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İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

ÖZGÜVENINI ARTIR
BAŞARILI OL!
l DOSYA: EĞİTİM ÖZELLEŞTİ l BMD BAŞKANI SİNAN ÖNCEL’LE SÖYLEŞİ l ON PARMAĞINDA ON MARİFET: TAHİR PEREK
l GAZETECİ JALE ÖZGENTÜRK İLE SÖYLEŞİ l EN GÜNEŞLİ VE EN SOSYETİK ŞEHİR: NİCE l İSTANBUL’UN KÖKLÜ SEMTİ: ŞİŞLİ

başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
Yaz aylarını geride bırakırken Eylül’le beraber okulların açıldığı, işlerin daha yoğunlaştığı bir döneme girdik.
Güzel tatil anılarıyla hızlı başladığımız yılın son çeyreğinde her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Eylül yanında
Ekim ayının ise ülkemiz için özel bir önemi var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’n her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla
kutladık. Ulu Önder Atatürk, 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara, “Yarın
Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dedi. 29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan
Cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde Cumhuriyet
yönetimi kuruldu. Üzerinden 94 yıl geçse de Cumhuriyet’in tüm coşkusunu iliklerimizde hissettik..
Sevgili meslektaşlar. Dergimizin yeni sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızda da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz
konuları sayfalarımıza taşıdık. Bu ayki kapak konumuz hepimizin bir dönem hayatımızda eksikliğini hissettiğimiz
‘özgüven’... Özgüven eksikliği önemli bir sorun. Her ne kadar toplumumuzda çok fazla önemsenmese de çocukluktan
başlayıp yetişkinlik dönemine kadar devam edebilen bu sorun depresyon ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklara da yol
açabiliyor. Ancak umutsuz olmayın özgüveni geliştirmenin ve sonradan kazanmanın da yolları var.. Dosyada ise pek çok
velinin kafasını kurcalayan özel eğitime yer verdik. Türkiye’de özellikle büyük şehirlerdeki özel okul fiyatları, ABD’deki
üniversitelerle yarışır hale geldi. Yıllık ücreti 30 bin TL’den düşük özel okul yok... Çocuklarına daha iyi bir gelecek
hazırlamak isteyen aileler adeta aç kalıp bütçelerini zorluyor. Merak edilen tüm bu soruların yanıtları dosyamızda....
Zirvedekiler’in bu ayki konuğu ise Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel. BMD, 412 üyesiyle
Türkiye’nin marka elçiliğini yürütüyor. Öncel, ‘Çarşıyı koru, hayata sahip çık’ kampanyasıyla zor süreçlerde ekonomiyi
canlandırmak için yola çıktı. Renkli Yaşam’da 10 parmağında 10 marifet olan 54 yıllık meslek mensubu Tahir Perek var.
O, futboldan şiire, yöneticilikten köşe yazarlığına, üniversite hocalığına kadar farklı alanlarda aktif görevler üstleniyor.
Gazeteci röportajımızda Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Jale Özgentürk var. Özgentürk, medyada üst kademelere
kadar yükselebilen nadir kadınlardan.
Oyunculuk kariyerine yurtdışında başlayan Lila Gürmen de sanatçı sayfalarımızı süslüyor. Gürmen, en son uluslararası alanda ses getiren ‘Geçmiş’ filmiyle sinemaseverlerin karşısındaydı. Yurtdışı gezi durağımız ise jet sosyetenin
gözdesi Güney Fransa’daki Nice. İstanbul’da ise sizi yakın bir semte Şişli’ye götürüyoruz...
Sağlık, eğitim, dostlarımız, teknoloji, mizah, kitap, kültür sanat, sinema, lezzet bölümlerimizde ise ilginizi çekeceğinizi umduğumuz konulara yer verdik.
Keyifli okumalar dilerim...
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KAPAK

Özgüven nasıl geliştirilir?
Çevrenizdeki insanlara aslında istemediğiniz hiçbir
konuda hayır diyemiyor, ilişkilerinize sınır koyamıyor,
sosyal ortamlarda bulunamıyor, kendinizi değersiz
ve yetersiz mi hissediyorsunuz? Öyleyse sorununuz
özgüven eksikliği… Her ne kadar toplumumuzda çok
fazla önemsenmese de çocukluktan başlayıp yetişkinlik
dönemine kadar devam edebilen bu sorun, depresyon
ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklara da yol açabiliyor.
Ancak umutsuz olmayın özgüveni geliştirmenin ve
sonradan kazanmanın da yolları var.
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İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Çarşıyı koru, hayata sahip çık’
Türk perakende markaları hem dünyada hem Türkiye’de adlarından söz
ettiriyor. Bugün 110 ülkede 2 bin 500’ün üzerinde mağazaları var. Sektörün en
güçlü sivil toplum örgütlerinden Birleşmiş Markalar Derneği’nin Başkanı Sinan
Öncel’le, ‘Çarşıyı koru, hayata sahip çık’ kampanyasını konuştuk.
12

D O S YA

Eğitim özelleşti!
Türkiye’de özellikle büyük şehirlerdeki özel okul fiyatları, ABD’deki üniversitelerle
yarışır hale geldi. Yıllık ücreti 30 bin TL’den düşük özel okul yok... Çocuklarına daha
iyi bir gelecek hazırlamak isteyen aileler adeta aç kalıp bütçelerini zorluyor. Diğer
yandan ise bu durumun fırsat eşitliğine karşı olduğu vurgulanıyor.
26

GÜNDEMİN SESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

On parmağında on marifet

’Kadınları cam
tavan bekliyor’
Ekonomi gazeteciliğinin duayen
isimlerinden Jale Özgentürk,
medyada üst kademelere kadar
yükselebilen nadir kadınlardan.
Hürriyet Gazetesi’nde ‘Ekonomi
Fısıltıları’ adıyla kulis haberler
köşesi yazıyor. Özgentürk,
“Bu ayrımcılık tabii ki açıkça
yapılmıyor ama cinsiyetçi bir
yaklaşım var. Medyada etkin
bir eril dil var”
22
diyor.

Mesleğe 54 yılını veren Tahir Perek, on parmağında on
marifet bulunan bir isim. Futboldan şiire, yöneticilikten köşe
yazarlığına, üniversite hocalığına kadar farklı alanlarda aktif
görevler üstleniyor. TÜRMOB disiplin kurulu başkanlığından,
Fenerbahçe yönetim kurulu üyeliğine kadar pek
çok önemli görevi de başarıyla yürüttü...
30
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EĞİTİM

38

‘Türk sineması daha
cesaretli olabilir’

S A Ğ L I K

40

Yurtiçinde ve dışında
birçok yapımda yer alan Lila
Gürmen, uluslararası alanda
ses getiren ‘Geçmiş’ filmiyle
sinemaseverlerin karşısındaydı. Gürmen, “Türk sineması
biraz daha cesaretli olabilir.
Siyaset tabu. Çıplaklık tabu.
Din tabu. İleri yaşta aşk tabu.
Halbuki sanat ile içimizdekileri dışarı
atabilmeliyiz”
32
diyor.
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YAŞAMIN PORTRESİ

KARİYER

Kariyer artık ‘ağ’a takılıyor
Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline
gelen Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram
gibi sosyal medya platformları kariyer
basamaklarını hızla tırmanmayı
sağlayacak yeni anahtarlar...
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İstanbul’da doğal afet!
İstanbul, 27 Ağustos’ta tarihinin en büyük doğal
afetlerinden birini yaşadı. Trakya’nın bazı bölümleri
ve İstanbul’un tamamına ceviz büyüklüğünde dolu
yağarken, şiddetli rüzgar görüldü. Dolu nedeniyle bazı
ev ve işyerlerinin camları kırıldı, araçlar zarar gördü.
Trafiğin durma noktasına geldiği İstanbul’da Şehir
Hatları seferleri iptal edildi, Avrasya Tüneli kapatıldı.
Atatürk Havalimanı’nda da uçuşlar durduruldu. Kritik
ulaşım noktalarından E-5’te Silivri’de ulaşım dururken,
yollar ve ara sokaklar sular altında kaldı.
Fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, camları
kırıldı, İstanbul’un pek çok bölgesinde ağaçlar devril-

di. Kurtuluş’ta Ermeni Mezarlığı’nın duvarının çökmesi
sonucu yaralananlar oldu. Toplu taşıma kullanan
birçok yolcu mahsur kaldı. Fırtına sebebiyle deniz
üzerindeki vapurlar hareket edemedi, yolculara can
yeleği dağıtıldı. Bir deniz motoruda kayalıklara çarptı.
Taksim Meydanı ve Aksaray’daki başta olmak üzere
pek çok alt geçit ve tüneli su bastı. Araçlar mahsur
kaldı. Haydarpaşa Limanı’ndaki dev vinçlerden birisi,
şiddetli fırtınanın etkisiyle devrildi. Devrilmenin
etkisiyle yaşanan patlama nedeniyle çıkan yangın,
kontrol altına alındı.Haydarpaşa’da da büyük bir
yangın çıktı.

