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KRONİK YORGUNLAR

l BELGESEL SİNEMACI KARSLIOĞLU İLE SÖYLEŞİ l DOSYA: ÇAY MI, KAHVE Mİ? l DUAYEN MESLEK MENSUBU YETVART KOVAN
l TÜROB BAŞKANINDAN TURİZM DEĞERLENDİRMESİ l TÜRKLERİN GÖZDE DESTİNASYONU: DUBROVNİK l HAVUZ TEHLİKESİ

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
Sonunda beklediğimiz kavurucu sıcaklar bastırdı. Okulların kapanması ve Şeker Bayramı’nın ardından tatil
sezonu ülkemizde tam olarak kendini gösterdi. Beklenen sıcak havalar da tatilcileri mutlu etti. Temmuz ve Ağustos ülkemizde genelde iş yerine tatilin ve tatil anılarının konuşulduğu iki ay olarak bilinir. Turizm sektörü biraz sancılı bir dönem
geçirse de yerli tatilciler yüzleri güldürüyor. Temmuz ayının diğer önemli bir tarafı ise 15 Temmuz darbe girişiminin
yıldönümü olması. FETÖ terör örgütü güdümlü girişimi bir kez daha lanetle kınıyoruz, şehitlerimizi rahmetle anarken
ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.
Evet, Yaşam dergimizin 69’uncu sayısıyla karşınızdayız. Dergimizdeki konuları gündeme ve mevsime göre belirliyoruz. Bu sayımızda Zirvedekiler sayfamızın konuğu Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır oldu.
Bayındır’la zor bir süreçten geçen turizm sektörünü masaya yatırdık. Ondan çözüm önerilerini dinledik.
Kapak konumuzu ise yaz aylarında daha çok kendini gösteren kronik yorgunluğa ayırdık. Havaların da etkisiyle
herkes daha bir yorgun oluyor. Her gün halsiz hissediyor, çabuk yoruluyor, hayattan hiç keyif almıyor, baş ağrısı yaşıyor
ve konsantrasyon zorluğu mu çekiyorsunuz? Bu şikayetleriniz altı aydan fazladır devam ediyorsa siz de bir kronik
yorgun olabilirsiniz...
Dosyamızda da her gün tükettiğimiz içecekler çay ve kahvenin karşılaştırması var. Çaysız simit peynir yenmez,
kahve olmadan yorgunluk atılmaz… Peki, siz çay insanı mısınız, yoksa kahve mi?
Gündemin Sesi’nde Dünya Gazetsi’nin İstiharat Şefi Özlem Ermiş Beyhan var. İlkeli ve araştırmacı gazeteciliğiyle
öne çıkan isimlerden... Beyhan, Dünya’nın ekonominin nabzını tutan, İstanbul’un ötesinde Anadolu’yu da gören,
dinleyen bir gazete olduğunu söylüyor.
Duayen meslektaşımız Yetvart Kovan, Renkli Yaşam sayfalarımızı süslüyor. 90 yaşında ve mesleğe 60 yılını verdi.
Yazıları ve yayınlanan kitaplarıyla yeni nesillere meslek hakkında yön çiziyor. Yaşamın Portresi’nde ise Türkiye’nin
yetiştirdiği önemli belgeselcilerden biri, Ertuğrul Karslıoğlu var. Bugüne kadar 16 yapıma imza attı. En bilinen belgeselleri Fırat’ın Türküsü, Suyla Gelen Kültür, Keçenin Teri...
Yurtdışı gezi sayfalarımızda sizi Türklerin Avrupa’daki gözde tatil destinasyonu Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrine
götürüyoruz. Ortaçağ’dan kalma bir sığınak adeta. Şehrin kalbi surlarla çevrili bölümde atıyor. Adriyatik’in incisi adaları
görmeye değer. Denizi de muhteşem...
Artık İstanbul’un ilçelerini yazdığımız yurtiçi gezi sayfamızda ise İstanbul’un en gözde semtlerinden Beşiktaş var.
‘Beş dakikada Beşiktaş’ diyoruz.
Evcil dostları güneşten koruma rehberi, havuzdan gelebilecek tehlikeler, iş hayatında duygusal zeka, bahçe gibi
balkonlar, yaz okulları, Osmanlı mutfağı, yeni teknolojiler, mizah, kültür sanat, sinema ve kitap dergimizin diğer sayfalarını süslüyor. Yazın sıcacık günlerinde yine dopdolu ve sıcak bir dergiyle karşınızdayız. Keyifli okumalar diliyorum....
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Dergimizde yer alan yazıların
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KAPAK

Kronik yorgunlar!
Her gün halsiz hissediyor, çabuk yoruluyor,
hayattan hiç keyif almıyor, baş ağrısı yaşıyor
ve konsantrasyon zorluğu mu çekiyorsunuz?
Bu şikayetleriniz altı aydan fazladır devam
ediyorsa siz de bir kronik yorgun olabilirsiniz.
Evet, kronik yorgunluk çağımızın hastalığı..
Zannettiğimizden de daha yaygın.
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İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Turizmciler ülke algısını değiştirmek için çalışıyor’
Türk turizmi son yıllardaki en zor dönemlerini yaşarken bir yandan da sektör
dernekleri ülke için yeni algı yaratma ve farklı ülkelerden turist çekme
atağına kalktı. Bu derneklerden biri Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB).
Yeni bir Türkiye algısı için, fuar fuar, ülke ülke dolaşıyor.
12

D O S YA

Çay mı alırsınız, kahve mi?
Çay mı, kahve mi? Neredeyse tüm zamanların en can alıcı sorularından biri...
Cevabı tiryakiliğinize ve rutininize göre değişen bu sorunun iki ana kahramanı
tüketimden festivale, sağlıktan ekonomiye kadar her alanda büyük bir yarış
içinde… Her yönüyle çay ve kahveyi masaya yatırdık.
26

GÜNDEMİN SESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

İlklerin Kitabını Yazdı

Ekonominin
nabzını tutuyor
Türkiye’nin tek ve en eski
ekonomi gazetesi olan
Dünya’nın İstihbarat Şefi
Özlem Ermiş Beyhan, ilkeli ve
araştırmacı gazeteciliğiyle öne
çıkan isimlerden... Beyhan,
Dünya’nın ekonominin
nabzını tutan, İstanbul’un
ötesinde Anadolu’yu da
gören, dinleyen bir gazete
olduğunu
22
söylüyor.

Mesleğe 60 yılını veren duayen isimlerden Yetvart
Kovan, yazıları ve yayınlanan kitapları ile kendini
geliştirmiş ve yeni nesillere meslek hakkında bilgiler aktardı. Verdiği eğitimlerle mesleğe yeni isimler
kazandırırken, yazın hayatını çıkardığı
kitapları ile devam ettiriyor.
30
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G Ü N
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İSMMMO HABER

8

EĞİTİM

38

Belgesele farklı
gözle bakıyor

S A Ğ L I K

40

O, Türkiye’de belgesel
sinema denince ilk
akla gelen isimlerden.
Uzun yıllar TRT’de
çalıştı, belgeseller
çekti, özellikle Türkiye
ile ilgili belgesellerini
hazırlarken bir başka
gözle bakabilmeyi
başardı... Bu isim
Ertuğrul
Karslıoğlu....

DOSTLARIMIZ
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L E Z Z E T

44

EVİM EVİM

46

G E Z İ - D Ü N YA
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G E Z İ - İ S TA N B U L

52

K Ü LT Ü R - S A N AT

56

SİNEMA - DVD
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K İ TA P

60

T E K N O - YA Ş A M

62

MİZAH

64

YAŞAMIN PORTRESİ

32

KARİYER

Duygusal zekanız kaç?
Son yirmi yılda başta iş hayatı olmak üzere
hayatımızın her alanına damgasını vuran
bir kavram duygusal zeka. Ama artık iş
dünyasında başarının ve toplumsal
uyumun en kritik unsuru…

36

6 İLDE SICAK
HAVA TATİLİ
Hava sıcaklığının mevsim
normallerinin üzerinde seyretmesi
ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin
raporlarına göre, 6 ilde sıcak hava
tatili uygulandı. Yurt genelinde
yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle
Amasya, Denizli, Osmaniye, Çankırı,
Ankara ve Muğla’da 3 Temmuz
tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile kadınlar, kronik
rahatsızlığı olanlar ve engelliler bir
günlük idari izinli sayıldı.

62. GÜN

Bu yıl da ormanlarımız yandı
Türkiye’nin yaz aylarındaki en büyük
problemlerinden biridir orman yangınları. Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Adana Çukurova
Üniversitesi bilim insanları iklim değişikliğinin
Türkiye’deki orman yangınları üzerindeki
etkisiyle ilgili önemli araştırmaya imza attı. YYÜ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümü Öğretim Üyesi Yard.Doç. Dr. Onur Şatır,
Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha
Berberoğlu ve Araştırma Görevlisi Ahmet Çilek
tarafından yürütülen araştırma 1 yıldır sürüyor.
Araştırmada, Türkiye’nin orman yangınları konusunda gelecekte yaşayacağı riskleri
ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirten YYÜ
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Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Onur Şatır,
2070-2080 yılları arasında Türkiye’deki orman
yangınları sayısının bugüne oranla yüzde 21
artacağını söyledi. Gelecekte hava sıcaklıklarının
ortalama 2 ile 4 derece artacağına dikkat çeken
Şatır, yağışların da azalacağını ifade etti.
Türkiye’deki ormanlık 26 büyük
havzayı temel aldıklarını belirten Şatır, “Orman
yangınları yüzde 60’la en çok Van Gölü Havzası,
ardından yüzde 42 ile Dicle, yüzde 40 ile Hatay,
yüzde 35 Seyhan ve Ceyhan, yüzde 30 ile de
Doğu Karadeniz havzası ormanlarında görülecek. En az orman yangını artışı ise yüzde 10 ile
Gediz havzasında olacak” dedi.

Türkiye’yi orman yangınları konusunda
gelecekte bekleyen tehlikeyi bu araştırma
ile gözler önüne serdiklerini belirten Şatır,
alınması gereken tedbirleri de anlattı. Şatır,
şöyle devam etti: “Şu anda Ege ve Akdeniz
kıyılarında belirli bölgelerde orman yangınları var. Bu yangınlar hem sıcaklık hemde
insan kaynaklı. Türkiye orman yangınlarıyla
mücadele konusunda başarılı bir ülke. Ancak
bu yangınları önlemek için teknolojiyi daha
etkin kullanabiliriz. İnsansız hava araçlarıyla
orman yangınları riski bulunan bölgelerde
izleme yapılabilir, yangınlar başlamadan yada
başlatıktan kısa bir süre sonra müdahale
edilerek zararın önüne geçilebilir.”

Tarihi Kırkpınar
güreşleri yapıldı

Türk ata sporu olarak bilinen ve yüzyıllardır gerçekleştirilen tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 656’ncısı yapıldı.
Sarayiçi Er Meydanı’nda 656’ıncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Kırkpınar
şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2013 birincisi İsmail Balaban, rakibi 2015 yılı birincisi Orhan Okulu’yu yenerek, altın
kemerin bu yılki sahibi oldu. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gelecek yılın
ağalığını 1 milyon 522 bin lira bedelle iş adamı Ahmet Çetin kazandı. İhaleye,
Kırkpınar’da 8 yıl güreş ağalığı yapan, iki altın kemerli Seyfettin Selim ile iş
adamları Zeki Özünlü, Ramazan Güven, Hamdi Sarıca, Özcan Fındık, Ahmet
Çetin, Abdullah Türköz, FezairTatlıdil ve Zekai Algur katıldı.

Bir yıldız
daha kaydı
Türk sinemasının duayen isimlerinden tiyatro
sanatçısı Bümin Gaffar Çıtanak, sahne adıyla Fikret Hakan
11 Temmuz’da yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri olan sanatçı
tedavi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde Göğüs Cerrahi servisinde akciğer
ameliyatı olmuştu. 23 Nisan 1934 Balıkesir doğumlu olan
Fikret Hakan,1950 yılında ‘Üç Güvercin’ adlı oyunla ‘Ses
Tiyatrosu’nda tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. 1952
yılında ‘Köprüaltı Çocukları’ adlı filmle sinemaya geçti. 163
film ve dizide oynadı, 1970’li yıllarda senarist, yönetmen ve
yapımcı olarak çalıştı. ‘Üç Arkadaş’ ve ‘Keşanlı Ali Destanı’yla büyük bir üne kavuştu.
Fikret Hakan 1998’de Kültür Bakanlığı’nca verilen
Devlet Sanatçısı unvanını alırken, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak eğitim vermişti. 2009 yılında
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat
Anabilim Dalı’ndan fahri doktor unvanı almıştı.

Toplu taşımada erkeklere bacak açma yasağı!
tabelaları ve ilanları paylaştı. Metro İstanbul, Twitter’dan
“Yayılarak Oturma’ artık son buluyor. Tüm dünyada kabul
görmüş bu kurala uyalım uymayanları uyaralım” mesajını
paylaştı. İBB’nin paylaştığı tabelada metroda bacaklarını
açarak oturan erkek figürünün yanında çarpı işareti bulunuyor. Kampanya, erkeklere ‘koltuk sınırlarına uymasını,
bacaklarını toplamasını ve diğer yolcuların alanlarına
saygı duymalarını’ anımsatmayı amaçlıyor.

62. GÜN

Otobüste, metroda, metrobüste bacağını açarak
oturan erkeklerin oturuş şekli özellikle kadınları rahatsız
ediyor. İspanya’nın başkenti Madrid’de toplu taşıma
araçlarında erkeklerin bacaklarını açarak oturmasının
yasaklanmasının ardından benzer bir uygulama İstanbul
metrolarında da hayata geçirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrolarda
erkeklerin bacaklarını açarak oturmaması için uyarı içeren
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‘Stajyerler mesleğin
yarınları olacak’

İSMMMO HABER

İSMMMO Starjyerlerle İletişim Komitesi,
Mali Müşavirlik mesleğine gönül vermiş, mesleği
kariyer olarak hedeflemiş ve staja başlatma sınavını
kazanarak stajını başlatmış tüm meslek adaylarına
staj süresi boyunca rehberlik edip, karşılaştıkları sorunlarına çözüm üretip, bilgilendirip yol gösteriyor.
İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, “Stajyerler
mesleğin yarınları olacak. Komitemiz sınav sonuçları
ile birlikte kazanan adayların kayıt işlemleri ve
yeniden sınava girecek olan adayların devam
eden süreçlerinde de adaylarla iletişimi ve desteği
devam ediyor. Böylece iletişimde kesintisiz bir süreç
yakalanmaktadır” dedi.
Başkanlığını Muharrem Küçükelçi’nin yaptığı
Stajyerlerle İletişim Komitesi, 2017-2019 Çalışma
döneminde İstanbul’un tüm ilçelerinde temsilci
üyeleriyle stajyerlerle iletişim sağlayarak, stajdan
ruhsata kadar geçen sürede karşılaşılan sorunları

ilgili birimlere aktararak çözüm için köprü görevini
üstlenmektedir.
Komite üyeleri, sınav öncesi tüm ilçelerde,
ilk defa yeterlilik sınavına girecek adayları randevu
alarak birebir çalışma ortamında ziyaret etmektedir.
Ziyaretler; staj süresince karşılaşılan sorunları tespit
etmek, sınavlar hakkında bilgi vermek, merak
edilen soruları cevaplamak ve adayların sınav
stresini, heyecanını paylaşmak amacıyla yapılmakta
ve oldukça verimli sonuçlar alınmaktadır.
Odamızda sınav öncesi ilçeler bazında
yapılan bilgilendirme toplantılarında da stajyerlerimizin yanında yer alan komite üyeleri, staj sonunda
yapılan yeterlilik sınavlarının tamamında da sınav
sahasında odamızın açtığı stantlarda tüm gün sınava
katılan stajyerlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek,
karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesine yardımcı
olmak için destek vermektedir.

İSMMMO TV’de
1.5 milyon izlenme
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Başkan Yücel Akdemir

350’ye yakın video ve 1 milyon 300
bin izlenme ile yayın gerçekleştiren İSMMMO TV ile meslektaşlarımızın zamansızlık
kavramı ortadan kalkıyor. İSMMMO TV ile
seminerlere zamansızlık ve iş yoğunluğundan
katılamayan üye ve stajyerlere canlı olarak
ilgili eğitimleri izleme şansı veriliyor.
İSMMMO’nun meslek adına yaptığı
hizmetler TV Haberleri bölümünden de
takip edilebiliyor. İnternetin var olduğu
her yerden videolara erişilirken internet
olmayan ortamlarda ise videoların ses
kayıtlarını daha önceden indirerek
her yerde dinleme olanağına sahip
olunuyor.

Kan bağışıyla umut olalım
İSMMMO üyeleri
isterlerse acil durumlarda
kan bulabilmek veya kan
bağışı yapabilmek için web
sitesi üzerinden oluşturulan
iletişim havuzunu kullanabiliyor. Yaşanan talihsiz
olaylar karşısında duyarsız
kalmayan İSMMMO, bir
sosyal sorumluluk projesine daha imza atarak,
kan bulunabilmesi ve kan
bağışı yapabilmek amacıyla oluşturulan
havuz için anımsatmada bulundu. Oda
web sitesinde ‘internet şubesinden’
sisteme üyelik bilgileri girişinden sonra,

kan grubu bölümünde ‘Kan Bağışı’ ve
‘Trombosit Bağışı’ kutucukları işaretlenerek, oluşturulan bilgi ağıyla, olası zor
günlere üyeler önceden hazır olabiliyor.
Açıklamada, üyeler arasında kan ihtiyacı

olanların, kan bağışçılarının iletişim
bilgilerine her zaman kolaylıkla ulaştığı,
tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat
iletişim kurabildikleri bir ağ ortaya çıktığı
vurgusu yapılıyor.

Hazırlık kurs kayıtları
devam ediyor
İSMMMO HABER

İSMMMO mesleki sınavlarla ilgili kurslarına devam ediyor.
Yeterlilik Sınavı, Yeminli Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavı
Hazırlık ve Staj Başlatma Sınavı Hazırlık kurs kayıtları devam ediyor.
İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesi’nin birlikte gerçekleştirdiği
mesleki sınavlara hazırlık kursları sürüyor.
Konularında ve sınav sistemi hakkında uzman eğitimciler
tarafından verilen eğitimler, Şişli, Kadıköy ve Şirinevler eğitim birimlerinde gerçekleştirilecek. Mesleğe hazırlanma aşamasında da ileri
bir eğitim sağlayan kurslar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki
program olarak sunuluyor. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi İSMMMO’nun
web sitesinde.
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Üyelere hastane indirimi
İSMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor. Üyelerine
ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, Gaziosmanpaşa Hastanesi ile yaptığı protokol sayesinde kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti alınmasına destek veriyor.

İSMMMO HABER

İç denetimde farkındalık zamanı
İSMMMO İç Denetim Komitesi, meslek
mensuplarının iç denetim uygulamalarında
kariyerlerini geliştiren, farkındalıklarını arttıran,
danışmanlık fonksiyonu kapsamında katma değer
yaratan çalışmalara imza atıyor.
İç Denetim Komitesi, 2017-2019 çalışma
dönemi süresi içinde atanan 13 üyesiyle birlikte,
iç denetimin geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında proje hedefleri belirleyerek İSMMMO’ya
çalışmalar hazırlamaktadır. Başkanlığını Cumhur
Karatepe’nin yaptığı İç Denetim Komitesi, meslek
mensuplarını ilçelerde yapılacak çalışmalarla ilgili
bilgilendirmeden, iç denetimin yararlarını vurgulayan rehberlerin oluşturulmasına, mali idare
tarafından hazırlanan çalışmaları incelemeye
kadar pek çok konuda çalışmalar sunmaktadır.
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‘Mali Müşavirler İçin Güvenilir İşletme
Danışmanı Olma Yolunda İç Denetimin Sunduğu
Fırsatlar’ etkinliğiyle TÜRMOB, İSMMMO, TİDE yöneticileri ve çok sayıda meslek mensubu bir araya

geldi. Etkinlikte dünyada mesleği yönetmek için
güncel kalmanın, farklı olmanın önemi vurgulandı ve iç denetimin gelecek eğilimleri, meslek
mensupları için sunduğu fırsatlar paylaşıldı.

Alacaklara
ilişkin yardımcı
rehber
Odamız, vergi, SGK, oda ve diğer kamu
alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
meslektaşa ve mükellefe yardımcı olabilmesi
amacıyla bir rehber hazırladı. İSMMMO web sitesi
üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer
verildi:
“Devletin tüm vergi alacaklarının, Gümrük
Vergisi alacaklarının, Sosyal Güvenlik Kurumu
alacaklarının ve devlet kurum, kuruluş alacakları
ile belediye alacakları yeniden yapılandırılmasında yararlanma düzenlemesi yapılmıştır.
Yürürlüğe giren kanuna göre daha önceki

yapılandırma kapsamında (6736 Sayılı Kanun)
başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir
imkan tanınıyor. Ancak 6736 sayılı kanundaki
yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri
devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam
dışı tutuluyor. TBMMM Genel Kurulu’nda Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun ile,
tüm vergi alacakları, Sosyal Güvenlik Kurumu,
İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve
Kanalizasyon İdareleri’nin alacakları kanunda
belirtilen kurum ve kuruluş alacakları ile SMMM
odaları, YMM odaları, TÜRMOB, TESK, TOBB ve

Baro alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.
31 Mart 2017 tarihine kadar belirlenen
vergiler, vergi cezaları, bazı idari para cezaları,
sigorta primleri, topluluk sigortası primleri,
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile
bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme
zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası
gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınmıştır. İSMMMO olarak yürürlüğe giren kanunları,
tebliğleri ve sirkülerleri anlaşılır dil ve örnek
açıklamalarla sizlere ulaştırmaktayız.

Mali müşavirlerde iş güvenliği
uzmanlığı kararı

bir işverene bağlı olarak hizmet akdi ile çalışmak suretiyle “İş Güvenliği
Uzmanlığı” yapamayacaklarına Birlik Yönetim Kurulu’nun 22.06.2017
tarihli ve 26 sayılı karar ile karar verilmiştir.”

İSMMMO HABER

TÜRMOB İş Güvenliği konulu duyurusu ile İş Güvenliği Uzmanı şartlarına sahip Mali Müşavirlerin hizmetlerinin yanı sıra İş Güvenliği Uzmanlığını
yapabileceklerine, bağımlı çalışan Mali Müşavirlerin ise yapamayacaklarına
karar verdi. İSMMMO web sitesi üzerinden duyurulan İş Güvenliği Konulu
TÜRMOB yazısı şu şekilde:
“3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2.maddesinde düzenlenen mesleğin konuları kapsamında bulunup bulunmadığı hakkında duyulan tereddüt üzerine; “İş Güvenliği
Uzmanlığı” işlerinin meslek mensuplarının yapabilecekleri işler arasında
olduğuna “İş Güvenliği Uzmanlığı” belgesine haiz meslek mensuplarının,
kendi serbest meslek faaliyetleri kapsamında bu işi de yapabileceklerine,
İş Güvenliği faaliyetleri için ayrı bir serbest meslek mükellefiyeti tesis
ettiremeyeceklerine ve çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensuplarının
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Türk turizmciler ülke algısını
değiştirmek için çalışıyor
Türk turizmi son yıllardaki en zor
dönemlerini yaşarken bir yandan
da sektör dernekleri ülke için yeni
algı yaratma ve farklı ülkelerden
turist çekme atağına kalktı. Bu
derneklerden biri Türkiye Otelciler
Birliği (TÜROB). Yeni bir Türkiye algısı
için, fuar fuar, ülke ülke dolaşıyor.
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UMUT EFE
Turizm... İnsanlar arasında
kültürel değişimi gerçekleştiren en
önemli araçlardan biri... Yeni kültürler
ve insanlar tanıma yanında en önemli
etkileşim ve iletişim yöntemlerinden de
biri aynı zamanda...
Farklı bölgelerden ve ülkelerden insanları bir araya getiren turizm

hareketleri, insanların birbirlerini daha
iyi tanımaları ve sevmelerini de sağlıyor.
Turizmin ekonomik değeri yanında
reklam ve tanıtım aracı olma özelliği de
var. Avrupa Birliği başta olmak üzere
pek çok gelişmiş turizm bölgesinde
hazırlanan büyük fonlar ve dernekler
aracılığıyla devasa reklam ve halkla
ilişkiler kampanyaları yürütülüyor.
Turizm, Türkiye’nin en önemli

kım aksilikler de oluyor. Bundan sonra ne olur
bilemiyoruz… Turizm pazarlarımızda da bir
takım sıkıntılar var. Bütün ülkelerde bir seçim
takvimi geride kaldı ya da devam ediyor…Bir
de çekince var tabi…

POLİTİK ÇEMBERDE KALDIK
Avrupa ile yaşanan siyasi gerginliklerin yansıması ne oldu?
Berlin Turizm Fuarı’na gittiğimizde birtakım talihsiz beyanlar ve sıkıntılar yaşandı. Biz
politik bir çemberde kaldık orada işimizi tam
yapamadık. Tur operatörlerine sorduğumuzda
gayret ediyoruz diyor herkes ama eskisi gibi
de çok talep yok. Orada Türklerin çoğu Alman
tabiatına geçmiş. Geçince de birçoğu Avrupalılaşmışlar. Öyle olunca da birçoğu İspanya’ya
gidiyor, Portekiz’e gidiyor. Türkiye’ye tatile
gelmektense o taraflara gidiyorlar, sebebini
öğrenemedik. Artık öyle bir hava sezinleniyor.
Avrupa piyasası çok parlak değil. Zaten görüyoruz bunu... Yaz aylarında buraların kaynıyor
olması gerekiyordu. Orta Doğu’dan gelenler
var bir miktar ama Orta Doğu’dan gelenler
yüzde 100 artsa dahi hiçbir zaman Avrupa’da
yaşanan açığı kapatmaya yetmeyecek. Avrupa’yı ihmal etmememiz lazım. Nitekim birtakım
yumuşamalar var ama bunların devam etmesi

lazım. Yaraları kaşımamak lazım, koparmamak
lazım ki yara iyileşsin. Bir yerde huzur ve tam
oturmuş bir durum yoksa insanlar tedirgin
oluyor.
Son iki yıldır gündemden düşmeyen
Rusya meselesi var bir de… Oradaki
son durum nedir?
Moskova bence herkesin dediği gibi
değil. Biz onlara çok iyi davranıyoruz onlar
da bize iyi davranıyor doğru ama ben bir yere
kadar severim diyor. Onlar hâlâ biraz kızgınlar.
Ruslar bu yaşanan hadiseleri henüz tam olarak
hazmedememişler… Güzel ve iyi bir antipropaganda yapmışlar, güzel işlemişler. Maalesef
Rusya’da hâlâ charter ve geliş sıkıntıları var.
Hâlâ düzelmiş değil bunlar. Oradan döndüğümüzde herkes 5 milyon Rus rahat gelir diye
hedef koydu ama olmaz… Gelemez zaten en
yüksek olduğu zaman 4.5 milyon geldi. Öyle
bir şey olamaz. Gelen Rus sayısı 2.5-3 milyonu
geçmez. Eski rakamları yakalayamaz. Orada
ön satışlar çok iyi denildi. Ama geçen yıl dibi
gördük. Bu yıl gelen turist sayısı geçti de neyi
geçti. Bu bir geçme değil bana göre. Otellerin
aldığı fiyatlar daha iyi bence. Çok düşük.
Toparlanmak zor. İnsanlar gelir ama bu kez de
masrafları karşılamaz. Fiyatlar çok yükselmezse Rusya’daki bu hareket devam eder.

