun ilacı alın. Evinizde
özellikle yatak odasında halı, kilim,
battaniye yerine deri, vinleks ve
plastik eşyalar kullanın. Evde bitki ve
hayvan beslemeyin. Tüm çarşaf ve
nevresimlerin düzenli olarak yüksek
ısıda yıkamalısınız. Tüylü oyuncakları

evde bulundurmayın...”
Polen alerjisinde burun
akmaya ve kaşınmaya başlar, burunda
tıkanmalar olur ve kişi hapşırır.
Gözlerde sulanma, kaşıntı ve şişmeler
olur. Polen sezonunda, bazılarında da
astım görülür. Bu belirtiler hastanın
çevresindeki kişiler tarafından çabucak
gözlenebilirken, diğer tür rahatsızlıkları sadece hasta hissedilebilir. Vücut bir
bütün olarak tepki gösterir. Alerji olan
kişi yorgunluk ve halsizlik hisseder,
konsantre ve öğrenme kabiliyetinde
azalma olur. Hastalık birçok kişinin iş
ve okul yaşamını olumsuz etkiler.
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Yavrusu olsun mu, olmasın mı?
Kedi veya köpeğiniz
ergenlik çağına
girmek üzere.
Birden 5-6 yavru
sahibi olabilirsiniz.
Evcil dostunuzu
kısırlaştırmalı mı,
kısırlaştırmamalı mı?
Sizi düşündüren bu
konu uzun yıllardır
tartışılıyor. Evcil
dostlar ve sokak
hayvanlarında
kısırlaştırma gerçeğine
mercek tuttuk.
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Kendisinden büyük karnıyla sokaklarda yaşam
mücadelesi veren tekir Müzeyyen, bir anda ortadan
kaybolurken kısa bir süre sonra altı yavrusuyla
görünüyor... Kendi zor yemek bulurken şimdi de altı
yavrusuna da bakmak zorunda. Tek zorluğu yemek
olsa iyi, onları daha büyük kedilerden, kargalardan
ve insanlardan da koruması gerekiyor. Bir de tabii ki
arabaların altında ezilmekten....
Nitekim bir süre sonra yavruları iki aylık olunca
çok azının hayatta kaldığına tanıklık ediyoruz. Zaten
kısa bir süre sonra da tekrar hamile kalıyor... Bu ve
benzeri hikayeler hayvanlar aleminde her gün yaşanıyor... Doğanın bu kanunu da kısırlaştırmayı gündeme
getiriyor. Bu mesele hem sokak hayvanları hem de
evde beslenenler için geçerli. Çünkü evdekilerin de
yavrulaması durumunda onların bakılması yerine

çoğunlukla sokağa atıldığını görüyoruz....
Bu nedenle karşıt görüşte olanlar olsa da pek
çok hayvan sever, dostlarımızın kısırlaştırılmasından
yana. Üremeyi kontrol yanında kısırlaştırmanın
dostlarımızın sağlığına da yararları var. Kısırlaştırma
işlemi, kedi ve köpek nüfusunun kontrol edilebilmesi,
kalıtsal hastalıkların aktarılmaması ve kimi zaman
da sağlık avantajları nedeniyle uzmanlar tarafından
öneriliyor. Kısırlaştırılmamış dişi kedi ve köpeklerde
rahim, yumurtalık ve meme kanserinin yanı sıra
oldukça tehlikeli olan rahim iltihabı gibi hastalıklara
yakalanma riski de çok yüksek. Kısırlaştırılmamış
erkeklerde ise testis kanseri ve prostat hastalıklarının görülebileceği belirtiliyor. Kedi veya köpeklerin
kısırlaştırılmasıyla bu hastalıkların yüzde 90 oranında
önlenebileceği belirtiliyor. Pek çok uzman, evcil
dostlarımızın daha sağlıklı, uzun ömürlü bir hayat
geçirmesini sağlamak ve uzun vadede maddi-manevi

giderlerini azaltmak için doğru bir seçim yapıp
onları kısırlaştırmanızı öneriyor.

UYGUN DÖNEMİ VAR
Peki, kısırlaştırma ne zaman yapılmalı?
Burada çok farklı görüşler var. Kedi ve köpeklerin
bir yaşına gelmeden kısırlaştırılmaması gerektiğini
savunanlar yanında buna katılmayanlar da var.
Dostlarımız en erken 5-6 aylık olduklarında kısırlaştırılabilir. Ergenlik çağları geldiğinde yavrulamamaları için bu işlemin yapılması gerekiyor. Burada
kedi ve köpeğin gelişimine de bakılmalı.
Kısırlaştırma genel anesteziyle yapılıyor.
Dostlarımız seksüel erişkinliğe ulaşmadan ameliyat
edilmeleri meme ve prostat kanseri riskini neredeyse sıfıra indiriyor.
Operasyon süresi 20 ila 60 dakika arasında.
Hastaların çoğu, operasyonu aynı gün taburcu
edilebilecek kadar iyi atlatabilir. Dişi kedi ve
köpeklerin kısırlaştırma operasyonu erkeklere
göre daha büyük çaplı oluyor. Bu nedenle bir
gün ameliyatın yapıldığı yerde gözlem altında
tutulmaları öneriliyor.

İYİLEŞME SÜRECİNE DİKKAT

Uzmanlar kısırlaştırmanın faydalarını şöyle sıralıyor:
l Kısırlaştırma işlemi sayesinde plansız kedi ve köpek yavrularının sayısı azaltılabiliyor.
l Dostlarımızın daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarına yardımcı olacaktır. Öyle
ki; kısırlaştırmanın köpeklerde 1-3 yıl, kedilerde 3-5 yıl kadar ömürlerini uzattığı sonucuna
ulaşılmıştır.
l Kısırlaştırma işlemi dişi ya da erkek hayvanlarda eşleşme isteğine bağlı evden kaçma,
yüksekten atlama veya düşme, aşısız hayvanlardan hastalık bulaşması gibi problemleri önleyip
büyük ölçüde azaltır.
l Dişi dostlarımız özellikle ergenlik öncesi kısırlaştırılırlarsa meme tümörü, yumurtalık
ve rahim kanseri riskleri elimine edilecek veya azaltılacaktır.
l Erkek dostlarımız için testis kanseri riski ortadan kaldırılıp, prostata ilişkin hastalıkların da riski büyük ölçüde azaltılmış olacaktır.
l Eşleşme isteğine bağlı olarak sık karşılaşılabilecek problemler önlenebilecek veya
azaltılmış olacaktır. Özellikle kedilerde görülen spreyleme veya işaretleme, kaçma, kavga edip
yaralanma, trafik kazası bu sorunların başında sayılabilir.

KARŞI OLANLAR DA VAR
Hayvan severler arasında kısırlaştırma karşıtları da var. Onların da gerekçeleri şöyle:
“Annelik-babalık duygusunu tatsın, doğasına müdahale edilmesini doğru bulmuyorum,
çiftleşme hakkının elinden alınmasına karşıyım..” Bu şekilde hayvanların doğal seleksiyona
bırakılmasını önerenler var. Ancak bunlar günümüzde çok kabul görmüyor. Çünkü pek çok
yavru sokaklarda eziyet görerek aç bir şekilde ölüyor. Kediler insanlardan 45, köpekler ise
15 kat daha fazla üreme yeteneğine sahip. Ancak kısırlaştırılan hayvanlarda ortaya çıkan
durumlar da var. Kedi ve köpek kilo alabiliyor. Eski atletik yapılarını kaybedebiliyorlar. Ancak
bunlar dengeli beslenmeyle ortadan kaldırılabilir.

DOSTLARIMIZ

Kısırlaştırma ameliyatından sonra da
dostlarımızın bir süre gözlem altında tutulmaları
gerekiyor. Operasyon yarası 7-10 günde iyileşiyor
ve bu süreçte yara bölgesinin korunması şart.
Bandaj veya yakalıkla korumayı sağlamak
mümkün. Erkek kedilerde çoğu kez yakalığa dahi
ihtiyaç duyulmuyor. İyileşme sürecinde evcil dostlarımıza sevgi ve şefkat göstererek onların iyileşme
süreçlerini hızlandırabilirsiniz. Böylece onların size
güven duyup daha da bağlanmalarını sağlamak da
mümkün olacaktır.
Kısırlaştırmanın, kedi ve köpeklerin
davranışlarına yansıyan olumlu katkıları da var.
Önerilen en erken yaşta kısırlaştırma kedi ve
köpeklerde görülen, eşleşme isteğine bağlı olarak
oluşan çevreye idrar yapma, baskın ve agresif
davranışlar, kaçma isteği gibi sıkıntılı davranışların
önüne geçilmesinde yardımcı olur veya tamamen
ortadan kaldırır.

SAĞLIĞA FAYDALARI ÇOK
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Hem sağlıklı
hem lezzetli
Salata çoğu zaman bir ana yemek
olmaktan çok yemeklere eşlik eder. Ama
sağlıklı yaşam trendiyle ciddi popülaritesi
artmış bir lezzet. Envai çeşidi var. Çobanı,
peynirlisi, tavuklusu, pancarlısı…
Artık pek çok restoran salatasıyla öne
çıkıyor. Sağlıklı yaşam trendini yayan bu
restoranlara göz attık.

LEZZET

GAYE DELEN
Bol kıvırcık, marul, roka, dere otu,
üzerine zeytin, peynir parçaları ve tabii ki tuzu,
yağı ve limonu... Nar ekşisi de var... Ağızları
sulandıracak salata türlerinden sadece biri. Hem
göze hem de damağa hitap ediyor. Günümüzde
envai çeşit salata bütün evlerde sofraların
vazgeçilmezi. Her bölgenin, her ülkenin kendine
özgü bir çeşidi var. Çobanı, deniz mahsullüsü,
göbeği, peynirlisi, kinoalısı, tavuklusu, kırmızı
lahanalısı, narlısı, cevizlisi, zahterlisi, fındıklısı ve
daha nicesi....
Genelde sebze ve meyvelerden oluşan
sade bir karışım. Üzerine soslar dökülür. Kimi
zaman içine et ya da peynir gibi yiyecekler de
konulur. Mevsimine ve yapıldığı yöreye göre
sayısız çeşidi vardır. Sağlıklı yaşam trendiyle de
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ciddi popülaritesi artmış bir lezzet. Her geçen
gün de yeni bir tür ekleniyor. Salata çoğu zaman
bir ana yemek olmaktan çok yemeklere eşlik
eder. İştah açmak için yemeklerin yanında sofraya getirilir. Balığın da vazgeçilmezidir. Sağlık
için de çok yararlıdır. Doyuruculuk ve besleyicilik
özelliği de var.
Türkçe’deki salata kelimesi de İtalyanca
salatadan geliyor. O da Latince’deki ‘sal’ yani
tuz kelimesinden türemiş. Tuzlanmış ve çiğ
sebzelerin zeytinyağı, sirke ve tuzla hazırlanıp
yenilmesi anlamını taşıyor. Göze ve damağa hoş
gelen bu yemeğin tarihi çok gerilere gidiyor.
Aslında insanlık tarihi kadar eski ama salatayla
ilgili belgelere Roma İmparatorluğu döneminde
rastlanıyor. Anadolu’da da salatanın ayrı bir yeri
vardır. Anadolu’daki taze yeşilliklerden bakliyata kadar çeşitli besin maddelerinden yapılır.

Dışarıda yemek kültürünün artmasıyla salata da
pek çok restoranın menüsünü süsler hale geldi.
Salatasıyla ünlü mekanlar da var. Yaz aylarının
yaklaştığı şu dönemde İstanbul’da en iyi salata
yapan mekanlara göz attık.

SAĞLIKLI YAŞAM TRENDİ
SOSA: Salata ve sağlıklı yemekleriyle
ünlü. Kanyon Alışveriş Merkezi’nin birinci katındaki  mekan dolup taşıyor. Beş yerde daha şubesi var. İlk şubesi 2002’de Akmerkez’de açıldı. O
tarihten beri salata ve sağlıklı yemek konusunda
marka oldu. Çiğ sebzeli salatadan tutun da enginarlı tahıl salatasına kadar aklınıza gelebilecek
sağlıklı bütün malzemelerin salatasını yapıyorlar.
Enginarlı, füme somonlu, kinoalı, ızgara sebzeli,
keçi peynirli, mercimekli, roka parmesan, çiğ
sebzeli... O kadar çeşit var ki saymakla bitmez.