62. GÜN

Terör bu kez Barcelona’yı vurdu
Terör bir kez daha Avrupa’yı vurdu.
İspanya’nın Barcelona kentinde bir minibüs
kaldırımda yürüyen yayaları ezdi. 14 kişinin
öldüğü saldırıda 100’den fazla kişi de yaralandı. Barcelona’da yaralanan Türk’ün kimliği de
belli oldu. DAEŞ’in üstlendiği olayla ilgili 4 kişi
gözaltına alınırken, olayın 5 zanlısı öldürüldü.
Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Barcelona’nın merkezindeki Katalunya
meydanında büyük bir anma töreni düzenlendi. Törene Kral Felipe ve Başbakan Mariano
Rajoy da katıldı. Binlerce kişi meydanda saygı
duruşunda bulundu. Saygı duruşu alkışlarla son
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buldu. Barcelona’daki saldırıda Türk işadamı
Emre Eroğlu da yaralandı. Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu yaralanan Türk işadamının

durumunun iyi olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Eroğlu’nun ailesini
telefonla arayarak sağlık durumuyla
ilgili bilgilendirdi. Polis kaynakları,
saldırının zanlısının ismini Musa
Oukabir olarak açıklarken, Fas ve
İspanyol vatandaşı olan ve Girona
kentine kayıtlı bulunan 17 yaşındaki
zanlının aranmasına devam edildiğini
ifade etti. Söz konusu kişinin erkek
kardeşi İdris Oukabir’in de gözaltına alınan 3
şüpheliden biri olduğu bildirildi.

Terim gitti
Lucescu geldi
Milli Takım’ın yeni teknik direktörü belli oldu. TFF Başkanı
Yıldırım Demirören, Mircea Lucescu ile el sıkıştı. TFF Yönetim
KuruluA Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Mircea
Lucescu ile 2+1 yıllığına anlaşmış oldu.
29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya’nın Bükreş kentinde dünyaya gelen Mircea Lucescu, futbol yaşantısında Dinamo
Bükreş ile büyük başarılar kazanmış, Galatasaray ve Şahtar Donetsk ile iki Avrupa kupası kazandı. Türkiye’de ayrı takımlarda
iki yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Teknik direktörlük kariyeri
boyunca 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kupası dahil olmak üzere
toplam 33 kupaya sahip olan Lucescu, son olarak Zenit Petersburg’u Rusya Süper Kupa şampiyonu yaptı.

Usta kalem aramızdan ayrıldı
YAZKO Çeviri dergisini kurdu ve yönetti. Anadolu
Üniversitesi’nde 19 yıl süreyle dersler verdi.
Ahmet Cemal, çeşitli eserleri Türkçeye çevirdi. Deneme ve makaleleri Yaşamdan Çevirdiklerim, Odak Noktasında Yaşananlar, Şeref Bey Artık
Burada Yaşamıyor, Bizi Yaşatanlar ve Öldürenler,
Aradığımız Tiyatro, Oynamak Varken, Sanat
Üzerine Denemeler, Okuyan Gençliğe Mektuplar,
İnsana Dönmek, Giderayak ve Lanetlenmiş Ağustosböcekleri ve Önce Şairleri Yaktılar başlığıyla
kitaplaştı. Şiirleri Geçmiş Bir Dua Kitabından adıyla
yayımlandı. Kıyıda Yaşamak başlıklı bir romanı
ve Dokunmak başlıklı bir hikâye kitabı var. 1988
yılında Türk kültürüne yaptığı hizmetler nedeniyle
Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kendisine fahri doktora unvanı verildi. 2010’da Avusturya Federal Cumhuriyeti Altın Liyakat Nişanı’na
layık görüldü. Aynı yıl, Tarabya Çeviri Ödüller’nde,
Almancadan Türkçeye çeviri dalında büyük ödülü

Ahmet Cemal

aldı. Birçok ödüle sahip Ahmet Cemal, Cumhuriyet
gazetesinde ve ilerihaber.org’da köşe yazarlığı
yapıyordu. Ahmet Cemal 2013-2014 akademik
yılında Nazım Hikmet Akademisi’nde dersler
verdi. 2014 Haziran’ında Akademi’den ayrılarak
Moda’da öğrencileri ile birlikte Ahmet Cemal
Kültür Atölyesi’ni (ACKA) kurdu.

62. GÜN

Türk edebiyatının usta kalemi Ahmet Cemal, eserleri, çevirileri köşe yazıları ve akademik
çalışmalarıyla büyük bir okur kitlesine ulaşmıştı.
Bir süredir Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (Eski Gata Askeri Hastanesi)
koroner yoğun bakım tedavisi gören Ahmet Cemal
kalp yetmezliğinden yaşama gözlerini yumdu.
Ahmet Cemal’in cenazesi Feriköy Mezarlığı’nda
toprağa verildi.
1942’de doğan yazar, St. Georg Avusturya
Lisesi’ni ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş aynı
fakültede bir süre asistanlık yapmıştı. İstanbul’daki Avusturya Kültür Ataşeliği’nde çalışan Ahmet
Cemal, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nde çeviri dersleri verdi. Yeni
Ufuklar, Varlık, YAZKO Edebiyat, Gergedan, Argos
ve Milliyet Sanat dergilerinde yazdı. Yazarlar ve
Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi’nde (YAZKO)
genel yayın koordinatörü olarak çalıştı. Aynı yerde
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Bilirkişilikte şartlar değişti

İSMMMO HABER

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları,
bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, sicil ve listeye kaydı, görevlendirilmesi, uymaları gereken temel ve etik ilkeler, çalışma esasları, denetim, sicil ve listeden
çıkarılması ile Bilirkişilik Danışma Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve
Bilirkişilik Bölge Kurullarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Bilirkişilik
Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre bilirkişi, görevini dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaksızın dürüstlük
ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yerine getirecek.
Bilirkişi, görev süresince doğrudan veya dolaylı
olarak uyuşmazlığın taraflarından gelen uzman
görüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer
bir görevi kabul edemeyecek. Yakınlarının veya iş
ilişkisinin bulunduğu kişi, kurum veya kuruluşların
tarafı olduğu ya da ilgili bulunduğu davalarda
bilirkişi, görevlendirmeyi kabul edemeyecek. Bilirkişinin, bilirkişilik görevi almak için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve
eylemde bulunması, listeye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler kullanması
yasaklanacak.
Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler
tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik
ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade edecek.
Temel eğitim 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en
az 24 ders saatinden oluşacak. Eğitim kuruluşları, Bilirkişilik Daire Başkanlı-

ğı’nın uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini arttırabilecek.
Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat
hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi
incelemesinin usul ve esasları, teknik konu, hukuki konu ayrımına ilişkin usul
ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsayacak.
Bilirkişilere, bilirkişilik eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve
uygulamalı, toplam 6 saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme
eğitimi verilecek. Bilirkişiler yenileme eğitimine
sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın
içinde katılmak zorunda olacak. Yenileme eğitimine
katılmayan bilirkişiler bu eğitim olmadıkça yeniden
bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamayacak.
Eğitim kuruluşları, eğitimlerini tamamlayan
katılımcılara en geç 15 gün içinde temel eğitimi tamamladıklarına dair belge verecek. Bilirkişilik temel
eğitimi, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca izin verilmek kaydıyla üniversiteler,
Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Barolar Birliği ve barolar,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı oldalar, Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve
bağlı oldalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu ve esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri ile Türk Tabipleri
Birliği ve bağlı odalar tarafından verilebilecek. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi Daire Başkanlığınca elektronik ortamda yayımlanacak.

Açı Eğitim
Kurumları’yla
anlaşma
İSMMMO üyelerine ve ailelerine indirim
anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.
Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla
hizmet sunan İSMMMO, birçok eğitim kuruluşuyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve
güvenli hizmet alınmasına destek veriyor.
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Odamız, Özel Açı Lisesi Kağıthane
Şubesi ile yaptığı protokolle meslektaşlarına
ve aile üyelerine yüzde 30’luk eğitim indirimi
sağlıyor. 23 yıldan bu yana eğitim veren Açı
Eğitim Kurumları, üniversitelere ve liselere
giriş sınavlarında dereceler elde eti. Açı

Eğitim Kurumları, 12-14-16 kişilik derslikleri,
tiyatro, spor, dans ve konferans salonları,
kütüphanesi, bilgisayar odası, laboratuvarı,
260 metrekarelik yemek salonu ile toplam
4600 metrekarelik alanda öğrencilerine
eğitim veriyor.

Çalışma odası sizleri bekliyor
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Vatan Caddesi
(Adnan Menderes Bulvarı) üzerindeki yeni merkez binasında
mesleki çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla kurulan İSMMMO
Mali Müşavir Çalışma Odası meslek mensuplarımıza bütün gün

hizmet vermektedir. İSMMMO Mali Müşavir Çalışma Odası,
Vergi Dairesi içinde yapılan çalışmalar doğrultusunda meslek
mensuplarımızın daha rahat ve kolay hizmet verebilmeleri
amacıyla kuruldu.

Finansal raporlama
standardı tanıtıldı
Raporlama Standartları’nı (TFRS) uygulamak zorunda olduğunu söyledi. Yaraşlı, BOBİ FRS’nin ise
bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan
işletmelerin 2018 itibariyle finansal tablolarını
hazırlarken uygulayacağı bir finansal raporlama
standardı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“BOBİ FRS’nin amacı, işletmelerin büyüklüğü ve finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçları
dikkate alınarak gerçeğe ve ihtiyaca uygun,
karşılaştırılabilir finansal tabloların oluşturulmasıdır. BOBİ FRS, TFRS uygulamayan şirketlerin
Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurullarına
sunulan finansal tablolarının hazırlanmasında
esas alınacaktır. Bu raporlama standardı,
ortakların, yatırımcıların, kredi verenlerin,
kamunun ve diğer tarafların bilgi ihtiyacını

sağlayacak genel amaçlı finansal raporlama
ilkelerini karşılamaktadır. Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama uygulamalarıyla ve
AB düzenlemeleriyle uyumlu olan BOBİ FRS,
işletmelerin genel olarak karşılaşabileceği tüm
muhasebe işlemlerine ilişkin muhasebe esaslarını
belirlemektedir.”
Yaraşlı, BOBİ FRS’nin uygulanmasıyla
birlikte bağımsız denetime tabi olan ancak
TFRS uygulamayan şirketlerin finansal, finansal
tablolarını kullanan paydaşlara gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılaştırılabilir bilgi sunulmasının
sağlanmış olacağını böylece işletmelerin doğru
ve güvenilir finansal tablolar hazırlamalarının
Türkiye’deki yatırım iklimini olumlu yönde
etkileyeceğini söyledi.