ZİRVEDEKİLER

ve lokomotif sektörlerinden. Sektörü temsil
eden pek çok çatı örgüt var. Bunlardan biri
de Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB). 46 yıllık
geçmişi var. Dernek, Marmara Bölgesi’nin
turizmin kalbi sayıldığı 1971 yılında ‘Marmara
Bölgesi Turistik Otelciler Derneği’ adıyla 13
yatırımcı tarafından kuruldu. Daha sonraları adı
TÜROB olarak değişti. Derneğin kurucu üyeleri
arasında Hilmi Bayındır da yer aldı. Babasının
ardından işlerin başına geçen Timur Bayındır,
ikinci kuşak duayen olarak sektörün en etkili
aktörleri arasında…
Sektörde 50 yılı geride bırakan Bayındır,
2004 yılından bu yana derneğin Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. TÜROB, devlet
desteği ile 1980-1990 döneminde gerçekleştirilen turizmdeki yatırım atağı sürecinde önemli
bir rol üstlendi. O dönemde turist sayısı 4 kat
artarken, gelir miktarı ise yaklaşık olarak 10
kat yükseldi.
2014 yılında zirveyi gören sektör, Rusya
ile başlayan krizin ardından hızla irtifa kaybetmeye başladı. Geçen yıl sektör, 22 milyon turist
ağırlayarak 25 milyar dolarlık gelir elde etti..
Bayındır’ın tabiri ile “Tarihin en uzun krizini
yaşayan” turizm sektörü, TÜROB öncülüğünde
imza attığı festivaller, fuar katılımları ve tanıtım
turları ile yeni bir ‘Türkiye algısı’ yaratma peşinde… Sektördeki son gelişmeleri, Türkiye’nin
yurtdışındaki algısını ve gelecek planlarını
Timur Bayındır ile konuştuk…
Sezon öncesi pek çok fuar ve ülke
dolaştınız… Yurtdışında nasıl bir Türkiye
algısı ile karşılaştınız?
Biz tabi yaptığımız temasları daha iyiye
gitsin diye yapıyoruz. Ancak sadece bizim
temas etmemiz bir şey ifade etmiyor. Ukrayna’ya, Berlin’e, Dubai’ye, İsrail’e fuarlara gittik. Biz oralara gittiğimizde tur operatörleriyle
konuşuyoruz acentelerle konuşuyoruz. Talepler
ne halde? İnsanlar ne düşünüyor? Nereyi tercih
ediyorlar? Bir gayret var mı diye soruyoruz.
Bunların neticelerini alıp geldiğimizde yine de
durumun pek parlak olmadığını gördük. Bir ta-
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Görüşmelerinizde hiç
olumlu bir dönüş aldığınız ülke
oldu mu?
Biz fuarlarda ilk Kiev’e gittik.
Orada işler yolunda. Ukraynalılar geliyor ama Ukrayna’dan gelenlerin çoğu
ailevi sebeplerden ötürü buradalar.
Ukraynalılar bizi seviyor ancak onların
problemi Türkiye’ye gelenler kalburüstü zenginleri değil orta gelirli aileler.
Onlarda da para sıkıntısı oluyor. Ancak
Türkiye’de fiyatlar çok uygun olduğu
için tercih ediliyor.

HÂLÂ İYİ BİR OPERA YOK
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TİMUR BAYINDIR
KİMDİR?
Türkiye’deki TÜROB Turistik Otelciler, İşletmeciler ve
Yatırımcılar Birliği’nin kurucularından olan Mustafa Hilmi
Bayındır’ın oğlu olan Timur Bayındır, Galatasaray Lisesi
mezunu… İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden
diplomasını aldıktan sonra Fransız Hükümeti’nin verdiği 2 yıllık
bursla Fransa’ya gitti. Burada Teorik ve Uygulamalı Otelcilik
eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Üsküdar
Selimiye’de babasının oteli olan Harem Otel’de muhasebeci
olarak çalışmaya başladı. Harem Otel’de çalışırken Gazetecilik
Enstitüsü’ne de kaydını yaptıran Bayındır, o dönemde yayınlanan “Hayat Mecmuası” adlı haftalık dergi için çeşitli Fransızca
hikâyeleri Türkçe’ye tercüme etti, boş zamanlarında ise turist
rehberliği yaptı. İzleyen yıllarda Harem Otel’i işletmeye devam
eden Timur Bayındır, 1978 yılında kurduğu Baytur Turizm ve
Ticaret Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Baytur
Turizm ve Seyahat Acentesi’ni hizmete açtı. Ardından TÜROB
Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği bünyesinde
çalışmaya başladı. TÜROB Başkan Yardımcısı oldu. 2001 yılında
ise TÜROB Başkanı seçildi. 2004 yılında 2. kez, 2007 yılında 3.
kez, 2010 yılında ise 4. kez başkan seçilen Skal Turizm Kulübü
üyesi Timur Bayındır, daha önce bir süre Skal Turizm Kulübü
Genel Sekreteri olarak görev yapmıştı.
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Siz İstiklal’de büyümüş
sayılırsınız… İstanbul’un çehresindeki değişimi nasıl yorumluyorsunuz?
Çok üzülüyorum… Ben Galatasaray Lisesi’nde okudum. İstiklal hep
cıvıl cıvıl benim hafızamda. Çift taraflı
tramvay arabalar her şeye rağmen
yani… Ki bir de yaya yolu yapıldı
şimdi orası... Orada bile kapanan bir
yığın dükkan var. Son dönemlerde
de hiç gitmiyorum artık…Tabelalar
Arapça yazılmaya başlandı ve bunlar
bizim için güzel şeyler değil… Ben
buranın belediye başkanı olsam söylerim ya kardeşim bunları Türkçe koyun.
Tamam kendi adını yaz ama Türkçe
yaz. Arapça yazma ha içeriye istersen
ne anlatmak istiyorsan yaz. Ya da adam geldi mi konuşursun Arapçayı...
Bu durum Beyoğlu ile sınırlı kalmadı galiba?
Şimdi Erenköy ile Kızıltoprak arasında 50 tane kapalı dükkan var. Kapalıçarşı’da da dükkanların çoğu kapandı. Büyük kısmı baharatçı oldu, diğerleri
de boş duruyor. Eğer bu kadar kötü bir durum varsa bunun bir sebebinin de
olması lazım. Demek ki turizm düşünce bunlar da geriliyor. Turiste otel lokanta
ve birtakım tarihi mekanların dışında hiçbir şey sunamıyoruz. İstanbul’un
hâlâ iyi bir kabaresi iyi bir operası yok iyi bir balesi yok. Londra’ya gidin her
akşam kabarelerden operaya, tiyatroya kadar tüm mekanlarının hepsi açık her
akşam. Gelen turistin burada bir şey görmesi ve bunun uluslararası ölçülerde
olması gerekiyor…

‘KAPATMAK YERİNE İKAZ EDİLMELİ’
Bir de sektörde tartışma konusu olan booking.com davası var. Buradaki süreç nasıl yönetilmeli ?
Birtakım yanlışlıklar olunca elbette cezalandırılmalı… Burada ne istifade var, ne zarar var onlara bakmak gerekiyor. Tamamen
ortadan kaldırmak, yok etmek yerine ikaz ihtar ve para cezası verilmeli. Tamamen yok edilmemeli. Büyük oteller zaten çok fazla
rezervasyon almazlar booking.com’dan. Kendi otelleri kendi müşterileri ve kendi rezervasyon sistemleri vardır. Fakat mesela Sultanahmet’teki 10 odalı, 15odalı, 30 odalı otellerin müşterilerinin yüzde 80’i bu kanallardan gelir. Bunun iki avantajı vardır. Bir tanesi müşteri
gelince parasını peşin veriyor. İkincisi de sen pazarlama masrafı yapmıyorsun adam seni pazarlıyor. Orada da senden komisyon alıyor o
komisyona bir fatura kesiyor ve faturanın vergisini biz ödüyoruz. Burada bir kere ihtiyati tedbire hiç gerek yok.
Bence mahkeme devam
eder, mahkemenin verdiği karar
boynumuz kıldan ince denilir,
hukuktur… Ama kapanma kararı verildikten sonra yapılmalı.
Booking.com ile bütün dünya bir
şekilde mücadele etti ama şöyle
mücadele etti. Bunlar kontrat
yapıyor ben booking.com’a
girmek için bir kere onlara
mecburen kontenjan oda ayıracaksınız, ikincisi bana verdiğin
fiyatın altında fiyat veremezsin
maddesi var. Haksız rekabeti
zedeleyen madde o madde…
Bu nedenle buradan para cezası
aldı. Bu süreçte Türkiye’de kendi
faaliyetlerini kendileri durdurdular. Ayrıca Türk müşteriler de bu
platformu çok kullanıyor.

olarak öne çıkan turizm merkezleri
hangileri oldu?
Turistler Yunanistan’a, Macaristan’a
İtalya’ya, Slovakya’ya gitti, Çek Cumhuriyeti’ne
gitti. Yani biraz Avrupa kazandı. Türkiye’de kriz
her zaman olmuştur ancak hiçbiri bu kadar uzun
sürmedi. Yoksa bizim krizsiz bir yılımız olmadı.
Turizmcinin son iki yılda yaşadığı
en büyük sorun nedir?
En büyük problem gelirlerde ve ikinci
olarak da çok ciddi bir istihdam çıkışı oldu.

Devlet de herhalde bunun farkında. Turizm
öyle bir sektör ki otomatikleşemiyorsun. Çünkü
turist hizmet istiyor, hizmeti ancak insan veriyor… Kaliteli işçi çalıştırdığınıza yüksek ücret
veriyorsunuz, bu defa geliriniz düştüğünde
ücreti veremiyor oluyorsunuz. Ödeyememeye
başlayınca çalışan, ben geçinmek zorundayım
diyor başka iş arıyor. Ve başka bir sektöre
gittiği zaman çalışan bir daha geri dönmez.
Bizim iş biraz daha dikkatli olmayı gerektiriyor
o bakımdan.

ZİRVEDEKİLER

Tüm bu şartlar altında bu yıl sektöre ilişkin beklentiniz nedir?
Turizmde tanımlara baktığınız zaman
kendinden en az 100 km uzak bir şehirde 24
saat geçirene turist denir. Bir gece konaklaması
lazım. Yoksa kapıdan şöyle bakalım kaç kişi
gelmiş yabancı pasaportlu demekle olmaz.
Şimdi bu tanımlar altında her şey de düzgün
giderse geçen yılki rakamları yüzde 10-20
geçebiliriz.
Bu süreçte, Türkiye’ye alternatif
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Yorgunum, yorgunsun, yorgun
Her gün halsiz hissediyor, çabuk
yoruluyor, hayattan hiç keyif
almıyor, baş ağrısı yaşıyor ve
konsantrasyon zorluğu mu
çekiyorsunuz? Bu şikayetleriniz
altı aydan fazladır devam
ediyorsa siz de bir kronik
yorgun olabilirsiniz. Evet, kronik
yorgunluk çağımızın hastalığı..
Zannettiğimizden de daha
yaygın. Dünyada ve Türkiye’de
milyonlarca insan bu hastalıktan
muzdarip. En çok kadınlarda
görülüyor. Aniden başlayan bu
sendromun kesin tedavisi olmasa
da kurtulmanın yolları var...
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NİL DEMİRCİLER
Sabahın erken saatinde telefonun
alarmı çaldı. Dilara, işe gitmek üzere
kurmuştu alarmı... Bedenini yatağından
kaldırmakta zorlandı her zamanki gibi. 6 ayı
aşkın bir süredir uyku sorunu yaşıyordu. Sık
sık yaşadığı unutkanlık da çabası... Başı sık
sık ağrıyor, egzersiz yaptıktan sonra bir gün
süren yorgunlukla birlikte kas ağrıları da
yaşıyordu. Depresyona girmiş gibi uzunca bir
süreden beri hayattan keyif de alamıyordu.
Üstelik kullandığı depresyon hapları da onun
bu depresif halini geçirmeye yetmemişti!
Tatile çıkıp uzun uzun dinlenmesine karşın
her daim kendini yorgun hissediyor. Bu yorgunluk hissi bir türlü geçmiyordu. Konuştuğu
arkadaşları da benzer durumdaydı aslında...
Çok mu tanıdık geldi size de bu yaşananlar?
Gencinden yaşlısına modern çağın şehir

insanlarının büyük bir kısmı bu şikayetleri
yaşıyor, ne yaşadığını bilmeden.
Geçtiğimiz aylarda Gaziantepsporlu
futbolcu Frantisek Rajtoral’ın Kronik Yorgunluk Sendromu’na (KYS) yakalanıp ardından
intihar etmesiyle birlikte bu sendrom yeniden
gündeme geldi. Kadınlarda daha çok görülüyor. Bu sendromda yorgunluk ve şiddetli baş
ağrıları var. Dünyada bu sendroma yakalanan kişilerin sayısının giderek arttığına
dikkat çekilirken, İngiltere’de ve Amerika’da
yaklaşık bir milyon insanın bu hastalığa
yakalandığı tahmin ediliyor...
Yorgunluk modern çağın en yaygın
hastalıklarından biri. Hayatımızı kolaylaştıran tüm teknolojik gelişmelere karşın bitkin
uyanıp işe veya okula sürünerek giden sayısı
her geçen gün artıyor. Kolunu kaldıracak
enerjiyi zor toplayanlardansanız dikkat. Kronik Yorgunluk Sendromu olarak adlandırılan

bu sendromun belirtilerini ve uzmanların
uyguladığı tedavi yöntemlerini araştırdık.
Güne enerjik başlayıp gözlerinin içi gülen
insanlara imrenerek bakıyorsanız, aylardır
kendinizi bitkin hissetmediğiniz bir gün bile
yoksa Kronik Yorgunluk Sendromu’na yakalanmış olabilirsiniz. Peki, bu durumdan
nasıl kurtulabilirsiniz? Bu sorunun yanıtını
uzmanlarından aldık...
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Akif
Nuri Doğan, çeşitli teoriler olsa da Kronik
Yorgunluk Sendromu’nun nedeninin belli
olmadığını dile getiriyor. Bu sorunun bozuk
bir bağışıklık sistemi yapısından meydana
gelen sinir sistemi inflamasyonu olduğuna
işaret eden Doğan, “Daha çok 30-50 yaş
grubundaki kadınlarda görülen hastalığın semptomları grip ya da diğer viral
enfeksiyonlara çok benzer. Kas ağrısı, aşırı
yorgunluk ve baş ağrısı. En önemli nedeni
ise strestir” diyor.

NE ZAMAN TESPİT EDİLDİ?

Kronik Yorgunluk Sendromu ile baş edip kişinin kaybettiği enerjisini geri kazanması için yapılması gerekenler ise şöyle sıralanıyor:
l Stres kaynaklarınızı iyi tanıyın, bu kaynakların sizi yönetmesine izin vermeyin, siz onları
yönetin.
l Aktivite günlüğü oluşturun. Günlükler çok az veya çok çalıştığınız zamanları anlamanıza, bu
sayede de dengeli ve gerçekçi hedefler belirleyip uygulamanıza yardımcı olacaktır.
l Hedeflerinizi kolaydan başlayıp kademeli olarak arttırın. Dinlenmeye ayırdığınız zamanınızı
giderek azaltıp, hedeflerinizi küçük parçalar haline getirerek güne, daha sonra haftalara yayabilirsiniz.
l İş ve özel hayatınızda yeni stratejiler belirleyin. İşyerinde sosyal destek amaçlı gruplar
kurun. Takım çalışması yapın, eğitim içerikli uygulamalara katılın.
l Çalışma ortamlarınızı yeniden düzenleyin. Yani aşırı iş yükünden kaçının, sosyal ilişkilerinizi
arttırın, sorumluluklarınızı ve bürokratik işlerinizi azaltın.
l Uyku düzeninize dikkat edin. Gün içinde uyumamaya özen gösterin.
l Stres yaşadığınız durumlarda gevşemeyi öğrenin ve kas gevşetici egzersizler yapın.
l Bol vitaminli, mineralli besinler tüketip vücut direncinizi artırın.

ALERJİLERİ DE TETİKLİYOR
Hastalarda uyku problemleri sıklıkla görülüyor. Anksiyete veya depresif belirtileri olan
hastalarda uyku problemi yüzde 25 oranında görülürken majör depresyonu olan hastalarda
bu oran yüzde 60’a çıkıyor. Bu hastalarda, vardiyalı çalışanlarda veya denizaşırı seyahat edenlerde görülen ‘jetlag bozukluğu’nda da izlenebilen, anormal sirkadiyen ritm olduğu saptanmış
durumda. Bazı çalışmalarda KYS hastalarında alerjik reaksiyonların arttığı veya yeni alerjilerin
ortaya çıktığı da saptanmış.
KYS hastalarının yaklaşık olarak yüzde 96’sında nörojenik hipotansiyon saptanmakta.
Geçmişte görülen baş ağrıları, irritabıl kolon, bronş aşırı reaksiyonu, taşikardi, çene ağrısı,
kulaklarda ağrı, bulantı, nefes alamama hissi gibi şikayetler de hastalarca sık bildirilir.
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Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Özcan
Uzun, kronik yorgunluğun halsizlik ve
yorgunlukla karakterize, farklı şiddette
klinik belirtilerle kendini ortaya koyan,
yeti yitimine yol açan karmaşık bir hastalık
olduğunu söylüyor.
Uzun, “Hastalar 6 aydan uzun
süren yatak istirahati ile düzelmeyen,
mental veya fiziksel egzersizle çok daha
kötüleşen, genellikle iyilik ve alevlenme
dönemleriyle seyreden halsizlikten muzdariptir. Bunun yanında baş ağrısı, tekrarlayan boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları gibi
özgün olmayan pek çok bozukluklardan
yakınırlar” diyerek hastalığın belirtilerini
anlatıyor.
İnsanların yorgunluktan yakındığı
hastalık, bir çalışma grubu tarafından
1987 yılında ‘Kronik Yorgunluk Sendromu’
olarak adlandırıldı. Hastalığın özgül bir
sebebi veya bulgusu saptanana kadar bu

ENERJİNİZİ GERİ KAZANIN
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BU BELİRTİLERE
DİKKAT EDİN

l Kişide uyku bozukluğu
l Kısa süreli hafıza sorunları
l Baş ağrısı
l Kaslarda güçsüzlük
l Kas ağrıları
l Eklemlerde ağrı
l Egzersiz yaptıktan sonra 24 saat süren yorgunluk hissi
l Kişide depresif duygular
l Yorgunluk şikayetinin en az 6 ay devam etmesi
l Hayattan keyif alamamak
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adın kullanılmasına karar verildi. Araştırmayı yapan uzmanlar hastalığın tanısı için;
hastada en az 6 aydır süren ciddi halsizliğin olması, istirahatle geçmeyen, tekrarlayıcı yorgunluk, fiziki bulgulardan en az sekizinin bulunması tanımlama için gerekli
kriterler olarak sıralandı. Hastalığın klinik olarak tanınması ve diğer hastalıklardan
ayırt edilebilmesi için bu kriterleri yeterli bulmayan uzmanlar, 1994 yılında yeni bir
anlaşma çerçevesinde bugün kullanılan tanı kriterlerini belirlediler. Buna göre, iki
majör kriterle birlikte sekiz minör kriter ya da iki majör kriterle birlikte altı minör ve
en az iki fizik muayene bulgusunun olması gerekiyor.
Majör kriterler, en az altı aydan bu yana günlük aktivitede yüzde 50 azalma-

huzursuzluk gibi nöropsikolojik yakınmalar...
Aynı zamanda kısa süreli bellekte veya
konsantrasyonda önemli bozulma, boğaz ağrısı,
lenf bezlerinde hassasiyet, kas ağrısı, çeşitli
eklemlerde kızarıklık veya şişlik olmaksızın
ağrı olması... Yeni oluşan, şekil değiştiren veya
ciddileşen baş ağrısı, sabah uyanınca kendine
gelememe, bir iş yaptıktan sonra 24 saatten
fazla sürede geçen kırıklık gibi belirtilerden 4
veya daha fazlasının bulunması ve bunların ardışık 6 ay veya daha uzun süre boyunca devam
etmesi ve yorgunluktan daha önce başlamaması
gerekir...

ANİDEN BAŞLIYOR

YOĞUN ÇALIŞANLARIN SORUNU
Kronik yorgunluk, genellikle yoğun
çalışma temposuna sahip olanlar, üst düzey
yöneticiler ve mükemmeliyetçi kişilerde
görülüyor. Sendrom sadece hafif yorgunluk ve
isteksizlik gibi belirtiler ile ortaya çıkabileceği
gibi, iş hayatındaki verimde ciddi oranda düşüş
ve sosyal hayattan kopma gibi sorunlara yol
açabilecek kadar şiddetli bir boyuta ulaşabiliyor.
Kişiyi günlük aktivitelerini bile yapamayacak
düzeyde bakıma muhtaç bir hale getirebilen
bu rahatsızlık, sanılanın aksine dinlenmekle
geçmiyor.
Peki, bu sendromdan kurtulmak için
ne yapmalı? Bu sorunun yanıtı uzmanlardan
geliyor... Klinik Psikolog Elçin Orhan, bu sendromdan kurtulmanın en etkili yollarını, düzenli
egzersiz yapmak, stresle baş etme yöntemlerini
bilmek ve ağır iş yükünü hafifletmek olarak
sıralıyor.

KADINLARDA SIK GÖRÜLÜYOR
Sendrom genellikle kadınları hedef
alıyor. Modern çağın en yaygın hastalıklarından biri olan bu sendrom, 6 aydan uzun
süren, boğaz, kas ile eklem ağrısı, bulantı ve
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ya yol açan, istirahatle geçmeyen, tekrarlayıcı
yorgunluk ile bu tabloyu açıklayacak diğer
fiziksel ve psikiyatrik durumların dışlanması
olarak sıralanıyor.
Minör kriterler ise, hafif ateş, boğaz
ağrısı, açıklanamayan kas güçsüzlüğü, kas ağrısı, egzersiz sonrası bitkinlik, baş ağrısı, gezici
eklem ağrısı, dinlendirmeyen uyku, ışıktan
rahatsız olma, unutkanlık, depresyon, aşırı

Kronik Yorgunluk Sendromu’nun
sebepleri konusunda çeşitli teoriler bulunuyor.
Henüz tek bir faktör belirlenememiş durumda.
Bulguların farklılığı, birden fazla sebep ve
bozulmuş mekanizma sonucunda bu hastalığın
ortaya çıktığını düşündürüyor. Kronik yorgunluk
sendromunun olası nedenleri 5 başlık altında
şöyle sıralanıyor: “Bazı virüsler, bağışıklık
sistemi ile ilgili nedenler, hormonal nedenler,
stres ve nöral nedenli hipotansiyon ve beslenme
bozukluğu.
Kronik yorgunluk, sıklıkla ani olarak
başlıyor. Bazı hastalarda ise sinsi bir başlangıç
söz konusu. Bozukluk, hastaların üçte birinde
solunum sistemi, bağırsak sistem enfeksiyonu
veya başka bir enfeksiyon, geri kalanında ise
duygusal veya cerrahi işlem veya kaza gibi
fiziksel bir stresi takiben ortaya çıkıyor. Hastalık
sıklıkla belirtilerin alevlendiği bir dönem ve takiben iyi hissedilen periyodlarla seyrediyor. Bazı
hastalarda ise belirtiler sürekli olarak vardır.
Hastalığın en önemli unsuru olan halsizlik
ani veya giderek artan bir şikayet olarak ortaya
çıkabilir. Sıklıkla periyodik olmakla birlikte
sürekli olarak da bulunabilir. Hastalık öncesinde
yapabildikleri basit zihinsel veya fiziksel egzersizler bu hastalarda aşırı yorgunluğa sebep olur.
Halsizlik ‘uykululuk’ ile karıştırılmamalı.
Hastaların büyük bir çoğunluğunda

zihinsel ve duygusal değişiklikler vardır. Kısa
süreli hafızada ve konsantrasyon yeteneğinde azalma hastalarca bildirilen en önemli
şikayetler arasında. Hastalarda reaksiyon
zamanı uzamıştır ancak demans geliştirmezler.
Duygusal değişiklikler irritabilite, duygulanımda
dalgalanma, panik ataklar, keder ve ümitsizlik
şeklinde görülür ancak intiharı düşünmeleri beklenmez. Ortaya çıkan bu duygusal
belirtilerin kaynağı, yeti yitimine ve tükenmeye
sebep olan, bilinmezliklerle yüklü hastalıkları
nedeniyle duydukları endişeler olabilir.
Bulanık görme, ışıktan rahatsız olma,
görüntünün dalgalanması, derinlik algısının kesilmesi, hareket eden cisimleri takip edememe
gibi nörosensoriyel bozukluklar da sık bildirilen
şikayetler arasında gösteriliyor...
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PSİKİYATRİK HASTALIKLARDAN FARKLI
Uzmanlar, Kronik Yorgunluk Sendromu’nun diğer psikiyatrik bozukluklardan ayrılması
gerektiğine dikkat çekiyor. Bu rahatsızlığı işaret eden önemli ipuçları şöyle:
l KYS’nin belirti ve bulguları bilinen bir psikiyatrik hastalık kategorisine uymaz
l Hastalık iyilik ve alevlenmelerle seyreder
l Hastaların psikiyatrik hikayesi yoktur
l KYS hastaları psikiyatrik tedaviye cevap vermezler

KAPAK

FARKLI
DÜŞÜNMEYLE
TEDAVİ
Bugüne kadar önerilen tedaviler antiviral tedavi, immünolojik tedavi, antidepresan tedavi, kognitif davranışçı tedavi, fizik
tedavi ve egzersiz ve diğer tedaviler.
Kognitif Davranışçı Terapi Programı, bazı bozulmuş hisleri değiştirmek ve
davranışları uygun hale getirmek, hastalara
kronik yorgunluk durumları hakkında farklı
düşünmeyi öğretmeyi, stresli durumları
idare etmeyi ve karmaşık durumların
düzeltilmesi yeteneğini sağlar. Tedavi süreci
de 6–20 seans arasında değişiyor.
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konsantrasyonda bozulma gibi eşlik
eden tablolarla kendini gösteriyor.
Sürekli ve tekrarlayıcı seyretmesiyle de kişinin hayatında zorluklara
neden oluyor. Tabloya genellikle
depresyon, fibromiyalji veya anksiyete de eşlik ediyor. Oluşum nedeni
bilinmeyen bu sendromun organik
mi yoksa psikiyatrik bir hastalık mı
olduğu hâlâ uzmanlarca tartışılıyor.
Kronik Yorgunluk Sendromu’nun 30-50 yaş grubunda,
özellikle de kadınlarda görüldüğüne dikkat çeken Elçin Orhan, bu
sendroma yakalanan hastaların
yaklaşık yüzde 70’inin kadınlardan
oluştuğunu vurguluyor.
Sendrom, kişilerde fiziksel,
duygusal ve zihinsel belirtilerle
kendini gösteriyor. En az 6 ay süren
sürekli ve tekrarlayan yorgunluğa,
konsantrasyonda bozulma ve
unutkanlık, kas ağrısı, boğaz ağrısı,
çoğul eklem ağrısı, kişiyi dinlendirmeyen uyku ve uyku bozuklukları,
egzersiz sonrası bitkinlik, enerji
kaybı, bulantı, depresif duygular,
kendine, işine ve yaşama karşı negatif tutumlar ve huzursuzluk gibi
belirtiler de eşlik ediyorsa dikkatli
olun sizde Kronik Yorgunluk Sendromu’na yakalanmış olabilirsiniz...

KESİN TEDAVİSİ YOK
Kişinin yaşam kalitesini
bozan bu rahatsızlığın kesin bir
tedavisi maalesef yok. Tedavi ister
ilaçla isterse ilaç dışı olsun, hastanın
semptomlarını rahatlatmaya ve
fonksiyon kaybını gidermeye
yönelik oluyor. İmmunolojik tedavi,
antidepresanlar, uyku tedavisi, davranışçı tedavi yaklaşımları ve diğer
farmakolojik tedavilere başvurulu-

tedavi olan bireyin 10 dakika yürüyüşle başlayıp,
süreyi her gün 1-2 dakika uzatması gerektiğine
dikkat çekiliyor.

MODERN ÇAĞIN HASTALIĞI
Yorgunluğu modern çağın en sık rastlanan
hastalıklarından biri olarak tanımlayan, kişiselleştirilmiş tıp alanındaki çalışmalarıyla tanınan
Dr. Sibel Özgül, hastalığın kişiye özel yaklaşımla
tedavi edilebildiğini söylüyor. Dünyada milyonlarca
insanın bu sendroma çözüm aradığına dikkat
çeken Özgül, buna yakalananlar için en küçük
aktivitelerin, kısa mesafeli bir yolu yürümek hatta
3-5 dakika ayakta beklemenin bile bir eziyete
dönüşebildiğini vurguluyor.
Kronik yorgunluğun tedavisi konusunda
genler etkili oluyor. Kendini sürekli yorgun

hisseden ve dinlenmekle de bu şikâyetlerinden
kurtulamayan kişiler için çözümün genlerde olduğunu belirten Özgül, tedavi için yapılan çalışmaları
şöyle özetliyor:
“Hastaların ruhsal genetiğini, vücutlarının
vitamin ve mineral eksikliklerini belirleyip kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımı ile tedavi ediyoruz. Hasta
hangi vitamine ihtiyaç duyuyorsa onu takviye
ediyoruz. İlaçların hastalar üzerindeki etkileri
birbirinden farklı olduğu için vitamin kullanımını
da kişiye özel olarak belirliyoruz.”
Uygulanan tedavilerden bir diğeri ise
nöral terapi ile hücre enerjisini düzenlemek. Bu
yöntemle hücrenin kendini onarım mekanizmaları
destekleniyor. Ayrıca hücre içi enerjiyi artıracak
tedavi düzenlenip hastaların kronik yorgunluk
sorunları çözümleniyor.