DELİCATESSEN

PLUS KİTCHEN
dikkat çekiyor. Her gün 09.00-22.30 arası açık.
Zencefil salatalarının yanında tavada pişirilen
özel ekmeğini mutlaka denemelisiniz. Mekanda
üç çeşit salata var. Yeşil salata, sebze salatası
ve karışık salata. Ama sizi restorana tekrar
getirtecek lezzete sahipler.
PLUS KİTCHEN: Teşvikiye’de kurulsa da
zamanla Trump Towers, Maslak, Zorlu Center ve
Uniq İstanbul’a yayıldı. Sağlıklı yaşam trendinin
gözde yaptığı restoranlar arasında. Altı çeşit
salatası var. Sezar soslu, keçi peynirli pancarlı,
kinoalı, krokanlı roka, ton balıklı taze fasulyeli.
Sayısı az ama hepsi birbirinden lezzetli. Hem de
doyuyorsunuz. Sağlıklı ve lezzetli yemek isteyenlere hitap ediyor. Mekan salataları yanında
yeşilin farklı tonundaki dekorasyonuyla da sizi
tekrar getirtecek türden. Plus Kitchen’da isim
olarak her yerde gördüğünüz salatalara lezzet
farkı ekleniyor. Salatalarına küçük tat eklemeleri
yapıyor. Örneğin, ton balıklı salatayı yerken
ağzınıza kapya biberi tadı gelebiliyor. Aynı şekilde tulum peynirli salatanın içindeki yeşil elma
dilimleri ve enginar parçaları lezzetini üst düzeye

çıkartmayı başarıyor. Restoranın bütün ürünleri sağlıklı
cam kavanozda saklanıyor.
Yemeğinizi yedikten sonra
isterseniz bu kavanozlar bez
bohçalara konularak sizinle
eve geliyor.
LİTERA: İstanbul
Boğazı’nın Marmara Denizi,
tarihi yarım ada ve Haliç’in
birleşiği noktayı en iyi açıdan
görebileceğiniz bir restoran.
Adalar manzarası da var. Cezayir Sokağı’nda
Alman Kültür Merkezi binasının en üst katında.

LİTERA

Dört mevsim bu manzarada hizmet veriyor.
Menüsünde dünya mutfağından lezzetler var.
Bu restoranda benim her gittiğimde vazgeçemediğim lezzet ise deniz mahsulleri salatası.
Deniz mahsulleri yeşilliklerin içine bir nakış gibi
işlenmiş adeta. Füme somon, karides, kalamar,
marine levrek, pavurya, mevsim yeşillikleri ve
roka... Bu lezzeti başka yerde bulmak zor. Deniz
mahsulü salatası yaptığını iddia eden pek çok
yerden daha lezzetli ve güzel...

LEZZET

İsterseniz salatanızın üzerine mısır, ceviz, kuru
incir ve lor peyniri de ekletebiliyorsunuz. Sosa’da
yeşilliklerin besin değerini öldürmemek için elle
parçalama yöntemi kullanılıyor. Her zaman taze
ve katkısız ürün seçiliyor. Et marinasyonu özel
yöntemlerle yapılıyor. Kurucusu Ali Hakan Muştu,
Boğaziçi Üniversitesi’nde okurken işletmeciliği
merak salmış. Ağırlıklı müşterisi kadın olan
Sosa’nın gördüğü ilgiden çok memnun.
DELİCATESSEN: Nişantaşı’ndaki bu
mekan da diğer yemekleri yanında salatalarıyla
öne çıkıyor. Sadece salata için restorana giden
çok. Buğdaylı kabak carpaccio salatası, yabancı
pirinci ve kinoalı salata, deniz mahsullü salata,
marine ıstakoz salatası, tabuleli göbek salata,
fırında keçi peynirli salata, kinoalı bezelye
salatası… Füme hindili tabuleli ve ördek etli
salatasını önerebilirim. Hafif yemek isteyenler
için de şarküteri, peynir tabağı, deniz mahsulleri
tabağı ayrıca sandviç ve hamburger çeşitleri var.
Delicatessen’de sabah kahvaltısından akşam
yemeğine, akşamüstü kokteylinden 5 çayına
kadar bir günün içindeki tüm saat dilimleri,
mevsimine göre değişen farklı lezzet sürprizleri
ile çeşitlendiriliyor.
ENSALADA: Adından anlaşılacağı gibi
salata için kurulmuş online bir restoran. Yemeksepeti.com üzerinden hizmet veriyor. İstanbul
Kavacık’ta. Klasik salata tariflerine de meydan
okuyor. Mevsim, Akdeniz yeşillikler, hellim gibi
klasiklerden sıkılanlara hitap ediyor. Deneysel
çalışarak İstanbul’un en farklı salatacısı olma
hedefinde. Burada kendi salatanızı kendiniz
yaratabiliyorsunuz. Etli, tavuklu ve hindili, deniz
ürünlü, yeşillikli kategorilerinde onlarca salata
çeşidi sunuyor. Bir de kendi malzemelerinizden
kendi salatanızı şekillendirip afiyetle yiyebilirsiniz.
ZENCEFİL: Vegan ve vejetaryen bir
restoran. Bu nedenle salata menüsü çok zengin.
Taksim’in kalabalığını hissetmeyeceğiniz, küçük
ve sevimli bahçesi ile hizmet veriyor. Menüsünü
doğal ürünler üzerine kuran mekanlar arasında.
Özellikle vejetaryen menüsü ve salatalarıyla
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Rahatlık ve
şıklık birleşti
Günümüz modasında rahatlık ön planda ama
rahatlığı sağlarken şıklıktan ödün vermemek de
mümkün. Kadın ve erkekler için rahatlıkla şıklığı
birleştiren 2017 İlkbahar-Yaz modasına toprak
tonları damgasını vuracak. Püskül, dantel, nakış
ve süet detaylarla western havası esiyor. Bu sezon
erkek modasında akıllı çözümlerle yeni bir bakış
açısı katan ürünler var...
NİL DEMİRCİLER
Kadın-erkek, genç yaşlı her yaştan insanın ortak arzusu şık ve
rahat olabilmek. Şıklığın yolu da kendine yakışanı seçebilmekten geçiyor.
Bedenini tanıyıp, kendine yakışanı bilen, moda akımlarında kendine
uyan parçaları mutlaka buluyor. Erkekler için seçim daha kolay, kadın
ürünlerinde çeşidin bol olması kafaları karıştırabiliyor. Modayı takip
ederken kendi çizginizden ayrılmadan da şık olabilirsiniz...
2017 İlkbahar- Yaz modasında püskül, dantel, nakış ve süet
detaylarla western havası esiyor. Uçuşan kumaşların saten dokunuşlarla işlenerek feminen ruhun temsil edildiği temada, tüm zamanların
vazgeçilmezi siyah, kırmızı ve beyaz ana renkleri oluşturacak. Yeni
sezonda birbirinden hareketli parçaların cesurca sergilendiği ilkbahar
koleksiyonunda kadınlar kadar erkekler de cesur. Erkek koleksiyonları
neon renklerle dikkat çekerken, retro esintiyi her daim hissedenlere
şehrin sınırlarını aşan çizgiler sunuluyor...

MODA

AKILLI ÇÖZÜMLER
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Bu yılın ilkbahar-yaz modasında, modern erkeğin zevk ve ihtiyaçlarına yanıt veren tasarımlar hakim. Bu sezonda da erkek modasına
akıllı çözümlerle yeni bir bakış açısı katan ürünler sunuluyor. 2017
İlkbahar-Yaz sezonunun temelinde de erkek konforu yatıyor. Seyahatten
zevk alan hem de yaşam tarzı seyahate dönüşmüş erkeklerin ihtiyaçlarına yönelik kırışmaz ürünlerle çözümler sunuluyor.

Yaz aylarında özellikle arzu
edilen hafiflik, kolay taşınabilirlik
özellikleri tasarımlarla iç içe geçiyor.
Tüm bu detaylar tasarımlarda özenle
gözetilirken, giyinmenin keyfi ve eğlencesi de asla atlanmıyor. Çevreye duyarlı
ürünlerle öne çıkarken esnek kumaşların kullanıldığı zamansız tasarımlar
sunuluyor.

İŞ VE EĞLENCE SEÇİMİ
Günümüzde iş ve özel hayat iç içe
geçmiş durumda. Bu hareketli günlere
ayak uydurabilmek için konfordan
vazgeçmemek gerekiyor. Eskiden sadece
Cuma günleri özgür giyinme günleri
olurken artık pek çok işyerinde standart
giyim kodu haline gelmiş durumda.
Bu da erkeklerin özgürlük alanını
genişletirken, giyim tercihlerini yeniden
gözden geçirmelerine, rahat parçalar
seçmelerine neden oluyor.
Farklı stil dokunuşlara sahip
streç özellikli, süper hafif materyaller
kullanılmış pantolonlar öne çıkıyor. Bu
yılın öne çıkan trendi ne çok ‘casual’ ne
de çok ‘formel’… Bir erkeği sabahki
yatırımcı toplantısından, çocuğunun
karne törenine, arkadaşlarla buluşmadan akşamki aile yemeğine kadar her
adımında en şık şekilde taşıyacak bir
tercih. Yoğun geçen gün içerisindeki
değerli vaktini daha önemli şeylere
ayırabilir.

DENİMİN MODASI BİTMEZ

YENİ EKLEKTİK TARZ
Yeni sezonda eklektik tarzı
modern şehir stiline yansıtan tasarımlar
da görmek mümkün. Zengin dokular,
doğadan desenler ve toprak tonlarının
hakim olduğu yeni koleksiyonlar şık
kombin alternatifleri mevcut. İlkbaharın
gelişi çiçek desenleri ve pastel tonlarla
kutlanırken, üst giyim ürünleri arasında
gömlekler, kol ve bel detayları dikkat
çekiyor. Bu sezonda bluzlar, çarpıcı
ayrıntılarla hareket kazanmış ve her
tarz ve kesime uygun denimler, göz
alıcı tonlarda ceketler ve hırkalar da
bulunuyor...
Günlük denim modellerinin yanı
sıra pek çok farklı kesimde sunulan
kumaş pantolonlar da ofis şıklığı için
ihtiyaç duyulduğunda gardıropların
olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

DANTEL VE PÜSKÜL
Dantel işlemeler ve püskül
detaylarla kadınların feminen duruşu
korunurken, doğadan gelen tonların
öne çıktığı bir diğer temayla ise bahar
yumuşaklığı hissettiriliyor. Günün her
anında sezonun öne çıkan modellerini
rahatlıkla taşımak isteyenlere şık seçenekler var. Rodeo temalı koleksiyonlar
püskül, dantel, nakış ve süet detaylarla
western havasını yaşatıyor. Feminen
ruhun temsil edildiği temalarda, tüm
zamanların vazgeçilmezi siyah, kırmızı
ve beyaz ana renkleri oluşturuyor. Haki
tonlarının çiçek tonlarıyla kullanıldığı
parçalarda bahar havası şehrin sokaklarını saracak.

MODA

Denim bu yıl da moda olmaya
devam ediyor... Markalar kadın-erkek
denim koleksiyonlarında işlevleriyle
fark yaratan modeller sunuyorlar.
Dikkat çekici kesimlerin hayatı
kolaylaştıran çözümlerle buluştuğu
denim koleksiyonlarında her beğeniye
uygun bir alternatif bulmak mümkün.

Kadın denim koleksiyonlarında ise,
kalça ve basenlere şekil vererek ince bir
görünüm sağlayan ürünlerden tüm gün
hareket edenlere konfor sunan ürünlere
kadar inovatif tasarımlar sunuluyor.
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EVİM EVİM

Bahçelerde keyif zamanı
Bahar gelince doğa
canlandı. Tabii
ki insanlar da...
Güneşli havalarla
birlikte balkon ve
bahçelerde keyif
yapma dönemine
girdik. Aileniz ve
dostlarınızla birlikte
çay ve kahve keyfi
yapabileceğiniz
anlar için balkon
ve bahçelerinizde
küçük detaylarla
keyifli ortamlar
yaratabilirsiniz.
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NİL DEMİRCİLER
Soğuk ve kasvetli kış günlerinin ardından güneş
yüzünü gösterdi... Baharın gelişi ile birlikte güneşin
enerji veren ışınları herkesin içini kıpır kıpır ediyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte hiçbirimiz kapalı mekanlarda kalmak istemiyoruz. Herkes kendini dışarı, açık
havaya atmak isteğinde...
Bu dönemde en popüler mekanlar da tabii ki
balkon ve bahçeler. Bahar ve yaz döneminde sıkça
vakit geçireceğimiz balkonları ve bahçeleri düzenleme
zamanı da geldi.
Balkonunuzu ve bahçenizi daha keyifli mekanlar haline getirmek için neler yapılabilir? Bu mekanlarda aileniz ve sevdiklerinizle birlikte keyifli dakikalar
geçirmek için basit ama fark yaratacak uygulamalarla
yenilenme sağlayabilirsiniz. Son yıllarda balkonların küçülmesiyle birlikte özellikle büyükşehirlerde
yaşayanlar hava alacak, çay keyfi yapacak mekan
bulmakta güçlük çekiyorlar. Ancak yine de küçük de

olsa var olan balkonlarda da kendinize keyifli alanlar
yaratmanız mümkün.