İSMMMO HABER

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal
Raporlama Standardı (BOBI FRS), İstanbul’da
tanıtıldı. Odamızın KGK’nın işbirliği yaptığı
kurumlar arasında yer alması ile birlikte tanıtım
toplantısına oda başkanımız Yücel Akdemir
ve oda yönetim kurulu üyelerimiz de katılım
sağladı.
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Sütlüce
yerleşkesindeki tanıtımda konuşan KGK Başkanı
Dr. Genç Osman Yaraşlı, Türkiye’de bağımsız
denetime tabi olan ve genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) niteliğindeki
şirketlerin, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS) ile uyumlu Türkiye Finansal
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Stajyerler mesleğin yarınları olacak
İSMMMO Stajyerlerle 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. Başkanlığını Muharrem Küçükelçi’nin yaptığı Stajyerlerle İletişim Komitesi;
2017-2019 çalışma döneminde İstanbul’un tüm
ilçelerinden 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 sırasında 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.
Sınav sonuçları ile birlikte kazanan adayların kayıt işlemleri ve yeniden sınava girecek
olan adayların devam eden süreçlerinde de
komite üyelerinin adaylarla iletişimi ve desteği
devam etmekte böylece iletişimde kesintisiz bir
süreç yakalanmaktadır.

İSMMMO HABER

Meslek yasası komitesinden büyük katkı
İSMMMO Meslek Yasası Komitesi
Başkan, Başkan Yardımcısı, Komite Sekreteri
ve 4 komite üyesi ile birlikte meslek yasamızla ilgili değişiklik ve öneriler konusunda
çalışmalar üreterek faaliyet gösteriyor.
Meslek Yasası Komitesi, 3568
sayılı meslek yasamız ile ilgili mevzuatta ve
teknolojide olan değişiklikler çerçevesinde
meslektaşlarımıza fayda sağlayacak düzenlemelerin yapılması amacıyla önerilerde ve
çalışmalarda bulunmaktadır. En son yapılan
TÜRMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda
çeşitli yönetmelik ve meslek kararlarında
yapılan değişiklikler üzerine Meslek Yasası
Komitesi’nce yapılan çalışmalarla önerilerde
bulunmuştur. Oda Yönetim Kurulumuz da
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bu çalışmaları kendi içinde değerlendirip
TÜRMOB ilgili kurullarına sunmuş ve katkı
sağlamıştır.
Komitenin yakın gelecekteki ilk hede-

fi; TÜRMOB 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda
yapılan değişiklikler ve alınan kararlarla ilgili
meslektaşlarımızın kullanabileceği pratik bir
kitapçık ortaya çıkarmaktır.

Türk Ticaret
Kanunu’na ışık
tutuyorlar
Türk Ticaret Kanunu Komitesi, meslek mensuplarının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yaşadığı
sıkıntıları kolaylaştırmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda
çalışmalar gerçekleştiriyor.
Türk Ticaret Kanunu Komitesi, 2017-2019 çalışma
döneminde, geniş bir yelpazeye sahip olan Türk Ticaret
Kanunu’nu, pratik uygulamalarla meslek mensuplarının
kullanımına sunmayı amaçlamaktadır.
Komite ilk çalışmasını, odamızın Cevahir Kongre
Merkezi’nde düzenlediği seminerde dağıttığı ‘Ticaret
Sicil İşlemlerinde En çok Karşılaşılan Konular’ başlıklı
kitapçığını hazırlayarak ortaya koydu. Başkanlığını Gülay
Demir’in yaptığı komite, Mayıs ayı içerisinde İstanbul’un

Anadolu ve Avrupa yakasında eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Şirketler Muhasebeci Semineri’nin hazırlık aşamalarında TESMER eğitimcilerine katkılarda bulundu.
Komite, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca planlanan
‘6585 sayılı Perakende Ticaret Düzenlemesi Hakkında
Kanun’ çalışmasına zemin oluşturması için yaz aylarında
da hazırlıklarına devam ediyor.
Komite, dönem sonuna kadar Türkiye’deki sicil
merkezlerince uygulanan işlem-evrak istemi farklılığını
tek bir standart haline getirmeyi ve meslektaşlarının yaşamış olduğu sıkıntıları uygulanabilirliği kolay ve pratik
bir kitapçıkta toplayarak meslek için kullanıma sunmayı
hedefliyor.

Hak ve hukuk dengesi sağlıyor

istihdam politikaları, İş Kur teşviklerine ilişkin yayınlanan kanunlar hakkında çalışmalarını yoğunlaştırarak faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca
ilçelerdeki SGK başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirecek olan komite,
mesleki anlamda ortaya çıkan sorunlara çözümler bulabilmek ve yol
haritası oluşturabilmek için odamızın bünyesinde toplantılar düzenliyor.
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İSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi; iş ve sosyal
güvenlik hukuku çerçevesinde işçi, işveren hakları ve hukuku
üzerine araştırmalarla yaşanan gelişmeleri neden sonuç ilişkisi
üzerinden en yalın haliyle meslek mensuplarına iletmeyi amaçlamaktadır.
Meslektaşların iş hukuku ve sosyal güvenlik alanına dair
donanımlı ve bilgili olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren komite, iş hukuku, sosyal güvenlik, toplu iş hukuku,
iş sağlığı ve güvenliği, yabancı işçiler için çalışma izni, sirküler ve
iş ve sosyal güvenlik denetimi, mevzuat değişiklikleri, 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi birçok konuda
bilgilendirmede bulunmaktadır.
Nilgün Yazıcı başkanlığında 2017-2019 dönemi çalışmalarını başlatan komite, geniş kapsamlı iş güvenliği konusundan başlayarak,
istihdam teşvikleri, yabancı uyrukluların çalışma izinleri ve sigortalılığını
içeren çalışması ile meslektaşlarımızın faydalanabileceği bilgileri topladığı bir e-kitapçık oluşturdu. İSMMMO İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi,
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‘Çarşıyı koru,
hayata
sahip çık’

ZİRVEDEKİLER

Türk perakende markaları hem dünyada hem
Türkiye’de adlarından söz ettiriyor. Bugün 110
ülkede 2 bin 500’ün üzerinde mağazaları var.
Sektörün en güçlü sivil toplum örgütlerinden
biri ise Birleşmiş Markalar Derneği (BMD). 412
üyesiyle Türkiye’nin marka elçiliğini yürütüyor.
BMD Başkanı Sinan Öncel, ‘Çarşıyı koru,
hayata sahip çık’ kampanyasıyla zor süreçlerde
ekonomiyi canlandırmak için yola çıktı.

UMUT EFE
Tanınmış ürün, saygın kişi… ‘Marka’
kelimesinin Türk Dil Kurumu’ndaki karşılığı…
Marka, bir isim olmaktan öte, bir ürünü ya da
herhangi bir nesneyi benzerlerinden ayıran başlı
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başına bir algı, bir nitelik… Yarattığı milyarlarca dolara varan ekonomi, ortaya koyduğu
stil, sunduğu yepyeni yaşam tarzlarıyla, marka,
bazen bir ülkenin, bazen yaratıcısının, bazen
zamanın da önünde ve ötesinde milyonlarca
insanı peşinden sürükleyebiliyor. Bu güç, haliyle

giyimden, gıdaya, teknolojiden evlerimizin içine
kıyasıya bir yarışı, beraberinde ise iş dünyasında
birlikte hareket etme, ortak bir strateji etrafında
büyümeyi getirdi.
Türkiye’de ‘marka’ ile büyüme ve büyütme ipini göğüsleyen perakende sektörü, dünya

çapında 20 marka çıkarma hedefi ve çatısı altında birleştiği Birleşmiş Markalar Derneği (BMD)
ile milyonları peşinden sürükleyecek yeni akımlar peşinde. Ancak Türkiye ve dünyada yaşanan
terör olayları, ekonomik ve siyasi sıkıntılar,
hedefe giden yoldaki önemli taşlar…2001’de
yaşanan büyük ekonomik krizin ardından başta
hazır giyim olmak üzere, perakende sektöründeki 412 markayı bir araya getiren BMD’nin
ana amacı ise sektörü ve markaları bu krizlere
ve yoldaki taşlara karşı korumak, ortak hedefler
belirlemek… Geçen yıl derneğin başkanlık
görevini üstlenen ve Twiggy markasının yaratıcısı
olarak bildiğimiz Sinan Öncel, yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte iki büyük slogan, iki büyük
hedef etrafında çalışmalarını yürütüyor. “Çarşıyı
korumak, hayata sahip çıkmak…”
Sinan Öncel ile, her açıdan büyük zorluklara sahne olan 2017’yi ve tüm dünyada ve
Türkiye’de marka elçisi olarak çalışan sektörün
çalışmalarını konuştuk…