KAPAK

yor. Bu süreçte uygulanan antidepresan tedavisi
ağrıyı azaltma ve uyku sorunlarına karşı etkili
olabiliyor. Kognitif Davranışçı Terapi programı da,
olumsuz duyguları değiştirme, stres faktörlerini
tanıma ve bununla nasıl baş edileceği konusunda
fikir sahibi olma konusunda fayda sağlıyor.
Semptomları azaltmak için en etkili yöntemlerden
biri de kademeli egzersiz tedavisi.
Yapılan araştırmalar, kademeli egzersiz
yapmanın sendromlu hastaların günlük aktivitesini
arttırdığını, yorgunluk semptomlarını azaltıp,
egzersiz kapasitesini geliştirdiğini ortaya koymuş
durumda. Bu nedenle haftanın en az 3 günü,
günde en fazla 30 dakika yürüyüş yapılması uzmanlarca öneriliyor. Bu süreye yorgunluk ve diğer
semptomların durumuna göre, yürüyüş süresini
1-2 dakika artırarak ulaşılması öneriliyor. Öyle ki;
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’Anadolu’yu da görüyoruz,
ekonominin nabzını tutuyoruz’
Türkiye’nin tek ve en eski ekonomi gazetesi olan Dünya’nın İstihbarat Şefi Özlem Ermiş Beyhan,
ilkeli ve araştırmacı gazeteciliğiyle öne çıkan isimlerden... Beyhan, Dünya’nın ekonominin nabzını
tutan, İstanbul’un ötesinde Anadolu’yu da gören, dinleyen bir gazete olduğunu söylüyor. Beyhan,
Türkiye’de maalesef ekonomi gazeteciliği bir ilerleme gösteremiyor. Bu işi iyi yapan pek çok
arkadaşım ekonomik nedenlerle masanın karşı tarafına geçme kararı aldı” diyor.
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AYŞEGÜL EMİR

PEK ÇOK ÖNEMLİ
HABERE İMZA ATTI
Özlem Ermiş Beyhan, 1985-1992 yıllarında Kültür Koleji’nde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü
bitirdi. 1996-1999 yılları arasında Power Ekonomi dergisinde muhabir
olarak görev yaptı. Globus Ekonomi dergisinde 1999-2002 yıllarında
Yayın Koordinatörü oldu. 2002-2010 yıllarında yeni kurulan Vatan
Gazetesi’nde Ekonomi Editörü olarak çalıştı. Yedi yıla yakın süredir de
Dünya Gazetesi’nde İstihbara Şefi ve Yazı İşleri Müdür Yardımcısı olarak
görev yapıyor. Dünya Gazetesi’nde ‘Zirveden Bakış’ adlı bir köşe de
kaleme alan Beyhan, Dünya TV’de İşler Nasıl adlı programını da sundu.
Özlem Ermiş Beyhan’ın yaptığı haberler arasında, ‘Çengelli iğne
bile Çin’den geliyor’, ‘Teknoloji geliştirme isteyen KOBİ onun kapısını
çalıyor’, ‘Batıda CEO’lar yaşlanıyor, Türkiye yeni yetenek havuzu’,
‘Tekirdağ çok pahalı geldi yeni yatırım için
Almanya’ya bakıyor’, ‘En istenmeyen hatları
bize teklif ediyorlar’, ‘Fuar desteğine 3 ay
kriteri geliyor’, ‘Sanayici olmayalım diye
bize makine satmadılar’, ‘Kangal’da üretim
yüzde 71 arttı, Soma’ya da tarım götürecek’, ‘Yalova’da karbon elyaf ihtisas sanayi bölgesi kuruyor’, ‘Kompositten yeni bir
Kordsa yaratacak’, ‘Ar-Ge ile olmayanı
ürettik, Çin artık bize rakip olamaz’,
‘Teknesini satıp keçi çiftliği kurdu şimdi
ABD’ye peynir satıyor’, ‘Sanayicinin
elektriğini gece gündüz uzaktan
izliyor’, ‘Krom tesisimi yaşatmak
için İstanbul’da 400 daire sattım’,
‘Bürokrasi madencilik yaptırmıyor’
gibi haberler bulunuyor.
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Özlem Ermiş Beyhan... Gazeteciliğin emekçi ve
çekirdekten yetişen isimlerinden... İlkeli ve araştırmacı
haberciliğiyle sektörde öne çıkan kadın gazeteciler
arasında yer alıyor. Power Dergisi, Vatan Gazetesi gibi
kurumlarda yıllarca muhabir ve editör olarak görev aldı.
Son sekiz yıldır da Dünya Gazetesi’nde İstihbarat Şefi
ve Yazı İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. O
aslında çok istemesine karşın gazetecilik eğitimi almadı.
Ailesinin yönlendirmesiyle Uluslararası İlişkiler okudu.
Ancak üniversite eğitimi sırasında çok istediği gazetecilik
mesleğine adım atmayı başardı. Gazeteciliğin biraz
şans biraz da tanınan kişilerle ilgili olduğunu söylüyor
Beyhan ve ekliyor: “Benim ekonomi alanında ilerlemem
öncelikle eğitimim nedeniyle oldu. Sonrasında zaten bir
bilgi birikiminiz oluşuyor ve kolay kolay o alanı değiştiremiyorsunuz. Ama memnunum, özellikle Türkiye’nin
daha iyiye gitmesini sağlayacak yerli şirketlerimiz, girişimcilerimizle ilgili ilham verici haberlere imza atmak,
onlara bir destek verebiliyor olmak bana gazetecilikte
giderek azalan o bir işe yarıyor olmanın getirdiği tatmin
duygusunu hâlâ yaşatabiliyor.”
Özlem Ermiş Beyhan’la, kariyerini, Dünya Gazetesi’ni, Türkiye’de ekonomi gazeteciliğini konuştuk...
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Çocukken
ne olmak istiyordunuz?
Biz sormaya alışkınız. Böyle kendimizi anlatmak
özellikle benim gibi işin mutfağında
çalışan gazeteciler için çok
sık yaptığımız bir şey değil.
O nedenle öncelikle biraz
zorlanacağımı söyleyeyim.
Eğitimimle başlayayım isterseniz. Kültür Koleji mezunuyum.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nde okudum.
Gazeteci olmaya nasıl
karar verdiniz? Nerelerde
çalıştınız?
Çocukluğumdan beri hep
isteğim gazeteci olmaktı. Evimiz gazetenin özen ve ilgiyle okunduğu bir

İSMMMO YAŞAM l 23

HEM GAZETECİ
HEM İKİ ÇOCUK
ANNESİ
İş dışındaki zamanınızı nasıl
geçirirsiniz? Hobileriniz var mı?
İş dışındaki zaman aileyle birlikte geçiyor. Gazetecilik uzun mesai saatleri, seyahatler, toplantılar gerektiren bir meslek. Ben
bu meslekte iki çocuk sahibi olmaya cüret
ettim ve şimdi bu topları yere düşürmeden
havada tutabilmeye çalışıyorum açıkçası.
Biraz klasik olacak ama, spor yapmayı ve
kitap okumayı çok severim. İkisine de fırsat
yaratmaya çalışıyorum. Bir de dostlara,
onlarsız olmaz diye düşünüyorum.
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İSMMMO
BİLGİ
KAYNAĞI
İSMMMO’nun
faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
Mali müşavirlik ve
muhasebe; iş hayatının kılcal damarlarını elinde tutar. Çok önemli bir alan. Bu alanın derneği
İSMMMO, gerekli bilgi birikiminin yaratılıp paylaşılabilmesinde
önemli bir işlev görüyor. Ayrıca
internet sitesini çok bilgilendirici
ve faydalı buluyorum.
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evdi. Ancak aileden gazetecilik okumama izin çıkmadı. Annem de babam da İktisat’lıdır. Bunun da etkisiyle ‘İktisat oku, istersen gazetecilik yine yaparsın’
dediler. Dedikleri gibi de oldu. Üniversitenin ikinci
yılında ho cam Ufuk Uras’ın yönlendirmesi ile İktisat
Gazetesi’nde adliye muhabiri olarak başladım, daha
sonra dış haberlere geçtim. Ancak bağımsız bir
yayının yaşadığı zorluklarla ilk işimde tanıştım ve
gazetenin 1 yıl sonra kapanması sonrasında oradaki
yöneticim Aydın Demirer ile Sabah Dergi Grubu’na
geçtim. Orada 3.5 yıl çalıştıktan sonra şimdiki Genel
Yayın Yönetmenim Hakan Güldağ ile birlikte ekip
olarak Dünya Grubu’na geçerek Globus Ekonomi
dergisini çıkarttık. 2002 yılında Vatan Gazetesi’nin
kuruluşu sırasında bir günlük gazetede çalışma isteği
ile Vatan’ın ekonomi bölümüne geçtim. Burada
geçen 8 yılın ardından 2010 yılından beri Dünya
Gazetesi’nde İstihbarat Şefi ve Yazı İşleri Müdür
Yardımcısı olarak çalışıyorum.
Ekonomi ve finans alanına geçişiniz

nasıl oldu?
Anlattığım gibi gazetecilikte kariyer biraz
şans biraz tanıdığınız insanların yolları ile paralel
devam eder. Benim ekonomide ilerlemem öncelikle
eğitimim nedeniyle oldu. Sonrasında zaten bir bilgi
birikiminiz oluşuyor ve kolay kolay o alanı değiştiremiyorsunuz. Ama memnunum, özellikle Türkiye’nin
daha iyiye gitmesini sağlayacak yerli şirketlerimiz,
girişimcilerimizle ilgili ilham verici haberlere imza
atmak, onlara bir destek verebiliyor olmak bana gazetecilikte giderek azalan o bir işe yarıyor olmanın
getirdiği tatmin duygusunu hâlâ yaşatabiliyor.
Dünya Gazetesi’ndeki görevinizden
bahseder misiniz? Kaç yıldır bu görevdesiniz?
Dünya Gazetesi ekonominin nabzını tutan,
İstanbul’un ötesinde Anadolu’yu da gören, dinleyen
bir gazetedir. Benim burada görevim toplantılara
muhabir arkadaşlarımın yönlendirmesini yapmak,
onların getirdiği haberleri okuyup katabileceklerimi
katmak, röportajlar yapmak ve yeni haber fikirleri

üretmek. Yaklaşık 8 yıldır bu görevdeyim.

EKONOMİ GAZETECİLİĞİ İLERLEYEMİYOR

NEZİH DEMİRKENT KURDU
2 Mart 1981 tarihinde Nezih Demirkent tarafından kurulan Dünya Süper Veb
Ofset A.Ş. ilk ekonomi gazetesi Dünya başta olmak üzere, yayıncılık ve dağıtım faaliyetleri yürüten Türkiye’nin en saygın ve köklü medya kuruluşlarından biridir. Gazete
abone pazarlaması ve abone dağıtımlarının gerçekleştirilmesi için 1983 yılında Dünya
Eko Basın Yayın Dağıtım A.Ş. kuruldu. Yine aynı yıl kurulan Dünya Süper Dağıtım,
dünyanın önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal ile anlaşarak Türkiye’de
dağıtımını üstlendi. 1984 yılında kurulan Dünya Aktüel A.Ş. ile kitabevi zincirleri
açmaya başlayan grup, aynı dönemde Dünya İnfotel A.Ş. ve Dünya Bilişim A.Ş. ile
eğitim yayınları dağıtıcılığı faaliyetlerine başladı. Süreç içerisinde perakende ve
eğitim faaliyetleri Dünya Aktüel A.Ş. çatısı altında toplanmış ve hızla büyüyen şirket
Türkiye’de 1000’den fazla okulun eğitim yayınlarının tedarikçisi konumuna geldi.
Dünya Şirketler Grubu, kurulduğu Cağaloğlu’ndan 4 Nisan 1994 tarihinde
ayrılarak halen faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği Bağcılar’daki kendi binasına
taşındı. Aynı yıl kendi matbaa makinasını alarak, yayıncılık faaliyetlerine kendi
tesislerinde yürüttüğü baskı ile devam etmeye başladı.
1994 ila 2000 yılları arasında Türkiye’de yayıncılık ve dağıtım alanında ilkleri
gerçekleştiren Dünya Şirketler Grubu, uluslararası yabancı yayınları Türk okuyucular
ile buluşturmaya devam etmiştir. Aynı dönemde dergicilik faaliyetlerine de yoğunlaşan Dünya, bu dönemde Makine Magazin, Dünya Gıda, Dünya İnşaat, Globus,
MacWorld ve Dünya Tekstil gibi birçok dergiyi yayın hayatına kazandırmıştır. 2001
yılında ani bir kalp krizi sonucu kaybedilen Nezih Demirkent’ten sonra bayrağı devralan Didem Demirkent, şirketin yayıncılık, eğitim ve dağıtım alanında büyümesine
yönelik faaliyetlere hız kazandırmıştır. Bu süreçte eğitim yayınları dağıtıcılığında yeni
anlaşmalar imzalanmış ve Dünya Aktüel A.Ş. Türkiye’nin önde gelen eğitim içeriği
dağıtım şirketlerinden biri haline gelmiştir.
Grup 2005 yılında e-ticaret alanına da yatırım yapmış ve günümüzde sektörün
en eski yayın satış sitelerinden biri olan Dünya Store, internet üzerinden satışa
başlamıştır. 2010 yılında Gazete’nin yeni yüzyıla hazırlanması çerçevesinde dönüşüm
hareketi gerçekleştirilmiş ve Dünya logosu, içeriği, tasarımı değiştirilmiş, yeni çağa
uygun hale getirilmiştir.
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Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin gelişimiyle
ilgili görüşleriniz neler? İnternet ve sosyal medya
haberciliğiyle nasıl rekabet etmeyi planlıyorsunuz?
Dünya Gazetesi okuyucu istek ve ihtiyaçlarını
merkeze alan bir yapıda sürekli daha iyiye doğru gidiyor.
Geleneksel olan objektif, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışımıza, dijital devrime ayak uyduran bir yapıyı entegre
ettik. Son dönemde e-aboneliğimizde çok gurur verici bir
artış var. İnternet sitemiz de beğeniyle takip ediliyor. Ancak
sektör geneli için konuşursam Türkiye’de maalesef ekonomi
gazeteciliği bir ilerleme gösteremiyor. Bu işi iyi yapan pek
çok arkadaşım ekonomik nedenlerle masanın karşı tarafına
geçme kararı aldı. Bizim işimiz insan merkezlidir. Sektör
sürekli parlak elemanlarını kaybediyor, yeni gelenler ise bir
şeyler öğrenebilecekleri ortamları bulmakta giderek zorlanıyor. Burada internet ve sosyal medya haberciliğiyle de bir
rekabetin söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Yaptığımız
her haber ertesi gün onlarca site tarafından kullanıyor.
Elbette tamamı değil ama çoğu site haber üretmiyor, bizim
gibi yazılı basının haberlerini kopyala yapıştır yaparak
okuyucusuna sunuyor. Bu problemli yapı da sektörü iyice
sıkıştırıyor. Zira içeriği üretenlerin maliyetine katlanmayan
birçok yayın, o içeriğin asıl sahibi ile gelirleri paylaşma
noktasında rekabet eder hale geliyor.
Türkiye ekonomisine gelecek olursak, son
dönem ekonomi politikalarını nasıl yorumlarsınız?
Biz gazeteci olarak ekonominin pek çok aktörü ile
bir araya geliyor, gelişmeleri yakından takip edebiliyoruz.
İzin verin politikaları yorumlamayayım ama gözlemlerimiz
son dönemde Kredi Garanti Fonu’nun piyasada bir nebze
rahatlık yarattığı ve tahsilat sürelerini normal sınırlara geri
çektiği yönünde. Elbette bazı sektörler global gelişmelerden
daha fazla etkileniyor, bazı sektörler çok daha kırılgan.
Ama genel olarak Türk iş dünyasının aktörlerinin motivasyonunun çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz. En heyecan
verici olan da ihracatta sınır tanımayan, sektöründe yenilik
yapmaya korkmayan, inovasyon peşindeki KOBİ’ler. Biz
Dünya Gazetesi olarak işte hem bu motivasyonu, hem de
gelecek ümidini sayfalarımızda okurlarımıza iletebiliyor
olmaktan çok mutluyuz.
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Çay mı, kahve mi? Neredeyse tüm zamanların en can alıcı sorularından biri... Cevabı tiryakiliğinize ve rutininize göre değişen bu
sorunun iki ana kahramanı tüketimden festivale, sağlıktan ekonomiye kadar her alanda büyük bir yarış içinde… Her yönüyle çay ve
kahveyi masaya yatırdık. Ya siz kahve mi seversiniz, çay mı?

Çay mı alırsınız, kahve mi?

DOSYA

UMUT EFE
Sabah uyandınız ve yeni başlayan
günün koşuşturmacası, gideceğiniz yollar,
yapacağınız işler, günlük rutininize ait planlar
tek tek aklınızdan geçmeye başladı. Gün zor,
yol uzun… Duştan çıkıp yeni güne hazırlanmak için sabah mahmurluğunuzu üzerinizden
atacak içeceğinizi hazırlamak üzere mutfağa
doğru ilerlediniz…Eğer hafta sonu ise, bu kez
amaç, en sevdiğiniz içecekle yeni başlayan
günün keyfini yaşamak…
Ya da sevdiğiniz arkadaşlarınızı bir
akşam yemeği için evde topladınız... Kalabalık
ve neşeli bir akşam. En sevdiğiniz yemekler en
az onlar kadar lezzetli bir sohbet eşliğinde yendi… Tatlılar bitti… Ve masadan kalkıp yeme-
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ğin üzerine tiryakisi olduğunuz sizi rahatlatıp
misafirlerinizle güzel akşamınızı taçlandıracak
o sihirli içeceği hazırlamaya başladınız…
Peki nedir o? Çay mı yoksa kahve mi?
Çaysız simit peynir yenmez, kahve
olmadan yorgunluk atılmaz… Kahvenin ‘cool’
duruşunun, Türkiye TV tarihinin en fenomen
dizilerinden birinde geçen “Adam bana çay
verdi, çay veren adam kötü olur mu hiç?”
repliği ile popülerliği zirve yapan çayın ise
verdiği samimiyet havasının yerini hiçbir şey
tutmaz…

KEÇİLERİN DÜNYAYA ARMAĞANI
Evet ikisi de hayatımızda eşlik ettiği
anlar, anılar ve yarattığı paylaşma duygusu ile

sadece bir içecek olmanın çok daha ötesinde…
İkisi arasında seçim yapmak zor ve tiryakiler
için ikisinin de birbirinin yerini tutması daha
zor. Arap coğrafyalarından Anadolu topraklarına taşınan kahve, bu toprakların aslında en
kadim içeceği... Çay ise Uzakdoğu’dan gelip
Karadeniz’e ilk tohumunu attığı andan itibaren
‘tiryakilerinin’ hakkını verdiği gerçek bir vazgeçilmez… Bu iki içeceğin vazgeçilmezliği iki
dev ekonomiye, festivallere, markaların binlere
varan çay ve kahve zincirleri kurmasına da yol
açmış durumda…
Dünyada her yıl yaklaşık 400 milyar,
her gün ise 1.6 milyar fincan kahve tüketiliyor.
Kahve sektörünün Türkiye’deki büyüklüğü
son rakamlara göre 600 milyon TL’ye ulaşmış

durumda. Sektör büyüklüğünün hızlı büyüme
ivmesi ile Türkiye’de 5 yıl içinde 1 milyar
TL’ye ulaşması bekleniyor. Kahve hakkındaki
en bilinen hikayede adı geçen çoban Kaffalı
Khaldi, keçilerinin yedikten sonra canlanmasını
sağlayan kahve çekirdeklerini bir de kendisi
denerken, dünya üzerinde bu kadar büyük
bir değişim ve ekonomi yaratacağını tahmin
etmemiştir…

EN KAHVESEVER FİNLANDİYALI

lerin kahve tüketimi üzerinde büyük bir etkisi
olduğunu anlatan Akyüzol, “Tüketimde Türk
kahvesi hâlâ birinci, instant kahve ikinci, filtre
kahve ise üçüncü sırada. Yeni markalar geliyor.
Tüketici alışkanlıkları da kahveye yüzdesel
anlamda bir katkı sağlıyor. Çaydan hafif hafif
kahveye geçiyor Türk insanı. Yıllık bazda
çaydan yüzde 1’lik pay alıyor kahve. Bu rakam
büyüdükçe marka sayısı da artacaktır” ifadeleri
ile sektöre ilişkin beklentilerini anlatıyor.

2 MİLYON MAKİNE EVLERDE
Kahve ve çay tüketimi, markaların zincir
yatırımlarının da ötesinde çay kahve makineleri
ile evde de ayrı bir ritüel halini aldı… Kahve
ve çay makinelerinin son dönemlerde toplam
küçük ev aletleri pazarı içinde önemli bir
noktaya ulaştığına işaret eden Arzum Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 3 milyar
dolarlık bir küçük ev aletleri pazarında çay
kahve makinesi segmentinin 1 milyar dolara
ulaştığını dile getiriyor. Bunun evlere yaklaşık 2
milyon çay kahve makinesinin girdiği anlamına
geldiğini aktaran Kolbaşı, şöyle devam ediyor:
“Tüm dünyada yıllık 90 milyon adet makinenin
satıldığı kahve pazarında, Türk Kahvesi de
yükselişe geçti. Türk kahvesi piyasası ile sektör
son 10 yılda 5 katlık büyüme kaydetti. Burada
pişirme ritüeli, büyüme rakamlarını sınırlı
tutuyor. Türk Kahvesi yapılışı itibari ile biraz
zor olduğu için insanların yaşam alanlarında
çok fazla yapılamıyor. Elektrikli cezveleri de
yıkamak gerekiyor. Bu nedenle tüketimde
birtakım zorluklar var. Ancak makine satışları
arttıkça tüketim de artacaktır.”

VE TANRI ÇAYI YARATTI…
Ve çay… Dünyada sudan sonra tüketilen ikinci içecek… Anavatanı Çin -Hindistan..
Ancak soracak olsanız en tiryakisi Türkiye’den
çıkar… Çay, Çince “Ça” kelimesinden türetilmiş
ve bütün diller, bu içecek için bundan aldıkları
ve ürettikleri kelimeleri kullanırlar. Türkiye’nin
önde gelen çay üreticisi Çaykur’un verilerine
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Uzun yıllar çekirdekleri çiğnenerek,
kırılarak veya yağla karıştırarak yenilen ve
13. yüzyıldan sonra ise bir içecek şeklinde
tüketilmeye başlanan kahve, daha sonra tüm
Arap coğrafyasına hızla yayılıyor. Arapça
‘qahwah’dan gelen isim Türkçe’de kahveye

dönüşürken, Avrupa’da ise café, caffe, koffie,
coffee, koffie olarak farklı şekillerde isimlendiriliyor.
Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun
(International Coffee Organization) istatistiklerine göre, kahve tüketiminde 12 kg ile
Finlandiya ilk sırada, Norveç 9.9 kg ile ikinci,
İzlanda 9 kg ile üçüncü sırada yer alıyor.
Almanya’da kişi başı tüketim 7 kg, ABD’de
ise 4 kg. Türkiye’de ise kişi başı tüketim 920
gram… Türkiye’de yılda yaklaşık 30 bin ton
kahve tüketiliyor. 600 milyon TL’ye ulaşan
pazarın 125 milyon TL’lik kısmını ise geleneksel
Türk kahvesi oluşturuyor.Yine, Uluslararası
Kahve Organizasyonu’nun istatistiklerine göre,
son birkaç yıldır, Türkiye’deki kahve tüketimi
ortalama yüzde 15.6 oranında artıyor. Kişi başı
tüketime bakıldığında ise Türkiye’de 20122013 döneminde kişi başına kahve tüketimi
595 gram iken geçen iki yılda bu ortalama 920
grama kadar çıktı…
Türkiye’de tüketimle birlikte kahve
zincirlerinde de hızlı bir gelişim söz konusu…
Ülkemizde her 100 kişiden 78’i artık kahve
tüketiyor. Gelecek birkaç yıl içinde bu oranın
yüzde 100 seviyelerine çıkması bekleniyor.. Bu
da markaların yeni coffeshop konseptleri ile
piyasada dalda dalga büyümesini hızlandıran
bir etken… 10 yıl öncesine kadar cadde ve
sokaklarda yabancı markaların hakimiyeti söz
konusuyken, şimdilerde yerli kahve zincirlerinin payı, ‘özel konseptler’ ve semtlerde açılan
özel kahve dükkanları ile yüzde 70’e ulaştı.
İstanbul’da Balat, Karaköy, Moda, Yeldeğirmeni
gibi alternatif mekanların hızla çehre değiştirmesi ile bu yıl sonunda yerli markaların yüzde
80’lik paya ulaşması bekleniyor…
Kahve zincirlerinin popüler bir iş haline
geldiğini ancak henüz potansiyel tüketim
rakamlarının satışlara dönüşemediğini anlatan
Lavazza Türkiye CEO’su Sertaç Akyüzol, çay
ve kahve arasındaki çekişmenin çaya doğru
bir miktar kayış gösterdiğine dikkat çekiyor.
Pazarın hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve genç-
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İKİ DEVİN FESTİVAL KAPIŞMASI
Tiryakilik bu kadar yaygın
olunca iş festivallere kadar uzanmaya
başladı. Geçen yıl İstanbul Coffee Fest
üçüncü kez düzenlendi. Sadece kahve
severleri değil, tüm üretici ve zincirleri
de bir araya toplayan ve İstanbul
Küçük Çiftlik Park’ta düzenlenen
etkinlikte, markalar tüketicinin ilgisini
çekmeye çalışarak, müşterilerine bir
bardak kahveden daha fazlasını sunabilmek için yarıştı. Ayrıca festivalin
tüketim üzerinde de somut etkileri
olmuş… Festivalin yapıldığı ilk yıl
ile üçüncü yıl arasında Türkiye’deki
kahve dükkanı sayısında yüzde 120
artış kaydedilirken, katılımcı sayısı
yüzde 30 artmış. Festival süresince
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30 bin kişiye ayrıca tadım yaptırılıyor.
Festivalde bir kahve dükkanı açma
hayali olan girişimcilerin kendilerine
uygun yeşil çekirdek, kavurma
ekipmanları, kahve, kahve makinesi,
nitelikli su, süt ürünlerini, hatta ne
kadar kredi alabilecekleri konusunda
bilgi alabilecekleri bir ortam oluşturuluyor. Çay da bu yıl ilk festivaline
‘Çaysız olmaz’ mottosuyla Anadolu
Yakası’nda imza attı. 1. Uluslararası
İstanbul Çay Festivali Haydarpaşa Garı’nda düzenlenirken, çeşitli firmaların
ürünlerini tanıttığı stantların yer aldığı
etkinlik alanına gelen ziyaretçiler,
farklı ülkelerin çaylarını tadıp satın
alma şansı yakaladı.

göre, çaya ilk kez İ.Ö. 2700 yıllarında rastlan mış… Kayıtlar
yalnız ilaç olarak kullanıldığını belirtiyor. Çayın Çinlilerin milli
içeceği olması ise ancak milattan 400 yıl sonraya uzanıyor.
Miladi 350 yıllarında Çinliler gemilerle Seylan’a gidiyor ve
mallarını Arap ve İran gemilerinin getirdiği mallarla mübadele ediyor… Böylece çay da artık uluslararası bir nitelik
kazanıyor… Avrupa çay hakkındaki haberleri ancak Haçlı
seferleri sırasında alabildi. On altıncı yüzyılda çaydan, meşhur
seyyahlardan Giovanni Battista Ramusio (1559), L. Almedia
(1588) ve Tareira (1610) tarafından bahsediliyor… 1610
yılında Hollanda-Doğu Hindistan şirketinin gemileri ilk çayı
Hollanda’ya getirdiler ve çok geçmeden sevilen bir içecek oldu.
Paris’e ilk çay 1635’te, Londra’ya 1650’de geldi. Rusya’ya karayolundan 1638’de ulaştı. Almanya’ya ise 1647 yılında girdi.