ÇİÇEK SEÇİMİ ÖNEMLİ
Bahar aylarında çeşitli çiçeklerle süsleyeceğiniz
balkonunuzda masa ve sandalyelerinizi renkli minderlerle süsleyerek, mum ve çiçeklerle dekore ederek
keyif alanları haline getirebilirsiniz.
Bahçesi olanlar ise her daim daha şanslı. Bahçenizin kenarlarına dikeceğiniz rengarenk çiçeklerle
kendinize huzur dolu bir alan yaratabilirsiniz.
Bahçe ve balkonlarınıza farklı bir hava katmak
üzere yaseminden sakız sardunyaya, sarmaşık güllerden leylağa kadar çeşitli çiçeklerden yararlanabilirsiniz.
Görselliğin yanı sıra mis gibi koksun istiyorsanız leylak
ve yasemin tercih etmelisiniz. Sinek ve böcekleri uzak
tutmak için ise sardunyalar birebir...
Bahçenizdeki toprak alanlara dikeceğiniz
çiçeklerin yanı sıra saksı çiçekleri ile de mekanınızı
çeşitlendirebilirsiniz. Böylece birbirinden renkli

çiçeklerin bulunduğu bir mekanda keyifli
anlar yaşamanız mümkün olacak. Askılı
ya da duvara monte edilebilen saksılar
ile mekanda fazla yer kaplamadan daha
sıcak bir hava yakalayabilirsiniz.

KOLTUK MU, MASA MI?
Balkonunuza ya da bahçenize
mobilya seçerken koltuk mu, masa mı
almalısınız? Bu konuda karar veremiyorsanız uzmanlar mekanı nasıl değerlendireceğinize dikkat etmenizi öneriyor. Örneğin,
sadece kitap okuyup, çay-kahve içmeyi
planladığınız bir balkon ya da bahçede
oturma grubu seçmeniz yerinde olacaktır.
Çünkü oturma grubunun minderlerinin
içine gömülüp kısa şekerlemeler de
yapabilirsiniz.
Son yıllarda bahçelerde ve geniş
balkonlarda koltuklu salıncaklar vazgeçilmez bir dekorasyon malzemesi oldu. Her
bütçeye uygun salıncak bulmak mümkün
olurken, demirinden ahşabına kadar da
farklı malzemelerden yapılmış salıncaklar
mekanlara sıcaklık katmanın yanı sıra
keyifli anlar geçirmeyi de sağlamaları
nedeniyle tercih sebebi oluyorlar.

ŞIK VE KULLANIŞLI

IŞIK SAÇAN AKSESUVARLAR
Mekanlara renk katmada önemli bir
yere sahip olan aksesuarlar, bahçe ve balkon
dekorasyonunda da öne çıkıyor. Burada renkli
mumlar, mumluklar, mozaik lambalar ile daha
keyifli hava sağlamanız mümkün olabilir. Kandil
şeklindeki mumluklar ile hem dekorasyonunuzu
tamamlamış hem de gece yakarak balkon ve

gruplarında ve yemek için de kullanılabilecek
masa-sandalye takımlarında seçeceğiniz döşemelik ürünlerin modern görünümlerinin yanı sıra
kolay temizlenebilir kir tutmayan özelliğe sahip
kumaşlardan oluşmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu ürünler hem güneşe karşı daha
dayanıklı olmaları ve kir tutmamaları ile kullanışlı

bahçenize sıcaklık katacak mumlarınızın sönmesini engellemiş olacaksınız.
Son yıllarda güneş enerjisini depolayıp
gece ışık olarak yansıtan dekorasyon malzemelerinin kullanımı da yaygınlaşmış durumda. Birbirinden farklı hayvan figürlerinin de bulunduğu
bu ürünleri yapı marketlerinde bulabilirsiniz.

ürünler oluyorlar. Düz ya da birbirinden farklı
desenli kumaşları seçerek balkon ve bahçelerinize
hareketlilik getirebilirsiniz. Canlı renklerin yanı
sıra krem ve kahve tonlarının ağırlıklı olarak
kullanıldığı kumaşlarla ister tek renk olarak, ister
değişik renk kombinleri ile daha keyifli ortamlar
oluşturabilirsiniz.

EVİM EVİM

Bahar aylarının keyfini bahçelerde
çıkarmak bir başkadır. Özellikle de güzel
bir doğa manzarasına karşı yumuşacık
koltukların içine gömülüp keyif yapmak...
Baharın gelmesiyle birlikte yavaş yavaş
hareketlenen bahçelerde oturma gruplarında küçük dokunuşlar yaparak büyük
değişimler yaratmak mümkün.
Doğayla iç içe olan bahçelerinizde
şık ve rahat bir ortam yaratmak için tik
ağacından ya da plastik rattan olarak
adlandırılan ürünlerden oluşan yemek
grupları ya da oturma grupları tercih
edebilirsiniz.
Çay saatlerinin geçirileceği oturma

TREND AÇIK TONLAR

Son yılların trend renkleri; beyaz,
kum beji, gri ve mavinin tonları oluyor. Açık
renk trendi bahçe ve balkon mobilyalarında
da karşımıza çıkıyor. Ancak koyu renk
sevenler için de sezonda seçenekler var.
Mobilyanın ergonomik olması, rahatınızı sağlaması da seçim yapılırken dikkat edilmesi
gereken diğer unsurlar oluyor.  Mekanlarda
tanımlayıcı mobilyalar önem kazanıyor. Mobilya deyince artık sadece ahşaptan üretim
akla gelmiyor. Akrilik ve türevi gibi diğer
birçok malzemenin de kullanıldığı dekoratif  
modeller ön plana çıkıyor.
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Ortaçağ’dan kalan
bir masal şehri

Taş işçiliğinin vücut
bulmuş hali adeta, Girona.
İspanya’da Barcelona’nın
kuzeyinde bir Katalan şehri.
Ortaçağ’dan kalan yapılar
çok iyi korunmuş. Bu şehirde
kendinizi tarihin derinliklerine
bırakıp, dar ve gizemli
sokaklarında kaybolmak
isteyeceksiniz. Girona size
tarih, doğa ve gizemi bir
arada sunuyor.
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AYŞEGÜL EMİR
Taş bir meydan, tarihi bir kale, binlerce
yıllık katedral ve çevrede uçuşan güvercinler… Heybetli ve hayranlık uyandırıcı yapısı
olan katedralin taş merdivenlerinden yukarı
tırmanırken bir an dönüp aşağıya bakıyorum…
Taş evler sanki Ortaçağ’dan fırlayarak gelmişler
gibi ilk halleriyle tam karşımdalar. Gökyüzünün
mavisi ve güneşin şavkı mütevazı ön cephelerini
daha belirgin hale getiriyor. Hemen arkalarında
ise boylu boyunca uzanan Onyar Nehri…
İspanya’da Girona’dayım… Belki de
onuncu kez gittiğim Barcelona’da iş toplantılarını bitirip Girona ve Figueres’i görmek için yola

çıkıyoruz. Aradaki yol, arabayla iki saate yakın
sürüyor. Trenle de gidilebiliyor. Baharın habercileri yol boyunca bize eşlik ediyor. Uyanan doğa,
yeşeren ekinler, çiçekler… Her şey ne kadar da
huzur verici.
Kısa sürede şehir merkezine varıyoruz.
Barcelona’nın 100 km kuzeyinde 100 bine
yakın nüfusu olan küçük bir şehir, Girona.
İspanya’nun Katalonya bölgesinde. Sıkı Katalan
ve milliyetçi bir bölge. Aynı zamanda en iyi
korunmuş Ortaçağ şehirlerinden biri. Girona’da
eski şehir Onyar Nehri’nin doğu kıyısına, modern şehir ise Ter ve Onyar Nehirleri arasında
kurulu. Tabii ki görmeye değer yerlerin tamamı
eski şehir kısmında yer alıyor. Onyar Nehri

yakınında aracımızı park edip şehre girişi
sağlayan köprüye doğru yöneliyoruz. Nehrin
iki yanındaki evler pastel renkleriyle bizi
selamlıyor adeta. Bir tablodan fırlamış gibiler.
Fotoğraf çekmek için çok güzel bir nokta. Nehirde ve köprünün orta yerinde ise sivrisineklerin gösterisi var. Yazın yoğunlaşan sivrisinek
popülasyonu nedeniyle Girona’nın sivrisinekler
şehri olarak da anıldığını öğreniyoruz.

SOKAKLARDA KAYBOLMAK

Kilisede bir saat harcadıktan sonra
Ortaçağ şehrinin dar sokaklarında turumuzu
sürdürüyoruz. Dar ve gizemli sokaklar ilgi çekici. Yürümesi de bir hayli güzel. Her daim bir
gizemi saklar gibiler. Zaten burada yapılacak
en güzel şeylerden biri taş ara sokaklara girip

kaybolmak...

YAHUDİ MAHALLESİ
Ve karşımızda ünlü Yahudi Mahallesi
yani El Call’deyiz. Daracık sokaklar, sadece bir
insanın sığabileceği kapılar, tabii ki dükkan-

GEZİ-DÜNYA

Köprüyü geçince bir meydan karşılıyor
bizi. Sağ tarafta bir aslan heykeli ve yoğun
bir insan kalabalığı… Şaşkınlıkla bakarken
rehbere kulak veriyoruz. Ünlü taş direğe
tırmanmış dişi aslan heykeli. İnanışa göre bu
heykelin poposunu öpen şehre bir kez daha
gelirmiş. Kuyruğun nedenini anlarken böyle bir
şeyi gereksiz bulup yolumuza devam ediyoruz.
Game of Thrones denilen ve Türkçe’ye
Taht Oyunları olarak da çevrilen dizinin ve
başka filmlerin de çekildiği ünlü taş meydandayız. Heybetli St. Mary Katedrali yukarıda,
taş merdivenler, meydanın çevresinde ilk
haliyle korunan Ortaçağ evleri… Meydandaki
kafede bir süre oturup kahve yudumlarken taş
merdivenlerden yukarı doğru bakıyorum sanki
dizideki prenses karşıma çıkacak gibi… Kısa
bir soluklanmanın ardından katedrale doğru
yöneliyoruz. Girişi ücretli. Devasa bir yapı.
İçerisi her ibadethanede olduğu gibi loş ve
karanlık. Hikayesine kulak veriyoruz…
Tarihi bir hayli eskiye gidiyor. 5’inci
yüzyıldaki bir Roma kalıntısının üzerine inşa
edilmiş ama sonraki yüzyıllarda pek çok
ekleme yapılmış. Bu nedenle farklı mimarilere
sahip, gotik, romanesk, rococco hepsi bir
arada. Ön cephesi 18’inci yüzyılda yapılmış.
Çan kulesi orijinal haliyle kalmış. Kilisenin içi
de ihtişamlı. Heykeller ve mezarlar var. Bir de
müzesi bulunuyor. Burada da kiliseye gelen
altın kaplama hediyeler sergileniyor. Bahçesi
de görülmeye değer. Kemerli geçitleriyle Arap
mimarisini andırıyor…

İSMMMO YAŞAM l 49

ÇILGIN DALİ’NİN İZİNDE

GEZİ-DÜNYA

Girona’dan herkesin yaptığı üzere rotamızı Figueres
kasabasına çeviriyoruz. Bu kasaba ünlü sürrealist ressam Salvador
Dali’yle özdeş. Zaten insanları da çeken en önemli yönü burası.
Önceden bir tiyatro olan ve Dali’nin sağlığında müzeye çevirdiği
Salvador Dali Müzesi. Bahar güneşi gözümüzü alırken müzenin
dış görünüşü karşısında ilk şaşkınlığımı yaşıyorum. Şaşkınlıktan
ziyade hayranlık mı desem? Çatısı masalları andıracak türden
Dali’nin her ayrıntıda kullandığı ve sevdiği yumurta şekilleri peri
masalından fırlamış havası veriyor. Her köşesini kendisi tasarlamış.
Müzede Dali’nin tasarladığı ve boyama, çizim, yontma, kuyum,
hologram, stereoskopi, fotoğrafçılık ve benzeri tekniklerle yapılmış dört binden fazla eseri bulunuyor. Dali’nin çılgın kişiliğine ilk
adımımızı atıyoruz. Müzenin bahçesindeki eski Cadillac araba ve
üzerine yerleştirilmiş bereket tanrıçası. Arabanın içinden su akıyor.
Dali’nin müzedeki her şeyi zamanı durdurmaya yönelik yaptığını
öğreniyoruz. Tabii ki eşi Gala. Onun her yerde izini portresini
görmek mümkün. Dali, Gala’ya aşkını ve tutkusunu müzenin her
yerinde yansıtıyor. Yüzlerce tablo, obje ve eşya... Palace of Winds
odasında tavan resimleri, yatak odası, Türklerin hediye ettiği
boyacı sandığı, Gala’nın portreleri, dudak şeklinde koltuk ve daha
pek çok eser. Kesinlikle görülmeye değer....