KORKU İKLİMİ ORTAYA ÇIKTI

EKONOMİNİN ÖZEL KUVVETLERİ
Perakendeciler olarak dünya çapında 20 marka çıkarma hedefiniz var…
Türk markaları kitleleri peşinden sürüklemeye başladı mı?
Perakende sektörünün Türkiye’de belli bir
doyum noktasına ulaşması nedeniyle markalarımız bir süredir yakın coğrafya başta olmak
üzere yurtdışı yatırımlarını hızlandırdılar. Yurt
dışındaki kiraların Türkiye ile kıyaslandığında
çok daha avantajlı olduğu da bilinen bir gerçek.
Özellikle düşük metrekareli mağazalarda faaliyetlerini yürüten markalarımız için yurt dışına
açılım önemli bir seçenek olarak görülüyor. Mar-

kalarımız yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde
de önemli operasyonlara imza atıyorlar. Halen
99 BMD markasının 110 ülkede 2 bin 500’ün
üzerinde mağazası var. Bu sayıyı yıl sonunda
3 binin üzerine, 2020’de 4 bin 500’e taşımayı
amaçlıyoruz. Yurt dışına açılan markalarımız o
ülkenin insanına dokunuyor ve duygusal bağ
kuruyor. Bu nedenle biz markalarımızı Türk ekonomisinin ve perakende sektörünün ‘ekonomik
özel kuvvetleri’ olarak adlandırıyoruz. Yakın
gelecekte çok daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Markalarımızın yurt dışına
açılımda daha özgüvenli hareket edebilmeleri
için öncelikle içeride güçlü olmaları gerekir. Bu
gerçekten hareketle içerideki sorunların çözümü
noktasında büyük bir çaba gösteriyoruz. Yurt
içinde en büyük sorunların başında yukarıda
anlattığım nedenlerle kira maliyeti geliyor.
Türk markalarına en çok rağbet
eden ülkeler hangileri?
BMD üyesi markaların mağazalarının
yüzde 50’si Rusya, Azerbaycan, Ermenistan,
Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan
ve Ukrayna’nın oluşturduğu Bağımsız Devletler
Topluluğu’nda yer alıyor. Bu bölgeyi yüzde 21 ile
Ortadoğu ve Kuzey Afrika, yüzde 20 ile Avrupa
ve yüzde 9 ile Kuzey Amerika ve diğer ülkeler
takip ediyor. Biz tüm ülkeleri markalarımızın
hedef pazarı olarak düşünüyor, planlarımızı
bu değerlendirme ışığında yapıyoruz. Dünya
ekonomisiyle yeniden entegre olmaya başlayan
İran, 80 milyonluk nüfusuyla Türk ve dünya
markalarının iştahını kabartıyor. Biz coğrafi
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Sektör olarak yaşanan yoğun terör
eylemlerinin ardından insanların dışarı
çıkmaya korktuğu bir dönemde “hayatına sahip çık” kampanyası ile önemli bir
çıkış yaptınız. Beklenen değişimi yaratabildiniz mi?
15 Temmuz’daki darbe girişimi ve terör
olayları nedeniyle insanlar arasında giderek bir
korku iklimi, evlere kapanma eğilimi ortaya
çıkmıştı. Aslında terörün de istediği tam buydu.
Biliyorsunuz en son yılbaşı gecesi İstanbul

Kuruçeşme’de bir eğlence merkezinde 40 kişi
katledildi. O olay üzerine BMD üç sivil toplum
örgütü ile “Hayatına Sahip Çık” kampanyasını
başlattı. Kayıplarımız için yas tutarken çocuklarımız, yani geleceğimiz için hayata daha sıkı
sarılmamız gerekir düşüncesinden yola çıkmıştık.
Sağ olsunlar kamuoyunun yakından tanıdığı
sanatçı ve spor adamlarımız da destek verdi ve
kampanyamız büyük ses getirdi. Şimdi ise perakende sektörünün 4 önemli gündem maddesi
var: Birincisi verimsiz mağazaların kapatılması.
İkincisi yeni yatırım yaparken eski hataların
tekrarlanmaması. Üçüncüsü yurt dışına açılım
hedefi. Dördüncüsü ise markaya güç veren, fark
yaratan, kârlılık taşıyan yeniliklere odaklanmak.
Önümüzdeki en önemli gündem maddelerini bu
4 başlığın oluşturduğunu düşünüyoruz. Yaşanan
sıkıntılı süreci aşmanın 4 konunun başarıyla yönetilmesiyle doğru orantılı olduğuna inanıyoruz.
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SİNAN
ÖNCEL
KİMDİR?
1965 İstanbul doğumlu olan Sinan Öncel, 1983’te
Işıklar Askeri Lisesi’ni,
1987’de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü’nü,
1988’de ise İstanbul
Üniversitesi İşletme İktisadı
Enstitüsü’nü bitirdi. Aynı yıl
kendi şirketini kurdu. 9 yıldır
BMD yönetiminde görev alan
ve diğer sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışan
Sinan Öncel 1 çocuk babası.
Öncel, İngilizce, Fransızca ve
İtalyanca biliyor.
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Türkiye’nin ülke olarak
yarattığı marka algısı ve bunun
yarattığı ekonomik değeri nasıl
yorumluyorsunuz?
Türkiye binlerce yıllık tarihi
mirası, doğal güzellikleri ile büyük
bir turizm potansiyelini barındırıyor.
Otelcilik anlamında da çok güçlü bir
altyapıya sahibiz. Potansiyeli doğru
kullandığımız ve turizmi çeşitlendirdiğimiz takdirde ülkemizi ziyaret eden
turist sayısını çok daha yukarılara
taşıma imkânına sahibiz. Türkiye’de
yabancı harcamalarını arttırmanın
yolu, ülkemize gelen turist sayısını
yükseltmekten geçiyor. Daha çok turist, yabancı harcamalarının artması, başta perakende sektörü olmak üzere
ülkemizin döviz kazanması anlamına geliyor. Bilindiği gibi yabancı harcamaları perakende ekonomisinin canlanmasında büyük rol oynuyor. Özellikle yaz sezonunda turizm bölgelerindeki mağazalar markalar için lokomotif
görevi üstleniyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2015’te yabancıların kredi kartıyla yaptıkları harcama tutarı 13.4 milyar TL’ye ulaşmıştı ve bu harcamanın büyük bölümünün perakende için yapıldığını
biliyoruz. Aynı rakam geçen yıl yüzde 20 gerileyerek 10.6 milyar TL’ye düştü. Turizmde ne yazık ki bu yılın ilk
yarısında da işler yolunda gitmedi ve yabancı harcamalarında düşüşün devam ettiğine tanık oluyoruz.

ve kültürel yakınlığımızın avantajlarını kullanarak
İran pazarında etkin olmak istiyoruz. İran’da halen
30’a yakın markamızın 150 civarında mağazası
bulunuyor. Önümüzdeki üç yıl içinde markalarımızın
İran’da 500 yeni mağaza açabilecek potansiyeli
bulunduğuna inanıyoruz.

DÖVİZLE KİRA ÖNEMLİ SORUN
Ekonomideki sıkıntıların ardından ‘Çarşıyı korumak’ hedefi ile tartışmalar iyiden
iyiye yoğunlaşmışken göreve geldiniz. ‘Çarşı’
olarak tanımladığınız ekosistemi biraz anlatır
mısınız?
BMD’ye üye 412 markamızın yurt içinde 378
AVM’de ve caddelerde yaklaşık 70 bin mağazası
bulunuyor. Çalışanlarımız ve imalatçılarımız başta
olmak üzere etkileşimde bulunduğumuz diğer sektörlerle birlikte çok geniş bir ekosistemi oluşturuyo-

ruz. Bu ekosistemin bileşenlerinden birinin göreceği
zararın domino etkisiyle diğerlerini de kaçınılmaz
olarak etkileyeceğine inanıyoruz. Markalarımız
AVM’ler başta olmak üzere mağaza kiralamanın
ağırlıklı bölümünü döviz üzerinden yapıyor. Döviz
kurlarında geçen yılın ikinci yarısında başlayan hızlı
yükseliş trendiyle markalarımız üzerindeki maliyet
baskısının her geçen gün daha da artması üzerine bu
sorunu önceliklerimiz arasına aldık. Çünkü maliyetler
nedeniyle mağazaların kapanması, üretimin kısılması
ve gençlerimizin işsiz kalması anlamına geliyor.
İstihdamı arttırmamız gereken bir dönemde elbette
bu arzu edilecek bir sonuç değil. Kapanan her mağazanın sosyal ve ekonomik problemleri artıracağını
bildiğimiz için “Çarşıyı koruma” söylemini geliştirdik. Üstelik bunu ABD’deki AVM’lerin ‘’kapanma’’
çağına girdiği bir dönemde ve geleceğin e-ticarette
olduğunu bilerek söyledik.

‘İSMMMO’YU
BEĞENİYLE TAKİP
EDİYORUM’
İSMMMO ile ilgili görüşlerini
sorduğumuz Sinan Öncel, “İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası son
derece değerli bir meslek odası. Onların
çalışmalarını beğeni ve takdirle izliyorum.
Türkiye’de meslek kuruluşları ve sivil
toplum örgütleri önemlidir. İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası gibi
meslek kuruluşlarının ülke sorunlarına sahip
çıkması ülke açısından büyük önem taşıyor”
ifadelerini kullandı.

DEVLETTEN ALACAKLIYIZ
Dövizle yapılan kiralamaların perakende markaları üzerindeki etkisi nedir?