280 BİN TON ÇAY DEMLEDİK
Türkiye, dünyada çay tarım alanlarının genişliği bakımından 8’inci, kuru çay üretiminde 6’ıncı, kuru çay tüketimi
yönünden de 3.sırada yer alıyor. Türkiye’de yılda yaklaşık
270-280 bin ton civarında çay tüketilirken, bunun 135 bin to-

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

nunu Çaykur çayları, 125 bin tonunu özel sektör çayları,
35 bin tonunu da yabancı menşeili çaylar oluşturuyor.
Dolayısıyla özellikle Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz
ve Doğu Anadolu Bölgesi sınır illerinde yoğunlukla
yabancı menşeili çaylar tüketiliyor…
Dünyanın beşinci büyük çay üreticisi olan Türkiye’nin de katıldığı kongrede, Dünya Çay Komitesi’nin
geçen aylarda hazırladığı ‘Dünya Çay Raporu’ sonuçlarına
göre ise son on yılda dünyada çay üretim alanları 4.52
milyon hektara ulaştı. 2015’ten 2016 yılına geçerken
çay üretimi yüzde 4.2 artarak 5.31 milyon ton olarak
gerçekleşti. Dünya çay üretiminin yüzde 86’sı Asya’da,
yüzde 11’i Afrika’da ve yüzde 3’ü ise diğer ülkelerde
gerçekleşti. Dünya çay üretiminde 2.270 milyon ton ile Çin
birinci, 1.210 milyon ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton
ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 259
bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri 179
bin ton ile Vietnam, 129 bin ton ile Endonezya izledi.

EN TİRYAKİSİ TÜRKLER
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Rapora göre dünya çay tüketiminde siyah çay
daha çok batı ülkelerinde, Ortadoğu ve Avrupa’da, yeşil
çay ise Çin, Japonya gibi Asya ülkelerinde tüketiliyor.
Kişi başı tüketime bakıldığında ise Türkiye’nin çaysever
yapısı ortaya çıkıyor. Dünya çay tüketiminde Çin yüzde
36’lık oranla ve 1.8 milyon ton tüketimle lider ancak
kalabalık nüfus göz önüne alındığında yıllık kişi başı
tüketimi 0.75 kilogramda kalıyor. Burada yılık kişi başı
tüketimde Türkiye 3.5 kilogramla birinci sırada yer
alıyor. Türkiye’yi 2.44 kilogram ile Afganistan, 2.19
kilogramla Libya, 1.8 kilogram ile Katar ve 1.7 kilogram
ile İngiltere izliyor.

l Başınızı yastığa koydunuz ve
uyuyamıyorsunuz… Bir düşünün belki
de o gün kahveyi biraz fazla kaçırdınız…
Çay ile kahve arasındaki en büyük farkı
yatağınıza uzandığınız anda fark edersiniz.
Yapılan araştırmalara göre, aynı miktarda
çay ve kahve içen kişilerde gün içinde benzer
yararlar görülmesine karşın kahve içenlerin
geceleri daha zor uyuduğunu gösteriyor. Çay
içenler ise tersine daha uzun ve rahatlamış halde uyuyor.
l Güne başlamak için çay ve kahve tercih edenlerin büyük kısmı kafeinin
uyarıcı etkisinden faydalanmak istiyor. Yapılan araştırmalara göre, uyandırma
etkisi açısından kahve çaydan daha etkili… Bir fincan filtre kahvede 80-115 mg
kafein bulunurken, bu oran çayda 40 mg… Yapılan bir araştırmaya göre deneklere çay ve kahve verilerek her iki içeceğin kişiler üzerindeki etkisi gözlendi. Burada
kafein bakımından kahve ile eşdeğerdeki çayın kahveden daha uyarıcı etkide
bulunduğu ortaya çıkıyor. Araştırmacılar kafein dozunun her şeyi belirlemediğini,
kişilerin beklentisinin de uyarıcılıkta etkili olabildiğine dikkat çekiyor. Yani favori
içecekler tat ve koku ile birlikte duyular üzerinde de uyarıcı etkiye sahip.
l Çoğu diş hekimi çaydaki doğal pigmentlerin diş
minesine daha kolay yapıştığı konusunda hemfikir. Kahvenin
dişlerde daha az sararmaya yol açtığı kaydediliyor..
l Çayın sinirleri yatıştırdığına dair bilimsel veriler
mevcut… Bergamotlu çayın sıkıntılı durumlarda iyi geldiğine inanılıyor. Düzenli çay içenlerin, topluluğa konuşma
gibi heyecan yaratan durumlarda daha sakin psikolojik
tepki verdiği de söyleniyor… Ayrıca günde üç fincan çay
içenlerin depresyon riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 37
daha az olduğu açıklandı… Kahvede ise bu tip bir etkiye
rastlanmadı... Hatta bazıları sinirleri daha da gerdiğini ifade ediyor. Fakat uzun
dönemli ruhsal sorunlara karşı kahvenin de koruyucu etkisinin olabileceği ihtimali
söz konusu. Bir araştırmada, içilen her kahvenin depresyon ihtimalini yüzde 8
oranında azalttığı sonucuna varıldı.
l Araştırmalar kesin olmamakla birlikte hem çayın hem de kahvenin başka olumlu etkileri olduğunu da gösteriyor. Bunlardan günde birkaç fincan içmenin
diyabet riskini azalttığı, kafeinsiz kahvenin de aynı etkide bulunduğu yönünde...
Ayrıca kalbi koruduklarına ve bazı kanser risklerini azalttıklarına inanılıyor.
l Kafein yağ yakmaya yardımcı olduğu kanıtlanmış çok az doğal maddeden biri.
l Çeşitli çalışmalar kafeinin metabolik hızı yüzde 3-11 oranında artırdığını
gösteriyor. Bu oran obezlerde yüzde 10, normal kilolu insanlarda yüzde 29.
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O, mesleğe 60 yılını veren duayen isimlerden
biri.... Yetvart Kovan,
yazıları ve yayınlanan
kitapları ile kendini
geliştirmiş ve yeni
nesillere meslek hakkında bilgiler aktarmış bir
meslek mensubu. Verdiği eğitimlerle mesleğe
yeni isimler de kazandırırken, yazın hayatını
emekli olduktan sonra
çıkardığı kitapları ile
devam ettiriyor.

İlklerin kitaplarını yazdı

RENKLİ YAŞAM

NİL DEMİRCİLER
Yazıya gönül veren meslek mensuplarından biri, Yetvart Kovan... O, kendini mesleğe
ve mesleğe ilişkin yazı ve yayınlara adamış bir
isim. Mesleki konularda pek çok gazete ve dergide yazıları yayınlandı... 90 yaşındaki duayen
isim halen yazı çalışmalarını da sürdürüyor.
Kovan’ın, yazıya dair ilk deneyimleri
1955-1957 yıllarına gidiyor. İzmir’de Cemal
Pulman tarafından yayımlanan ‘Vergi ve
Resimler Dergisi’ adlı dergide yazmaya başladı.
Ardından İstanbul’da Yeni Gazete, Akşam
Gazetesi, Cumhuriyet, İstanbul Ticaret Odası
Gazetesi, Türk Basın Birliği Dergisi ve Ermenice
olarak da Marmara Gazetesi’nde makaleleri
yayınlandı. Marmara Gazetesi’nde ekonomi
yazarı olarak hâlâ belirli aralıklarla yazılar
yazmaya devam ediyor...
Uzun süren bir hazırlık döneminin
ardından 1996 yılında türünde bir ilk olan
Türkçeden-Ermeniceye Ticari-Mali-Ekonomik
Terimler Sözlüğü adlı kitabı yayınlandı. Son
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olarak da 7 yıllık bir çalışmanın ürünü ve yine
türünde bir ilk olan ‘Deyimlerle Türkçeden
Ermeniceye Güncel Sözlük’ adlı kitabı 2016
yılının mayıs ayında basıldı. Sözlüğün dağıtımı
sözlüğü hediye ettiği ‘Türk-Ermeni Azınlık
Okulları Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı’
tarafından yapılıyor.

muhasebeci değil, katip diyorlardı. 1950 ve
1960 Gelir Vergisi Reformları ile muhasebecilik
bir meslek olarak önem kazandı. Çünkü gerçek
usulde vergilendirme uygulaması başladı ve
çok sayıda ticaret erbabı defter tutma yükümlülüğüne girdi” diye anlatıyor.

MESLEKTE 60 YIL
90 YAŞINDA BİR ÇINAR
Kovan, 1927 İstanbul doğumlu. 90
yaşında dimdik ayakta duran bir çınar. Lise
öğrenimimi 1947 yılında Pangaltı Ermeni
Lisesi’nde, üniversiteyi ise, İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Üniversitede
öğrenci iken muhasebe mesleğine girdi ve bir
fiil bu mesleği 2008 yılına kadar devam ettirdi.
Yetvart Kovan, İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nde maliye dersi profesörü olan ve
Gelir Vergisi Reformu’nu hazırlayan, F.Neumak’ın talebesi olmaktan da gurur duyduğunu
her fırsatta vurguluyor.
Meslekte 1960 yıllarına kadar bağımlı
çalıştığını belirten Kovan, “O zamanlar bizlere

Kovan, 1960 yılında Eminönü’nde Kovan
Muhasebe Bürosu’nu kurarak bağımsız çalışmaya başladı. 1974 yılında Türkiye Muhasebe
Uzmanları Derneği’nden Muhasebe Uzmanlığı
Sertifikası aldı. 1990 yılında 3568 sayılı yasa
gereğince Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir
unvanını, 1995 yılında da Yeminli Mali Müşavirlik unvanını ve mührünü aldı. 2008 yılına
kadar Yeminli Mali Müşavir olarak bağımsız
çalışan duayen isim, 60 yıl boyunca muhasebe
mesleğine hizmet verdi.
1961-1981 yılları arasında iki özel okulda seçmeli ders olarak okutulan Ticaret Bilgisi
ve Muhasebe dersi öğretmenliği yaptı. Cemaat
Vakıfları yönetiminde bulunan Yetvart Kovan,

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı kitabı incelerken.

vergisi tespit edilirdi. Vergi taksitleri yeşil renkte bir
vergi karnesine işlenirdi. Hizmet erbabı da bir kırmızı
renkli bir karne ile götürü vergilendirildi. Yoklama
memurları bu karneleri inceleyerek denetim yapardı.
Yıllık beyanname veya aylık muhtasar gibi beyannameler yoktu ancak imalatçılar aylık imalat vergisi
beyannamesi vermek zorunda idiler.”

SEKTÖRÜN GELİŞİMİ...

KATİPTEN MUHASEBECİYE

O, mesleğe 60 yıldır hizmet veriyor. Profesyonel iş yaşamının yanı sıra sektöre yeni beyinler de
yetiştiren özel bir isim. Ayrıca 60 yıllık mesleki yaşamı
boyunca mesleğin yaşadığı değişimlere de yakından
tanık olmuş. Vergi reformları dönemlerini gözlemleme
şansını yakalamış bir duayen isim.
1950 Vergi Reformu’ndan önce mükelleflerin
birinci ve ikinci sınıf olmak üzere ikiye ayrıldığına dikkat çeken Kovan, o dönemi şöyle anlatıyor: “Birincici
sınıfta sadece sermaye şirketleri vardı. Bunlar bilanço
usulü defter tutarlardı ancak sayıları çok azdı. İşletme
defteri diye bir muhasebe sistemi yoktu, ikinci sınıfa
dahil olanlar götürü vergi öderdi. Ticarethanenin
bulunduğu semte ve işgal ettiği M2 mesahasına göre

Tüccarların borcunu alacağını takip etmek ve
ön muhasebe işlerini yaptırmak için katip dedikleri
elemanları bulundurduklarını anlatıyor. Kovan, “1950
vergi reformu ile defter tutacakların sayısı aniden çok
yükseldi. Tüm ortaklıklar ve yüksek cirosu olan ferdi
firmalar bilanço usulünde deftere tabi oldular, cirosu
daha az olanlara ve serbest meslek erbabına da basit
usulde muhasebe defterleri getirildi. Bu durumda muhasebe bilgisi olan katipler firmanın yasal defterlerini
de işlemeye başladı. Bazıları da muhasebe büroları
kurarak birden fazla mükellefin muhasebesini üstlendi. Böylece o zamana kadar katip olarak adlandırılan
elemanlar muhasebeci unvanını kazanmış oldular”
diye anlatıyor.

Ara Güler’in de yer aldığı sınıf arkadaşlarıyla kitap tanıtım gününde.

Yetvart Kovan, kendini
mesleğine ve mesleğine ilişkin
yazı ve yayınlar çıkarmaya adayan bir isim olarak öne çıkıyor.
Halen Ermenice olarak yayınlanan
Marmara Gazetesi’nde ekonomi
yazarı olarak yazılar yazıyor.
Ayrıca türünde bir ilk olan Türkçeden-Ermeniceye Ticari-Mali-Ekonomik Terimler Sözlüğü adlı kitabı
1996 yılında yayınlandı. Yine
türünde bir ilk olan ve 7 yıllık
bir emeğin ürünü Deyimlerle
Türkçe’den Ermenice’ye Güncel
Sözlük adlı kitabı Mayıs 2016’da
yayınlandı.
Mesleki konularda pek
çok gazete ve dergide yazıları
yayınlanan 90 yaşındaki duayen,
1955-1957 yılları arasında
İzmir’de Cemal Pulman tarafından yayımlanan Vergi ve
Resimler Dergisi’nde ilk tecrübelerini edindi. İlerleyen yıllarda
Yeni Gazete, Akşam Gazetesi,
Cumhuriyet, İstanbul Ticaret Odası
Gazetesi, Türk Basın Birliği Dergisi
ve Ermenice olarak yayınlanan
Marmara Gazetesi’nde makaleleri
yayınlandı.
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1993, 2005, 2008 yıllarında Cemaat Vakıfları’nın
vergisel durumları hakkında paneller de düzenledi.
2008 yılı sonunda emekli olarak meslekten ayrıldı.
Bu süreçte muhasebe mesleğine kıymetli elemanlar
da yetiştirdi. Kovan, “Gerek öğrencilerimden gerekse
muhasebe büromda çalışanlarımdan başarı ile bu
mesleği sürdüren pek çok meslektaşım vardır” diyor.

YAYINA
ADANAN
HAYAT
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O, Türkiye’de belgesel
sinema denince ilk
akla gelen isimlerden.
Uzun yıllar TRT’de
çalıştı, belgeseller
çekti, özellikle Türkiye
ile ilgili belgesellerini
hazırlarken bir başka
gözle bakabilmeyi
başardı... Bu isim
Ertuğrul Karslıoğlu....

Belgesele farklı gözle bakıyor
YAŞAM’IN PORTRESİ

BANU BOZDEMİR
Türkiye’de belgesel kültürüne önemli
katkıları var. Fırat’ın Türküsü, Suyla Gelen Kültür,
Keçenin Teri, Divandan Sandalyeye, Bin Türlü
Mavi Akar Boğaziçi’nden, yönetmenliğini yaptığı
belgesel filmler arasında. En son çekimini yaptığı
belgesel Sonsuzluğa Mühürlenen Kentler Mardin
ve Matera. İki kadim kültür kentini anlatıyor,
belgeliyor. Mardin Güneydoğu illerimizden..
Matera ise güney İtalya’da. Bu iki kentin önemli
ortak yanı mimarı yapıları...
Özellikle Türkiye ile ilgili belgesellerini
hazırlarken bir başka gözle bakabilmeyi başaran
ve böylece ayrıntıları yakalayabilen Karslıoğlu,
1993-2000 yılları arasında ulusal kanallara, başta
haber programları olmak üzere diziler, tartışma
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programları ve belgesel yapımlar üretti. Bugüne
dek 16 belgesel yapımında imzası olan yönetmen,
şu anda İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Belgesel
Sinema ve Sinema Dili üzerine dersler veriyor.

İLK İZLEDİĞİ FİLMDEN ETKİLENDİ
Onun belgeselleri toplumsal gerçekçi yanıyla belgesel gibi ama sanatsal hamlelerle, müzik
kullanımıyla adeta bir sinema akışı... Karslıoğlu,
belgesele bakış açısını, “Belgeyi, bilgiyi, sinemanın
tüm olanaklarından yararlanarak ve de yalın
biçimde anlatmak olmalı temel cümle. Gerçeği
görmeliyiz belgesel sinema örneğinde. Ancak
yönetmenin yaratıcılığına da tanık olmalıyız”
diye anlatıyor. Ertuğrul Karslıoğlu ile kariyerini,
yapımlarını, Türkiye’de belgeseli ve hedeflerini
konuştuk.

İşin başından başlarsak İktisat okudunuz. Ama sonra TRT’ye kurgucu olarak
girerek kendi gidişatınızı değiştirdiğinizi
söyleyebilir miyiz?
Evet biraz öyle oldu. Ankara’da İktisat
okurken, 1960’lı yılların ikinci yarısından
itibaren dünyayı sarsan zorbalığa, haksızlığa
direnen genç kuşağın söylem ve eylemlerinin
tam ortasındaydık. Yani bitireceğiniz okuldan çok
olması gereken bir dünyayı hayal eden gençliğin.
O nedenle ben devam etmek zorunda olduğum
okulun eğitiminden çok severek yapabileceğim
alanları araştırdım. Her insanın hayalinde
olduğu, etkilediği sinemanın etkisindeydim tabii..
1952 yılında yani 6 yaşında, Kars’ta adını tam
anımsayamadığım bir sinemada Esther Williams’ın
başrolünü oynadığı renkli filmi yıllarca unutama-

dım. İzlediğim ilk filmdi ama çok etkilenmiştim. Bilirsin
Esther Williams su balesi yapan nefis bir kadındı, o yıllar..
TRT’nin açtığı sınava girerek kurgucu oldum. Gerçekten
benim için dönüm noktasıydı o sınav..
Belgesel konusunda efsanesiniz, hem çok
güzel belgesellere imza attınız, hem de o bilgi ve
birikimi gençlerle paylaşıyorsunuz? Sizi belgesel
çekmeye, belgelemeye iten, çeken şey ne oldu?
Beni belgesele itenlerin başında doğduğum ve
büyüdüğüm coğrafyanın insanlarının binlerce yıldan bu
yana imbikleyerek getirdiği kültür ve bilgi birikimiyle
oluşan samimiyet ve sıcaklığın bir biçimde belgelenmesine olan ihtiyaç olsa gerek! TRT kurumu ise o dönemde bu
tür düşüncelerin belgeye dönüştürüldüğü neredeyse tek
kurumdu. 1973’te sınavla girdiğim kurumda ilk çalıştığım
ünite sinemanın ana unsurlarından Film Kurgu ünitesiydi.
İyi ki kurgucu olarak başlamışım diyorum şimdi. Çünkü
belgesel sinema düşüncemi o ünitede izlediklerimle
kazandım.
TRT kurumu televizyon olmanın gereklerini
yerine getirirken yani haber, eğlence, eğitim, kültür, şov
programları yaparken sinemanın en özgün örneklerini
ve de dünyanın en önemli belgesellerini yayınlamaya
başlamıştı ben kurgucu iken. Dolayısıyla bu yabancı film,
dizi ve belgesellerin Türkçe seslendirilmelerinin eşlemesi
sırasında belgesel sinemanın ne olduğunu, nasıl yapılması
gerektiğini gördüm. Yardımcı kaynakların da yardımıyla
yavaş yavaş ürünler vermeye başladım.

YENİ BİR BAKIŞ AÇISI OTURTTU

1946 yılında Kars’ın Göle ilçesinde doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Özel Yüksek
Okulu’nu bitirdikten sonra 1973 yılında sınavla TRT’ye kurgucu olarak girdi. Estetiğin ve yaratıcılığın sinema sanatı için olmazsa olmaz kavramlar olduğunu o dönemde ünlü yabancı belgesellerin
Türkçe versiyonlarını hazırlarken inceledi. Belgesel yapımların önemini kavradı. 1976 yılından
itibaren prodüktör olarak çalıştı ve yönetmenliğe başladı. Yönetmenin ilk belgesel denemesi
1982 yılında ‘Likya Uygarlığı’ oldu. Daha sonra belgesel sinema ile ilgili araştırma ve çalışmaları
giderek yaşama biçimine dönüştüğünde, belgesel çalışmaları peş peşe geldi ve bu sürecin ilk filmi
‘Türk Mimarisi’ adlı belgesel çalışması oldu.
Özellikle Türkiye ile ilgili belgesellerini hazırlarken bir başka gözle bakabilmeyi başaran
ve böylece ayrıntıları yakalayabilen Karslıoğlu, 1993-2000 yılları arasında ulusal kanallara,
başta haber programları olmak üzere diziler, tartışma programları ve sınırlı da olsa belgesel
yapımlar üretti. Bugüne dek 16 belgesel yapımında imzası olan yönetmen şu an İstanbul Kültür
Üniversitesi’nde Belgesel Sinema ve Sinema Dili üzerine dersler vermektedir.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

Fırat’ın Türküsü, Suyla Gelen Kültür ve Keçenin Teri… Toplumsal gerçekçi yanıyla belgesel
gibi ama sanatsal hamlelerle, müzik kullanımıyla
adeta bir sinema akışı. Bu bakış açısını nasıl
oturttunuz, bu formu nasıl benimsediniz?
Lise yıllarımdan itibaren halk danslarıyla
ilgilendim. Birçok yörenin halk oyunlarını oynadım. Bu
dansların müziğinden sözlerine, giysilerinden öykülerine dek oldukça fazla bilgi edindim. Kimi ölene ağıttır
bu oyunların, kimileri aşka, sevdaya dairdir, kimi de
üretime.. Bu deneyimlerime ilk yıllarında bulunduğum
TRT kurumunun programlarının içeriklerini de kattığımızda belgesel sinemaya evrilmenin nedeni ortaya çıkar
sanırım. Örneğin kurgusunu yaptığım Edebiyat Dünyası

ERTUĞRUL KARSLIOĞLU KİMDİR?
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(Ünal Küpeli), Anadolu Halk Ozanları dizi belgeseli
(Hüseyin Kanyılmaz), Sanat Dünyası (Rahmetli
Neslihan Gence ve Hülya Sabuncu günceli takip
eden sanat ve kültür proramı), sayamadığım
daha birçok sanat ve edebiyat ağırlıklı programların kurgusuyla dizi ve film kurgularında da
bulundum..
Kurgucu iken, sinemanın hangi dalı olursa
olsun estetik kaygının vazgeçilemez unsurlardan
olduğuna, görüntülerle derdini anlatmanın hem
konuyu hem de filmleri unutulmaz kıldığına tanık
oldum. Özellikle belgesel üretiminin bu temeller
üzerinde biçimlenmesiyle herkesin dilinden
düşürmediği ancak çok az örneğine rastladığımız
‘Belgesel Sinema’ ürünlerinin artmasına neden
olacağı kanaati oluştu bende..
Belgesellerin metinlerine de hep bu açıdan
bakar, görseli destekleyen bir unsur olarak
düşünürüm. Toplumsal hafızaya ilişkindir belgesel
sinema ürünleri. Düşünsenize yüz ya da bin yıl
sonra arşivden 2017 yılına ilişkin sinema sanatının
sınırsız olanaklarıyla Anadolu coğrafyasının
kültürel birikimine, sosyal renkliliğine dair bir
belgesel sinema ürününün yaratacağı etkiyi. Belki
de bu etkiyi yaratan belgesel ürününü siz arşivlemişsinizdir. Geleceğe miras bırakılabilecek önemli
eserler olacağı bilincidir bu uğraşı verenlerin derdi.
Bu düşüncelerle yola çıkılınca, üretime başlanınca
arkası geliyor. Ben de böyle yaklaştım belgesel
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hayatına. Kimlerden etkilenmedim ki!
Sinema filmleri dışında beni etkileyen ve
‘bakış açısı’ oluşturabilmemin kaynakçalarından
biri Fransız bilim insanı, yönetmen Jacques Coustaeu’nun dünya denizleri ve canlılarına ilişkin yaptığı dizi belgeselidir... Her açıdan mükemmeldir o
belgesel. Tam bir belgesel sinema örneği. Tekrar
yayına konsa soluksuz izleneceğine eminim..
Özellikle Keçenin Teri… Modernleşen
dünyaya göz kırpan bir genç ve ustasının
uyum hikayesi. Tam orta yerden bakarak,
bakışarak tamamlamışsınız belgeseli.
Gerçekten de başarılı. Kurgucu olmanızın
da etkisi var mı hocam bu başarılarda?
Var tabii, olmaz mı. Kurgu benim filmsel
hayatımın önemli bir kısmını kapsar. Kurgucu
iken bir biçimde izlediğim, kurgusunu, eşlemesini
yaptığım filmlerden çok şey öğrendim. Bazılarını
durdurup tekrar başa alarak yeniden izleyip hatta
kurgucu arkadaşlarla tartışarak çözümlemeler
yapmaya çalıştığımızı bilirim. Kurguda iken
izleyip de etkisinden kurtulamadığım başka bir
belgeselden de söz etmeliyim. Jacques Cousteau’
nun belgesel dizisinden sonra ondan daha fazla
etkilendiğim bir belgeseldi bu yapım.
BBC’nin o yıllarda bir Afrika ülkesinde
yaptığı ve 45 dakika süren, tamamen efekt ve
müzikten oluşan bir belgeselin eşlemesini yaparken hayran kaldığımı, sonuçta bir yönetmenin

vermek istediği mesajı görsellikle de anlatabileceğini gördüm bu yapımda. Tam da düşündüğüm bir
yöntemdi bu belgesel.
Keçenin Teri belgeseli modernleşmeye göz
kırpmanın ötesinde çektikleri acılardan kurtulmanın arayışı içindeki üç insanın öyküsü. Çok da
eskiye dayanıyor. Nasıl ve ne zaman başlanmış
hamamda keçe üretimi, niye başlanmış, peki şimdi
niye yapılıyor ya da bırakılıyor gibi soruların hepsi belgeselin içinde. Yapım ve çekim ekibimiz bu
yaşanmışlıkları bozmadan, yazdığım akışa uygun
biçimde çalıştığı için onları anmadan edemeyeceğim. Başta Yılmaz Yıldırım, Tevfik Şenol, Gülbey
Ergüven, Mehmet Avcıdırlar, Abdullah Yüce,
Alaattin Kirpi, Erol Yazıcı ve daha birçok değerli
arkadaşlarıma sevgiler, teşekkürler..
Süha Arın’la tam olarak dönemdaş
diyemesek de sizin kendi içinizde onunla bir
etkileşiminiz oldu mu? Onun tarzını, bakış
açısını nasıl bulursunuz?
Rahmetli Süha Arın hocamızın yurtdışından
döndüğü dönemlerde ben de TRT’ye yeni başlamıştım. Süha Beyle o yıllarda tanışmıştık. O sinema
eğitimini Amerika’da tamamlayıp Türkiye’de ürünler vermeye başlarken ben de kurumda, kurgudan
program yapımcılığı departmanına geçmiştim.
Sonraları çekim mekanlarında karşılaşmalarımız
oldu. Sevgili Süha Arın hocam eğitimini alırken
nasıl bir yol izledi bilemem ancak belgesel anlatı-

mında o da estetiği ihmal etmeyen görselliğe önem
veren yöntemi kullanarak unutulmaz eserler verdi.
Kendine has üslubu olan değerli bir yönetmendi.
Onun belgesellerinde kullandığı dil, belgesel sinema dili artık klasikleşmiştir. Benim üretimlerimle
Süha Beyin üretimleri arasında benzerlikler bulabilirsiniz, bu da çok doğaldır. Üretimde hedef gerçeği
yaratıcı biçimde yorumlamak olduğundan doğaldır
diyorum, yoksa etkileşim söz konusu değil.

BELGESELDE GERÇEĞİ GÖRMELİYİZ
Belgesele bakış açınız, onu yorumlayışınız nedir? Öğrencilerinize salık verdiğiniz
bakış açısı, bir cümle ya da metot var mı?
Belgeyi, bilgiyi, sinemanın tüm olanaklarından yararlanarak ve de yalın biçimde anlatmak
olmalı temel cümle. Gerçeği görmeliyiz belgesel
sinema örneğinde. Ancak yönetmenin yaratıcılığına
da tanık olmalıyız!.