Salvador Dali ile özdeş Figueres kasabasında yer alan müze masalsı bir dış görünüşe sahip.
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lar ve ticaret… Kim bilir ne hikayeler, ne
hayatlar yaşandı… Ah taş duvarların bir dili
olsa da konuşsa. Yahudiler, İspanya’da tehdit
edildiği dönemlerde burada konuşlandılar
ve canlarını korumak için bir hayli tedbirler
aldıklarını görüyoruz. İspanya’dan kovulan
Girona Yahudilerine de Osmanlı kapılarını
açmış. Bu binaları yapanların ve buralarda
yaşayanların bir kısmının torunları şu anda
Türkiye’de.. Dünya ne kadar ilginç ve acımasız diye düşünmeden edemiyor insan…
Tarihi şehirde eski ticaret yolunun izlerini de görmek mümkün. Roma’dan başlayıp
İspanya’nın güney-batı şehri Cadiz’e dek
uzanan ulaşım ve ticaret yolu Via Augusta  
Girona’nın içinden geçiyormuş. Bu nedenle
şehir hep ticaretle anılmış.
Girona, tam bir Ortaçağ şehri olmanın

hakkını vererek kalesini de bugüne korunmuş
olarak taşımış. Bir kısmı yenilenmiş ama o kadar
olur diyoruz. Zaten eski ve yeni kısımları kolayca
ayırt etmek mümkün. Yıllarca şehri kuşatmalardan
kurtarmış. Kale ve kale duvarı yolu da şahane.
Surların üzerinde kale yürüyüş yolu var. Buradan
şehri panoramik olarak da görüp fotoğraflamak
mümkün.
Nehir üzerindeki bir köprüden daha geçiyoruz. Rehberimiz taş haricinde çelikten yapılan bu
köprüyü Paris’teki Eyfel Kulesi’ni yapan Gustave
Eiffel’in yaptığını anlatıyor. Fotoğraflarımızı çekerken son olarak tarihi şehrin alışveriş caddesindeyiz.
Rambla de La Libertad’da yani Özgürlük Meydanı.
Tarihi sokakların yorgunluğunu buradaki kafelerde
atıyoruz... Yarım günden fazla bir sürede Girona’yı
keşfediyoruz ve güzel anılar eşliğinde Figueres için
tekrar yola düşme vakti.

Katalan mutfağından seçkiler
sunuyor. Girona ve çevresi İspanya’nın
önemli gastronomi merkezleri arasında. Tapas, patates brava, jamon hafif
atıştırmalıkları... Bubbles, Occi, Nu gibi
nehir kenarındaki restoranlarından ülke
mutfağına özgü yemekler yemek mümkün. El Cellar de Can Roca ise Michelin

yıldızlı. Aylar öncesinden rezervasyon
yaptırmak gerekiyor. Şehrin mutfağında
çok çeşitli tatlar bulmak mümkün. Deniz
ürünleri, kırmızı et ve av eti.. Izgara balık
ve etler, bölgeye özgü tatlılar... Akdeniz
mutfağı esintilerini de taşıyan yörede
kesinlikle kendinize uygun bir yemek
bulabilirsiniz...

GEZİ-DÜNYA

GİRONA’DA NE YENİR?
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Zengin mutfağı, tarihi cami, çeşme ve hamamları, daracık sokaklarıyla
ziyaretçilerine çok şey vaat ediyor, Kilis... Güneydoğu Anadolu’nun bu
şirin şehri son dönemde Suriye olayları ve göçmenleriyle gündeme gelse
de turistik açıdan cazibesini hala koruyor. Kaldırımsız sokaklarında
kaybolabilir, zirveye çıkarak şehre tepeden bakabilir, leziz yemeklerini
sınırsızca tadabilirsiniz.. İşte Kilis turu...

Daracık sokaklarda
lezzet turu!
GEZİ-TÜRKİYE

NİL DEMİRCİLER
Kilis tava, miyoma helvası, şıhılmahşi,
tava katmeri, Kilis kebabı, oruk kebabı, gün
pekmezi, haytayla, peynirli irmik helvası,
gerebiç, keşkek, muşagerli dolma, teşrübe,  
sucuk hapısası, künefe, anasonlu kahke ve
daha nicesi...
Uçak, Gaziantep Havalimanı’na
indiğinde 40 km uzaklıktaki Kilis için otobüse
binerken aklımdan bu yemekler geçiyor...
Yemeklerin lezzetini düşünürken uzun yol
gözümde bir an kısalıyor. Gastronomi denince
Antep’ten sonra ilk akla gelen şehirlerden
biridir, Kilis. Zaten önceden gastronominin baş-
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kenti Gaziantep’in ilçesi olduğunu unutmamak
lazım. Otobüs, çorak ve düz yollarda ilerlerken
teypte bir Kilis türküsü yankılanıyor... Yol
uzadıkça karnım da iyice acıkmaya başlıyor.
Kilis, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
bir il. Suriye’ye sınırı olması nedeniyle son
dönemde çok gündeme geldi. Bir hayli göçmen
nüfusa sahip. Suriye’den üzerine yağan füzeler
de çabası... Son dönemde en çok merak
ettiğim şehirlerden biri olmuştu zaten. Şehri
görme şansı yakalayacağım için bir hayli
heyecanlıyım.
Küçük bir şehirle karşılaşmam sürpriz
olmuyor. Zaten 1995’de il olmuş. Bin 521
kilometrekare yüzölçümüne sahip. Suriye’ye

yakın olmak önceden sınır ticareti için halkın
işine yarasa da bu kez durum öyle değil. Sınır
10 kilometre ileride. Yollarda Halep tabelalarını görmek şaşırtıcı geliyor. Keşke can güvenliği
olsa da savaşın viraneye çevirdiği ülkeye de
gidebilsem diye düşünmeden edemiyorum...
Ama tabii ki bu düşüncede kalıyor.
Kısaca Kilis’in tarihine göz atarsak. 635
yılı civarında Hz. Ömer zamanında Müslümanların eline geçmiş. O zamanlar köy tabii ki.
Sonrasında Mercidabık Savaşı’nda Osmanlılara geçene kadar 250 yıl Memluklüler’in
hakimiyetinde kalmış. Memluklüler zamanında
şehirleşmeye başlamış ve Osmanlı hakimiyetinin ilk yıllarından itibaren de inşa edilen tarihi

camiler ve hamamlarla şehir görüntüsüne kavuşmuş.
Osmanlı hakimiyeti ile beraber uzun süre Canbolat
sülalesi şehri sancakbeyi olarak yönetmiş.

İLGİNÇ MİMARİLİ ÇEŞMELER

OSMANLI’DAN ESİNTİLER
Canbolat (Tekke) ve Mevlevihane Camileri bir
sonraki durağımız. Eşref Kastelli Caddesi’nin daracık

BURALARI GEZMEDEN DÖNMEYİN
1. Daracık ve kaldırımsız Kilis
sokaklarında yürümeden dönmeyin. Özellikle Çalık Camii arkasındaki sokakları
mutlaka gezmelisiniz.
2. Kilis’e kış mevsiminde gittiyseniz Ulu Cami içindeki sobayı görmeden
dönmeyin.
3. Tekke (Canbolat) Camii’nin
Osmanlı ve Mimar Sinan kokan mimarisini
ve iç süslemelerini mutlaka görmelisiniz.
4. Hz. Şurahbil’in türbesinin olduğu
tepeye tırmanıp Kilis’i zirveden izlemeden
sokaklarının sonunda Canbolat Camii
var. Nispeten büyük bir cami. Avlulu bu
cami Osmanlı mimarisi esintilerini taşıyor.
Zaten 1560’larda yapılmış, Mimar Sinan’a
atfedenler bile varmış. İçi aynı Mimar Sinan
camileri gibi zaten. Biz avlu tarafından
değil, arka tarafında yer alan çıkmaz sokak
görüntüsü olan yerden giriyoruz camiye.
Meşhur daracık caddemizi takip ederek...
Canbolat Hanı da varmış burada
ama ben göremedim. Caminin arkasında
bir yerde kalıyor sanırım. Kilis sancak beyi
Canbolat Paşa zamanında yapıldığından bir
ismi Canbolat Camii, ama Tekye Cami de

dönmeyin.
5. Motosikletlilerin bolca bulunduğu
kentte motosikletlileri fotoğraflayın.
6. Antep yolundaki zeytin fıstık
ağacı arazilerini fotoğraflamadan dönmeyin.
7. Kilis tava, ekşili malhıta,
lebeniye, oruk, burma tatlısı, Kilis kebabı,
teşrübe, haytayla, anasonlu kahke,
katmer, gerebiç, tava katmeri gibi Kilis
mutfağının özgün yemeklerini tatmadan
dönmeyin.

deniyor. Mihrabı ve minberi de çok değişikti. Şimdiye kadar gördüğüm tarihi camileri
göz önüne alırsam; sütlü kahve renginin
ağırlıkta olduğu bir tasarım. Evliya Çelebi,
Seyahatnamesi’nde övmüş minberini...
Yüzyıllar önce Evliya Çelebi’nin baktığı minbere bakmak insana değişik bir his
veriyor. Duygulanıyorum birden. Caminin
içi, sütlü kahve mihrap ve minber insanı
etkiliyor. Pencere üstü motiflerdeki detaylar
da çok hoş. Cami avlusundan çıkınca birden
şaşırıyorum çünkü Kilis’te sokakların
daracık olmadığı yerler de varmış...
Kocaman bir meydan görüntüsü;
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Kilis’teki yıldızı olmayan butik bir otelde
konaklıyoruz. Maalesef bildiğimiz tarzda 4-5 yıldızlı
otelleri yok. Şehir merkezinde 2-3 yıldızlı eski ama
temiz oteller bulmak mümkün. En popüler konaklama mekanı ise, Kilis Öğretmenevi. Ancak sadece
100 yatak kapasiteli olduğu için gitmeden önce
mutlaka rezervasyon yaptırmak da fayda var. Otele
bavulları hızlıca atarken şehir turu zamanı geliyor.
Başlangıç noktamız Mercidabık Caddesi oluyor. Evet
doğru tahmin ettiniz, Yavuz Sultan Selim’in 1516’da
Memlüklüler ile savaştığı Mercidabık Ovası buraya 4-5
km uzaklıkta... Buradan Aynönü Kasteli’ne geçiyoruz.
Kastel çeşme demek Kilis dilinde. Tarihi çeşmeleri bu
isimle anıyorlar. Ve bu çeşmeler de öyle İstanbul’daki
tarihi çeşmelere benzemiyor, ilginç bir yapıları var.
Aynönü Kasteli’nde  çok oyalanmadan
Hindioğlu Camii’ne doğru yürüyoruz, Dedeağa Sokak
boyunca. Kilis’in daracık sokaklarında ilerliyoruz....
Karşımıza Hindioğlu Camii çıkıyor. Bu caminin
minaresi çok hoş. Zaten Kilis’teki tarihi camilerin
hemen hepsinin ortak özelliği de bu. Önündeki
tabelaları okursanız “Cami orijinalliğini kaybetmiştir,
ama minaresi orijinal olarak kalmıştır” yazıyor. Yani
camilerin çoğunun içini gezmeden minaresini fotoğraflamanız yeterli.
Daracık sokaklara sıkışmış neredeyse sıra sıra
evlerin arasına karışmış bir cami bu. Caminin 1664’te
şehir yöneticisi Kör Hüseyin Ağa tarafından yaptırıldığı
söyleniyor.
Sırada Ulu Cami var. Evet Kilis’te beni şoka
sokan yapılardan biriydi Ulu Cami. Şimdiye kadar çok
Ulu Cami gördüm böyle ıssız bir ara sokakta kalanını
görmemiştim... Zaten adı üstünde, zamanında şehirde
yapılan en büyük cami imiş... 1390’larda yapıldığı ve
şehrin en eski camisi olduğu söyleniyor, bu arada.
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hemen sağ tarafınızda kare planlı Mevlevihane
Camii var. Meydanın sol tarafında da adalet
sarayı, tarihi unsurları olan hoş bir bina... Süt
Kastelli Caddesi imiş burası.