Kira, perakende sektörünün en önemli
maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Farklı
sektörlere ve farklı metrekarelere göre ideal
kira-ciro oranı yüzde 5 ile yüzde 12 arasında
değişebiliyor. Oysa bu oran bugün bazı yerlerde yüzde 30-35’lere ulaşmış bulunuyor. Bizim
mesajımız göreve geldiğimiz ilk günden bu
yana çok açık ve net: AVM’lerden imkânsız bir
şey istemiyoruz. Onlara özetle şunu söylüyoruz. ‘Markalarımızdan dövizle kira ödemek
isteyen varsa aynı şekilde devam edebilir. Ama
istemiyorlarsa yeni sözleşmeleri TL üzerinden
yapın, öncekileri de TL’ye çevirin.’ Öte yandan
kira konusunda siyasi otoriteden de bir talebimiz var. Biz mağazalarda ürünlerimizi yüzde
8 KDV ile satıyor ancak kirayı yüzde 18 KDV
ile ödüyoruz. Kira-ciro oranları, dövizdeki dalgalanmalarla beraber öngörülenin 8-10 puan
üzerine çıktı. Bu durum pek çok perakendeciyi
devletten KDV’de alacaklı duruma getirdi ve
üzerimizde ciddi bir finansal yük oluşturmaya başladı. Biz devletimizden kiradaki KDV
oranını da yüzde 8’e indirmesini, mevcut KDV
alacaklarımızın da vergi borçlarımızla zaman

içinde mahsuplaşılmasını istiyoruz. KDV alacağımızın birikmesindeki en önemli etkenlerden
biri de ithalattaki referans fiyat uygulamasının
sadece gümrük vergisi değil, KDV hesabında da
göz önünde bulundurulması.
Son olarak perakende markalarının
2017 için çizdikleri yol haritalarında ne
gibi hedefler var?
Toplam perakende sektörü 2016’yı
yaklaşık 670 milyar TL ciro ile kapattı. Bu
cironun içinde organize perakendenin payı ise
220 milyar TL civarında. Tüm sektör olarak
375 bini organize perakendede olmak üzere 2
milyon civarında insanımızı istihdam ediyoruz.
Sadece organize perakendede 2017’nin tamamında 67 bin civarında insanımıza iş imkânı
yaratabileceğimizi araştırmalarla öngörüyoruz.
Organize perakende son yıllarda Türkiye’nin
ekonomisine göre 4 kat daha hızlı büyüyor.
Yani Türkiye ekonomisi yüzde 3 büyüdüyse
organize perakendede biz yüzde 11-12
büyüme bekliyoruz. Ancak sektörel büyümede
geçen yıl başlayan yavaşlama eğilimi bu yıl da
devam ediyor.
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Çağrınız karşılık buldu mu?
Bu çağrımızı alan pek çok yatırımcı
yaptıkları indirimlerle dolar kurunu 2.30 2.70 bandına getirdiler. Yeni açılan AVM’lerin
de hemen hemen tamamı markalarımıza ilk
yıl için ciro kirası kolaylığı sağladılar. Zaten biz
önceden beri dövizdeki dalgalanma karşısında çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalan
perakende sektörünün ciro kirası ile rahatlatılmasını istiyorduk. Bir diğer önemli konu TL
ile kiralama seçeneğinin yatırımcı tarafından
mutlaka perakendeciye sunulması gereği.
Dövizle kiralama toplam cirosunun önemli bir
kısmını yurt dışından elde eden perakendeci
için çok büyük sorun teşkil etmemekle birlikte
satışlarının ağırlıklı bölümünü yurt içinde
yapanlar için önemli bir risk oluşturuyor. Bu
nedenle TL ile kiralama seçeneğinin yatırımcı
tarafından mutlaka sunulması çok büyük önem
arz ediyor.
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Özgüven
nasıl geliştirilir?
Çevrenizdeki insanlara aslında
istemediğiniz hiçbir konuda hayır
diyemiyor, ilişkilerinize sınır
koyamıyor, sosyal ortamlarda
bulunamıyor, kendinizi değersiz ve
yetersiz mi hissediyorsunuz? Öyleyse
sorununuz özgüven eksikliği…
Her ne kadar toplumumuzda çok
fazla önemsenmese de çocukluktan
başlayıp yetişkinlik dönemine kadar
devam edebilen bu sorun, depresyon
ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklara da
yol açabiliyor. Ancak umutsuz olmayın
özgüveni geliştirmenin ve sonradan
kazanmanın da yolları var.
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UMUT EFE
“Güç ve güveni hep dışarıda
aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir
ve her zaman oradadırlar…”
Tarihin en büyük bilim insanı,
filozof ve yazarları arasında kabul edilen
Sigmund Freud bu iki cümle ile özgüven
kavramına ışık tutuyor… Ancak pek çok
insanın ise koca bir hayat boyunca, çoğu
zaman farkında olmadan arayış içinde
olduğu bir kavram ‘özgüven’…
Kelime anlamı her ne kadar
‘insanın kendine güvenme duygusu’ olsa
da, özgüven aslında başarılı ve mutlu bir
hayatın kilidini açacak anahtar olarak
görülüyor…Kendine yönelik olumlu
yargıları olan, kendini ve olayları kontrol
edebileceğine inanan, kendini seven,

yeterli olduğunu düşünen, değerlerinin
farkında olan insan ile kendinden şüphe
duyan, boyun eğmeye ve yalnızlığa
meyilli, eleştirilere karşı hassas olan,
güvensizlik, depresyon duyguları içinde
boğulan insan arasındaki temel fark
aslında özgüvendir…

DEĞİŞKEN BİR DURUMDUR
Uzmanların da tanımıyla özgüven,
kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında
pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olmamız anlamına geliyor. Bu tüm insanlar için
temel ve çok önemli bir duygusal gereklilik…Kendimize biçtiğimiz “özdeğerimiz”
oranında “özgüvenimiz” vardır. Yani
özgüvenimiz bir anlamda kendimizi ne
kadar değerli bulduğumuzun, ne kadar
değer verdiğimizin bir göstergesi. Ancak

özgüven temelinde değişmeyen, durağan
bir durum ya da duygu hali de değil. İnsanlar farklı zamanlarda, farklı durum ve
ortamlarda, farklı güven veya güvensizlik
durumlarına sahip olabilir. Ancak her insan
her durum ve ortamda daha rahat, kendini
daha iyi hisseden olmayı ister. Örneğin;
yeni bir işe başladığınızda, performansınız
ve yeteneklerinizle sınırları zorlayarak
aşağılık duygusunun sizi etkilememesine,
diğerleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışırsınız.
Ancak bazı kişiler aynı süreçten geçmeyi
ve benzer bir performans sergilemeyi çok
istese de bunları gerçekleştirmekte zorlanır.
Kendine güvensizlik ve özgüven eksikliğinin, doğuştan gelen bir kişilik özelliği olduğuna inanır, bu durumu kabullenirler…

HERŞEY ÇOCUKLUKTA BAŞLAR

RCBA & Door Eğitim Danışmanlık’ın yöneticisi ve akademisyen Prof. Dr. İsmet Barutçugil
de, özgüveni yaşamın önemli zorluklarıyla
başa çıkma gücü olarak tanımlıyor. Ona göre,
özgüven insana güç verir, enerjisini artırır ve
daha fazla çaba göstermeye özendirir. Başarı
için ilham kaynağıdır. Başarılarımızla gurur
duymamızı sağlar. Barutçugil, kendi dışımızdaki
insan ve olayların özgüveni yükseltip azaltabileceğini vurguluyor. Çoğumuz, belirli zamanlarda,
belirli insanlarla ve belirli durumlarda kendimizi
güvenli hissederken bazı durumlarda, zamanlarda ve bazı insanlar karşısında özgüvenimizi
yitiririz. Kendimize olan güven duygumuzu
nelerin etkilediğini doğru anlamamız gerekiyor.
Özgüvenin iş hayatında da önemli
olduğuna değinen Barutçugil, şunların altını
çiziyor: “Özgüvenimiz yoksa işleri yapabilme
yeteneğimizden emin olamayız. Gerekli beceriye
ve deneyime sahip olduğumuzu bildiğimiz
halde daha önce hiç yapmadığımız bir işle
karşılaştığımızda endişeleniriz. Birçok durumda,
özellikle karar vermemiz, insiyatif kullanmamız

veya yeni insanları işin içine katmamız gereken
durumlarda rahatsız ve huzursuz oluruz. Gerçek
potansiyelimizi gösteremeyiz.”
Peki, özgüven zayıfladığında neler
yapılması gerekir? İsmet Barutçugil, bu durumlarda yapılacak ilk işi hiç kimsenin mükemmel
olmadığını kabul etmek olarak görüyor: “Belki,
başka insanların sizin sahip olmadığınız becerileri vardır. Ancak, siz de büyük olasılıkla onların
yapamadığı bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Özellikle, onlarla rekabet edebileceğiniz alanlarda
kendi yeteneklerinizi geliştirmeye odaklanın.
Tüm yapabileceklerinizi aklınıza getirin,
yapamayacaklarınız için fazlaca endişelenmeyin,
onlara takılıp kalmayın. Özgüveni artırmanın iyi
bir yolu, yaşamdaki başarılarımızı hatırlamaktır. Sahip olduğumuz tüm yeteneklerimizi, iyi
kullandığımız becerilerimizi aklımıza getirelim
ve güvenli davranarak kazançlı çıktığımız
zamanları hatırlayalım.” Barutçugil, özgüvenin
azı kadar aşırısının da sorun olduğunun altını
çiziyor. Egosu şişkin insanlar da en az özgüveni
az insanlar kadar kendine zarar veriyor.
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Ancak bilinenin aksine özgüven
doğuştan gelen bir nitelik değil, zamanla
insanın çabasına bağlı olarak gelişen
bir durumdur. Eksikliğinin sebepleri ise
çoğunlukla çocukluk yıllarına dayanır.
Uzmanlara göre, özgüven eksikliğinin
temel kaynağı aile… Özellikle çocukluk
döneminde yeteri kadar onaylanmayan
ve sevgi eksikliği yaşayan, hayatta elde
ettiği başarılarda yeterli takdiri alamayan
ve sürekli ailesi tarafından müdahaleye
maruz kalan bireylerde özgüven eksikliğinin yaşanması kuvvetle muhtemel…
Burada birey benlik saygısının yitimine
uğruyor. Diğer taraftan, aşırı serbest aile
geçmişleri olanlar da aynı şekilde özgüveni
gelişmeyen bireyler olarak hayatını idame
ettirmeye çalışıyor. Kısacası, ailenin tutarsız
davranışları, aşırı kontrolcülüğü ve aşırı
serbest oluşları özgüven eksikliğine giden
yollardaki temel taşları döşemiş oluyor.
Özgüven eksikliği ile oluşan yetersizlik
ve aşağılık duygusu zamanla yaşadığımız
olaylar sonucu da oluşabiliyor. Ailenizin sizi
bir birey olarak kabul etmemesi, düşün-