GEÇMİŞLE BUGÜN FARKLI

KUZGUNCUK ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Son belgeselinizde Kuzguncuk çekiyorsunuz, onun hikayesi nedir?
Kuzguncuk’ta tarihi bir evin yeniden
onarımı ve bu onarım sırasında yaşananları konu
ediniyor.
İstanbul’un en çok Haliç yakasını
mı seversiniz, orasıyla ilgili bir belgesel
düşündünüz mü? Yoksa var da benim mi
gözümden kaçtı acaba?
Haliç ve uzantısı tarihi yarımada. Belge-

selcilerin hayalindedir bu yerler. Altında ayrı bir
İstanbul, üstünde ayrı. Bir de Ersin Kalkan’ın dediği
havadaki İstanbul, yani müzik. Burada yaşayanların semaya aksettirdiği müzikleri. Henüz kapsamlı
bir belgesel üretilmedi. İz TV’de İstanbul’un Yüzleri
adlı bir program dizisinin konuğu oldum. Balat ve
Fener semtlerini anlatmaya çalıştım. İz TV’nin başarılı ekibi programı hâlâ sürdürüyorlar.
Belgesel dediğimiz biraz da değişimlerin izini süren bir şey değil mi? Mimari,
gelişim, dönüşüm, kötüleşim, etkileşim…
Bu son belgeselde biraz ona denk düşüyor
sanırım…
Çok doğru. Özellikle Kuzguncuk’taki ev.
Neredeyse iki yüz yıla ait bir sürece tanıklık etmiş,
evin dili olsa da konuşsa diyor insan. O kadar çok
şey değişmiş ki. Araştırmalar ilginç gerçekleri ortaya çıkarıyor. Örneğin, dülger mesleği yok olmakta.
O güzelim ahşap konaklar yıkılıp yerine korkunç
betondan binalar dikiliyor..
Son olarak neler söylersiniz?
Mevlana Celaleddin Rumi’nin bir özdeyişiyle
bitirelim:
Dünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne dair
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
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Sizin çektiğiniz dönemlerle şimdiki dönemi teknik ve bakış açısı olarak
karşılaştırmanızı istesem? Genç yönetmen
arkadaşların belgeseli algılayış biçimi nedir,
nasıl sizce?
Bizim kuşak hep film çalıştı. Şans mı değil
mi tartışılır. Ben şanslı olduğumuzu iddia edenlerdenim. Bir örnek vereyim, bir şut’u bir kez kullanırsınız. Onu yeniden filmin, belgeselin başka bir
yerinde kullanamazsınız.. Videoda öyle mi? Değil
tabii. Aynı görüntüyü tam tersine çevirip kullanan,
büyütüp kullanan, rengiyle oynayarak kullanan
ve yönetmeni tembelliğe itmenin ötesinde filmi
düzeysizleştiren yöntemlere açık video. Ancak
olanakları da sınırsız videonun. Genç arkadaşların
videonun (kurgu ve diğer araç gereçlerinin) kendilerine tanıdığı olanağı, çekecekleri filmi ‘daha iyi
nasıl anlatırım’ düşüncesine hasretmeleri gerekir.
Sinekten yağ çıkarmaya değil. Şimdilerde gençlerin
belgeselde yenilik diye sarıldıkları bir yöntemden
de söz etmeliyim. Tamamen tembellikten kaynaklanan bir yöntem bu, röportajlardan metin yazma
belgeselleri. Oysa gerçekten yapımına özel çaba

gösterilmesi gereken, röportajların
yerli yerinde, birbirini takip eden,
destekleyen, konuyu tamamlayan,
gevezelikten uzak belli bir ritimde
kurgulanarak ortaya çıkan çok zor
yapımların başında gelir röportajlarla
belgesel film hazırlamak.
Son çektiğiniz belgeseliniz
Mardin ve Matera’dan biraz
bahseder misiniz? Bu kadar benzerlik mimari yapı dışında sosyo
kültürel hayatta var mı peki? Siz
bu belgeseli hangi kaynaklarla
çektiniz? Vurgulamak istediğiniz
neydi?
Sonsuzluğa Mühürlenen Kentler Mardin ve Matera adlı belgesel iki
kadim kültür kentini anlatıyor, belgeliyor.. Mardin Güneydoğu illerimizden..
Matera ise güney İtalya’da! Bu iki kentin önemli
ortak yanı mimarı yapıları. Ayrı zamanlarda ve
ayrı mimarlar, taş ustaları tarafından yapılmış ama
neredeyse aynı kişilerin ürünü gibi görünmekte.
Yaşamlarında çok fazla benzerlikleri yok. Belgesel,
mimarlıkta bu kadar benzerliğin, sanatın, insanlığın evrensel dili olduğunun altını çizerek, mimarlığın da bu dilin başta gelen göstergeleri olduğunu
belgeliyor. Belgesel TV Turizm ve Kültür Bakanlığı
Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi.
Ayrıca Yunus Emre Enstitüsü, Beykoz Üniversitesi,
Genpa Holding, Patika Yapım ve Mardin Valiliği ve
İtalya Büyükelçiliği katkı ve destekte bulundular.
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Duygusal zekanız kaç?
ilişkilerde hem de iş ilişkilerinde, kişinin kendi duyguUMUT EFE
Son yirmi yılda
larını algılaması, tanımlaması ve duygularını kontrol
başta iş hayatı
ederek kendini motive edebilme kapasitesine sahip
Çalıştığı insanları anlar ve onlarla işbirliği yapar,
olmak üzere
olması anlamına geliyor. İş hayatı ve ilişkiler üzerinde
stres altında çalışmayı sürdürebilir, iyi dinleyicidir, geri
büyük etkisi olduğu tespit edilen duygusal zeka, kişinin
hayatımızın her
bildirime daha açıktır, empati yapar, daha dikkatli ve
kendi duygularının yanı sıra başkalarının da duygulaayrıntılı kararlar verir... Bunlar duygusal zekası yüksek
alanına damgasını
rının farkında olması, empati kurması, ilişkilerini buna
insanların gösterdiği bazı olumlu davranışlardan sadece
vuran bir
göre düzenlemesi, iş ve kişisel hayatında bu özelliğiyle
birkaçı....
kavram duygusal
Evet, duygusal zeka yani Emotional Quotient (EQ) insanlarla arasında ortak bir payda yaratması olarak da
zeka. İlk başta
iş hayatının yeni trendi. Entelektüel zeka yani IQ, başarı- özetlenebilir.
entelektüel zekanın nın en büyük anahtarı olarak koca bir yüzyıla damgasını
İYİ BİR LİDERLİK İÇİN ŞART
tamamlayıcısı olarak vurdu. İşe alımlardan okul seçimlerine, eğitimdeki yönDuygusal zekanın iş dünyasında öne çıkışı ise son
lendirmelerden sosyal aktivitelere kadar hayatın pek çok
gösterildi. Ama
20 yıllık dönemi kapsıyor. İlk etapta, çalışanların duyalanındaki temel belirleyici oldu. Ama artık onun son 20
artık iş dünyasında yıldır oldukça güçlü bir rakibi var . Bu da duygusal zeka... gusal zekaları çok fazla önemsenmezken, ilk yıllarda IQ
ile birlikte anılmaya başladı. Son 10 yıldır, IQ’dan daha
Başlarda pek çok bilim insanı topluma adapte olmanın
başarının ve
kritik bir özellik olarak öne çıkan EQ, artık şirketlerin işe
koşulunu hem entelektüel zekaya hem
toplumsal uyumun vede başarının
alım süreçlerinin vazgeçilmez bir testi ve eğitim programduygusal zekaya sahip olmak şeklinde gösterirken,
en kritik unsuru… son birkaç yıldır özellikle iş hayatında ‘duygusal zeka’
larının öncelikli unsuru haline geldi…
Yapılan araştırmalar kendisinin ve başkalarının
Duygusal zeka
entelektüel birikimlere biraz daha fark atmış durumda…
duygularını
iyi anlayan ve kontrol edebilen kişilerin daha
Bilimsel tanımlamayla IQ, kavramaya ilişkin
ve iş hayatındaki
iyi bir lider olduğunu ortaya koyuyor... Ayrıca yüksek
kapasiteyi ölçerken, EQ akademik zekanın destekleyicisi
önemine mercek
duygusal zekaya sahip çalışanlar takım çalışmasında
olan yeteneği ifade ediyor. Bunun hayattaki karşılığına
tuttuk....
bakıldığında ise EQ başta empati olmak üzere hem kişisel daha da başarılı oluyor. Bu alanda önemli araştırmalara
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imza atmış Amerikalı kariyer uzmanı Anne Riches tarafından yapılan
bir çalışmada, biri sigorta, biri kozmetik, biri içecek olmak üzere 3
farklı sektörde faaliyet gösteren şirket çalışanlarına verilen duygusal
zeka eğitimi sonrası satış elemanlarının diğer satış elemanlarına göre
çok büyük başarı elde ettiği ortaya çıktı.
Yöneticilere verilen duygusal zeka eğitimi sonrasında ise üretim
yüzde 17 artarken, müşteri şikayetleri yüzde 15’ten yüzde 3’e indirildi. Yine yapılan araştırmalara göre, EQ’su yüksek olan ve müşterinin
kaygılarını anlayabilen bir pazarlama uzmanı satış sürecinde daha
başarılı…
Çalışanları ile iyi ilişkiler kurabilen, onlara kendilerini güvende
hissedecekleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir ortam
sağlayan EQ’su yüksek liderlerin ise daha verimli iş süreçlerine imza
attığı görülüyor.

GELİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Peki, duygusal zeka nasıl geliştirilir? Bu soru artık hem bireyler
için hem de takım çalışmasının öne çıktığı şirketler için hayati öneme
sahip. Kariyer uzmanları bu noktada EQ eğitiminin uzun vadede kişiler
arası iletişim ve etkileşim gerektiren bir süreç olduğuna dikkat çekiyor.
Bu etkileşimdeki temel noktalar ise karşılıklı diyalog ve empati…
Pek çok şirket çalışanların EQ düzeyini yükseltmek için haftada
bir iki seanstan oluşan seminer programı hazırlıyor. Ancak uzmanların
önerisi farklı… Burada öncelikli olarak uzun vadeli ve EQ uzmanlarının birebir gerçekleştireceği görüşmeler öneriliyor. Diğer taraftan,
liderlerin takımlarının işleyişiyle ilgili kurallar ve normlar koyması ve
bunların dürüst bir şekilde uygulanmasının sağlanması hayati önceliklerden. Takım elemanlarından birkaçının değil takımdaki kişilerin
hepsinin birbiriyle iyi ilişkiler içinde olması ve tamamının dürüst olması
büyük önem taşıyor. Böyle bir ortamda takım kendini ilgilendiren
konu ve problemleri ortaya çıkarıp bunları tartışma imkanı bulabilir.

DUYGULARDAN KORMAYIN

Brighton School of Business
and Management tarafından hazırlanan ‘Duygusal Zekâ ve Kariyeriniz’
adlı infografikte yer alan duygusal
zekanın avantajları şöyle:
l Zor durumları başarılı bir
şekilde yönetir.
l Kendini açıkça ifade eder.
l Diğerlerinin saygısını
kazanır.
l Diğer insanları etkiler.
l Diğerlerinden daha kolay
yardım alır.
l Baskı altında sakin kala-

rak çalışabilir.
l Diğer insanlara ya da
durumlara karşı kendi duygusal
tepkilerini bilir.
l Doğru sonuç almak için
doğru sözü nasıl söyleyeceğini bilir.
l Görüşme yaparken kendini
etkili bir şekilde yönetir.
l Görüşme yaparken diğerlerini etkili şekilde yönetir.
l İşleri halletmek için
kendini motive eder.
l Zor durumlarda bile nasıl
pozitif olunacağını bilir.

İŞE ALIMDA EN ÖNEMLİ KRİTER
Geçen yıl Dünya Ekonomik
Forumu tarafından hazırlanan
‘İşlerin Geleceği Raporu’na göre,
yüksek duygusal zeka 2020 yılına
kadar işe alımlardaki en önemli 10
kriter arasında yer alacak. Geçmiş
yıllarda yapılmış araştırmalarda
ise görüşülen toplam 2600 işe
alım müdürü ve insan kaynakları
sorumlusunun yüzde 71’inin işe
alım söz konusu olduğunda EQ’yu
(duygusal zeka) IQ’dan (mantıksal

zeka) daha ön planda tuttuğunu
ortaya koydu.
Yine araştırmaya göre
katılımcıların yüzde 75’ini terfi
için birden çok aday olduğunda
duygusal zekası yüksek olanı terfi
ettirmeyi tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 59’u ise işe başvurularında adayların mantıksal zekası
oldukça yüksek olsa bile duygusal
zekasının düşük çıkması durumunda işe almamayı tercih ediyor.

KARİYER

Bu noktada bireysel düzlemde de EQ gelişimi için uzmanların
bazı önerileri var… İlk etapta sizden yardım isteyen birini yüzüstü
bırakmayın… Kendinizi tanıyın ve kim olduğunuzu öğrenin. Kendi
duygularınızdan ve çevrenizdeki insanların duygularından korkmayın, onları kontrol etmeye çalışın. Kendinizi ve kişisel özelliklerinizi
başkalarına açık tutun. İnsanlar arası iletişimi anlayın. Mümkün
olduğu kadar çok çeşitli olaylar ve problemler üzerinde düşünün ve
bunlara çözümler getirmeye çalışın. Eleştiriye açık olun, bırakın sizi
eleştirsinler. Bundan rahatsızlık duymayın. İnsanlar ile ilgilenmeyi
ihmal etmeyin. İnsanları harekete geçiren akımları, onların hayat
hikayelerini okuyun…

ZOR DURUMLARI
BAŞARILI YÖNETİRLER
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EĞİTİM

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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NİL DEMİRCİLER
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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Havuzdan
gelen tehlike

SAĞLIK

ELA GÖKMEN
Yaz mevsimiyle birlikte havuz sezonu
da açıldı. Günümüzde artık yaz-kış demeden
dört mevsim hizmet veren halka açık havuzlar
var. Ceren de yaz mevsiminde sitelerinin açık
havuzunda kış mevsiminde de kapalı havuzunda yüzmekten büyük keyif alıyor. Ancak
bir sabah karnında şiddetli bir ağrıyla uyandı.
Kendini tuvalete zor attı. Annesi çocuğunun
bu mikrobu nereden kapmış olabileceğini
düşünürken birden ev telefonu çaldı. Arayan
Ceren’in arkadaşı Nil’in annesiydi. Nil de Ceren
gibi ishal olmuştu. İkisinin bir gün önce tüm
günü havuzda geçirdiğini hatırlayan anneleri
bu mikrobun havuzdan gelmiş olabileceğini
konuşurken site yöneticisi Cerenlerin kapısını
çaldı. Site havuzunda yüzenlerin hepsinin
ishale yakalandığını açıkladı... Günümüzde
birçok insan bu tür vakalar yaşamaya başladı.
Çünkü iyi temizlenmeyen havuzlardan ishal
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İnsanların büyük bir kısmı yazın
açık havuzlarda kışın ise kapalı
havuzlarda yüzmenin tadını
çıkarıyor. Ancak havuzlar keyifli
saatler geçirmenin yanı sıra ishal
mikrobundan yüzücü kulağına kadar
pek çok hastalığın da bulaşmasına
neden olabiliyor. Bu hastalıklar ve
korunma yöntemlerini araştırdık...

mikrobundan yüzücü kulağına kadar pek çok
hastalık bulaşabiliyor.
Halka açık yüzme havuzlarında
olması gereken sağlık esasları ve şartlar
hakkında Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliği var.
Bu yönetmeliğe göre havuzdan numuneleri
alması gereken kişinin bile sağlık ve kimya
eğitimi almış olması gerekiyor. Havuz suyunun
yetkili laboratuvarlarda analiz edilmesi de şart.
Fakat Türkiye’de kurallara ne kadar uyulduğu
tartışmalı. Havuzlardan gelebilecek tehlikeler
ve yapılması gerekenler konusunda Yaşam
komplekslerine havuz bakım hizmeti sunan
Astra Yönetim Hizmetleri’nden İzzet Benveniste’den bilgiler aldık...

EN BÜYÜK SORUN İSHAL
Havuzlardan bulaşabilen ishal hastalıkları Crypto denen mikroplardan kaynaklanıyor.
Bu mikroplar dakikalarca veya günlerce
havuzun içinde yaşayabilir ve uzun süre ishal

kalmanıza sebep olabilir. Küçücük bir miktar
mikroplu havuz suyu yutmak mikropların
sizi hasta etmesini sağlayabilir. Bu nedenle
yüzmeden önce duş almak ve havuz suyunu
yutmaktan kaçınılmalı.
Halka açık havuz tesislerinde, devamlı
filtre ve anti enfeksiyon suyu bulaşıcı mikrop
risklerini azaltabilir ama klorun öldürmesi
zaman aldığından risk alınmamalı. Çoğu
havuz tesisi birçok havuz için tek filtre sistemi
kullanır. Bu pek çok havuzdan çeşitli suyun
gelmesine ve potansiyel mikrobun bağlantılı
havuzlara kısa süreli de olsa sıçramasına neden. İshal hastalığı bir kişiden geniş bir havuz
sistemine ya da su parkına aktarılabilir.
Eğer ishal olduysanız ve ishaliniz kanlı
ise, beş gün içinde iyileşmiyorsa, ateş veya döküntü eşlik ediyorsa doktorunuza başvurmanız
öneriliyor. Diğer insanların sağlığını korumalarına yardım etmek için, ishalseniz yüzmeyin.
Terinizi, kirinizi sudan uzak tutun. Suyun içine

küçük veya büyük tuvaletinizi yapmayın.Çocukların bezlerini sık değiştirin.

SICAK KÜVET KIZARIKLIĞI
Kirlenmiş su insanların cildine uzun süreli
değerse, Sıcak Küvet Kızarıklığı (Pseudomonas
Dermatit) veya dermatit denen hastalığa sebep
olabilir. Sıcak Küvet Kızarıklığı mikrobun enfekte
olmasından kaynaklanır. Bu mikrop suda veya
toprakta fazlaca bulunur.
Kızarıklık genelde az temizlik yapılan
küvetlerde ya da spa’larda ortaya çıkar ama aynı
zamanda yeterince bakım yapılmamış bir havuzda
ya da kirli bir gölde yüzdükten birkaç gün sonra
da ortaya çıkabilir. Deride kaşınan noktaların şiş
kızarıklara dönüşmesi, mayolarınızın temas ettiği
alanlarda kötü kızarıklıklar, saç kökü etrafında
oluşmuş kabarcıklar Sıcak Küvet Kızarıklığı’nın
semptomları. Bu hastalık her yaştaki insanı
etkileyebilir. Çoğu kızarıklıklar birkaç gün içinde
medikal yardım almadan düzelir. Ancak, sizin
kızarıklığınızın geçmesi birkaç günden fazla
sürüyorsa bir sağlık uzmanına danışmalısınız.
Sıcak Küvet Kızarıklığı’ndan korunmak
için sudan çıktıktan sonra mayonuzu çıkarın ve
sabunla duş alın.Mayonuzu sudan çıktıktan sonra
temizleyin. Havuz-spa görevlisine suyun dezenfekte edilip edilmediğini sorarak, asit baz değerlerinin günde iki kez kontrol edildiğinden emin olun.
Sıcak su küvetleri ve havuzlar iyi bir dezenfektan
ve asitbaz değer kontrolüne tabi tutuluyorsa,
mikropların bulaşma şansı daha azdır. Sıcak küvet
test şeritleri kullanarak kendi küvetinizin yeterince
dezenfekte olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

YÜZÜCÜ KULAĞI’NA DİKKAT

l Yüzme alanında bulunan herkeste burun tahrişi, öksürük ve hırıltı gibi solunum yolu
semptomları gözlenir. Astım hastalarında astım atakları tetiklenebilir. Gözler kırmızılaşır ve
sızlar. Deri tahriş olur ve kızarır.
l Yüzücüler buhar içinde nefes alırlar veya sisli bir havuza/spa’ya girerlerse zararlı
mikropların solunum yolu enfeksiyonuna yol açma riski vardır. Buna Legionella mikrobu
neden olur. Legionella bir çeşit pneumoniaya sebep olabilen legionellosis diye adlandırılan bir
mikroptur ve daha çok Lejyon hastalığına yol açması ile bilinir.
l Havuz klorin seviyesi biti öldürmez. Kafa bitinin yüzme havuzundan bulaşması fazla
olası değildir. Ancak saç biti havlu paylaşarak veya diğer temasta olduğunuz eşyalarla kişinin
saçından enfekte olabilir. Havuzdaki saç bitinden korumak için havlularınızı ve taraklarınızı ya
da saçla ilgili herhangi bir malzemeyi paylaşmayın.
l MRSA, enfeksiyon olmuş insanlarla temas halinde bulunmanızdan ötürü bulaşabilir.
Deri enfeksiyonunuz varsa suya girmeyin. Sudaki diğer mikroplar yaralarınıza girerek ilave
enfeksiyonlara neden olabilir.
l Kıl kurdu enfeksiyonları çok nadir olarak yüzme havuzlarından bulaşır. Kıl kurdu enfeksiyonları genelde, kurt içeren yumurtalar yüzeyde veya parmaklarda birikmeye sebep olur.
Havuzdaki klorin levelleri kıl kurdu yumurtalarını öldürecek kadar yüksek olmasa da, küçük
miktarda kıl kurdu yumurtası binlerce galon suyun içinde bulunabilir. Havuzun büyüklüğüne
bağlı olarak bu durum enfeksiyon riskini aza indirir.
kızarıklık, şişme şeklinde kendini belli eder.
Enfekte olan kulak kapatıldığında veya baskı
yapıldığında acı duyulur, kulağa irin akar. Tüm
yaş grupları etkilenebildiği gibi, en yaygın
olarak çocuklarda görülür ve oldukça acılı
olabilir. Hastalık suyun kulak kanalında uzun
süre kalması ile oluşabilir. Havuzda bulunan
mikroplar ve diğer su tesis alanlarındakiler
yüzücü kulağının en yaygın sebepleri olurken,
bir insandan diğerine bulaşabilir. Eğer Yüzücü
Kulağı hastalığı kaptığınızı düşünüyorsanız,
bir sağlık uzmanına danışın çünkü antibiyotik
kulak damlası ile tedavi edilebilir.

Yüzücü Kulağı riskini azaltmak için
kulaklarınızı mümkün olduğunca kuru tutun.
Yüzerken kulak tıkacı veya sizi kuru
tutacak yüzme kalıpları kullanın, yüzdükten
veya duş aldıktan sonra hemen kulaklarınızı
havluyla kurulayın.Suyun boşalmasına yardımcı olması için kulak yüzü aşağı bakarken
kulak kepçenizi farklı yönde çekin. Kulağınızda hâlâ su varsa, saç kurutma makinesini
en düşük ayarda kullanarak kulak kanalınızı
kurulayabilirsiniz. Pamuk, kulak temizleyicileri, kalem, parmak dahil hiçbir şeyi kulağınıza
sokmayın...

SAĞLIK

Yüzdükten sonra kulakta biriken kirlenmiş
su nedeniyle kulak enfeksiyonları ortaya çıkabilir.
Bu enfeksiyon, Yüzücü Kulağı (Otitis externa)
olarak bilinir. Enfeksiyon genelde kulağın dış
kanalında belirir ve her yaştan yüzücü için rahatsızlık ile acıya sebep olabilir.
Semptomları genelde yüzdükten sonraki
birkaç gün içinde ortaya çıkar. Kulakta kaşınma,

ÖKSÜRÜK VE TAHRİŞ
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Yaz sıcakları, biyolojik
yapıları nedeniyle
evcil dostlarımızı daha
fazla etkiliyor. Evde
ve plajda alınacak
ufak tedbirlerle
dostlarınızın da yazı
eğlenceli geçirmesini
sağlayabilirsiniz…

Dostlarınızı güneşten
koruma rehberi
DOSTLARIMIZ

UMUT EFE
Yaz sıcakları iyice bastırdı. Tatil sezonunun da açılmasıyla kıyılara akın başlarken,
diğer taraftan da çalışma hayatı devam
ediyor… Büyükşehirler hâlâ kalabalık. Sıcak
havalardan korunmak için ya kapalı ve klimalı
yerlere sığınıyor ya da sık sık duş alıyoruz.
Cildimizi ve yaşam koşullarımızı büyük ölçüde
etkileyen sıcak havalar, patili ve minik dostlarımız üzerinde de etkili. Öyle ki kürk yapıları
ve biyolojik süreçlerinin yarattığı dezavantajlar
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onlar için yaz döneminde çok daha büyük bir
dikkat gerektiriyor…

SOLUNUMA DİKKAT!
İnsanlarda olduğu gibi hayvanların da
derilerinde ter bezleri bulunuyor. Ancak insanlar
sıcağın vücut üzerindeki olumsuz etkisini bir
miktar terleyerek atarken, maalesef evcil
hayvanlar insanlar kadar aktif bir şekilde
terleyip kendi vücut ısılarını ayarlayamıyor.
Evcil hayvanınızın sıcaktan olumsuz etkilenip
etkilenmediğini anlamanın en kolay yolu ‘diline’

bakmak… Çünkü hayvanlar vücut ısılarını daha
çok solunum yolu ve dilleri aracılığı ile ayarlayabiliyor. Örneğin çok sıcak bir havada köpeğinizin
solunumunun büyük ölçüde hızlandığını ağzından da suların damladığını farkedebilirsiniz.

TRAŞA HAYIR DUŞA EVET
Elbette evcil dostlarımız için de sıcaktan
korunmanın birtakım yolları var. Burada ilk akla
gelen uygulama genellikle minik dostları traş
ettirmek oluyor. Ancak uzmanlara göre bu çok
da doğru olmayan bir uygulama. Hayvanların

kürkü, içinde bir hava tabakası barındırıyor ve bu onların güneş
ışınlarından korunmasını sağlıyor. Bu nedenle güneşten daha fazla
etkilenmelerine neden olacağı için yazın traş ettirmek önerilen bir
uygulama değil. Buradaki temel nokta tüylerin birbirine dolaşmamış olması.
Bunun için de tüylerin her gün fırçalanması öneriliyor. Minik
dostlarımızı rahatlatmak için kullanılacak ikinci bir yöntem ise
duş… Uzmanlar hayvanların sıcak havalarda duş almasında herhangi bir sakınca görmüyor. Bu tabi biraz da evcil dostunuzun suyu
ne kadar sevdiğine de bağlı. Köpekler büyük oranda suyu ve duşu
severken, kedilerde ise bu durum farklılık gösterebiliyor. Burada
dikkat edilmesi gereken iki nokta var. Eğer her gün duş aldırılacaksa, cildin kurumasına sebep olacağı için şampuan kullanmamak ve
duştan sonra kulakları iyi korumak…

ASLA ARABADA YALNIZ BIRAKMAYIN..
Yaz sıcaklarında evcil dostlarımız için en tehlikeli şey ise
arabada yalnız kalmaları. Güneşin altında hava olmayan bir
ortamda birkaç dakikalığına bile olsa arabada yalnız bırakmak,
evcil dostlarımız için hayati bir risk anlamını taşıyor…
Gündüz evde yalnız kalan dostlarımız için de bazı riskler söz
konusu. Sıcaktan bunalan hayvanlar içgüdüsel olarak kendini bir
an önce dışarı atmak ister. Bu nedenle evden çıkmadan önce tüm
kapı ve pencerelerin kapalı olduğundan emin olmak gerekiyor.
Özellikle yarım açık bırakılan pencerelere sıkışan kedi ve köpek
hikayeleri nedeni ile burada da önlem alınmalı. Sıcaktan bunalan
minik dostlarımız için evin farklı yerlerine konulacak su kapları ise
hayat kurtarıcı olacaktır. Geniş tabanlı ve devrilmesi zor su kapları
kullanmak, işinizi kolaylaştırabilir. Ayrıca hava sirkülasyonu için üst
camlara havalandırma da takılabilir… Havalandırma yerine klima
kullanacaksanız, klimanın temizliğinin yapılmış olması gerekiyor.
Yönü ise hayvanın üzerine doğru olmalı. Ancak yine de klimanın
hayvanlar üzerinde solunum yolu ve alerjik problemler yaratacağı
unutulmalı.…

5 ALTIN KURAL
l Evcil hayvanınızı güneşin etkin olduğu sabah 11 ve akşam 4 arasında
dışarı çıkarmayın.
l Belirtilen saatler arasında dışarı çıktınızda ise gölgede kalmaya özen
gösterin.
l Dışarıda geçirilecek zamanlarda özellikle traşlı veya kel noktaları
olan dostlarınız için ince bir giysi ayarlayın.
l Evcil dostlarınızın mamasına yüksek antioksidan değeri olan cildini
güneşe karşı koruyacak olan besinler ekleyebilirsiniz.
l Çok sıcak günlerde uzun süre dışarıda kalmanız durumunda evcil
dostunuzu evde bırakın.