GEZİ-TÜRKİYE

NEŞET EFENDİ KONAĞI
Şimdiki hedefimiz, Kilis’in eski konaklarından birini görmek. Ama ilkin yol üstündeki
İslambey parkına uğruyoruz. Özellikle yazın
gezenler için, burasının çok güzel bir durak
olduğunu söylemekte fayda var. Parkın tam
ortasında da Muhammed Ensari’ye ait türbe
bulunuyor. Küçük sevimli bir türbe. Medineli
olduğu, türbede yatanların şifa bulduğu söyleniyor. Güzergahımız üzerinde yer alan tarihi
bir Kilis evini de çok sevdiğimi de söylemeliyim.
Ama evin en üstündeki o beyaz çirkin tuğlalar
olmasa çok daha güzel görünebilirdi...
Şeyh Mehmet Sokak’ı ve ardından Neşet
Efendi Sokağı’nı sonuna kadar takip edince
karşımıza gerçekten çok güzel bina çıkıyor. Bu
bina Neşet Efendi Konağı! Gerçekten bayıldım,
çok zarif bir yapı. Kendine has, insanı büyüleyen bir duruşu var.
Murtaza Caddesi yoluyla Cumhuriyet
Caddesi meydanına iniyoruz. Haritaya bakılırsa
yolu biraz uzatmış oldum ama amaç sadece
eski tarihi binaları camileri görmek değil,
şehrin sokaklarında dolanıp şehrin atmosferini
hissedebilmek. Murtaza Caddesi’nin Cumhuriyet
Caddesi’ne birleştiği meydanda bir de anıt var.
Anladığım kadarıyla Cumhuriyet Caddesi,
Kilis’in merkez caddesi. Üzerinde birbirinden
farklı mağazalar bulunuyor. Kentin teknolojiden
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tekstile kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayan
caddelerinden biri olsa gerek. Cumhuriyet
Caddesi ile Murtaza Caddesi’nin kesiştiği
yer. Öndeki minare Kara Kadı Camii’ne
ait. Bu cami de minaresi orijinal kalmış
camilerden biri olmalı.
Kilis’in her yeri motosikletli kaynıyor. Bu kadar çok motosikletliyi bir arada
hiçbir yerde görmedim. Öyle ki, Kilis’e
‘Motosikletliler Şehri’ yakıştırması yapılsa
hiç de abartı olmaz, bana kalırsa...

ZENGİN KİLİS MUTFAĞI
Bu kadar yürüdükten sonra doğal olarak
karnımız acıkıyor. Zaten daha gelmeden bu
lezzetli yemekler için midemde yeri hazır
ediyorum... Güzergahı lezzetli Kilis yemeklerini
tadarak taçlandırmak istiyorum. Caddede
yemek yenecek bir sürü lokanta var zaten. Ben

esnaf lokantası tadında güzel bir yeri tercih ediyorum. Size biraz da Kilis mutfağını anlatmak
istiyorum. Çünkü Güneydoğu’ya gelinir de zengin yemek çeşitlerinden bahsetmeden olur mu
hiç. Hele ki bir de Gaziantep gibi ünü dünyaya
yayılan bir mutfağın esintilerinin hakim olduğu
bir kentin mutfağından bahsetmemek  hiç ama
hiç olmaz....
Kilis mutfağı kendine özgü yemekleriyle
zengin bir mutfak. Yemekler ‘Günlük pişen
yemekler’ ve ‘Özel günlerde yapılan yemekler’
olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yemeklerin temelini
et ve bulgur oluşturuyor. Ancak mevsimine
uygun olarak sebze yemekleri de yapılıyor.
Anlayacağınız her damak zevkine uygun bir
yemek bulmak mümkün...
Kilis yemekleri, Türk mutfağının yanı sıra
kente çok yakın konumdaki Halep mutfağının
özelliklerini de yansıtıyor. Yağlı ve baharatlı
yemekleri ön planda olsa da
zeytinyağlı yemeklerin de
Kilis mutfağında önemli yeri
olduğunu vurgulamak gerekiyor. Çünkü zeytinyağı, yörede
yetiştirilen yüksek kaliteli
zeytinlerden elde ediliyor. Bu
kadar zengin ürün çeşidini
eşsiz lezzete dönüştürmek de
Kilislilere kalmış.... Onlar da
kente gelenlerin damaklarına
şölen yaşatacak bir çeşit
sunmaktan geri kalmıyorlar.
Peki, Kilis’e gelip de
hangi yemekleri tatmalı?
Aslında bu sorunun yanıtını bir
iki yemek çeşidi ile geçiştiremeyiz. Kilis mutfağı öyle
zengin bir mutfak ki damaklara hitap eden birbirinden özel
yemekleri bulunuyor... Kilis
mutfağının özgün yemekleri
bir hayli var. Bu yemeklerin
bir kısmı yağlı olsa da mutlaka
tatmakta fayda var.  Gezim

‘ŞEHRİMİZ SURİYE’DEN ÇOK GÖÇ ALDI’
Kilis meslek mensuplarının
temsilcisi M. Davut Aftal Gücer,
meslekte 30 yıldan bu yana aktif.
7 aydan beri de Kilis il temsilciliği
görevini yürütüyor. Kilis’in kendi
yağında kavrulmaya çalışan bir
kent iken Suriye’de yaşanan
hadiselerden sonra çok sayıda göç
aldığını vurguluyor. Kente füzeler
yağdığını, bu süreçte 22 vatan-

ayında Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
6.Bölge teşvik kapsamına alınmış durumda.
Ayrıca Kilis Polateli’nde 38 bin metrekare
alanda bir organize sanayi bölgesi oluşturmak
üzere imzalar da atıldı. Polateli OSB’nin henüz
temellerinin atılmadığını, önümüzdeki dönemde
inşasına başlanmasının beklendiğini belirten
Gücer, OSB’nin hayata geçmesi ile birlikte
Gaziantep ve bölge illerden Kilis’e yatırım
gelmesinin beklendiğini de vurguluyor.

ölmüş... Kentte görülmesi gereken bir diğer
tarihi eser de Salih Ağa Kasteli. Tarihi eserler
önündeki Türkçe, Arapça ve İngilizce tabelaları
tahrip edilseler de takdire şayan... Çünkü
buraya gelen turistlerin kendi kendilerine kenti
dolaşıp tarihi eserleri kolayca keşfedebilmeleri
amaçlanmış...
Gezimizi sonlandırmadan önce dönüş

yolunda birkaç küçük tarihi
eseri daha görerek otogara
varıyoruz. Artık kentten
ayrılma vakti geldi. Yeni bir
kent keşfetmenin ve tarihi
güzelliklerini görmenin
mutluluğu ile Kilis’ten ayrılıyoruz. Kilis geceleri sessiz
ve sakin bir kent. Yerel halkı belirli bir saatten sonra
evine çekiliyor, kent derin
bir sessizliğe bürünüyor.
Kilis’te geceleri sosyal yaşam akraba ve dost
ziyaretleri ile sınırlı kalıyor. Kentte üniversite
kurulması ile birlikte birkaç kafe açılsa da
hava karardıktan sonra yapılacak fazla bir şey
yok. Ama tarihi, kültürel dokusu ve ağızları
sulandıracak mutfağıyla ziyaretçilerine çok şey
vaat ediyor...

M. Davut Aftal Gücer

boyunca ben birçoğunu tatma fırsatı yakalıyorum.

ŞEHİR AYAKLARIMIN ALTINDA
Böyle güzel yemekleri tadıp üzerimize
ağırlık çöktükten sonra biraz mola zamanı.
Sonra kaldığımız yerden devam. Gezimizin yeni
rotası Kilis’in kuzey ucundaki Şorhabil Tepesi.
Buraya tırmandığınızda Kilis’e zirveden bakmanız mümkün. Yani şehir ayaklarınızın altında...
3 kilometrelik güzergahımızda Hz. Şurahbil
türbesine ve şehrin tepesine tırmanıp Kilis’i
tepeden görme şansını elde ediyoruz. Kentin en
tepe noktasında konumlanan Hz. Şurahbil’in
öneminden bahsetmeden olmaz. Hz. Şurahbil,
Hz. Muhammed’in vahiy katiplerindenmiş. Bir
rivayete göre, Hz. Ömer zamanında Kilis’te
ordunun başında savaşırken 639 yılında şehit
düşmüş. Başka bir rivayete göre ise, koleradan

GEZİ-TÜRKİYE

daşın hayatını kaybettiğini
hatırlatan Gücer, füzelerden
sonra Kilis ekonomisinin
durma noktasına geldiğine,
basit usül mükellefler de
dahil olmak üzere Kilis’te 5
bin civarında vergi mükellefi
bulunduğuna işaret ediyor.
Kentin ekonomisini
kalkındırmak üzere Şubat
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İstanbul Müzik Festivali ‘sıradışı’ olacak
İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 45. yaşını
kutluyor. Tam 45 yıldır İstanbullu sanatseverleri
klasik müziğin en iyi ve en yeni örnekleriyle
buluşturan, 3 bine yakın gösteride 3.5 milyon
seyirciyi ağırlayan İstanbul Müzik Festivali, bu
yıl 29 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında
müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
45. İstanbul Müzik Festivali, programında
St. Petersburg Rus Oda Filamornisi, Viyana Oda
Orkestrası, Londra Oda Orkestrası, Ebéne Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü gibi seçkin topluluklardan
Hüseyin Sermet, Fazıl Say, Alina Pogostkina ve
Mathias Goerne gibi usta solistlere ve genç ku-

şak sanatçılara, 600 aşkın yerli
ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un
15 mekânında ağırlayacak.
Festival 45. yılında,
programındaki yaratıcı, merak
uyandırıcı, çok disiplinli, çok
yönlü projelerle de klasik
müziğe taze bir soluk getirecek.
Eser siparişleri ve prömiyerler
ile disiplinlerarası geçişlere
imkân veren konserler, klasik müzik deneyimini
çeşitlendirecek, zenginleştirerek ve her yaştan
seyircinin beğenisini kazanacak.

K Ü LT Ü R S A N AT

Koleksiyon sergisi: ‘Sanatçı ve zamanı’
İstanbul Modern’in koleksiyon sergisi
‘Sanatçı ve Zamanı’, Türkiye’nin mihenk taşı
düşünür ve edebiyatçılarından Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın ‘ne içindeyim zamanın ne de
büsbütün dışında’ sözlerini de bir çıkış noktası
olarak belirliyor. Tanpınar’ın görüşleri etrafında
farklı coğrafyalardan sanatçıların geçmiş, şimdi
ve gelecek arasındaki hesaplaşmalarına dair
bir görünürlük sunuyor.
Sergi, Tanpınar’ın tüm çalışmalarına
merkez oluşturan zaman kavramı üzerinden
sanatçıların zamanlar arası varoluş serüvenlerine dair bir yol haritası sunuyor. Aynı zamanda
farklı zamanları hayal edebildiğimiz bir çağda,
Tanpınar’ın görüşlerinin kuşatıcı zenginliğini de
hatırlatmak istiyor. Müze koleksiyonundan 109
sanatçının 193 çalışmasına yer veren sergi,
sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün,
doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan
bağa ve hesaplaşmaya dair bir düşünce alanı
öneriyor ve geçmişten geleceğe farklı zamanları, belirli ortak temalar çerçevesinde bir araya
getiriyor. Sergi Nisan ayı boyunca gezilebilir.
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Uçan
Süpürge’ye
hazırlık
Türkiye’nin ilk kadın filmleri festivali
olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri
Festivali, bu yılki festival hazırlıklarına başladı.
Festival ekibi illerde ve KKTC’de yapacağı
organizasyonun planlamasını 20 ilden kadın
örgütleriyle birlikte yaparken, etkinliğin bu yılki
konsept fikrini de Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğrencileriyle belirledi.
Organizasyonun ilk buluşması 18-19

Sinemanın
ustaları

gününde de bir film okumasının nasıl yapılması
gerektiği, etkinlik planlaması konusunda,
festivalin kuruluş hikayesi ve kuruluş amacıyla
ilgili bilgilendirildi. Günün sonunda bir festival
nasıl planlanır atölye çalışmasının ardından
illerine dönen kadın kuruluşu temsilcileri, 20-21
Mayıs’ta illerinde gerçekleştirecekleri festival
etkinliklerinin hazırlıklarına başladılar.