İNSANA GÜÇ VERİR,
ENERJİSİNİ ARTIRIR
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OLUMLU YANLARINIZI KEŞFEDİN
l Öncelikle kendinize merhamet
gösterin. Kendinizi eleştirmekten, hayat
hakkında şikâyetçi olmaktan, mükemmel
olma isteğinizi bir kenara bırakın.
l Olumsuz iç konuşmalarınızı
keşfedin ve bunların yerine daha olumlu
düşünceler koymaya çalışın.
l En önemli nokta olumlu yanlarınızı keşfedin, bunun için hayatta başardığı-
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nız şeylerin listesini yapın.
l Görünüşünüze ve giyiminize
dikkat edin. Bunu kendiniz için yapın. Dik
oturun.
l Kendinizle baş başa kalmanızı
sağlayacak hobiler edinin. Mutlaka bu
hayatta sevdiğiniz ilgi duyduğunuz ve iş
dışında yapmak istediğiniz bir şeyler vardır.
l Kendiniz için önemli olan

hedefler belirleyin. Bu hedef ve amaçlarınıza giden sürece küçük adımlara bölerek
başlayın.
l Ve en önemlisi kendinize iyi bir
arkadaş olun… En yakın arkadaşınıza ve
sevdiklerinize gösterdiğiniz anlayışı, saygıyı ve merhameti kendinizden esirgemeyin.
Çünkü sahip olduğunuz değerli hazineniz
kendinize duyduğunuz saygıdır.

de çıkmaz. Kazanılan ve geliştirilebilen bir
özelliktir. Örneğin; bebekken keşif faaliyetleri
durdurulan engellenen bebek zaman içinde keşif için uğraşmaz olacaktır. Çocuğa her söylenen
‘Aman dur yapamazsın’ veya ‘Sakın dokunma!’
veya ‘Boşver sen, aklın ermez’ gibi hesapta
onun iyiliği için söylenen sözler aslında uzun
vadede kötülüğünedir. Çünkü özgüvenin temeli
davranışsa ve davranış engelleniyorsa özgüven
de gelişemez ve çevresi iyiliği için yapılan
engellemelerle dolan çocuk yıllar sonra genç
yetişkin haline gelip o eski çevreyi arkasında
bıraktığında sudan çıkmış bir balık gibi çaresiz,
savunmasız ve bunalım halinde kalır. Fakat her
davranış değişebilir.”

MUCİZEYİ İÇİNİZDE ARAYIN

Mahir Efe Falay

4 ADIMDA FARK YARATIN
Özellikle günümüz rekabet koşulları göz
önüne alındığında, çalışma ortamında özgüven
eksikliği çok büyük bir problem. Özgüven, iş
ortamında darbe almaya bu kadar yatkınken,
bu problem çalışanın iş yerindeki mutluluğu
ve verimliliği ile doğrudan ilişkili. Yapılan
araştırmalara göre, iş yerinde özgüven ile ilgili
sorunları olan çalışanlar fikirlerini ifade etmekten ve sunum yapmaktan çekiniyor. Önemli bir
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celerinize ve duygularınıza önem vermemesi,
sevildiğinizi hissedememeniz… Daha sonra
okulda veya çevremizde yaşadıklarımızda bunları destekler nitelikte devam ederse özgüven
problemleri ortaya çıkabilir.
Özgüvenin doğuştan kazanılan bir yeti
olmadığına dikkat çeken Uzman Psikolog Mahir
Efe Falay, bu özelliğin bebeklikten itibaren
gelişme seyrini şöyle açıklıyor: “Özgüven,
kelime anlamıyla “Öz’e olan güven” demektir.
Yani kendinize güvenmektir. Hayat içinde
yaşadıklarınızla kazanılır. Özgüven doğuştan
gelmez. Yukarıdan da inmez. Piyango ile

ABD’li filozof Henry D. Thoreau’nun
dediği gibi; “İçimizde yatana kıyasla, önümüzde
uzananlar ve geride bıraktıklarımız küçük
meselelerdir. Ve içimizde olanı ortaya çıkardığımızda mucizeler meydana gelir.” Özgüven
eksikliği olan kişiler genellikle içinde eksiklik
ve başarısız olma korkusu yaşar. Bu kişiler,
kendinden hep şüphe duyar, pasif olur, her
şeye boyun eğerken, durumlara ve insanlara
aşırı uyum gösterirler. Aynı zamanda eleştirilere karşı hassas olup güvensizdir ve aşağılık
duygusu içindedirler. Rekabete giremez, gerçekçi olmayan hedefler belirler, topluluk içinde
varlığını belli etmekten çekinir ve sevilmediğini
hisseder… Bu durum kendi açısından olduğu
kadar başkaları açısından da olumsuz tavır
ve davranışlar içinde kalmasına neden olur.
Çevrenizdeki insanlara bir bakın. Bir taraftan
eleştirilmeye tahammül edemeyip, herkesi ve
her şeyi sürekli eleştiren, daima insanlarda
kusur ve hata arayan, hep başkalarını suçlayıp
kendi güçsüzlüğünü başkalarına yüklemeye
çalışan insanlar varsa, ortada bir özgüven
problemi var demektir.
Doğuştan sahip olamadığımız ve çevresel
şartlarla birlikte artan özgüveni kazanma ve
arttırmak ise mümkün…Özgüven eksikliği,

değiştirilemeyen bir kişilik özelliği değildir.
Özgüven kazanmak ya da artırmak istiyorsanız
yapacağınız ilk şey, başta kendiniz hakkında
olmak üzere olumlu düşünmeye başlamak
olmalı…İkinci aşamada ise yapacağınız şey,
cesaretli olmak, değişikliklere açık olmak,
duygular yerine mantıkla hareket etmek...
Dışarıdan bakınca kendinizde tüm bu
değişiklikleri gerçekleştirmek zor gibi görünebilir ancak bunun için de birtakım teknikler
geliştirilmiş durumda. Örneğin, kişilerin amaçlarına ulaşmaları için “nörolojik programlarını”
keşfetmelerini ve en iyi şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen NLP ve duygusal
özgürleşme tekniği olarak bilinen EFT sayesinde
duygularınızı, düşüncelerinizi bilinçli bir şekilde
değiştirerek öz güven kazanma ve artırma
yolunda en doğru adımları atabilirsiniz.
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BU BELİRTİLERE DİKKAT
• Hayır diyememe, ilişkilerinde sınır koyamama, diğerleri tarafından kullanılma
• Eleştirilere karşı hassas olma
• Sosyal ortamdan kaçınma, başkalarının
önünde sunum veya konuşma yapmaktan çekinme
• Sürekli kıyaslama
• Kendini değersiz, yetersiz ve başarısız
olarak değerlendirme
• Hızla umutsuzluğa kapılma
• Diğer insanlar tarafından reddedileceğini,
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önemsenmediğini düşünmek
• Karar almakta zorlanmak
• Düşük beklentilere sahip olmak
• Fiziksel görünüşünü beğenmeme, olumlu
yanlarını görmezden gelme
• Sevilmeme, suçluluk ve utanç hissi
• Fikrini söyleyememe, söylerse onaylanmayacağına veya küçük düşeceğine inanma
• Çok fazla başkalarına ihtiyaç duyma
• Risk alamama

kısmı da zam, izin, terfi gibi taleplerini
dile getiremediği için ciddi mutsuzluk
yaşıyor. Özellikle iş hayatında, insanın
kendini yetersiz görmesi veya patronuyla sorunlarından kaynaklı özgüven
eksikliği yaşaması çalışanların performansını, verimliliğini ve motivasyonunu
büyük ölçüde etkiliyor. Bu noktada,
Uzman Psikolog Mahir Efe Falay, ortaya
koyduğu 4 adımda yetişkinler için,
çalışma ortamında başarıya imza atılabileceğine dikkat çekiyor: Falay’a göre
ilk etapta kendinize “En kötü ne olabilir
ki?” şeklinde sık sık sorular sorun. Falay, “Örneğin müdüre bir şey söylemek
için odasına girerken bu gelsin aklınıza.
Veya otobüste inmeniz gereken durağı
kaçırdığınızda az sonra otobüs kırmızı
ışıkta durduğunda siz ‘Kaptaaan orta
kapı’ diye bağırdığınızda. Veya aylardır
gözünüzde olan karşı cins okulda tek
başına boşken yanına gidip gitmeme
arasında kaldığınızda. Merak etmeyin,
gerçekten kötü bir şey olamaz” tespiti
ile aslında insanların düşündüğü kadar
kötü bir sonuca ulaşmayacağına dikkat
çekiyor. Falay, ikinci olarak “İnsanların,
özellikle de bir daha görmeyeceğiniz
insanların sizin hakkınızdaki düşüncesi ne kadar önemli?” sorusunun
aslında kritik bir nokta olduğuna işaret
ederek, şöyle devam ediyor: “Bunu
100 üzerinden puanlayın. Eğer 20-30
derseniz; özgüven yolundasınız! Ama
80-90’sa cevabınız şunu da cevaplayın
‘Siz kendiniz için mi başkaları için mi
yaşıyorsunuz?’
Üçüncü olarak, güçlü yanlarınızı
aklınızda tutun. Kimse tüm özellikler
bazında baştan aşağı kötü değildir.
Köydeki çobanın müziğe yeteneği,
plazadaki veri giriş görevlisinin resme,
kargo şubesindeki çalışanın da yemeğe
yeteneği olabilir. Üstteki üçünü de