OYUN OYNATMAYN

Eğer tatildeyseniz suyu seven ırklar için plaj oldukça
eğlenceli bir aktivite… Plaja giderken, tasma ve uzatma mutlaka
yanınızda olmalı. Ayrıca evcil hayvanlar için dışarıda kullanılabilecek güneş gözlükleri de mevcut. Denize giren evcil hayvanınıza duş
aldırmayı unutmayın. Uzmanlar, köpek derisinin 15 dakika kadar
kızgın güneş altında kalmasının yanık oluşmasına neden olacağına
dikkat çekiyor. Bu noktada traş edilen ya da vücudunda kel noktalar bulunan evcil hayvanlar ince bir kıyafetle dışarı çıkarılmalı.

Kedi ve köpeklerin aşırı sıcak günlerde ve saatlerde oyun benzeri aktivitelerle yorulmaması da hayvan sahiplerine öneriliyor. Özellikle çocukların kedi ve
köpeklerle oynama isteği sıcak havalarda onlar için risk oluşturabiliyor.
Hayvanını evde yalnız bırakmak zorunda olan hayvan sahipleri de onların
gün boyunca yeterli serinlikte kalabildiğinden emin olmalı. Bulundukları ortamı
serin tutmaya özen göstermeli.Dostlarımızın ev içerisinde doğrudan pencerelerden gelebilecek güneş ışığına maruz kalmaması için gerekli tedbirlerin de
alınması unutulmamalı.

DOSTLARIMIZ

PLAJDA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
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Londra’da geçirdiği uzun
yılların ardından Türkiye’de
Çırağan ve Feriye’de
geleneksel Türk mutfağını
yücelten Vedat Başaran, son
olarak Nuruosmaniye’de
bambaşka bir hayali
gerçekleştiriyor... Anadolu’nun
kırsal bölgelerindeki
lezzetleriyle Saray Mutfağı’nı
harmanlayan Başaran,
lezzet tutkunlarına, tarihi bir
yolculuk yaptırıyor...

Saray ve Anadolu’nun
mutfaktaki buluşması

LEZZET

UMUT EFE
Geleneksel bir esnaf lokantasında bulabileceğiniz bir dizi tencere yemeğinin, lüks bir
restoran konsepti içinde usta şeflerin dokunuşu
ile tabağınıza geldiğini hayal edin… Sadece
karnıyarık ve pide değil, Osmanlı Saray mutfaklarında pişen akide şekerinden otlu pilava,
kuzu kuş gömünden çağla aşına kadar saray
ve kırsalın Nuruosmaniye’den dünyaya açılan
kapısı Nar Lokanta… Başında ise şeflerin şefi
olarak bilinen ve mutfak araştırmaları ile Türkiye’de ‘gurme’ kültürünün oluşmasına büyük
katkı sağlayan Vedat Başaran var…
“Bugüne dek yapamadıklarımı yapmak
ve esnaf yemeklerinin lüks bir atmosferde
sunulabileceğini ispat etmek istiyorum” sözleri
ile 2011 yılında bir hayali Nar Lokanta ile gerçeğe dönüştürmüştü, Vedat Başaran… Uzun
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süre Londra’nın ünlü mutfaklarında çalışarak
kariyer basamaklarını tırmandıktan sonra
Türkiye’ye dönmüştü… Vedat Başaran’ı,
Fransız ve İtalyan mutfağının baskın olduğu
bir dönemde, 10 yıla yakın bir süre boyunca
Çırağan Sarayı’nın ünlü Tuğra Restoran’ında

geleneksel ve Osmanlı Saray Kültürü’ne ait
Türk yemeklerini lüks bir sunumla öne çıkarırken tanımıştık. Daha sonra yine yaklaşık 10
yıl boyunca Feriye Lokantası’nda benzer bir
mutfak kültürü ile yoluna devam etti…
Başaran, yaklaşık 6 yıl önce, Sultanahmet’in kalbi kabul edilen ve en iyi zamanlarında 4 milyar dolarlık ticarete imza atan ünlü
patronların, tacirlerin ve sanatçıların mekanı
olarak kabul edilen Nur-u Osmaniye’yi mesken
tuttu. Her gün 50 farklı yemek çeşidinin sunulduğu Nar Lokantası’nda yemekler, Anadolu
kültürüne has ama daha çok kırsal bölgelerde
tüketilen çeşitlerden oluşuyor.
Biz özel bir etkinlikle ‘akide şekeri’nin
yapımına şahitlik etmek üzere gittiğimiz
lokantada, zengin bir kahvaltı sofrası ile güne
başlıyoruz. Genellikle yabancı misafirleri ağırlamak ve Türkiye’nin lezzetlerini göstermek

için tercih edilen mekan, özellikle kahvaltı ve
öğle yemekleri için de arkadaş buluşmalarına
açık… Açık büfe olarak 5’inci katta sunulan
kahvaltıda yöresel tüm peynir çeşitleri ile
Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişen tüm
siyah ve yeşil zeytin çeşitleri mevcut.
Mevsim meyveleri ile birlikte taptaze
kokusu ile domates, salatalık ve farklı yeşil
sebzeler, siz tabağınızı doldurana kadar
iştahınızı açıyor. Hamur işlerinde ise böreğinden pidesine, katmerinden, poğaçasına kadar
tüm çeşitler yine restoranın fırın bölümünde
pişiyor. Tüm reçeller ise eski Anadolu usulü
olan bakır kazanlarda mevsimlik meyvelerin
pişirilmesinin ardından masamıza gelmiş… Ve
tamamı yine lokanta bünyesinde oluşturulan
Nar Gourmet ürünleri.. Bal ve zeytinyağları da
Gourmet markası ile hem lokantada hem de
satın almak üzere farklı perakende noktalarında mevcut…

KUZU ETLİ ÇAĞLA AŞI TARİFİ
Malzemeler: 1 kg. çağla (taze badem), 200 gr.
kuzu eti, kuşbaşı, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 adet
ince kıyılmış soğan, 2 çorba kaşığı tereyağı, yarım su
bardağı yoğurt, 1 adet limonun suyu, 1 çorba kaşığı un,
1 tatlı kaşığı tuz, 1 gr haspir (yerli safran).
Yapılışı: Tencereye 2 çorba kaşığı tereyağını koyun,
kuzu etini kavurmaya başlayın. Etlerin tam pişmesine yakın
ince doğradığınız kuru soğanları ekleyin beraberce soteleyin.
Çağlaları soğuk suda yıkayın, her birini boylamasına ikiye bölüp,
tencereye 2 su bardağı ve tuz ile beraber ekleyin. Çağlalar yumuşamaya başlayana kadar orta ateşte
pişirin. Başka bir kapta yoğurt, un ve limon suyunu çırpın. Yemeğin suyundan da birkaç kaşık ekleyin,
pişmiş çağla yemeğine yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. 2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan
alın. Bir tavaya tereyağını koyun ocakta kızdırın, haspiri de ekledikten sonra çağla yemeğinin içine
döküp karıştırın ve sıcak olarak servis edin.

SARAY USULÜ AÇIK BÜFE
Biz kahvaltımızın ardından yavaş yavaş
geleneksel akide şekerinin yapımını görmek
üzere bir alt kattaki özel hazırlanmış mutfağa
iniyoruz. Ancak siz dilerseniz kahvaltı yerine
tercih edeceğiniz öğle yemeğinde, kurulan
açık büfe zeytinyağlılar ve tencere yemekleri
ile tanıdık lezzetleri yeniden keşfe çıkabilirsiniz. Zeytinyağlı yemekler, soğuk büfenin öne
çıkan lezzetlerini oluştururken, kabak çiçeği
dolması, imam bayıldı, maş piyazı, iç baklalı
enginar ve mevsimsel otlar, zeytinyağı, limon
ve nar ekşisi ile görsel bir şölene imza atıyor.
Ara sıcaklarda haşlama içli köfte, saray mantısı, karides güveç, saray usulü su böreği başı
çekerken, sıcaklarda ise günlük olarak yapılan
etli sarma, kuru fasulye veya kuzu tandır
büfenin baş aktörleri olarak yer alıyor.

Ve biz beklenen anı görmek üzere
akide şekeri tezgahına doğru ilerliyoruz…
Burası Balkanlar’dan Sefarad’a Anadolu’dan

LEZZET

100 YILLIK YÖNTEMLE AKİDE

Girit mutfağına kadar geniş bir coğrafyaya ait
yemek kültürünün araştırıldığı ve seminerlerin
verildiği Yemek Sanatları Merkezi’nin (YSM)
bir bölümü… Uzun bir mermer tezgah ve bir
makinenin yer aldığı bölüm camla kaplı. YSM’de
eski ustalar yeni öğrencilere burada akide
şekeri yapımını öğretiyor. Ancak önce Vedat
Başaran şekerin tarihine ve kullanımına ilişkin
bir açıklama yapıyor. Başaran’ın harita üzerinde

anlattıklarından, bir koruma-saklama biçimi
olarak ortaya çıkan şekerin olmadığı dönemde
insanların fazla kalan ürünlerini pekmez ve bal
içinde koruduğunu öğreniyoruz. O dönemde
kalan fazla bademler ve cevizler bal ve pekmez
içinde tutularak saklanıyormuş. Yani aslında
şeker bir saklama yöntemi… Bu kısa tanıtımdan
sonra, akide yapımı için karamelize hale gelen
şekerin hazır olması ile Başaran ile birlikte
tezgaha geçiyoruz…
174 derecede kaynatılan şeker, karamelize olduktan sonra bozulmaması için ustamız
tarafından mermer taş üstüne dökülüyor.
Burada 80 dereceye ulaşana kadar tezgah
üzerinde soğumaya bırakılıyor. Gereken sıcaklığa
düştüğünde ise 80 dereceye aldırmadan ustamız
nasırlaşmış sinirleri ile şekeri hamur haline
getirerek şekil vermeye başlıyor. Yoğurma işlemi
sırasında ustamız baharatlı ve sakızlı aromaları
eklerken, 100 yıl önce de akidenin bu yöntemle
yapıldığını öğreniyoruz, Vedat Başaran’dan. Bu
sırada şekerin içinde moleküller patlayarak yer
değiştirirken, farklı renklere bürünüyor. Son
olarak badem yağı sürülen karışım uzun şeritler
halinde kesilerek bildiğimiz akide şekerine
dönüşüyor…
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Bahçe gibi balkonlar
Şehirlerde, özellikle
de büyük şehirlerde
günümüzde yeşil
alan bulmak oldukça
güç. Oysa yeşillik ve
çiçekler tüm insanlara
iyi geliyor. Özellikle
de balkon ve
terasların kullanıma
açıldığı yaz aylarında
yapacağınız çiçek
düzenlemeleri ile
balkon ve teraslarınızı
kat bahçesi haline
getirmeniz
mümkün...
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ELA GÖKMEN
Sıcak yaz günlerinde bunalan Hakan, “Keşke
bahçemiz olsaydı” diye geçirdi içinden. Sonra evlerinin
balkonuna çıktı. Bahçede keyif yapmak varken o beton duvarların arasından vızır vızır arabaların geçtiği
yola baktı. Eline kahvesini alıp yemyeşil bir bahçede
keyif yaptığını hayal etti... Ama ne yazık ki birçoğumuzun bahçeli evi bulunmuyor. Ancak bunun için
üzülmek yerine evinizin balkonunu özel bir şekilde
dekore edip, çiçeklerle süsleyerek kendinize keyifli bir
ortam yaratmanız mümkün. Hem de düşük bütçelerle
bunu yapabilirsiniz.
Yapacağınız düzenlemelerle sevdiklerinizle
keyifli çay, kahve sohbetleri yapacağınız bir ortam
yaratıp yazın sıcak günlerinin tadını burada çıkarabilirsiniz. Yapabileceğiniz uygulamalar için küçük
tüyolar hazırladık...
Keyifli bir balkonun olmazsa olmazı çiçeklerdir.
Birbirinden renkli ve güzel çiçeklerle bezenmiş bir

balkon insana keyifli bir bahçede oturuyormuş hissi
verebilir... Balkon ve teraslarınıza farklı bir hava
katmak için yaseminden sakız sardunyaya, küpe
çiçeğine, 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 tercih edilmeli.
Bazı balkonların küçüklüğü de göz önüne
alındığında daha işlevsel ürünler tercih edilebilir. Örneğin askılı ya da duvara monte edilebilen saksılarla
mekanda yer kaplamadan sıcak bir hava yakalanabilir. Duvarlardan sarkan çiçeklerle duvar bahçeler
oluşturabilirsiniz. Böylece balkonunuzda bir bahçede
oturuyormuşsunuz hissi de yaratabilirsiniz....

OTURMA DÜZENİ
Balkonunuzda keyif yapmak için oturma
düzeni de önemli. Rahatlığınız için mobilya seçerken
koltuk mu, masa mı olması gerektiği konusunda karar

veremiyorsanız uzmanlar mekanı nasıl
değerlendireceğinize dikkat etmenizi
öneriyor. Öncelikle balkonunuzda
oturma grubu mu yoksa masa-sandalye mi kullanmak istediğinize karar
vermelisiniz.
Sadece kitap okuyup, çay-kahve
içmeyi planladığınız bir balkon hayal
ediyorsanız oturma grubu seçmeniz
yerinde olacaktır. Çünkü oturma grubunun minderlerinin içine gömülüp kısa
şekerlemeler de yapabilirsiniz.
Balkonunuz oturma grubu için
küçük bir balkonsa daha küçük bir
masa ve az yer kaplayan sandalyeler
seçerek uygun oturum alanı oluşturabilirsiniz.

SALLANMANIN KEYFİ

Balkon ve bahçe mobilyasında bu yılın
trend renkleri; beyaz, kum beji, gri ve mavinin
tonları oluyor. Mekanlarda tanımlayıcı mobilyalar önem kazanıyor. Mobilya deyince artık
sadece ahşaptan üretilenler akla gelmiyor.
Akrilik ve türevi gibi diğer birçok malzemenin de
kullanıldığı dekoratif modeller ön plana çıkıyor.
Açık renk trendi bahçe ve balkon mobilyalarında da artık yoğun olarak tercih ediliyor.
Ancak koyu renk sevenler için de sezonda seçenekler var. Mobilyanın ergonomik olması, rahat

kullanılması da seçim yapılırken dikkat edilmesi
gereken diğer unsurlar arasında sıralanıyor.
Balkonunuzda var olan oturma gruplarında küçük dokunuşlar yaparak büyük değişimler
yaratmak mümkün. Düz ya da birbirinden
farklı desenli kumaşları seçerek balkonunuzun
dekorasyonuna hareketlilik getirilebilir. Canlı
renklerin yanı sıra krem ve kahve tonlarının
ağırlıklı olarak kullanıldığı kumaşlarla ister
tek renk olarak, ister değişik renk kombinler
yaparak daha keyifli ortamlar oluşturabilirsiniz.

HANGİ MALZEME SEÇİLMELİ?
Balkonlarınızda ve özellikle doğayla iç içe
olan bahçelerinizde şık ve rahat bir ortam yaratmak
için tik ağacından ya da plastik ‘rattan’ ürünlerden
oluşan yemek grupları ya da oturma grupları tercih
edebilirsiniz. Tik ağacı ürünler zaman zaman cilalanmak istediği için plastik ‘rattan’ tercih etmek daha
pratik bir kullanım sağlıyor. Çünkü bu malzemeleri
tozlandıklarında yıkamak mümkün. Ayrıca güneşten
ya da yağmurdan korumak da gerekmiyor...
Çay saatlerinin geçirileceği oturma gruplarında
ve yemek yerken kullanılabilecek masa-sandalye
takımlarında seçeceğiniz döşemelikler kolay temizlenebilir, kir tutmayan, su itici kumaşlardan oluşmalı.

EVİM EVİM

Günümüzde geniş balkonlarda
ve bahçelerde koltuklu salıncaklar
vazgeçilmez bir dekorasyon malzemesi
oldu. Her bütçeye uygun salıncak
bulmak mümkün. Demirinden ahşabına kadar da farklı malzemelerden
yapılmış salıncaklar mekanlara sıcaklık
katmanın yanı sıra keyifli anlar geçirmeyi de sağlamalarıyla tercih ediliyor.
Uygun bir salıncak seçerek hem
keyifli vakit geçirebilir hem de yorgun
olduğunuz anlarda uzanıp şekerleme
yapabilirsiniz.
Mekanlara renk katmada
önemli bir yere sahip olan aksesuarlar
bahçe ve balkon dekorasyonunda da
öne çıkıyor. Burada renkli yastıklar,
mumlar, mumluklar, mozaik lambalar
ile daha keyifli hava sağlamanız
mümkün. Kandil şeklindeki mumluklar
ile hem dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Bu mumları seçerek
balkon ve bahçenize sıcaklık katıp
mumlarınızın da rüzgarda sönmesini
engelleyebilirsiniz.

TREND RENKLERE YER AÇIN
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Deniz ve tarihin
kucaklaşması
Hırvatistan’ın tarihi ve
deniziyle öne çıkan şirin
şehri, Dubrovnik. Türklerin
yaz destinasyonları arasında
başlarda yer alıyor.
Ortaçağ’dan kalma bir
sığınak adeta. Şehrin kalbi
surlarla çevrili bölümde
atıyor. Adriyatik’in incisi
adaları görmeye değer. Deniz
mahsulleri, şarabı ve yerli
içkisi rakıjayla ziyaretçilerine
çok şey vaat ediyor. Deniz
ve tarihin kucaklaştığı minik
şehre buyurun...
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GAYE DELEN
Eski şehir sokaklarında kayboluyorum...
Tarihin tüm gizemini sunan taş binalar, ara
sokaklar, daracık merdivenler ve gecenin
büyüsü... Adriyatik Denizi sahilinde sevimli
bir şehir Dubrovnik. Hırvatistan’ın tatil beldesi.
Şehri geliş saatimiz nedeniyle ilk olarak gece
yaşamaya başlıyoruz. Küçük, sevimli, deniz ve
tarihin kucaklaştığı harika şehirlerden. Tam bir
yaz destinasyonu. Unesco Dünya Miras Listesi’nde ‘Adriyatik İncisi’ olarak yer alan şirin mi
şirin bir şehir. Neden daha önce gitmedim diye
hayıflanıyorum... Tabii ki asıl hevesimi gündüze
bırakıyorum.
Dubrovnik eski Latince adıyla Ragusa.
Hırvatların ülkesi anlamına geliyor. Bir dönem
İtalyanların ve bir dönemde Osmanlı’nın kontro-

lünde kalmış. 400 yıl sürmüş Osmanlı kontrolü.
Daha sonra Avusturya hakimiyeti. 1991’de ise
Hırvatlar, Yugoslavya’dan ayrılmış. Şu anda ise
bir AB ülkesi. Ortaçağ’da liman ticareti merkezi
olarak kurulmuş, Dubrovnik. O dönemlerde en
yoğun limanlardan biriymiş. Venedik’e rakip
olacak kadar ticaret hacmine ulaşmış. 15 ve
16’ıncı yüzyılda ise Hırvat dili ve edebiyatının,
şairin, oyun yazarının, ressam ve bilim adamının
toplandığı bir kültür başkenti halini almış. Pek
çok kilise, manastır ve mimari yapıya sahip.
1991’deki Sırp saldırılarından da nasibini almış.
Sırpların hasar verdiği yerler yeniden yapılsa da
bazı binalardaki kurşun izleri bilerek bırakılmış.
Şehrin 40 binin üzerinde olan nüfusu yazın
dört beş katına çıkıyor... Bu kadar tarih yeter
diyoruz.
Neyse ki otelimiz deniz kenarında. Sıfır

deniz manzarası bütün yol yorgunluğunu
unutturuyor. Sabah kahvaltıdan sonra ilk
iş denizin çağrısına cevap vermek oluyor.
Şehrin en güzel plajlarının yer aldığı
mükemmel bir noktadayız. Bir saatlik
deniz molası keyfimi iyice yerine getiriyor.
Hırvatistan’ın gözde tatil beldesi Dubrovnik’le gerçekten tanışıyorum.

ESKİ DOKUYU KEŞİF
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Dubrovnik sadece deniz demek
değil. Akşamdan kalan tarihi dokuyu
keşfetme merakım sürüyor. Tarihi yaşamak
için kale duvarlarından giriyoruz. Yayalara
ayrılan taş binaların arasında tarih ziyafetine devam. Daracık sokaklar ve geçmiş
çağların gizemi. Dubrovnik ilk bakışta eski
bir Ortaçağ şehri hissi veriyor.
Turistlerin akın akın gittiği özellikle
eski şehir bölümü zaman kavramımı alt
üst ediyor. Modern kıyafetleriyle turistler
de olmasa kendinizi tarihin en gizemli
dönemlerinde hissetmeniz içten bile değil.
Tarihi surların çevrelediği eski şehir ve buradaki Stradun Caddesi (Placa) keşfetmeye
değer. Caddenin her iki yanında uzanan
taş binalar ilgi çekici. Akşam yemeği öncesi
caddeyi hızlıca turluyoruz. Şehirde en görkemli yapı yüksek ve aşılmaz surlara sahip
görünen kalesi. Adeta bir çekim merkezi.
Surlara tırmanmak ve şehri tepeden görme
isteğimi bir sonraki güne bırakıyorum.
Tarihi devasa kiliseler, çeşmeler, saraylar ve kalabalık caddeleriyle şehir tam
hayallerimdeki gibi çıkıyor. Akşam yemeği
için restoranımıza varıyoruz. Dubrovnik’te
tabii ki balık yemek gerekiyor. Tavsiyeye
uyuyoruz. Kocaman bir deniz kabuklusu
tabağı geliyor. Kerevitten ıstakoza her şey
var. Ançüez kızartma, sardunya ve istiridye. Enfes Hırvat şaraplarını yudumlarken
mutlaka dönerken almalıyım diyorum.
Rakija ise yerel içkileri, tadı oldukça sert
geliyor bana. Dubrovnik, sanat ve eğlence-
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yi bir arada sunuyor. Gece hayatı da bir hayli renkli. Hemingway, Troubadour,
Karaka Arsenal barları eğlenmek isteyenlerin durağı oluyor.
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SUR GEZİSİ
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Şehirdeki ikinci günümüzde sabah denize girip, şehri keşfe devam
ediyoruz. Rotamızı eski şehre çeviriyoruz yeniden. Eski şehir gündüz gözüyle
başka güzel. Surların içinde Ortaçağ’dan kalma bir mabet. Şehrin adeta kalbi
burası. Taş binalar, meydanlar, güvercinler. Hareketli kalabalık mıknatıs
misali içine çekiyor bizi. Ana caddenin yan sokaklarına dalıyoruz. Daha az
bilinen gizemli sokaklar ve meydanlar bizi bayağı uzağa götürüyor. Eski
şehrin içinde bulunan surları gezmek 8-10 Euro arasında. Surlardan görünen
manzara sıcağın alnında emeğimize ve verdiğimizi paraya değiyor. 25 metre
yüksekliğinde ve 6 metre kalınlığına ulaşabilen ve 16 burcu olan surlar hem
deniz hem de şehir için şahane bir manzara sunuyor. Sağda Adriyatik’in
serin sularında yol alan tekneler, solda ise kırmızı kiremitli çatılar ve Ortaçağ
havası veren manzaraya bakakalıyoruz.
Sur gezisinin ardından sıcak nedeniyle herkesin yaptığı gibi biz de
çeşmelere yöneliyoruz. En ilginci ve en büyüğü Onofrio çeşmesini inceliyoruz.
Çeşmenin karşında Fransisken Manastırı yer alıyor. Manastırın en önemli
özelliği Avrupa’nın en eski eczanesi olarak adlandırılan bir ilaç laboratuvarının bulunması. Daha sonra Ortaçağ yapılarının gölgesinde dinlenme şansı
buluyoruz. Eski şehrin bulunduğu Stradun Caddesi’nde yılların eskitemediği

TEKNEYLE DALMAÇYA KIYILARI
Dubrovnik’teki üçüncü günümüzü
adalara ayırıyoruz. Tekne turuyla ver elini
adalar. Adriyatik Denizi’ndeki irili ufaklı
binlerce adayı yakından görebilmek isteğiyle

BUNLARI
YAPMADAN
DÖNMEYİN
l Kale surlarının içinde kalan eski şehri
mutlaka gezin
l Surlara çıkıp yürümek ve manzara izlemek
l Fransisken manastırı ve eski eczane
l Saat kulesi ve saray
l Ada turuna çıkın
l Hırvat şarapları ve yerel içkisi rakıjayı
deneyin
l Peynirleri ve deniz ürünleri denemeye değer
l Hemingway, Troubadour, Karaka Arsenal
barlarda gece hayatına tanıklık edin
l Deniz ürününden sıkılanlar mutlaka kuzu
çevirmeyi denemeli

GEZİ-DÜNYA

saat kulesi, çeşme, manastır ve saray gibi
en önemli tarihi eserler birbiri ardına
sıralanıyor. Şehir, dik ve kıvrımlı caddeleriyle
yüzlerce yıllardır olduğu gibi labirent şeklini
koruyor. Tarih ziyafeti sonrasında günün
yorgunluğuyla otelimize geri dönüyoruz.

bir tur şirketiyle anlaşıyoruz. Bunun için en
doğru adres olan limandayız. Yeni maceralara açılma hissiyle teknedeyiz. Üç adalar
turu... Tur tekneleri bir an Antalya’daymış
hissi uyandırıyor. Gümbür gümbür çalan
müzik eşliğinde şehrin surları yavaş yavaş
görünmez oluyor. Kıyıdan artık uzağız.
Dalmaçya kıyılarını ölümsüzleştirmek istercesine fotoğraf makinesini hiç bırakmıyorum.
Benim gibi olan insan sayısının fazlalığı
deklanşör seslerini birbirine karıştırıyor. Küçük adacıkları birer birer dolaşıyoruz. Denize
girme şansı da var. Önce Lopud, sonra Sipan
en son Kolacep. Üç adayı da keşfedip nefis
balık ve şaraplarla güzel bir günü geride
bırakıyoruz. 375 kilometrelik Dalmaçya
kıyılarının bir kısmını bile görmek yetiyor.
Kıyıda 1.700 civarında ada ya da adacık
bulunuyormuş. Tekne geri dönüşe geçerken
tura katıldığımıza çok memnun kalıyoruz....
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Beş dakikada Beşiktaş!
İstanbul’un en kişilikli
semtlerinden biridir. Tarihi ve
doğal güzellikleriyle Osmanlı
döneminden günümüze her
dönem kültürün, eğlencenin
ve sanatın merkezi olmayı
başardı. Gelenleri büyüleyen
bir havası vardır. Evet
burası Beşiktaş. İstabul’un
en güzide yerlerinden. Ve
tabii ki Beşiktaş taraftarının
mabedi... Yıldız, Dolmabahçe
ve Çırağan saraylarıyla da
tarihe ayna tutar. Neredeyse
yolumuzun her gün düştüğü
Beşiktaş’ı bir de gezi yazısı
olarak ele aldık. Haydi beş
dakikada Beşiktaş....
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NİL DEMİRCİLER
İskelesi, meydanı, Dolmabahçe, Çırağan,
Yıldız sarayları, Ihlamur Kasrı, tarihi, balıkçıları,
yokuşları ve tabii ki taraftarı... İstanbul’un en
kişilikli semtlerinden olan Beşiktaş denince ilk
akla bunlar gelir...
O, adeta İstanbul’un kültür, sanat ve
eğitim başkenti. Ortaköy, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Bebek semtleriyle birlikte Boğaziçi’nin en
değerli bölgelerinden biri. İstanbul’u en güzel
şekilde gözlemleyebileceğiniz ve sıcak halkının
birbiriyle kaynaştığı bir semt olarak insana huzur
verir... Ve tabii ki ulaşım için çok önemli bir
kavşak olmasıyla herkesin yolunun düştüğü bir
semttir. Özellikle de Anadolu Yakası’ndan Avrupa
Yakası’na geçişin mihenk noktasıdır. Bu nedenle
‘beş dakikada Beşiktaş’ deyimiyle tanınır....
Bu semtin yılın her döneminde havasını
solumaktan müthiş keyif alırım. Üsküdar,
Kadıköy ve Boğaz’ın çeşitli semtlerine kalkan vapurları ve deniz motorları ile Beşiktaş
vazgeçilmezler arasındaki yerini alır. Osmanlı

dönemi İstanbul’unun simgelerinden Dolmabahçe, Yıldız, Çırağan sarayları ve Ihlamur
Kasrı ile tarih, kültür ve sanatı içinde barındırır.
Beşiktaş’a deniz yolu ve karayolu ile ulaşılabilir.
Kabataş’tan geçen tüm belediye otobüsleri
Beşiktaş’tan da geçer. Taksim, Mecidiyeköy
gibi merkezi yerlerden direkt olarak Beşiktaş’a
belediye otobüsleri bulunurken, Taksim’den ve
Sarıyer’den dolmuş ve minibüs ile ulaşılabilir bu
güzide semte. Üsküdar ve Kadıköy’den vapurun
yanı sıra Üsküdar’dan 24 saat çalışan teknelerle
de Beşiktaş’a varmak mümkün.