Tekin’in ‘Cennetten Hemen Önce’ adlı videosu

Uluslararası Sanatçı Filmleri
İstanbul Modern, hareketli görüntüye odaklanan ve dünyanın dört bir yanından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerini İstanbul’a taşıyan Artists’ Film International programına
kısa süreli sergiler alanında 8 Mart–21 Mayıs tarihleri arasında yer veriyor. Sergi kapsamında
video sanatı ve sanatçı filmleri hakkında söyleşi ve sunumlar da düzenleniyor. Sergideki videolar
Artists’ Film International’ın 10. yılına özel olarak ‘işbirliği’ konusuna odaklanıyor ve farklı türdeki işbirliklerinin sanatsal üretim sürecindeki yansımalarının yanı sıra bir kavram olarak ‘işbirliği’nin dönüştürücü etkisini el alıyor. Programa bu yıl İstanbul Modern’in davetiyle Diyarbakır’da
yaşayıp çalışan sanatçı Cengiz Tekin katılıyor. Tekin’in ‘Cennetten Hemen Önce’ adlı videosu 2017
yılı içinde sadece İstanbul Modern’de değil, programın uluslararası ortaklarında da gösteriliyor.

K Ü LT Ü R S A N AT

Türkiye sinemasına odaklanarak arşiv özelliği taşıyan sergiler düzenlemeyi sürdüren İstanbul
Modern, sinemamızın 100. yılında gerçekleştirdiği
‘Yüzyıllık Aşk: Türkiye’de Sinema ve Seyirci İlişkisi’
başlıklı araştırma sergisiyle bir ilke imza attı.
Şimdi de sinemamızın kurucu yönetmenlerine
odaklandığı bir sergi sunuyor. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle gerçekleşen ‘Türkiye Sinemasında Ustalar’
projesinin ilk konuğu usta yönetmen Lütfi Akad
oluyor. 18 Mayıs 2016 – 4 Haziran 2017 tarihleri
arasında sunulan sergi, Türkiye sinema tarihine
adını ‘ustasız usta’ olarak yazdırarak kendisinden
sonra gelen yönetmenlere de geliştirdiği sinema
diliyle öncülük eden Lütfi Akad’ın sinemasına ışık
tutarken, yönetmenin filmografisinden bugüne
kadar gün yüzüne çıkmamış set fotoğrafları, film
kareleri, orijinal senaryolar ve afişler gibi 100
parçalık arşiv malzemesini bir araya getiriyor.

Mart tarihlerinde Alman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Birlikte Festival Yapıyoruz’ temalı
etkinlikle başladı. İki gün süren organizasyonun
ilk gününde Toplumsal Cinsiyet Odaklı Sinema
ve Festival Söyleşileri, Toplumsal Cinsiyet ve
Mekan, Görsel Kültür ve Toplumsal Cinsiyet başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. İstanbul Kırmızısı
filmini birlikte izleyen kadınlar, etkinliğin ikinci
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Hızlı ve Öfkeli 8
Tür: Aksiyon
Yönetmen: F. Gary Gray
Oyuncular:Vin Diesel, Dwayne Johnson,
CharlizeTheron, Michelle Rodriguez, Helen
Mirren, JasonStathm

En zor işlerin altından kalkan ekibi Hızlı ve Öfkeli 8’de bekleyen engel, daha önce
karşılaşmadıkları türden olacak. Brian (Paul Walker) ve Mia’nın (Jordana Brewster) tüm
bu hengâmeden emekli olması sonrası Dom (Vin Diesel), gizemli suçlu Cipher’ın (Charlize
Theron) etkisi altına girip ekibine sırtını döner. Hobbs (Dwayne Johnson) ve Letty (Michelle
Rodriguez) önderliğindeki ekip, bu sefer Dom’u durdurmaya çalışacaktır.

Nereden Nereye
Tür: Komedi
Yönetmen: Volkan Dönmez, Oyuncular: Sarp Levendoğlu , Ulaş Torun, Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin

SİNEMA-DVD

Yaşamak Güzel Şey
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Müfit Can Saçıntı, Yasemin Çonka
Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Zihni Göktay, Ayşegül Atik,
Güney Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek
Ejder Kalender, 25 yaşlarında bir gençtir. En büyük hayali oyuncu olmak
olan genç adam, Bodrum’da bir kablolu TV bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışmaktadır. İşini yalnızca hayallerini gerçekleştirmek için bir basamak
olan gören Ejder, günün birinde beklediği haberi alır. En çok sevdiği dizinin ve
ülkenin en popüler yapımcılarından biri olan Barış Savaş ve ünlü oyuncu Metin
Leylek Bodrum’daki yazlıklarına birlikte geleceklerdir. Hemen bir plan yapan
Ejder, ikilinin hayatlarına dahil olur. Ancak aksiliklerle geçen gecenin sonunda
Ejder’in hayallerine ulaşıp ulaşamayacağı bir muamma halini alır.
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Mandıra Filozofu filmleri ile dikkat çeken Müfit Can Saçıntı’nın yazıp
yönettiği ve başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına
boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olayla
yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Etrafındaki herkesten
sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı bir adam, yaşadığı şanssız bir
olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca,
hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya
başlar. Müfit adeta bir anti kahramana dönüşmüştür...

Kolonya Cumhuriyeti
Tür: Komedi
Yönetmen: Murat Kepez
Oyuncular: Mahir İpek, Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Uğur Bilgin, Ersin Korkut
BKM’nin yapımcılığında hayata geçen
Kolonya Cumhuriyeti, Dedemin Fişi, Çarşı Pazar
sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat
Kepez’in de ilk uzun metraj sinema filmi. Komedi
türündeki yerli filmde Çağlar Çorumlu, Uğur
Bilgin, Mahir İpek gibi isimler yer alıyor.
Güldür Güldür adlı televizyon şovunda

Eşofmanlı Şevket Hoca tiplemesiyle sevdiğimiz
Çağlar Çorumlu ve son dönemin başarılı kadın
komedyenlerinden Büşra Pekin’in başrollerinde
olduğu filmde, Türkiye’ye inen bir uzaylıya yapılan hoş geldin karşılaması sırasında atılan bir top
mermisinin, uzaylının gemisine isabet etmesinin
ardından yaşananlar konu alınıyor.

DVD SEPETİ

l Ekşi Elmalar

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz
Özay’ın kent çapında meşhur iki özelliği daha
vardır. Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi,
ikincisi de evlenme çağına gelmiş birbirinden
güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan
içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur.
Aziz Bey’in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan

ve Safiye’nin öyküleri 1970’li yılların sonunda
Hakkari’de başlar ve 1990’lı yılların sonunda
Antalya’ya dek uzanır... Yılmaz Erdoğan’ın
yazıp yönettiği filmin başrollerinde Zeynep
Farah Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden
yer alırken kadroda kendilerine Şükrü Özyıldız,
Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk,
Cezmi Baskın ve Aziz Özay rolünde Yılmaz
Erdoğan eşlik ediyor.

l Fantastik Canavarlar
Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

l Doktor Strange
Stephen Strange alanında oldukça uzman bir cerrahtır fakat egoları çok fazladır.
Hayat ona yeni sınavlar tattıracaktır. Bir gün hastane çıkışı arabası ile trafik kazası
geçirir ve ellerinde bulunan sinirler hasar görür bu yüzden işini yapamaz hale gelecektir. Hayatı birden altüst olan Strange tanıdığı birinin tavsiyesi üzerine Tibet’te
yaşayan ve tüm yaraları iyileştirebilen bir büyücü olduğunu duyar. Bu büyücünün
adı Ancient One’dır. Her şeyi geride bırakarak bir umut diyerek Tibet’e Ancient
One’ın yanına gider. Ancient One ona aslında hayatta bilmediğini, sadece birini
yaşadığını ve kendi bildiği şeyleri öğretmeye başlayacaktır.

SİNEMA-DVD

Eddie Redmayne’in başrolde yer aldığı film,
1920’ler New York’unda geçiyor. Filmin yapısı,
fantastik yaratıklar hakkında kalem oynatan
bir yazarın gezi notlarına dayanıyor. Harry
Potter’ın onun kitabını okumasına daha 70 yıl
varken genç kaşif/yazar New York’ta gizli cadı
ve büyücü klanıyla
tanışıyor ve macera
başlıyor. Oyuncu
kadrosunda Ezra
Miller, Colin Farrell,
Ron Pearlman ve Jon
Voight de var.
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Ufak Şeyleri Dert Etmeyin

l Yazar : Richard Carlson l Yayınevi: Beta Yayınları
l Sayfa Sayısı:191 ‘Ufak şeyleri dert etmediğiniz’ zaman yaşamınız kusursuz olmayacak fakat

hayatın size sunduklarını daha az dirençle kabullenmeyi öğreneceksiniz. Zen felsefesinin anlattığı
gibi bütün gücünüzle direnmek yerine, sorunları ‘bırakmayı’ öğrendiğiniz zaman yaşamınız su gibi akmaya
başlayacak. Sükunet duasının önerdiği gibi siz de ‘değiştirebileceğiniz şeyleri değiştirecek, değiştiremediklerinizi
kabullenecek ve ikisinin arasındaki farkı anlayacak kadar bilge olacaksınız.’ Ufak Şeyleri Dert Etmeyin, New York
Times Besteller Listesi’nde 100 haftayı aşkın bir süre boyunca yerini koruyan kitap, 135 ülkede ve 35 dilde yayınlandı. Amerika’da ilk defa bir kitap bir yılda 5.7 milyon sattı. San Fransisco Chronicle’ın okuyucuları arasında
hangi kitabın hayatlarını değiştirdiğine dair yaptığı bir ankette ‘Ufak Şeyleri Dert Etmeyin’ birinci sırada yer aldı.

Olağanüstü Bir Gece

l Yazar: Stefan Zweig l Çevirmen: İlknur İgan l Yayınevi: İş
Bankası l Sayfa Sayısı: 80 Olağanüstü Bir Gece, seçkin bir burjuva olarak
rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir. Sıradan bir Pazar gününü at yarışlarında
geçirirken, belki de ilk kez burjuva ahlakından saparak ‘suç’ işler. Böylece yeniden
‘hissetmeye’ başladığını, kötücül ve ateşli hazları olan gerçek bir insan olduğunu
fark eder. İçindeki haz dolu esrime, aynı günün akşamında onu gece âleminin son
atıklarının arasına ‘hayatın en dibindeki lağımlara’ sürükleyecek, varış noktası ise
ruhani bir uyanış olacaktır.

Her Güne Bir Nietzsche

KİTAP

l Yazar: Allan Percy l Yayınevi: Pena Yayınları
l Sayfa Sayısı:232 Hayatla nasıl baş edebileceğinizi gösteren 99 reçe-

te. Bu kitap bilge, kışkırtıcı ve ilham verici bir kullanma kılavuzu niteliğinde.
Ünlü düşünür Nietzsche’nin felsefesinden 99 damla alarak hayatı nasıl
istediğiniz gibi kullanabileceğinizi göreceksiniz. Felsefeyi hayatınıza nasıl
uygulayabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. Üniversitede felsefe eğitimi
almanıza gerek de yok. Tek yapmanız gereken zihninizi açık tutmak, doğru
soruları sormak ve doğru filozofa gitmek. Nietzsche’nin felsefesi gerek iş
hayatında gerekse özel hayatta karşılaşılan yol ayrımlarında çıkışı bulmak için oldukça
etkili. Çağımızın en etkili filozofunun düşüncelerinden ilham alarak günümüzde karşı karşıya kaldığınız keder ve korkularla savaşmayı öğreneceksiniz.
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l  Ufak Şeyleri Dert Etmeyin
l  Olağanüstü Bir Gece
l  Her Güne Bir Nietzsche
l  Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler
l  Hayvanlardan Tanrılara Sapiens
l  Huzursuzluk
l  Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla
l  Şanlı Kanlı Yıllar
l  Fi
l  Mutluluk Kürleri

ŞİİR
KARA YAZI
geçmedi yare sözümüz
yollarda kaldı gözümüz
yere sürüldü yüzümüz
böyleymiş karayazımız.
çiçekler açılmaz oldu
pınarlar içilmez oldu
yar bize gülmez oldu
böyleymiş kara yazımız.
yalnız ona yar demiştik
onda bir şey var demiştik
o bizi anlar demiştik
böyleymiş kara yazımız.
hey gönül gene bu gece
kederim geceden yüce
gel susalım beraberce
böyleymiş kara yazımız.