EKSİKLİK NASIL
OLUŞUR?
l Ailenin sizi birey olarak kabul etmemesi
l Kişinin yaşadığı olumsuz deneyimlere
ve başarısızlıklara aşırı odaklanması
l Olumsuz yönlerini ön plana çıkarma ve
yeteneklerini acımasızca eleştirme
l Gerçekçi olmayan hedefler belirleme
l Sıfır kaygı ve korku beklentisi
l Beklenti kaygısı, geçmişte yaşanan
olumsuzlukların tekrar yaşanacağına olan
inancının çok üst düzeyde olması…
sürekli düşünürseniz, İngiltere’de bir cep telefonu
satıcısıyken katıldığı bir yarışma sonrasında şu
anda trilyoner olan tenor Paul Pott olabilirsiniz.”

PSİKOTERAPİ İLE YENİDEN BAŞLAYIN

KAPAK

Uzman Klinik Psikolog-Psikoterapist Nazan
Topal Eren ise, özgüven eksikliğinin sonuçlarını
değerlendirirken, önemli psikolojik rahatsızlıklara
da kapı açılabileceğine dikkat çekiyor. Eren, en
önemli belirtinin kendini yetersiz ve değersiz
hissetmek olarak ortaya çıktığına işaret ederek,

şöyle devam ediyor:
“Özgüveninizi artırmak için uygulanan
“Depresyon, sosyal fobi
birçok farklı psikoterapi yöntemi bulungibi kaygı bozuklukları,
maktadır. Örneğin; bilişsel davranışçı
madde bağımlılığı,
psikoterapi... Kişinin bu gününü etkileyen
yeme ve kişilik boalgılarının geçmişte nasıl oluştuğunu
zukluğu olan kişilerde
araştırdıktan sonra kişinin kendini, diğer
özgüven eksikliği sık
insanları ve dünyayı algılayış şeklini
Nazan Topal Eren
görülüyor.
yeniden inceleyerek kişinin olaylara daha
Özgüven
akla uygun ölçülü bakması hedeflenir.
eksikliğini gidermenin en etkili yolunun psikolojik Benlik kavramı yeniden yapılandırılır” tavsiyesindestek ve psikoterapi olduğuna vurgu yapan Eren, de bulunuyor...
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’Yönetim kademelerinde
kadınları cam tavan bekliyor’

Ekonomi gazeteciliğinin duayen isimlerinden Jale Özgentürk, medyada üst kademelere kadar
yükselebilen nadir kadınlardan. Sabah, Referans, Radikal gazetelerinde uzun yıllar yöneticilik yaptı.
Şu anda Hürriyet Gazetesi’nde ‘Ekonomi Fısıltıları’ adıyla kulis haberler köşesi yazıyor. Medyada
yönetim kademelerinde kadınları cam tavanların beklediğini vurgulayan Özgentürk, “Bu ayrımcılık
tabii ki açıkça yapılmıyor ama cinsiyetçi bir yaklaşım var. Medyada etkin bir eril dil var” diyor.
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AYŞEGÜL EMİR

EĞİTİMİNİ ANKARA’DA TAMAMLADI
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Eğitiminizden başlayarak çocukken ne olmak
istediğinizden bahseder misiniz?
İstanbul’da doğdum. Babam asker olduğu için üç yılda bir başka kentlere gidiyorduk.
Ancak eğitim hayatımın tamamı Ankara’da geçti. O zamanlar adı Ankara İktisadi Ticari İlimler
Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek
Okulu olan bugünkü Gazi Üniversitesi İletişim

PROJE AŞAMASINDA
KİTAP FİKİRLERİ VAR
Bir Prensin Hisseli Hikayesi adlı
bir kitabınız olduğunu biliyoruz. Yeni
kitap yazma ya da bu tarzda bir projeniz
bulunuyor mu?
Rıdvan Akar’la yazdığımız o kitap
gazeteciliğin zirvede olduğu ama kısa
süre sonra da zirveyi terk ettiği yıllarda
yazıldı. Proje aşamasında bazı kitap
fikirleri var ama henüz yayın aşamasına
ulaşan yok.
Yeni Yüzyıl Ekonomi Müdürlüğü ve Haber
Müdürlüğü geldi. Yeni Yüzyıl kapanırken yeni
çıkmakta olan Star’da köşe yazarı olarak farklı
bir yola girdim. Ancak Genç Parti’nin başkanı
olan patron Cem Uzan’ın “Bana inanmayanlar
ceketini alıp çıksın” dediğinde Yılmaz Özdil, Fatih Çekirge liderliğindeki ekibin istifasına ben de
katıldım. Bir yıllık işsizlikten sonra Eyüp Can’ın
çıkaracağı Referans için teklif gelince gazetecilik
hayatım yeniden başladı. Referans’ta Haber
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Jale Özgentürk... Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin doğuşu ve gelişimine tanıklık eden
isimlerden... Erkek egemen medyada yöneticilik
yapabilme şansı yakalamış nadir kadınlardan.
1980’li yıllarda İzmir’de başladığı gazeteciliğe şu anda Hürriyet Gazetesi’nde ekonomi
köşe yazarı olarak devam ediyor. Haftada bir
‘Ekonomi Fısıltıları’ adıyla kulis haberlere imza
atıyor. Köşesinde ekonomi dünyasında görüneni
değil, perde arkasında olanları yansıtıyor. Dünya Gazetesi İzmir bürosunda muhabir olarak
başladığı ekonomi gazeteciliğini Milliyet, Yeni
Yüzyıl, Sabah, Referans, Radikal gazetelerinde
devam ettirdi. Haber Koordinatörü ve Ekonomi
Müdürü pozisyonlarında görev yaptı.
Jale Özgentürk, ekonomi gazeteciliğinin
yıllar içinde tüm olumsuzluklara karşın etik
değerlerini korumaya çalışan bir alan olduğunu
söylüyor. Medyada çalışan kadınların erkeklere oranının yüzde 28 olduğuna da değinen
Özgentürk, “Yazılı medyada daha çok editörlük,
grafikerlik ve yazı işleri gibi alanlarda kadın
sayısı yüksek. Yönetim kademelerinde ise
kadınları ne yazık ki camdan tavanlar bekliyor.
Bu ayrımcılık tabii ki açıkça yapılmıyor ama
cinsiyetçi bir yaklaşım var. Medyada etkin bir
eril dil var. Ekonomi gazeteciliğinde ise kadınlar
daha çok köşe yazarlığına yönlendiriliyor ya da
onlar tercih ediyor” görüşünü dile getiriyor.
Özgentürk’le, kariyerini, Türk basınını,
interneti ve ekonomiyi konuştuk.