SAHİL VE ÇARŞI KEYFİ
Beşiktaş’ta yapılabilecek en güzel
aktiviteler arasında denizi izlemek geliyor. İster
sahildeki kafelerde oturup çay veya kahvenizi
yudumlayarak, ister sahilde banklarda oturarak
İstanbul Boğazı’nı ve semtin sıcak yaşamını
seyredebilirsiniz. Beşiktaş’ın kalbi Beşiktaş
Çarşısı ve Beşiktaş Meydanı’dır. Beşiktaş Çarşısı,
semtin balık pazarı, balık restoranları ve alışveriş
mekanları ile çevrilidir.

Beşiktaş Çarşısı, Beşiktaş Balıkçısı,
bakkalı, lokantası, muhallebicisi, marka mağazaları, dükkânları, meyhanesi, kaymakçısı,
kuruyemişçisi, zerzevatçısı, kafeleri, restoranları, yeme içme imkanları ve daha nice güzellikleriyle İstanbul’da yaşamın aktığı önemli çarşı
bölgelerinden birisidir. Aynı zamanda meşhur
Beşiktaş taraftar grubunun da merkezidir.
Beşiktaş Meydanı, aynı zamanda Barbaros Meydanı olarak da adlandırılır. Beşiktaş
semtinin kalabalık ve canlı yerlerinden birisidir.
Meşhur Deniz Müzesi ve Barbaros Hayrettin Paşa’nın türbesi de buradadır. İstanbul Boğazı’na
nazır her daim dinlence ve eğlence mekanlarıyla çevrili meydanda vakit geçirmek son derece
zevkli oluyor.

Beşiktaş’tan Kabataş tarafına doğru ise
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile sonrasında
Dolmabahçe Sarayı, Ortaköy tarafında doğru
ise Çırağan Sarayı yer alıyor. Buraları da semtin
en önemli tarihi ve kültürel yerleri arasında.
Semtte gezip görülebilecek diğer önemli
yerler ve yapılabilecek aktiviteler arasında
yenilenmiş ve restore edilmiş haliyle görülmeye
değer Deniz Müzesi bulunuyor. Diğer aktivi-
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TARİHİ DOKU

teler ise, Beşiktaş’ın canlı arka sokakları ve
Ihlamurdere caddesinde yürümek ve sonundaki
Ihlamur Kasrı’nı görmek, Barbaros Bulvarı’nın
hemen alt tarafındaki Şeyh Zafir Külliyesi’ni
görmek olarak sıralanabilir.
Barbaros Bulvarı’nın üst tarafında yer
alan Yıldız Sarayı ve Yıldız Parkı’nı gezip
görmek de Beşiktaş turunun en önemli adımları
oluyor.
Deniz kenarında yer alan Deniz Müzesi,
31 Ağustos 1897’de Tersane-i Amire içindeki
Mayın Müfreze Komutanlığı’na ait binada
dünyanın nadir örneklerinden biri olarak Müze
ve Kütüphane İdaresi adıyla kuruldu. 1914’te
bilimsel anlamda müze yeniden düzenlendi.
Ali Sami Boyar 1917’de Türk gemilerinin
tam ve yarım modellerinin yapılması için ‘Gemi
model atölyesi’ ve mankenlerin yapıldığı ‘Mulaj
(döküm)-manken Atölyesi kurulup müzenin

bugünkü halini almasına temel oluşturuldu.
1933’te Kasımpaşa’daki Nakkaşhane binasına
taşınan Deniz Müzesi, bu defa da Bahriye
Müzesi Müdürlüğü adıyla açıldı. II. Dünya
Savaşı’nda ise olası tahribattan korumak üzere
Ankara, İzmit ve Niğde’ye aktarıldı. 1946
yılında müzenin tekrar İstanbul’da kurulmasına
karar verilerek önce bugünkü Kuzey Deniz
Saha Komutanlığı binasına depolanmış, sonra
da Dolmabahçe Camii Hünkar Mahfeli’ne
taşındı.1948 sonunda Preveze Deniz Zaferi’nin 410. yıldönümü sırasında Deniz Müzesi
ve Arşivi Müdürlüğü adıyla ziyarete açıldı.
1956’da Dolmabahçe yolunun genişletilmesi
çalışmaları sırasında müzenin müştemilatından
olan garaj ve kayıkhane binası istimlak edilmiş,
burada bulunan arşiv ve belgeler Dolmabahçe
Sarayı’nın kuzey kısmında bulunan (bugünkü
Deniz Tarih Arşivi binası) Arabacılar Dairesi’ne
taşındı. Son olarak 27 Eylül 1961 yılında, Beşiktaş semtinin İskele Meydanı’nda Türk Amirali
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’nın
anıtı ve türbesi yanında, bugünkü bulunduğu
yere taşındı. Türkiye’nin denizcilik alanında en
büyük ve içerdiği koleksiyon çeşitliliği açısından
dünyanın sayılı müzelerinden biri olarak
varlığını sürdürüyor.
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Beşiktaş Dolmabahçe’de bulunan
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin binası
19. yüzyıldan bu yana gelişim gösteren Batılı
anlamdaki resim ve heykel sanatının görülebilmesi ve orijinal eserlerin toplu olarak tek bir
yerde sergilenebilmesi için Atatürk tarafından,
Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’nin Güzel
Sanatlar Akademisi’ne (bugünkü Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi) tahsis edilmiş.
Türkiye’nin ilk resim ve heykel müzesi
olan müze, 20 Eylül 1937’de Atatürk’ün
de katıldığı bir törenle açıldı. 19. yüzyıl ile
20.yüzyılın ilk yarısına ait çalışmalar ile beraber
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonuna
10 bin 140 resim ve 651 heykel eklendi. Ayrıca
koleksiyonda 10 ikon, 107 seramik ve 79 hat
eser yer almakta.

Boğaziçi’ne egemen bir konumda 500 bin m2
lik bir alanı kaplayan Yıldız, yerleşim tarihi
Bizans dönemine dek inen bir koruluktur.
Sultan I. Ahmed Dönemi’nde (1603-1617)
padişahın Has Bahçeleri arasına katıldı. Sultan
IV. Murad (1623-1640) ve III. Selim (17891807) dönemlerinde de ilgi gören bu çevre;
III. Selim’in, annesi Mihrişah Valide Sultan için
‘Yıldız’ adıyla yaptırdığı bir köşkten dolayı bu
ad ile anılmaya başlandı. Sultan II. Mahmud
(1808-1839), Sultan Abdülmecid (1839-1861)
ve Sultan Abdülaziz (1861-1876) dönemlerinde
eklenen köşk ve kasırlarla gelişen buradaki
yapılar topluluğu; Sultan Abdülhamid Dönemi’nde (1876-1909) yapılan binalarla Yıldız
Sarayı adını alarak, İmparatorluğun Eski Saray,
Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı’ndan
sonra dördüncü yönetim merkezi oldu. Yıldız Sarayı’nın bir parçası olan ve adını Fransızca ‘dağ
evi’ anlamına gelen ‘chalet’ sözcüğünden alan
Şale Köşkü, 19. yüzyıl Osmanlı mimarlığının en
ilgi çekici yapılarından biridir.

YILDIZ PARKI
Yıldız Parkı ve Korusu, Beşiktaş’ın Yıldız
tarafında bulunur. Sultan III. Selim tarafından
annesinin anısına yaptırılan Yıldız Parkı, günümüzde İstanbul’unpopüler parklarından biri.
Güzel bahçeleri, ağaçları, havuzları ve dinlenme
yerleri ile dikkat çeken parktaki bazı ağaçlar
400 yıllıktır. Yıldız Parkı, bahçeleri, köşkleri,
cafe ve restoranları ile ziyaretçilerine keyifli
saatler geçirtiyor.

lan olarak bilinen bu alan, Sultan I. Abdülhamid
(1774-1789) ve Sultan lll. Selim (1789-1807)
dönemlerinde de ilgi çekmiştir. Sultan Abdülmecid’in (1839-1861) Osmanlı tahtına geçmesiyle
birlikte yeni yapılaşmalara gidilmiş, Beşiktaş’ta
Dolmabahçe Sarayı, Küçüksu’da Küçüksu Kasrı
ve Ihlamur Mesiresi’nin bulunduğu bu alanda
da Ihlamur Kasırları’nın yapımına başlanmıştır.
Sultan Abdülmecid Ihlamur Mesiresi’ne bugünkü
kasırları yaptırmadan önce de sık sık gelir,
buradaki sade ve küçük bağ evinde dinlenir
kimi konukların, bu arada ünlü Fransız ozanı
Lamartine’i burada kabul ederek görüşürdü.
Yüksek çevre duvarlarının sınırlandırdığı 24 bin 724 m2 ağaçlıklı bir alan içindeki
Nikoğos Balyan’ın yaptığı bu iki yapı, yapıldıktan 1849-1855 yıllarından bu yana kimi
zaman Nüzhetiye kimi zaman da Ihlamur
Kasırlar adıyla anılmıştır. Törenler için düşünülen ve kullanılan Merasim Köşkü, ilginç ve
hareketli kabartmalar ve ön cephesindeki Barok
merdiveniyle çarpıcı bir mimarlığa sahiptir. İç
süslemelerinde, Osmanlı sanatında 19. yüzyılda
tercih edilen motifler ve kalem işleri kullanılmış,
Avrupa’nın çeşitli üsluplarındaki mobilyalar
ve döşeme unsurlarıyla belirli bir bütünlük
sağlanmıştır.

IHLAMUR KASRI
YILDIZ SARAYI
19.yüzyıla ait köşkleri, villaları ve
olağanüstü güzel bahçeleriyle Yıldız Sarayı Beşiktaş’ın sırtlarında Yıldız’da yer alıyor. İstanbul
sarayları arasında önemli bir yere sahip olan
saray, kendine has yapısı ve muhteşem doğası
ile görülmeye değer.
Beşiktaş, Ortaköy ve Balmumcu arasında,
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İstanbul’un güzel köşklerinden biri olan
Ihlamur Kasrı, Beşiktaş, Yıldız ve Nişantaşı
arasında kalan Ihlamur vadisinde yer alıyor.
18. yüzyıl tersane eminlerinden Hacı Hüseyin
Ağa’ya ait olan ve bu yüzden Hacı Hüseyin
Bağlan adıyla tanınan bir mesire yeri olduğu biliniyor. Sultan III. Ahmed döneminde padişaha
ait bir hasbahçeye dönüştürülmesine karşın, 19.
yüzyılın ikinci yansına kadar Hacı Hüseyin Bağ-

DOLMABAHÇE SARAYI
Kabataş-Beşiktaş arasında bulunan
Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı gibi en
çok ziyaret edilen yerler arasında başı çekiyor.
Boğaziçi kıyısında görkemli mimari yapısı ve
sergi salonları ile İstanbul’da mutlaka görülmesi

‘İSTANBUL’DA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP’
İstanbul’un Beşiktaş
Genç ve öğrenci nüfusun
ilçesinde İSMMMO kayıtlı ruhsatlı
çoğunlukta olması nedeniyle
bağımsız ofis olarak çalışan 320
esnafı, restaurant ve barları ile lüks
meslek mensubu var. Ayrıca
eğlence mekanları ve beş yıldızlı
denetim şirketlerinde ya da
otelleri ile Beşiktaş’ın önemli bir
ticari şirketlerde çalışan veya
yere sahip olduğuna dikkat çeken
gayrıfaal durumda olan bağımlı
Bolgün, “Beşiktaş’ta bulunan
meslek mensubu sayısı ise 1.850
bağımsız denetim şirketleri de ekoYılmaz Bolgün
civarında.
nomik olarak hizmet sektöründe
İSMMMO Beşiktaş Temsilcisi
faaliyet alanları ile önemli bir yere
Yılmaz Bolgün, komite çalışmaları ile başlayan, sahipler. Beşiktaş’ta mesleğini sürdüren meslek
temsilci yardımcılığı ile devam eden, ardından
mensuplarının büyük çoğunluğunun Çorlu’dan
İSMMMO Beşiktaş İlçe Temsilciliği şekline evrilen Gebze’ye kadar, İstanbul’un neredeyse her
görevini 2010 yılından bu yana severek ve
ilçesinden küçük ve orta ölçekli tüm sektörleristeyerek sürdürdüğünü söylüyor.
den müşterisi bulunuyor” diyor.

ÇIRAĞAN SARAYI
İstanbul’un önemli yapılarından biri olan Çırağan Sarayı’nın
bulunduğu alan, Boğaziçi’nde bağ ve bahçelerinin güzellikleriyle tanınmış
ve her dönemde padişahların, hanım sultanların, sadrazamların ilgi odağı
olmuştur. Çırağan, Sultan III. Ahmed dönemiyle birlikte, İstanbul’da
yaygınlaşan eğlence âlemlerinin en gözde mekanlarından biri olmuş.
XVIII. yüzyıl başlarından itibaren yaklaşık iki yüzyıl boyunca isminden
sıkça bahsedilen ve birbiri ardına inşa edilen yapılar topluluğu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Lâle Devri’nin önde gelen devlet adamlarından
Nevşehirli İbrahim Paşa, III. Ahmed’in kızı Fatma Sultan ile evlendiğinde,
Kaya Sultan Yalısı’nın bulunduğu alanda yeni bir yalı yaptırır. 1719’da tamamlanan yapı Marmara Adası’nın en nadide mermerleri ile süslenmişti.
İnşa çalışmaları sona ermesi üzerine Sultan III. Ahmed’in de katılımıyla sık
sık gerçekleştirilen ziyafetler, düzenlenen eğlenceler ve geceleri yapılan
Çerağan Safaları nedeniyle yapı Çerağan Yalısı adıyla anılmağa başlanır.

GEZİ-İSTANBUL

gereken yerler arasındadır. 17. yüzyıla kadar
Boğaziçi’nin koylarından biri olan bu yörenin Altın
Yapağı’yı aramaya çıkan Argonotların efsanevi gemisi Argos’un demirlediği, Fatih Sultan Mehmed’in
İstanbul’u fethi sırasında Haliç’e indirmek üzere
gemilerini karaya çıkardığı yer olduğu ileri sürülür.
Osmanlı’da kaptan paşaların donanmayı
demirledikleri, geleneksel denizcilik törenlerinin
yapıldığı doğal bir liman görünümünde olan bu
koy 17. yüzyıldan başlayarak dönem dönem
doldurulup Dolmabahçe adıyla padişahların
Boğaziçi’ndeki has bahçelerinden biri konumuna
getirilmiş. Tarihsel süreç içinde yaptırılan köşk ve kasırlarla donatılan
Dolmabahçe zamanla Beşiktaş Sahil Sarayı adıyla anılan bir saray görünümü kazanmış. Beşiktaş Sahil Sarayı, Sultan Abdülmecid Dönemi’nde
(1839-1861) ahşap ve kullanışsız bulunarak 1843 yılından başlayarak
yıktırılmış ve aynı yerde günümüze dek gelen Dolmabahçe Sarayı’nın
temelleri atılmış.
Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün İstanbul’da
bulunduğu dönemlerde kullandığı çalışma ve yatak odaları da Dolmabahçe Sarayı Harem bölümünde yer almaktadır. Dolmabahçe Sarayı’nın
selamlık bölümünden sonra Harem bölümü de restore edilmiş ve ziyarete
açılmış durumda. Osmanlı sultanlarının günlük yaşamlarında kullandıkları değerli porselenler, gümüşler, ve diğer kıymetli küçük objeler Saray’ın
Selamlık gezisinde görülebilen iki Değerli Eşyalar Sergi Salonu’nda müze
içinde müze anlayışıyla düzenlenen vitrinlerde sergileniyor.

1994 yılından bu yana da mesleğini
sürdüren Yılmaz Bolgün, şu bilgileri veriyor:
“Beşiktaş, İstanbul’un çağdaş, demokrat,
sosyal, ekonomik ve kültürel bakımdan, tarihi
dokusu ile dinlerin kaynaştığı, yaşanabilir
özelliklere sahip nadir ilçelerindendir. Konum
itibariyle boğaza hakim olmasıyla, ulaşımı rahat
olan, kara ve deniz toplu taşıma araçları ile
tüm İstanbul’da oturanların uğrak yerlerinden
kozmopolit bir ilçedir. Bilindiği gibi Beşiktaş’ta
6 adet üniversite bulunmaktadır. Anlaşılacağı
üzere tam bir öğrenci yerleşkesidir. Ayrıca Siyah
Beyaz renklere tutkun, gerektiğinde toplumsal
tepkileri ile gündem yaratan Çarşı Grubu’nu
anmadan geçemeyiz.”
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Diplomasiye sanat penceresinden bakış
Osmanlı, erken dönemlerinden itibaren
Avrupa devletleriyle yoğun ilişkiler kurmuş,
Batılılar için kimi zaman korkuyla karışık bir
merakla yanıbaşlarındaki bu büyük askeri
gücün ve siyasi otoritenin kaynağı olan devleti
daha yakından tanıma ve anlama çabası politik
bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Farklı kültürlerin bu karşılaşması kuşkusuz en kalıcı ürünlerini sanat alanında vermiştir. Suna ve İnan
Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan
yapılan bu seçki bizleri sanatın rehberliğinde
diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında gezdirirken ilgi çekici kişiliklerle tanıştırıyor. Elçiler

ve ressamlar, resimlerin sessiz
ama bir o kadar da zengin ve
renkli diliyle bizlerle konuşmaya; raporlarını, mektuplarını
sunmaya, kendi çağlarını, dünya
görüşlerini, gezip gördüklerini,
katıldıkları törenleri anlatmaya
devam ediyorlar. Onların bu
olağanüstü öykülerini dinlerken
kaybolmuş bir çağın güzellikleri
kadar görkemine de kapılmamak elde değil...
Sergi, Pera Müzesi’nde meraklılarıyla buluşmayı
bekliyor..

K Ü LT Ü R S A N AT

Modern Türk sanatına bir sentez
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde açılan
“Selim Turan. Tez-Antitez-Sentez” sergisi, sanatçının İstanbul
Üniversitesi Koleksiyonu’nda
yer alan çalışmalarından yola
çıkarak, modern Türk sanatının
2. Dünya Savaşı’ndan sonra
geçirdiği sürece farklı bir yorum
getiriyor. Ressam ve heykeltıraş
Selim Turan, “tez, antitez,
sentez” kavramlarını yaşamı ve
sanatıyla yan yana getirirken,
Doğu-Batı kültürleri arasında
ilk bakışta anlaşılamayacak
denli ince, varla yok arasında
köprüler kurmayı başarmıştı.
1947’den vefatına dek Paris’le İstanbul
arasında yaşayan Selim Turan, her iki kentin
kültür ortamından etkilendiği görsel deneylere imza atmıştı. Sergi bu görsel deneyleri
ilk kez ortaya çıkardığı gibi, sanatçının
daha önce görülmemiş birçok çalışmasını da
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deneysel bir yaklaşım açısıyla tartışmaya
açmayı hedefliyor. Kökleri Azerbaycan’a
uzanan bir ailenin üyesi olan Selim Turan,
Cumhuriyet devrimlerinin gündeme getirdiği
“modernleşme” tezi doğrultusunda İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim
almış ilk sanatçı kuşağına aitti. Sergi,

Turan’ın hocaları Léopold Lévy, Feyhaman
Duran, Nazmi Ziya ve Zeki Kocamemi’den
edindiği görsel tecrübeyi, öğrenciliğinden
itibaren nasıl bir “teze” dönüştürdüğünü
ortaya koyan eserlerinden yola çıkıyor.
Sergi, 13 Ağustos’a kadar Sakıp Sabancı
Müzesi’nde gezilebilecek…

İkinci Cihan sahnede...
İlk albümü Cihan’ı 2009 yılının Temmuz ayında
yayımlayan Birsen Tezer, uzun süredir sahnede de
birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Derin Bayhan
(davul), Emre Tankal (elektrik gitar), Gürol Ağırbaş
(bas gitar), Tunç Öndemir (akustik gitar) ile yola ikinci
albümleri “İkinci Cihan” ile devam ediyor. Akın Eldes
(elektrik gitar), Birol Ağırbaş (perküsyon), Bülent
Ortaçgil (akustik gitar), Erkan Oğur (perdesiz gitar,
kopuz), İlhan Şeşen (vokal), Özer Arkun (çello), Sibel
Köse (vokal), Tarık Aslan (bendir, erbane) gibi değerli
isimlerin de konuk müzisyen olarak yer aldığı “İkinci
Cihan” albümünde dokuz şarkı yer alıyor. Sevilen
sanatçı Birsen Tezer, 25 Ağustos’da Kadıköy Sahne’de
müzikseverlerle buluşuyor.

Osman Hamdi Bey
için özel bölüm

Sait Faik, Semaver ve Kumpanya
Tiyatro sahnesinin en çok alkış alan topluluklarından Semaver Kumpanya, ismini
Sait Faik’in iki hikayesinden alır: ‘Semaver’ ve ‘Kumpanya’... Kuruluşlarının 5’inci yılında ilk kez sergiledikleri ve Işıl Kasapoğlu’nun bir hayali olarak tarif edilen oyun, şimdi
15’inci yıllarında yeniden seyirciyle buluşuyor. ‘Semaver ve Kumpanya’, tarihin neresinde dururlarsa dursunlar, hayatta istedikleriyle uğraşan, istedikleri için savaşan insanlara
dair küçük bir öykü… Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, istediğimiz gibi özgürce yaşayabilmenin önemi giderek daha da güçlü bir vurguyla çıkıyor karşımıza. Sait Faik ne güzel
söylemiş; “Tiyatro demek; kardeşlik demektir, erdem demektir, sevgi demektir” diye...
“Biz bunu bir kere daha tekrar ettik... Tekar ediyoruz… Tekrar edeceğiz…” diyerek
hem Kumpanya’nın hem de bu sıcacık oyunun misyonunu dile getiriyor, Işıl Kasapoğlu.
Oyun, 31 Temmuz 21.15’te Enka Açıkhava Sahnesi’nde sevenleri ile buluşuyor...

K Ü LT Ü R S A N AT

Osman Hamdi Bey, Tanzimat Dönemi’nin
yetiştirdiği bir Osmanlı aydını; resim, arkeoloji, müzecilik, sanat eğitimi gibi kültür-sanat yaşamının farklı
alanlarında, bir ömre ancak sığdırılabilecek zenginlikte
ve çeşitlilikte katkılar yapmış
bir kişilik. Osman Hamdi
Bey’in ardında bıraktığı miras,
ölümünden 100 yıl sonra bile şu
ya da bu biçimde sanatçıların,
bilim insanlarının eserlerinde,
kurumlarımızda, müzeciliğimizde yaşamaya devam ediyor. O her zaman gündemin ön
sıralarına oturmayı, dikkati çekmeyi, sesini duyurmayı,
hararetli tartışmaların konusu olmayı başarıyor. Pera
Müzesi’nin Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi’nde Osman
Hamdi Bey’e ayrılan bu özel bölüm, Suna ve İnan
Kıraç Vakfı koleksiyonunda yer alan yapıtlarıyla, onun
tutkunu olduğu resim sanatıyla ilişkisinin farklı yönlerini
sergileyen örnekler sunarken bu çok yönlü kişiliği bir
kez daha selamlıyor. Koleksiyon niteliğindeki sergi Pera
Müzesi’nde gezilebilir…
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Şanslı Logan
Tür: Polisiye, gerilim
Yönetmen: Steven Soderbergh
Oyuncular: Channing Tatum, Adam Driver,
Seth Mac Farlane, Riley Keough, Katie
Holmes, Katherine Waterson,
Planlanan vizyon tarihi: 25 Ağustos 2017

Steven Soderbergh’in yönettiği Logan Lucky, Kuzey Carolina’da NASCAR yarışları esnasında gerçekleştirecekleri bir soygunla yüklü bir paranın üzerine konmayı
hedefleyen iki kardeşin hikâyesini konu ediniyor. Erkek kardeşler Jimmy ve Clyde
Logan’ın çok önemli bir amacı var; ailelerinin üzerindeki laneti kaldırmak. İkili bunun
için Charlotte Motor Speedway’deki efsanevi Coca-Cola 600 yarışını hedef alır. Amaç
büyük NASCAR yarışında başarılı bir soygun yapabilmektir...

Atomic Blonde

SİNEMA-DVD

Tür: Aksiyon, gerilim
Yönetmen: David Leitch
Oyuncular: Charlize Theron, SofiaBoutella, James McAvoy
Planlanan vizyon tarihi: 28 Temmuz 2017
Antony Johnston’ın aynı
adlı romanından uyarlanan Atomic
Blonde, başrollerinde Charlize Theron
ve James McAvoy gibi sinemanın ünlü
isimleri ile beyazperdeye taşınıyor.
Filmin ana kahramanı Lorraine Broughton MI6’in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki
yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini
araştırmak ve eksik ajanlar listesini
bulmak için Berlin’e gönderilir. Yeni
görevi için Berlin istasyon şefi David
Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi
gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine’in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu
yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği
herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir.
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Dunkrik
Tür: Savaş
Yönetmen: Cristopher Nolan
Oyuncular: Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance
Planlanan vizyon tarihi: 21 Temmuz 2017
Dunkirk, Christopher Nolan tarafından yönetilen ve yazılan ve
yapımcılığını da Christopher Nolan ile eşi Emma Thomas’ın yaptığı aksiyon
gerilim tarih filmi. Gerçek bir olaydan esinlenen filmde Christopher
Nolan’ın 2. Dünya Savaşı’nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan
Dunkerque Tahliyesi ile ilgili olacak olan filminin başrollerinde Mark
Rylance, Kenneth Branagh ve Tom Hardy yer alırken, filmin kadrosunda
Jack Lowden, Aneurin Barnard ve ilk kez film deneyimini yaşayacak olan
Fionn Whitehead ile Harry Styles da yer alacak.

Valerian ve
Bin Gezegen
İmparatorluğu

Tür: Bilim Kurgu
Yönetmen: LucBesson
Oyuncular: Dane DeHaan,
Cara Delevingne, Clive Owen
Planlanan vizyon tarihi:
27 Temmuz 2017

28. yüzyılda Valerian ve Laureline, insanların
yerleşim alanlarına uygulanacak emirleri taşıyan bir
operasyon biriminde görevlidirler. Savunma Bakanlığı’nın
emriyle ikili, etkileyici bir şehir olan Alpha’ya görevlendirilirler. Alpha, evrendeki pek çok farklı türün bilgi, deneyim
ve kültürlerini paylaşmak için yüz yıllardır bir araya

geldiği bir şehirdir. Fakat şehrin merkezinde bir gizem
vardır; karanlık bir güç bu şehrin huzur dolu ortamını
tehdit etmektedir. Valerian ve Laureline’nin görevi bu güç
aktif olup Alpha’yı ele geçirmeden önce hem şehri hem
de tüm evrenin geleceğini kurtarmaktır. Filmin yönetmen
koltuğunda ise ünlü yönetmen Luc Besson oturuyor.