SABAHATTİN ALİ

l  Remzi Kitabevi-D&R

EN ÇOK SATANLAR

Hayvanlardan
Tanrılara
Sapiens

Asi Kızlara Uykudan
Önce Hikayeler

l Yazar: Elena Favilli, Francesca Cavallo
l Yayınevi: Hep Kitap l Sayfa Sayısı: 224

Denizlerin derinliğinden ormanların kuytusuna, savaş meydanlarından
şaşaalı saraylara, hastanelerden gökyüzünün sonsuz maviliğine, dünyanın ve
zamanın her köşesinden kendilerine dayatılan kurallara ve geleneklere isyan
etme gücü bulan kadınların hikâyeleri bunlar. Prenslerini bekleyen değil,
kaderlerini ellerine alan prenseslerin hikâyeleri... Asi Kızlara Uykudan Önce
Hikâyeler, yüz asi kadının, Sally Nixon, Cristina Portolano, Sarah Wilkins,
Barbara Dziadosz gibi dünyanın dört bir yanından altmış asi kadın tarafından çizilen olağanüstü illüstrasyonlarla renklenmiş hayatları... Bildiğimiz
dünyanın bilmediğimiz gerçekleri. Ödüllü yazarlar Elena Favilli ve Francesca
Cavallo, olağanüstü yüz kadının maceralarından derledikleri masalsı gerçeklerle, okuyucuları keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Günün herhangi bir anında
açıp okuyacağınız, elinizin altında bulunduğunda kendinizi iyi hissedeceğiniz,
kızınıza anlatacağınız gerçek hayat hikâyelerinin masalsı versiyonu. Nesilden
nesile annelerin kızlarına hediye edebileceği, ilham verici bir kitap.

l Yazar: Yuval Noah Harari  l Yayınevi: Kolektif
Kitap l Sayfa Sayısı: 412 Homo sapiens neden ekolojik bir seri
katile dönüştü? Para neden herkesin güvendiği tek şey? Kadınlar üstün
sosyal becerilere sahipken, neden çoğu toplum erkek egemen? Güç elde
etmekte böylesine yetenekli olan insanlar neden bu gücü mutluluğa dönüştürmekte başarısızlar? Geleceğin dini bilim mi? İnsanların miadı çoktan
doldu mu? 100 bin yıl önce yeryüzünde en az altı farklı insan türü vardı.
Günümüzdeyse sadece Homo Sapiens var. Diğerlerinin başına ne geldi ve
bize ne olacak? Çoğu çalışma insanlığın serüvenini ya tarihi ya da biyolojik bir yaklaşımla ele alır, ancak Harari 70 bin yıl önce gerçekleşen Bilişsel
Devrim’le başlattığı bu kitabında gelenekleri yerle bir ediyor. İnsanların
küresel ekosistemde oynadıkları rolden imparatorlukların yükselişine ve
modern dünyaya kadar pek çok konuyu irdeleyen Sapiens, tarihle bilimi
bir araya getirerek kabul görmüş anlatıları yeniden ele alıyor.

ÇOCUKLARA KİTAPLAR
Endişe Ağacı

Yazar: Etgar Keret
Yayınevi: Can Çocuk
Sayfa Sayısı: 48
Her şey bir hayvanat bahçesinde başlıyor,
bir uçan gemide devam ediyor ve Ştampfer
Caddesi, 17 numarada, yani Uzun Yeleli
Kedi Çocuk’un doğal habitatında sona eriyor. Kahramanımız eve döndüğünde, bu asil
hayvancığın nasıl yetiştirilmesi gerektiğine
dair temel bilgiler içeren bir defterle mutfak
kapısında duruyor. Uzun Yeleli Kedi Çocuk,
bir baba-oğul ilişkisini muzipçe ele alırken çocukların sınırsız
hayal gücüne vurgu yapan duygu yüklü bir hikâye. Çağdaş Dünya Edebiyatının sevilen yazarlarından Etgar Keret’in bu incelikli
öyküsünü, Mahir Ünsal Eriş İbranice aslından çevirdi.

Yazar: Marianne Musgrove
Yayınevi:Altın Kitaplar
Sayfa Sayısı: 128
Bir şeyin sihirli olmaması, içinde sihir barındırmadığı anlamına gelmez. Çocukların kendilerine özgü endişeleri ve onları
mutsuz eden sorunları var. Bunlarla baş etmek için her
biri farklı yöntemler bulabilir ya da bulamadığı için endişe
boyutu gittikçe artabilir. Tırnak yeme, saçıyla oynama, takıntılı davranışlar ya da aşırı gerginlik gibi... Juliet de o endişeli
çocuklardan biri. Küçük yaşına rağmen, çevresinde olup biten her soruna karşı geliştirdiği endişeleri ve huzursuzlukları
var.  Sonunda, büyükannesinin daha küçük bir çocukken bu tür endişelerini uzaklaştırmak
için bulduğu bir yöntem Juliet’in imdadına yetişir. Yeni odasının duvarında boylu boyunca
yükselen Endişe Ağacı... Marianne Musgrove, çocuk ruhuna naif bir dokunuş yaparken,
duygusal, öğretici ve bir o kadar komik bir çalışma ortaya çıkarmış.

KİTAP

Uzun Yeleli Kedi Çocuk
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Spora
akıl
geldi!

Yaza fit girmek
isteyenlerin yardımına
teknoloji yetişiyor.
Adımları ve kalp ritmini
ölçen, hareketi takip
eden, yakılan kaloriyi
tespit eden giyilebilir
cihazlar ve mobil
uygulamalar sporu
zevkli hale getiriyor.

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Yaz geliyor, kış kilolarından kurtulmak
şart... Bahar aylarıyla beraber egzersiz ve sporun önemi artıyor. Yaza fit girmek isteyenler
harekete yükleniyor. Ama hareketin ne kadar
sürede, nasıl yapıldığı ve ne kadar kalori
harcandığını da ölçmek gerekiyor. Burada
teknoloji yardıma koşuyor. Teknolojik cihazlar
spor yapmayı daha kolay ve eğlenceli hale getiriyor. Akıllı bileklik, saat, fitness uygulamaları
ve adım ölçerler teknoloji severlere yardımcı
oluyor. Kilo takibi yapan, yemeklerinizdeki
kaloriyi hesaplayan, adımları ve kalp ritmini
ölçen pek çok cihaz ve uygulama var...
Akıllı bileklikler: Giyilebilir teknolojinin en yaygın örneklerinden. Adımlarınızı
sayar, gittiğiniz mesafeyi ölçer, yakılan kaloriyi
takip eder. Ne kadar süre ve ne kadar verimli
uyuduğunuzu ölçer. Hareketsizlikte sizi uyarır.
En çok talep gören akıllı bileklikler arasında
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Fitbit ve Samsung Gear Fit2 gibi ürünler var.
Sağlıklı yaşam ihtiyaçları göz önüne alınarak
tasarlanıyorlar. GPS ve kalp atışı monitörü
spor sürecinin doğru ve sağlıklı bir şekilde
izlenmesini ve ölçülmesini sağlıyor.
Mobil uygulamalar: Hareket ve
egzersizlerinizi takip edebileceğiniz, hangi
antrenmanı nasıl yapabileceğinizi gösteren  
pek çok mobil aplikasyon var. En çok kullanılanlarından biri Nike+ Training Club. Her yerde
yapılabilecek onlarca antrenman yöntemi
sunuyor. Videolarla desteklenen egzersizleri
sesli de dinleyebiliyorsunuz. Beslenme önerileri
ve yarışmalarla da motivasyonu artırıyor.
FitWell, MyFitnessPal, Runtastic, Diyetkolik gibi
uygulamalar da en çok kullanılanlar arasında.

SAĞLIĞI DA ÖLÇÜYOR
Tartı ve kıyafet: Artık tartılar ve kıyafetler de spora yardım ediyor. Tartılar sadece
kiloyu göstermek yerine sağlığınız için de her

şeyi yapar hale geldi. Withings WS-50, kablosuz ağa bağlanıp ölçümleri internet bağlantısı
üzerinden sunucularına gönderiyor. Athos gibi
akıllı kıyafetler de spor yapan kişinin kalp atış
hızını, oksijen seviyesini, vücut sıcaklığını ve
ter seviyesini ölçüyor.
Akıllı saatler: Şu anda piyasada
satılan pek çok akıllı saatin de hareket takip
ve adım ölçer gibi özellikleri bulunuyor. Kalp
ritmini ölçme, uyku takibi gibi özellikler
sunanlar da var. Huawei, Samsung, Apple gibi
firmaların saatleri bu işlevi görüyor. Ayrıca
spor için özel tasarlanan GPS’li akıllı saatler de
bulunuyor.

P SERİSİNE DEVAM
Yeni nesil P serisinin son üyesi Huawei P9 Lite 2017, Türkiye pazarına
sunuldu. Huawei P9 Lite 2017, 8 MP ön kamerasının sağladığı selfie,
parmak izi tanıma özelliği ve ses kalitesiyle öne çıkıyor. P9 Lite 2017, 5.2
inç’lik Full HD ekran ve 7.6 milimetrelik gövdeye sahip. Pil dahil 147 gram
ağırlığında. 8 MP’lik arka, 2 MP’lik ise ön kamerası bulunuyor.
Ön kamerada bulunan Panorama modu geniş açılı fotoğraflarda iyi
sonuç verirken sosyal medya paylaşımı için ‘yemek modu’ da sunuyor. Telefon gücünü Kirin 655, 8 çekirdekli çipinden alıyor. 3 GB’lik Ram’i, 16 GB’lik
belleği var. Belleği 128 GB’ye kadar artırılabiliyor. Bataryası ise 3.000 mAH.
Fiyatı da 1.399 TL olarak açıklandı.

OYUN KULAKLIĞI
TÜRKİYE’DE

TABLETE YERLİ MODEL
A11S, Reeder’ın bu yıl piyasaya çıkan
yeni tablet modeli. Yerli tablet modeli, 10.1
inç’lik IPS ekranı HD görüntü kalitesi sunuyor.
3 GB Ram ve 32 GB’lik dahili hafıza öne çıkan
özellikleri arasında. Hafızası 64 GB’ya kadar yükseltilebiliyor. Dört çekirdekli Mediatek serisi işlemcisi 1 Ghz
hızında. 8 MP arka, 2 MP’lik ön kamerası var.
Mikro SD kart, bluetooth, mikro USB, Wi-Fi
bağlantı özelliklerine var. Android 6.0 sürümünü destekliyor. 4.5G LTE’yi destekleyen tablet yüksek çekim
gücü ve yüksek bağlantı hızı vaat ediyor. 5.500 mAh
bataryasıyla fiyatı 700 TL olarak açıklandı.

YENİ NESİL İÇİN MASAÜSTÜ

TEKNO-YAŞAM

HP, yeni Elite masaüstü ve AiO bilgisayarları duyurdu. Yeni seri, Elite One 800 G3 All-in-One,
HP Elite Desk 800 G3 Tower, HP Elite Desk 800 G3 Desktop Mini ve HP Elite Desk 800 G3
Desktop Mini 65W’den oluşuyor. HP EMEA Ticari ve Kişisel Sistemlerden
Sorumlu Başkan Yardımcısı Benoit Bonnafy, “Y kuşağının çalışma
alanları, yaratıcılığa ve fikirlerin özgür bir şekilde paylaşımına
ilham veren çekici cihazlar gerektiriyor. İş verenler, iş yerlerinde
çalışanların verimliliği önündeki bariyerleri ortadan kaldıracak,
şık olduğu kadar güçlü ve güvenli teknolojiler talep ediyor. Yeni
Elite masaüstü ve AiO bilgisayar ailesi, işletmelerin vizyonunu
yansıtırken çalışanların şık tasarımı heyecan verici özellik
ve performans ile bir araya getiren teknolojisi isteğine yanıt
veriyor” dedi.

Kingston’ın iştiraki olan
HyperX, gelişmiş mikrofonlu
oyun kulaklığı ve tak-çalıştır
Dolby 7.1 Surround ses teknolojisine sahip HyperX Cloud
Revolver’i Türkiye’de piyasaya
sundu. Bir USB kontrol kutusu
içerisinde Dolby Headphone
teknolojisini entegre eden HyperX, tek bir tuş ile oyuncuları
çevreleyen üst seviye bir ses
deneyimi sağlıyor. HyperX’in
özel hafızalı köpüğü ve yeni geniş kafa bandı tasarımı konfor
seviyesini artırarak uzun saatler
boyunca keyifli bir oyun deneyimi vaat ediyor. Aynı zamanda
çoklu platform desteği de sunan
yeni premium kulaklık, 50mm
sürücüleri ve gürültü önleme
özelliğine sahip mikrofonuyla
profesyonel oyuncular ve dünya
çapındaki eSpor takımlarının
kullanımı için tasarlandı.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

GÜNAHINIZ YOK
Kadının biri günah çıkarma hücresine girmiş ve
başlamış anlatmaya.
- Beni bağışlayın Peder, kitapta yazılı olan 7 günahtan
birisini işledim. Kibir suçunu. Günde iki defa aynaya uzun
uzun bakıp kendi kendime ‘Ben ne güzel kadınım’ diyorum.
Bunun üzerine Peder, aradaki perdeyi açıp kadına yakından
bakmış ve şöyle demiş:
- Hanımefendi, size çok iyi haberlerim var. Günahınız
yok, yanlışınız var.

ÇOCUKLAR ETKİLENMESİN
Biri 95 yaşında diğeri biri 92 yaşında karı koca boşanmak için hakimin karşısına çıkmış.
Hakim üzülmüş: - Yapmayın ya, demiş. Yetmiş yıllık
evlisiniz, niye boşanacaksınız?
Karı koca:- Yok, demiş. Biz çoktan boşanmaya karar
verdik de çocuklar etkilenmesin diye ölmelerini bekledik.

MİZAH

KARIŞTIRMADIN Kİ
İki deli havuzun başında oturuyorlarmış. Biri kalkıp
havuza şeker atmış. Havuzdan bir yudum almış ve tükürmüş.
Arkadaşına:
- Havuza şeker attım ama tatlı olmadı.
Arkadaşı: - Karıştırmadın ki salak!
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İŞE GÖRE ÇOCUK
Doğumhanenin bekleme
salonuna hemşire koşarak gelir ve ilk
sırada oturan adama:
- Sizi tebrik ederim ikiz çocuğunuz oldu, der.
Adam: - Ne tesadüf, İkizler
Tuhafiye’de çalışıyorum.
Biraz sonra aynı hemşire yine
koşarak gelir ve ikinci adama: Tebrik ederim üçüz babasısınız.
İkinci adam: - Olacak şey değil,
3M fabrikasında çalışıyorum.
Biraz sonra hemşire üçüncü

adama yönelir: - Eşiniz dördüz
doğurdu.
Adam şaşkınlıkla: - Olamaz
ben de Dört Mevsim Oteli’nde
çalışıyorum. O arada dördüncü sırada
oturan adam hafif baygınlık geçirir
ve oturduğu yerde yığılır.
Hemşire adama müdahale
eder ve sorar: - İyi misiniz, ne oldu
size?
Adam kendine gelmeye çalışarak: - Ben Yedigün gazoz fabrikasında çalışıyorum da...

TEMBEL GELİN
Bir gelin varmış. Hiç iş yapmazmış sabahtan akşama kadar
televizyon izlermiş.
Buna dayanamayan kaynana ve kaynata bakmışlar olacak
gibi değil bir plan yapmışlar.
“Süpürgeyi elimize alalım
çekiştirelim sen süpüreceğim de
çek elimden, yok olmaz ben süpüreceğim diyelim alsın elimizden de

o süpürsün” diye düşünmüşler.
Bunlar başlamış süpürgeyi
çekiştirmeye gelin yerinden
kalkmış.
Almış eline süpürgeyi
kaynanası ve kaynatası tamam
demişler, evi süpürecek.
Gelin söze girmiş: - Ne
kavga ediyorsunuz, bir gün sen
süpür, bir gün sen demiş.

6-İyi geceler

Cevaplar

5-Bakkal

KONYALI

1-Yer çekimi kanunu

20 yaşlarında bir genç caddede gezerken lüks bir
lokantanın vitrininde şu ilanı görür:
-Yemeği siz yiyin, hesabı torununuz ödesin.
Fikir çok cazip gelir ama yine de emin olamaz içeriye
bir kez daha sorar.
- Gerçekten yediğim yemeğin parasını yıllar sonra
torunumdan mı alacaksınız?
- Evet, der lokanta sahibi.
Bunun üzerine patlayana kadar yiyip, aklına geleni
sipariş eder.
Tam kapıdan çıkacakken garson gelir ve hesabı uzatır.
300 TL.
- Bu da ne demek hani parayı benden almıyordunuz,
torunum ödeyecekti?
- Evet, efendim almıyoruz. Bu zaten dedenizin hesabı.

7-Yalnız kalınca

TORUNUN ÖDER

2-Tahtalıköy

Çok miktarda doping
hapı alan Temel maraton
yarışına katılmış. Ama sonuncu
olmuş...
İdris haklı olarak
sormuş:
-Yahu neden sonuncu
oldun?
Doping yaptığım anlaşılmasın diye!

8-Sağlık karnesinde

DOPİNG

3-Kurtlarını

l Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır-Montaigne
l  Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu
uyanmaktır-Emerson
l  Sanat tabiatı taklitten başka bir şey değildir-Seneca
l  Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o
kadar büyük görünürsün-Nietzsche
l  İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her
şeyin de nankörüdü-Neruda
l  Dürüst bir insan daima çocuk kalır-Sokrates
l  Delilik aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar
beklemektir-Einstein
l  Gerçek arkadaş sağlık gibidir. Değeri ancak o
yok olunca anlaşılır-Cervantes
l  Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir-Balzac
l  Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir
sanattır-Goethe
l  İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya başlar-Shakespeare
l  Sevmek güzel birinde aşkı aramak değil. Bir
başkasında kendini bulmaktır-Dostoyevski.
l  Varlığı büyük boşlukları dolduracak mahiyette
değildi, fakat yokluğu müthişti-Sabahattin Ali
l  İnsan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker-Voltaire
l  Her şeyin başlangıcı küçüktür-Çiçero
l  Dahiliğin yüzde biri hüner, yüzde doksan
dokuzu da terdir-Edison
l  Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder
ama kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul
etmez-Tolstoy
l  Bir kadının yeniden evlenmesi onun ilk
kocasından nefret ettiğini gösterir. Bir adamın
yeniden evlenmesi onun ilk karısını çok sevdiğini
gösterir-Oscar Wilde
l  Garip değil mi? Bir insana vazgeçilmez
olduğunu hissettirdiğinizde, ilk vazgeçeceği kişi siz
olursunuz-Freud

dökebilmek için

ÖZLÜ VE
GÜZEL SÖZLER

1-Hangi kanun insanları yargılamaz?
2-Hiç kimsenin gitmek istemediği köy
hangisidir?
3-Bir elma diskoya gitmiş neden?
4-Şeker çaya ne demiş?
5-İnsanların en çok bakakaldığı yer
neresidir?
6-Gecelik giymiş eşeğe ne denir?
7-Limon ne zaman sıkılır?
8-Hangi karnede sıfır bulunmaz?
9-En son hangi dişler çıkar?

4-Kahvaltıda buluşalım 9-Takma dişler

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

ÇOCUK
BİLMECELERİ

TRAFİK
KURALLARI
Öğretmen, öğrencilerine trafik kurallarına dikkat etmelerini
öğütlüyordu:
- Örneğin ben
trafik kurallarına
uymazsam, bir taşıtın altında kalırım.
Sonra ne olur biliyor
musunuz? Bir öğrenci telaşla söze karışır:
- Dersler boş geçer öğretmenim.

Bir gün Konyalıya sormuşlar. G harfi ile başlayan 3
hayvan ismi sayabilir misin diye.
Konyalı saymaya başlamış. Goyun, Guzu ve Guş...
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SOLDAN SAĞA

Yapıt –
ayık. 4.
etonya
Hatıra
r nota.
et gelir
arasınn san’ın bir
yan ve

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.

– Oruç
ruların
takoz.
sesi –
kris. 7.
ağlantı
ü – İsSanayi
çmak –
ulmak,

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,
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.

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.

Ç Ö Z Ü M

K O L A Y

13

Z O R

SOLDAN SAĞA

1. Arıtımevi – Eskrimde bir dal. 2. Hastalıklı, sakat – Bir ilimiz. 3. Bir tür
su kabı – Ağıt, içli şiir. 4. İsrail’in plaka işareti – İnsanın yaradılış özelliği –
İki tarla arasındaki sınır. 5. Çocuklara anlatılan hikaye – Bir tür yaygı. 6.
Seçkin, özenle yapılmış – Eski bir Mezopotamya uygarlığı. 7. Denizli’nin bir
ilçesi – Irmaklarda işleyen, bir çeşit altı düz kayık. 8. Akıcı, sıvı – Yılan –
Bir çoğul eki. 9. Bir çeşit mobilya – Sözlerinin bütünü ya da çoğu şarkılı
olarak söylenen müzikli tiyatro eseri. 10. Katma, ilave etme – Hedefi
vurma. 11. “İç imdi iç şarabını / … bir yana hicabını” (Recaizade Ekrem) –
Alev – Evcil bir geyik. 12. Gösteriş – Koruma altındaki alan. 13. Tanrıbilim
– Kenar süsü. 14. Yemişlerin yenen bölümü – Eski Yunan mitolojisinde,
adaleti sağlamak için intikamı savunan acımasız bir tanrıça. 15. Birinci
Dünya Savaşı yıllarının ünlü kadın casusu – İstek, arzu.

1. Altınkök
Rey – Tanr
broşür. 5. A
7. Küçük b
Latife. 9. Ku
tahtası – Y
– Osmanl
Kafka’nın b
yüzmek ya
beton ve be
yer. 14. Kal
ortası. 15.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Yükselti – Gümüşbalığına benzer bir balık – İlaç. 2. Kamufle etmek –
Nabokov’un bir romanı. 3. Avrupa’da bir ulus – Su verme – Araç. 4. Duyurular
– Kutsal Hint destanlarına verilen genel ad. 5. İstek – “… Kalyon” (aktör). 6.
Boyutlar – Faiz – Bildik, tanıdık. 7. Endonezya’nın plaka işareti – Çok bilmiş
geçinen – Belirti
K O– Mahal.
L A 8.YÖnde bulunan – ZEskiOYunan
R mitolojisinde, aşk
tanrısı – Hz. Nuh'un oğlu Sam’dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, Arapça,
Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kolu. 9.
Herkes, yabancılar – İki ülke parasının karşılıklı değeri. 10. Kraliçe – Sonsuza
kadar, sürgit – Başlıca içecek. 11. Geceleri yatarken giyilen giysi – Evliya –
Gümüş. 12. Tahılın tarladaki adı – İstek, dilek – Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer.
KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Rafineri-Epe. 2. Alil-Bilecik. 3. Kanata-Eleji. 4. IlNatura-An. 5. Masal-Kilim. 6. Mutena-Elam. 7. ÇalPeleme. 8. Akar-Mar-Ler. 9. Masa-Opera. 10.
Ulama-İsabet. 11. Ko-Alaz-Ren. 12. Alayiş-Sit. 13.
İlahiyat-Su. 14. Eten-Nemesis. 15. Matahari-Umu.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Rakım-Çamuka-Em. 2. Alalamak-Lolita. 3. Fin-Sulama-Alet. 4. İlanat-Ramayana. 5. Talep-Salih. 6. EbatNema-Aşina. 7. Ri-Ukala -İz-Yer. 8. İleri-Eros-Sami. 9.
Elalem-Parite. 10. Ece-İlelebet-Su. 11. Pijama-ErenSim. 12. Ekin-Murat-Pusu.

1. Yalıtıcı –
hitap ünlem
eğlence – B
tan’da, koca
verilen ad –
dolayı – Şi
Okyanuslar
Soğurma, e
etmek – Ka
canlı, sarm

SOLDAN SAĞA:  1. Pelit-Tiraje. 2. Edebali-Alem. 3. Limoni-Ali. 4. İka-Amerikan. 5. Ninova-Oto. 6. As-Lane-Ekin. 7.Nesir-Cop-Na. 8. Bakire-İç. 9. Mek-Venedik. 10. İbadet-Demin. 11.
Sili-İlham-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-Sakal-Diş. 4.
İbo-İlik-Divane. 5. Tananarive-An. 6. Limon-Retina. 7. Ti-Evecen-Haanay. 8. Ara-Eda-An. 9.
Ra-Epidemi-Ah. 10. Alakok-Çim-Nina. 11. Jelatin-Kifayet. 12. Emin Onat-Nikita.

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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