DVD SEPETİ
l The BFG- Geliş
RoaldDahl’ın aynı adlı klasikleşmiş romanından 3 Akademi Ödüllü Steven Spielberg’in
yönetmenliğinde çekilen filmde Sophie
(RubyBarnhill) adında bir genç kızla, gizem-

l Trendeki Kız

l Sevmek
Yönetmen Jeff Nichols’ın beyaz perdeye taşıdığı film, imkansız bir
aşkı konu alırken, En İyi Kadın
Oyuncu Dalında da Oscar’a
aday oldu. 1958 yılında
ABD’nin Virginia eyaletinde
ırklararası evlilik ahlaki ve
yasal olarak yasaktı. Ancak
dik bakışlara aldırmadan
Richard ve Mildred birbirlerine aşık oldular, evlendiler
ve tutuklandılar. Aşkları için
savaşmaya karar veren çifti
Yüksek Mahkeme’ye uzanan
zorlu bir dava süreci bekliyordu. Eleştirmenlerin “bir başyapıt” olarak değerlendirdikleri film,
gerçek tutkunun ve aşkın büyüleyici hikayesi…

SİNEMA-DVD

Film, Paula Hawkins’in yazdığı ükemizde de çok satan
tüm dünyada ‘Best Seller’
olmuş aynı adlı romandan
uyarlandı. Rachel (Emily
Blunt) alkol problemi olan,
günlerini tren yolculukları
ile geçiren, trenlerdeki
sorunsuz ve birliktelikleri
muhteşem görünümlü çiftleri gözlemleyerek geçirir.
Genç kadın mükemmel
olduğunu düşündüğü
genç çifti izlerken kadının
cinayete kurban gitmesi
ile derinden sarsılıyor. Cinayetin gizemini çözmeye çalışan
Rachel birçok cevapsız soru ile karşı karşıya kalıyor.

li devin heyecanlı macerası konu ediliyor.
The BFG (TheBig Friendly Giant) insanları
yemekten vazgeçen iyi yürekli devin, yetimhanede yaşayan Sophie adındaki küçük
kızla yaşadığı cesaret, dostluk ve macera
dolu hikâyesini konu alıyor.
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Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
l Yazar: Stefan Zweig l Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
l Sayfa sayısı: 68 ’Zamanın ötesinde’ olarak tanımlanan yazarlardan biri olan Stefan Zweig,
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Briefeiner Unbekannten) adlı uzun öyküsünü 1920’li yılların ilk
yarısında kaleme aldı. Romanın ana kadın kahramanını sadece uzun bir mektubun yazarı olarak
tanıyoruz. Kadının hayatı boyunca sevmiş olduğu erkek için kaleme aldığı bu mektubun ‘gönderen’inin adı yoktur. Mektubun başında tek bir hitap vardır: “Sana, beni asla tanımamış olan sana”. Roman kahramanımız bu büyük tutkusunu hep bir “bilinmeyen” olarak, yani tek başına yaşamaya razıdır ve bu aşk öyküsünde
“taraflar” yoktur. Sadece tek bir taraf vardır. Zweig roman boyunca okurunu, bir kez daha insan psikolojisinde
eşine pek rastlanmayan bir yolculuğa davet ediyor. Bu yeni yolculuğun sonunda mutlak aşk kavramının şimdiye
kadar bilinmeyen kıyılarına varmayı amaçlamış olması da bir ihtimal.

Karanlık Sular
l Yazar: Paula Hawkins l Yayınevi: İthaki l Sayfa sayısı: 400
Yayımlandığı andan itibaren çoksatan listelerini altüst eden, pek çoklarınca yılın kitabı
seçilen, son yılların en önemli gerilim romanı Trendeki Kız’ın yazarı Paula Hawkins’ten
gizem dolu yepyeni bir roman. Nefes almak giderek daha da zorlaşacak. Ölümünden
birkaç gün önce Nel yardım istemek üzere kız kardeşine telefon eder. Ancak kardeşi
Jules yanıt vermez ve yardım çağrısını geri çevirir. Birkaç gün sonra Nel’in ölüm
haberi gelir. Jules ise kaçtığı ve gelmemeye yemin ettiği kasabaya, geride kalan
yeğenine bakmak için dönmek zorunda kalır. Ancak Jules dehşet içerisindedir. Çok korkmuştur. Anımsamak istemediği hatıraları su yüzüne çıkarken, Nel’in intihar etmeyeceğine de giderek ikna olur.
Bunların ötesinde Jules sudan korkmaktadır, özellikle de Ölüm Göleti dönen o korku verici yerden...

Başıbozuk Sevdalar

KİTAP

l Yazar: Canan Tan l Yayınevi: Doğan Kitap
l Sayfa sayısı: 336 ”Onunla bir ömür değil onun için bir ömürdür
sevda.Suç bende! Acılarımı dışa vursam sorun yok. Ama olabildiğince acılaşmış
sözcükleri ortalığa saçacağıma yutuyorum. Pervasızca zehirliyorlar beni...”
diyor Şiir. “Kardeşlik zorunlu arkadaşlık, arkadaşlıksa seçilmiş kardeşliktir”
dedirten bir can dost, Eda var yanında. Ve Şiir’in hayatına dokunan üç erkek...
“Bugüne kadar duyduğum, okuduğum, dinlediğim ya da seslendirdiğim bütün
şiirlerden daha güzelsin!” diyen Ezel. “Aşkın yaşı yoktur, mantığı da” tezini
savunan Baran. Ve hikâyesi, “Seni herkesten kıskanıyorum” ile “Nereden sevdim o zalim kadını”
arasında sıkışıp kalmış bir Recep. Şiir’in ruh hali ise karmakarışık. Şöyle ifade ediyor kendini: “Bütün renkler çekip gitmiş hayatımdan siyaha, beyaza razıyım da... Kapkara bir kuytunun derinine
itivermişler beni, gözlerim gökkuşağının yedi rengine hasret. Dokunsalar tel tel dağılacak yüreğim.
Beynimse çoktan yükünü almış darmadağın...”
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Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
Karanlık Sular
Başıbozuk Sevdalar
Ufak Şeyleri Dert Etmeyin
Bir Dünya Kurmak
Karanlıktan Sonra
Her Güne Bir Nietzsche
Küçük Prens
Kelebek Adası
Aşkın İstilası-Yol

l D&R

EN ÇOK SATANLAR

ŞİİR

GÖĞE BAKMA DURAĞI
İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım
Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
İnecek var deriz otobüs durur ineriz
Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya
Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum
Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun
Herkes uyusun bir seni uyutmam birde ben uyumam
Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım
Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda
Beni bırak göğe bakalım
Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım
Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi
Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
Seni aldım bu sunturlu yere getirdim
Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
Bana dönesin diye bir bir kapattım
Şimdi otobüs gelir biner gideriz
Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç
Bir ellerin bir ellerim yeter belleyelim yetsin
Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat
Durma kendini hatırlat
Durma göğe bakalım

TURGUT UYAR

Bir Dünya
Kurmak
l Yazar: Rıdvan Akar l Yayınevi: Özyeğin Üniversitesi l Sayfa sayısı: 536
Türkiye’nin en başarılı işadamlarından Hüsnü Özyeğin’in yaşam öyküsü Rıdvan Akar tarafından kaleme
alındı. Girişimciliğe, iyiliğe ve hayata dair… Kolundaki biricik altın bilezik aldığı eğitimdi. İlk sermayesi ise diplomaları... Hüsnü Özyeğin o ‘sermayeden’
bir dünya kurdu. İş hayatına bir profesyonel olarak başlamış, bankacılıkta
en genç müdür olarak sivrilmişti. Banka yöneticiliğinden banka sahipliğine dönüşen meslek yaşamında, bu terakkiyi sonuna kadar başarıyla
tamamlayabilen bir isimdi. Kurduğu ve büyüttüğü Finansbank’ı 19 yılın
sonunda sattığında Türkiye’ye yapılan en büyük yabancı sermaye yatırımı
gerçekleşmişti. Özyeğin, Türkiye’nin en zengin işadamları sıralamasında
ilk sıralarda yer alıyor. Ama en zenginler listesinden çok, ‘gönlü zenginler’
sıralamasında yer almayı önemsiyor. Hüsnü Özyeğin’i tanıyacak, bugün
geldiği noktanın ardındaki o üç sihirli sözcükle tanışacaksınız: “Çalışmak,
çalışmak, çalışmak…”

Karanlıktan
Sonra
l Yazar: Haruki Murakami l Yayınevi: Doğan
Kitap l Sayfa sayısı: 180
Gece yarısından sonra zamanın
kendine özgü bir akışı vardır. Ona
karşı koyamazsın… Sık sık aynı
rüyayı görüyorum: Yedi yaşındayım ve yine öksüzüm. Yapayalnızım ve üvenebileceğim tek bir yetişkin yok
çevremde. Gece olmak üzere. Hep aynı rüya. Rüyamda, hep
yedi yaşına dönüyorum. Bütün bir geceyi dışarıda geçirmek
zorunda olan bir genç kız… Onun iki aydır uyanmak
istemeyen kız kardeşi… Aşk otellerinden birinde korkunç
şekilde dövülen bir eskort kadın… Karanlık yanını büyük
bir ustalıkla gizleyen bir erkek… Ve güzel bir kızı başka bir
gerçekliğe kaçıran Yüzü Olmayan Adam… Karanlıktan Sonra
gece insanlarının romanı… Bütün Murakami romanları kadar
gizemli ve ürpertici...

GENÇLİK KİTAPLARI
Genç Vikingler

Yazar: Natalie Babbitt
Yayınevi: İş Bankası Yayınları
Sayfa sayısı: 108
Issız bir ormanın ortasında, suyundan içene ölümsüzlük
vaat eden bir pınar... Bu pınarın suyundan içerek ölümsüzlüğe kavuşan ama nedense ölümsüz olmaktan pek hoşnut
olmayan bir aile…Gün gelir pınarın başına bir genç kız gelir.
Ölümsüz Aile, yani Tuck’lar, bu güzel kızın, pınarın suyundan
içmesine engel olmak, akıp giden dünyanın, sürekli değişen
bir doğanın parçası olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu
kanıtlamak zorundadır.
Ölümsüz Aile geçen yirmi yıl içinde tüm dünyada milyonlarca çocuğa ulaştı; birçok
dile çevrildi, hem Amerika’da hem de Avrupa’da okullarda okutuldu. Çocuk edebiyatının bu unutulmaz klasiği, nihayet Türk çocuklarının beğenisine sunuluyor.

Yazar: Thomas Mosdi, Bruno
Pilorget Yayınevi, Sayfa sayısı:
96, Remzi Kitapevi
Yıl 989. Norveç’teyiz. Vikingler,
Mızrak Koyu’ndan ayrılıp yeni ülkeleri keşfe çıkıyorlardı. Geride kalan
genç Björn ise ağabeyiyle birlikte
arkadaşlarının ufukta gözden yitişini
izliyordu... O, ne zaman okyanusları aşacak ve serüvenin kucağına
atılacaktı?
Oysa serüven onu kendi topraklarında bulacaktı: Björn’ün başkanı
olduğu Mızrak Çetesi’nin hazinesini talan ederler. Ayıpençesi Olaf’ın
yönettiği çete miydi? Çeteler savaşı başlamıştı!

KİTAP

Ölümsüz Aile
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Roket, ev, dizüstü bilgisayar,
İstanbul’un surları, ameliyat,
kamera lensi, yiyecek, elbise,
insan derisine kadar pek
çok ürün artık üç boyutlu
yazıcılardan çıkıyor... Üç boyutlu
yazıcılar insanların hayal
gücünü zorluyor. Bu alanda yerli
üreticiler de hamleye kalkmış
durumda.

Üç boyutlu yazıcı devrimi

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üç
boyutlu yazıcı devrimi yaşanıyor. Bugüne kadar
iki boyutlu yazıcılar kullanıyorduk. Üç boyutlu
yazıcılar, üç boyutlu nesnenin görüntüsünü çıktı
yapılacak olan materyale katmanlı bir şekilde
basmayı mümkün kılıyor. Üretim teknolojisinde
devrim yaratacak özelliklere sahip bu teknoloji
insanların hayal gücünü de zorluyor. Yaratıcı
fikirler ve tasarımlar gerçek modellere, son
ürünlere, parçalara ve prototiplere hızlı bir
şekilde dönüşüyor. Üç boyutlu yazıcılarla da
artık yapılamayan ürün yok.
Roket, ev, dizüstü bilgisayar, İstanbul’un
surları, ameliyat, kamera lensi, yiyecek, elbise,
insan derisine kadar pek çok ürün artık üç
boyutlu yazıcılardan çıkıyor. Bunların pek
çoğu artık Türkiye’de yerli 3D yazıcılarla da
yapılabiliyor. Bu teknoloji geleneksel imalat
yöntemleriyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan geometrik şekilleri de üretmeyi mümkün
hale getiriyor.
Zaten üç boyutlu yazıcıda yerli atılımı
da yaşanıyor. Dünyada gelişme aşamasında
olan bu teknolojide Türk firmaları da yerini
alıyor. Zaxe bunlardan biri. Mühendisliği ve
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üretimi tamamen Türkiye’de. Zaxe 3D yazıcılar
yerli üretim olarak okullarda yer bulmaya
başladı bile. Wi-Fi üzerinden okul ağına bağlı
olan 3D yazıcılar, sınıflardaki akıllı tahtalara
bağlı olarak da çalışabiliyor. Ders esnasında
tahtaya çizilen herhangi bir nesne veya tahtada
anlatılan bir ders konusunun çıktısı o an 3D yazıcılara gönderilebiliyor. Daha sonraki aşamada
sağlık ve sanayi gibi alanları hedefliyorlar.

YERLİ GİRİŞİMLER DE VAR
Üç boyutlu yazıcı fikri genç girişimciler
Baki Gezgen, Onur Kılıçlı ve Serhat Özperçin
tarafından geliştirildi. Türkiye’nin ilk yerli 3D
yazıcısını geliştirmek için yola çıktılar. Keiretsu
Forum Yönetim Kurulu Başkanı Aydonat
Atasever ve Koray Kurhan’ın da ortak olmasıyla firma kuruldu. Koray Kurhan, 3D yazıcı
pazarıyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Türkiye’de

pazarın yüzde biri bile dolmuş
değil. Ülkemizde 2017 yılında
7-8 bin 3D printer satılacağı
öngörülüyor. Ancak üç beş yıl
içinde bu adetler 200 binleri
bulur. Pazar henüz küçük
ama aniden patlama yapacak.
Türkiye’de yerli olarak başka
3D yazıcı yatırımları da var
ancak onlar daha çok Ar-Ge aşamasında bizim
gibi sertifikalar alarak üretim yapabilen yok.
Bu alan hızlı gelişim içinde Türkiye treni kaçırmamalı. Yerli 3D yazıcıya önem verilmeli.”

KULLANIM ALANI ÇOK ÇEŞİTLİ
Hobisel kullanım yanında 3D yazıcılar sanayide her alanda kullanılabiliyor.
Mücevher, aksesuar, ayakkabı tasarımında,
endüstriyel ve mimari tasarımlarda, inşaat
mühendisliğinde, yapı işlerinde, otomotiv
sanayisinde, hava-uzay, dişçilik ve tıp sektöründe, eğitimde, coğrafi bilgi sistemlerinde ve
farklı alanlardaki bilimsel çalışmalarda birçok
ülkede yaygın olarak kullanılıyor. Bir süredir
sanayi sektöründe kullanılan bu yazıcıların
küçük ve geliştirilmiş masa üstü modelleri
artık evlerimize de girebilir duruma geldi.

YAVAŞ ÇEKİM VİDEO
Sony Mobile, şubat ayında Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xperia XZ
Premium’un Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Telefon, süper
yavaş çekim özelliğini sunan Motion Eye kameraya sahip
olmasının yanında 4K HDR ekranla geldi. 5.5 inç’lik ekranı
var. 19 MP motion eye kamera ve 13 MP ön kamerası
bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 1 Gbps’ye kadar süper hızlı indirme diğer özellikleri
arasında. Xperia XZ Premium’da yer alan Öngörücü Çekim özelliği, kamera açıldığı anda hareketi tespit
edip görüntüleri kendi belleğine kaydetmeye başlıyor ve siz deklanşöre basmadan bir saniye önce başlamak
üzere kaydettiği dört fotoğraf arasından seçim yapmanızı sağlıyor.

KABLOSUZ
KULAKLIK

LED KAPAKLI MODEL
Alcatel, interaktif LED kapaklı akıllı telefonu Alcatel
A5 LED’i tanıttı. A5 LED, arka paneli kaplayan LED ışıkları
sayesinde ışıklı bildirimler alabiliyor. Kullanıcılar kendi
renk desenlerini oluşturabiliyor ve böylece kişisel tarzlarını yansıtabiliyorlar. Facebook mesajları mavi, WhatsApp
mesajları yeşil ve Snapchat bildirimleri de sarı ışıklandırmayla geliyor. A5 LED’i gelen aramaları pembe, alarmları
turuncu, SMS’leri sarı ışıklı bildirimler gönderecek şekilde
programlamak da mümkün. 5.2 inç’lik HD ekranı bulunan
telefon, sekiz çekirdekli işlemciye sahip. 5 MP’lik flaşlı ön
kamera ve 8 MP arka kamerası var. Face Show uygulamasıyla selfie’ler kişisel video kliplere dönüştürülebiliyor.

HEM KABLOSUZ HEM RENKLİ

TEKNO-YAŞAM

Microsoft’un kablosuz faresi Wireless Mobile Mouse 1850,
kabloları ortadan kaldırırken 7 farklı renk seçeneği ile masaları renklendiriyor. Gizlenebilir USB bağlantısına sahip olan fare hem sağ hem sol
elle kullanılabiliyor. Bilgisayar bağlantısı için Nano USB alıcısı kullanan
farede bu alıcı alt yüzde bulunan özel bir yuvada saklanabiliyor. Bu
sayede USB alıcı kaybetme riskini azaltan fare kompakt tasarımı ile
her zaman rahatlıkla kullanılabiliyor. Windows, Mac ve Android işletim
sistemleriyle uyumlu olan fare
LED optik teknolojisine sahip.
Mouse içindeki pille beraber 90
gram ağırlığa sahip. Kutusundan bir adet AA pil çıkan fare bu
pille 6 aya kadar kullanım imkanı sunuyor.

Plantronics, BackBeat Go3
modeliyle kablosuz kulaklıklara bakış açınızı değiştiriyor.
Bluetooth özellikli birbirinden
farklı kulaklık modeli bulunan
Plantronics’in BackBeat Go3 modeli, pil ömrü, ergonomik yapısı
ve ses kalitesiyle rakiplerinden
sıyrılıyor. Hafif ve sportif bir
tasarıma sahip. Evde, ofiste veya
sporda rahatlıkla kullanabileceğiniz kulaklık, müzik dinlemenizin
yanında çağrıları da yönetmenize imkan sunuyor. Üstün ses
teknolojisi ile berrak bir müzik
deneyimi yaşayacağınız BackBeat Go3’ün telefonunuza gelen
çağrıları yönetme performansı da
göz dolduruyor. Kulak içi kulaklık
olarak tasarlanan BackBeat Go3,
silikon kulakçıklarıyla çevredeki
sesleri minimuma indiriyor.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

ŞAPLAK
İlk doğumunu yaptıran stajyer doktor yanında
kendisini izleyen hocasına sordu:
- Nasıl buldunuz hocam?
Profesör:
- İyi, iyi. Yalnız doğumdan sonra annenin poposuna değil, bebeğin poposuna şaplak vurulur.

MİZAH

KRAL
Kral, bütün erkekleri huzuruna çağırır ve der ki:
- Erkekler iki sıra olsun. Bir sırada karıları
tarafından yönetilen erkekler, diğer sırada karılarını
yöneten erkekler. Kral erkeklerin karşısına geçer. Bir
bakar ki karıları tarafından yönetilen erkeklerin sırası
1 kilometreden uzun ama karılarını yöneten erkeklerin
sırasında sadece bir adam duruyor. Kral diğer sıradakilere çok kızar:
- Kendinizden utanın! Bakın bir erkek şu yan
sırada tek başına gururla dikiliyor. Ondan ders alın, der
ve adama sorar:
- Oğlum, sen anlat bunlara. Sen ne yaptın da
‘karılarını yöneten erkekler’ sırasında bir tek sen
oldun?
Adam cevap verir:- Bilmem. Karım bana burada
durmamı söyledi.
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AVCI
İki avcı ava çıkarlar. Ormanın derinliklerinde karşılarına bir ayı çıkar. Bir avcı hemen
dua etmeye başlar. Diğer avcı ise ayakkabılarının
bağcıklarını sıkılaştırmaya başlar. Arkadaşı ona
dönerek alaycı bir şekilde: - Sen ne yapıyorsun?
-Koşmak için hazırlık yapıyorum.
- İyi de ayılar ormanda 50 km hızda
koşabilirler. Onlardan kaçman imkansız!
Diğer avcı istifini bozmadan hafifçe gülümseyerek şöyle der:
- Ayıyı geçmeye çalışan kim? Seni geçsem
yeter!

DELİ
Delinin biri yataktan düşmüş. Kalkmış yerine yatmış. 10 dakika
sonra tekrar düşmüş.
-İyi ki az önce kakmışım yoksa üstüme düşecektim!

TAKSİ
Kayserilinin biri taksi çağırmış.
- Havaalanına kaça götürürsün?
- 50 TL, demiş taksici.
- Valizler kaça olur?
- Onlara para almayız efendim.
- O zaman sen valizleri götür, ben metroyla gelirim.

PENGUEN
İlginç bir tesadüf sonucu bulduğu
penguenin elinden tutup ‘Ne yapacağım
buni’ diye düşünerek dolaşan Temel,
İdris’le karşılaştı.
- Ula Temel nedir bu?
- Ben de pilmeyrum daa, ne
yapacağım diye düşüneyrum.
- İlahi Temel, düşünecek ve var,
hayvanat bahçesine götürsene. Bu fikri
benimseyen Temel, İdris’in yanından
ayrılmıştı. Aradan birkaç saat geçmişti
ki, yine karşılaştılar ve yine Temel’in
yanında penguen vardı. İdris merakla:
- Uyy hayvanat bahçesine götürmedin mi oni, diye sorunca.
Temel: - Götürdüm daa şimdi de
sinemaya götüreyrum!

SİVRİSİNEKLER
Temel ile Fadime yaylaya
çıkmışlar. Açık havada yatmışlar ama
sivrisinekler bunları uyutmamış.
Bunlar da çareyi battaniyenin
altına saklanmakta bulmuşlar. Bir süre
sonra yanlarına ateş böcekleri gelmiş.
Temel bir ara başını çıkarıp ateş böceklerini görünce hemen kafasını battaniyenin
altına sokmuş ve Fadime’yi dürtmüş.
- Ula Fadime sivrisinekler ellerinde
fenerle bizi arayler...

Cevaplar

l İnsanların senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek
ömrünü uzatabilirsin mesela.
l Bazen gerçek duymaya ihtiyacımız olan son şeydir.
l Şımaracak kimsen olmayınca hayat seni kocaman bir adama
çevirir.
l Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir.
l Yorma kendini, bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle
gelsin.
l Bir şeyi yüreğinde ve aklında bitiremedikçe, gidişler ve kaçışlar
çare değildir.
l Sevilen kadın bütün kadınların en güzeli değil midir?
l Bir düşmanı bağışlamak, bir dostu bağışlamaktan daha
kolaydır.
l İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür.
l İnsanlar birbirlerine egemen olmak isterler ama kendi kendilerinin bile efendisi değillerdir.
l İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni yere serip toza
bulamaktan hoşlanırlar.
l Tanrı kuşları sevdi ve ağaçları yarattı. İnsan kuşları sevdi ve
kafesleri yarattı.
l Kuşlar gibi havada uçmayı öğrendik, balık gibi denizde yüzmeyi ama hâlâ şu basit kardeş gibi yaşama sanatını öğrenemedik.
l Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar.
l Şikayet ettiğiniz yaşam belki de başkasının hayalidir.
l Hayatınızın kalitesini hayatınızdaki insanların kalitesi belirler.
l Seni sevdiğimi göreceksin sevmediğim zaman.
l En kusursuz cinayet yaşama sevincini öldürmektir.
l Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan
cahilsin demektir.
l Yanında aptal bir kadın olan bir sürü zeki adam görürsünüz
ama yanında aptal bir adam olan zeki bir kadın kolay kolay
göremezsiniz.
l Yap gitsin! İnsan en çok hatalarından ders çıkartır.
l En zoru da; insanın kendi kendini teselli etmek zorunda
kalmasıdır.

5-Ağaç
6-Yıldız
7-Uykusu geldiği için
8-Yalnız kalınca
9-Takma dişler

ÖZLÜ VE
GÜZEL SÖZLER

1-Sabah var akşam yok
2-İçini boşaltınca büyüyen şey nedir?
3-Ne kanı var, ne canı, beş tanedir
parmağı
4-Uzaktan baktım hiç yok, yakından
baktım pek çok
5-Yazın giyinir, kışın soyunur
6-Geceleri fener, gündüzleri söner
7-Lastik neden esner?
8-Limon ne zaman sıkılır?
9-En son hangi dişler çıkar?

1-Gölge
2- Çukur
3-Eldiven
4-Karınca

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

ÇOCUK
BİLMECELERİ

KARNE
Küçük Mehmet’in karnesindeki zayıfları
gören annesi sinirli sinirli bağırır:
- Bu nedir? Geçen yıl sınıf birincisi
olmuştun, bu yıl sonuncu olmuşsun.
Mehmet gayet sakin
cevaplar:
- Anneciğim geçen yıl
sen çok sevinmiştin,
bırak bu yıl da başka
anneler sevinsin.
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SOLDAN SAĞA
1. Altınkökü de denen kusturucu kök – Şufa. 2. Şölen – İtalya’da bir kent. 3.
Rey – Tanrı katı ile ilgili – Hile, entrika. 4. Zayıf, çelimsiz, etsiz – Küçük kitap,
broşür. 5. Anında, şipşak – Kamyonet. 6. Bir cetvel türü – Kasık – İlave – Su.
7. Küçük bitkilerin ortak adı – Parmakta tırnak yöresi iltihabı. 8. Başkanlık –
Latife. 9. Kurçatovyum simgesi – Sıcak ülkelerde yetişen bir meyve. 10. Hamur
tahtası – Yılan – İki anlamında önek. 11. Bir kan grubu – Muğla’nın bir ilçesi
– Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan. 12. Franz
Kafka’nın bir romanı – Japonya’da bir ada. 13. Hadım etmek – Su biriktirmek,
yüzmek ya da çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer,
beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık
yer. 14. Kalsiyumun simgesi – Aşırı bezginlik ve sızlanma ünlemi – Medine’nin
ortası. 15. Tembellik – Dökme demir.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Yalıtıcı – Yalnızca, ancak. 2. İçki bardağı – Japon çiçek düzenleme sanatı. 3. Bir
hitap ünlemi – Galyumun simgesi – Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan
eğlence – Bir bağlaç. 4. Bir tür etli ve büyük zeytin – İmamlık. 5. Bravo – Hindistan’da, kocasının cesediyle birlikte ateşe atılıp yakılan ve kutsal sayılan kadınlara
verilen ad – Bir göz rengi. 6. “… Harris” (aktör) – Sebep – Dernekevi. 7. Bir şeyden
dolayı – Şifalı otlarla tedavi etmek – Kuzu sesi. 8. Nitelikle ilgili – Öğüt. 9.
Okyanusların en derin yeri – Bir peynir türü – Ekmek. 10. Bir nota – Şikar –
Soğurma, emme – Kadife, çuha, yün vb nin yüzeyindeki ince tüy. 11. Karakterize
etmek – Kalın, tok ve gür ses. 12. Franz Kafka’nın mektuplaştığı kadın – Patlıcanlı, sarmısaklı yoğurtlu bir kebap türü.

Ç Ö Z Ü M

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. İpeka-Önalım. 2. Ziyafet-Bari. 3. Oy-Ledüni-Al. 4. LagarRisale. 5. Alaminüt-Van. 6. Te-Ane-Ek-Ma. 7. Ot-Dolama.
8. Riyaset -Şaka. 9. Ku-Ananas. 10. Senit-Mar-Di. 11. AbMilas-Han. 12. Dava-Okinava. 13. Enemek-Havuz. 14. CaElaman-Di. 15. Atalet-Pik.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. İzolatör-Sadece. 2. Piyale-İkebana. 3. Ey-Ga-Oyun-Ve.
4. Kalamata-İmamet. 5. Aferin-Sati-Ela. 6. Ed-NedenLokal. 7. Ötürü-Otamak-Me. 8. Nitel-Nasihat. 9. AbisKaşar-Nan. 10. La-Av-Mas-Hav. 11. Iralamak- Davudi. 12.
Milena-Alinazik.
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