Fakültesi olarak bilinen okuldan mezunum.
Gazeteci olmaya nasıl karar
verdiniz?
Fakültede okurken Devlet İstatistik
Enstitüsü’nde memurluk yaparak iş hayatına
başlamıştım. Gazeteci olmayı hiç düşünmüyordum hatta aklımdan bile geçirmiyordum. Ancak
hayatın getirdiği gerçekler beni gazeteciliğe
yöneltti. Biraz da zorunlu olarak eğitimini
gördüğüm gazeteciliğe adım attım. İlk gazetem
Milliyet İzmir Bürosu oldu. Türkiye’nin dışa
açılma yıllarıydı, büyük bir dönüşümden
geçiyorduk. 1980’li yıllarda İzmir büroları çok
kuvvetliydi. O dönem arkadaşlarımdan bazıları
Celal Başlangıç, Nebil Özgentürk, Hakan Tartan,
Mustafa Balbay, Hakan Kara, Hikmet Çetinkaya
gibi isimlerdi.
Ekonomi ve finans alanını nasıl
seçtiniz? Dünya, Milliyet ve Referans’ı
biliyoruz. Bugüne kadar çalıştığınız gazetelerle ilgili bilgi verir misiniz?
Milliyet’te kısa bir staj dönemi geçirdim.
Uzmanlaşmam için alan ararken ekonomi
yeni gelişen bir alan olarak ortaya çıkıyordu.
Dediğim gibi Turgut Özal’ın dışa açılma, serbest
piyasa ekonomisi uygulamaları ekonominin
önemini arttırıyordu. Nezih Demirkent’in bu
öngörü ile kurduğu Dünya Gazetesi de giderek
etkin bir gazete haline dönüşüyordu. Dünya
Gazetesi’nde kadro ihtiyacı vardı, ben de
Dünya Gazetesi İzmir Bürosu’nun muhabirleri
arasına katıldım. Serap Zeybek, Ali Ekber
Yıldırım ve ben Ege Bölgesi’nin dönüşümünü
haberlerimizle yansıtmaya çalıştık. Daha sonra
evlilik ve İstanbul yılları başladı. İstanbul’a ilk
adımı ise Dünya Gazetesi’nin Cağaloğlu bürosu
ile attım. 1993’de Necati Doğru’nun teklifi ile
İstanbul Cağaloğlu’nda Milliyet’te çalışmaya
başladım. Plaza dönemine geçilmeden üç ay
önce başladığım Milliyet’te 1995 yılına kadar
çalıştım. Tayfun Devecioğlu, Rıdvan Akar, Serpil
Yılmaz, Füsun Dedehayır, Ayşen Gür gibi müthiş
bir kadro ile büyük bir heyecanla çalıştık.
1995’te Sabah Ekonomi Müdürlüğü, ardından
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bahseder misiniz? Kulisleri seçerken nelere
dikkat ediyorsunuz?
Hürriyet’teki köşenin konseptini Sedat Ergin
oluşturdu diyebilirim. “Ekonomi Fısıltıları” ismini
ise Ertuğrul Özkök önerdi, yapılmak istenene çok
da yakıştı. Köşenin amacı ekonomi dünyasında
görüneni değil perde arkasında olanları yansıtabilmek. Köşenin ağırlığı aslında ekonomi haberlerinden
oluşuyor. Muhabirlik yapmaya çalışıyorum aslında.
Tabii böyle bir dönemde kulis habere ulaşmak da
kolay olmuyor.
Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin gelişimine tanıklık eden isimlerdensiniz? Gelişimi
ve gidişatı sizden dinleyebilir miyiz?
Ekonomi gazeteciliğinin etkin bir şekilde
gündeme gelmeye başladığı yıllarda başladım.
Enflasyon, dış ticaret, faiz, bütçe gibi kavramların
gazetelerdeki ekonomi sayfalarına yansıması ile
uzmanlaştık. Ama görevimiz bu makro kavramların
sokaktaki insanın hayatına etkilerini anlatmaktı.
O yıllarda siyaset, bürokrasi, sermaye üçgeninin
yarattığı yolsuzluk, usulsüzlük gibi konular da alanımızdı. Haberlerimizle heyecan duyduğumuz yıllardı.
Ekonomi gazeteciliği yıllar içinde tüm olumsuzluklara karşın etik değerlerini korumaya çalışan bir alan
oldu. Çok başarılı arkadaşlarımız yetişti.

GÜNDEMİN SESİ

İSMMMO
KADINLAR
GÜNÜ’NÜ
UNUTMAZ
İSMMMO’nun
faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
İSMMMO uzun yıllardır
takip ettiğim bir kurum. Yahya
Arıkan döneminde Türkiye ekonomisine ilişkin uzun sohbetlerimiz olurdu. 8 Mart Kadınlar
Günü’nün de unutulmadığı
meslek örgütlerinden biridir.
Üyelerine önemli hizmetleri var.
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BU GÜNLERİ ARAMAYIZ UMARIM

Müdürlüğü ve Haber Koordinatörlüğü, kapanmasından sonra da Radikal’da Ekonomi Müdürlüğü
yaptım. O da kapanınca Hürriyet’te köşe yazarlığı
yapmaya başladım.
Hürriyet Gazetesi’nde yazarlık yapıyorsunuz? Biraz köşeniz ve yazılarınızdan

Ekonomi gazeteciliğinde reklam veren
baskısı ve gazetelerin ajansların basın
bültenlerine dönüştüğü şeklindeki eleştirileri
nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye’de medya sahipleri banka sahibi olmaya başladığında aslında en büyük kırılma yaşandı. Sadece medyadan para kazanmak imkansız hale
gelince patronlar güç sahibi olmayı seçti. Ekonomi
müdürü olduğum ilk yıllarda sayfalarımıza gelen
reklamları kabul etmeme gibi özgürlüklerimiz varken daha sonra ekonomik gerekçelerle bu imkansız
hale geldi. Gazetelerin yaşaması, arkadaşlarımızın
işsiz kalmaması neredeyse buna bağlı hale geldi.
Reklam veren baskısı, halkla ilişkiler ağırlıklı haber
ne yazık ki inkar edemeyeceğimiz gerçekler. Yani bu
eleştiriler haklı.

Türkiye’de gazeteciliğin eski günlerine dönmesi için neler yapılmalı sizce?
Bu soruya ne yazık ki verebileceğim bir
formül yok. Türkiye çok değişti. Gazeteciliğin
etik kuralları var, tanımı var. Onlara uyulabilse eski günleri aramamıza gerek kalmaz.
Gazetecilik yapanların başında hapis cezasının
demoklesin kılıcı gibi durduğu, gazeteciliğin
suç olduğu günlerden geçiyoruz. Eski günleri
bırakın bu günleri aramayız umarım.
İnternet ve sosyal medya haberciliğiyle rekabet etmede yazılı basın nerede
hata yapıyor sizce?
İnternet ve sosyal medya dünyayı değiştiriyor. Okuma alışkanlıklarını, hayata bakış
açılarını değiştiriyor uzun bir süredir. Bu kaçınılmaz ve kaçınılmıyor da zaten. Gazete tirajları
ortada. Yakın çevremden gözlemliyorum artık
gazete alma alışkanlığı bitiyor. Haberler,
gazeteler internetten okunuyor. Bu uzun bir
süredir gündemde. Bence yazılı basına ilginin azalmasında yapılan hatalarla birlikte
bu gerçekler öne geçiyor. Gazeteler
yine okunuyor ama internetten. Köşe
yazarları yine okunuyor ama telefondan ya da bilgisayardan. Yazılı
basın biter mi? Bence hayır. Çünkü
internetin içeriğini yine yazılı basın
üretiyor. Özel içerikle çıkan internet
siteleri hala ciddi tirajlara ulaşsa da aynı
etkinliğe ulaşamıyor.

İlk kadın ekonomi müdürlerinden biri olduğunuzu da biliyorum.
Medyada kadın çalışanlarla ilgili neler
söylemek istersiniz?
TÜİK verilerine göre medyada
çalışan kadın gazetecilerin erkeklere
oranı yüzde 28. Yazılı medyada daha çok
editörlük, grafikerlik ve yazı işleri gibi
alanlarda kadın sayısı yüksek. Yönetim
kademelerinde ise kadınları ne yazık
ki camdan tavanlar bekliyor. Ana akım

EKONOMİ PATİNAJ YAPIYOR
Türkiye ekonomisine gelecek olur-

sak, son dönem ekonomi politikalarını
nasıl yorumlarsınız?
Türkiye, ekonomide uzun süredir patinaj
yapan bir ülke. Hep söylediğimiz gibi Türkiye’de genç işsizlik çok yüksek. Bu gençlere
iş bulunabilmesi için ise her yıl en az yüzde
7 büyümek gerek. Oysa dünya ekonomisinin
kriziyle birlikte Türkiye’de büyüme çok düşük
ilerliyor. Bu yıl için yüzde 5 tahminleri var ama
istihdamdan vergi ötelemelerine kadar o kadar
çok teşvik var ki bunların süresi dolduğunda ne
olacak kimse tahmin edemiyor. Türkiye’nin en
büyük sorunu içte kutuplaşma ve dışarıda neredeyse tüm ekonomik partner ülkelerle kavga.
Hükümet 2023 için iddialı hedefler koymuştu.
Örneğin, ihracatta 500 milyar dolardan söz
ediliyordu. Bugün 150 milyar dolarda çakıldık.
OHAL nedeniyle dış dünyada Türkiye algısı son
derece bozulmuş durumda. Turizm, perakende,
inşaat gibi sektörlerde sıkıntılar büyük. Türkiye
kendi içindeki kavgayı bitirmeden de yeni bir
atılımı mümkün görmüyorum.
Türkiye’nin başkanlık seçimleri
sonrasında girdiği yeni dönemle ilgili
neler söylemek istersiniz?
Başkanlık sistemi Türkiye’ye özgü
bir sistem getirdiği için neler yaşayacağımızı ileride göreceğiz. Türkiye’nin
daha başkanlık sistemi gelmeden yaşadıklarına bakılırsa
umutlu olmak mümkün değil.
Türkiye’nin batıdan kopmaması, demokrasiyi içselleştirmesi,
kimsenin yaşam biçimine karışılmadan özgürce yaşayabilmesi için
totaliter değil, demokratik yönetimlere
ihtiyacımız var.
İş dışındaki zamanınızı nasıl
geçirirsiniz? Hobileriniz var mı?
Gazetecinin işi de hobisi de okumak
oluyor. Dünyayı gezmeyi seviyorum. İşim
sayesinde birçok ülkeyi gördüm. Şimdi iş
dışında eşimle dünyayı dolaşmak en büyük
isteğimiz.

GÜNDEMİN SESİ

CİNSİYETÇİ YAKLAŞIM VAR

gazetelerde genel yayın yönetmeni olabilmiş
isimleri saymaya kalksak Akşam’da Nurcan
Akad, Tan’da Serpil Yılmaz dışında isim sayamayız. Onların da çok uzun süreli olmadı görevleri.
Bu ayrımcılık tabii ki açıkça yapılmıyor ama
cinsiyetçi bir yaklaşım var ve gerçek. Medyada
etkin bir eril dil var. Ekonomi gazeteciliğinde ise
kadınlar daha çok köşe yazarlığına yönlendiriliyor ya da tercih ediyor.
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Türkiye’de özellikle büyük şehirlerdeki özel okul fiyatları, ABD’deki üniversitelerle yarışır hale geldi.
Yıllık ücreti 30 bin TL’den düşük
özel okul yok... Çocuklarına daha
iyi bir gelecek hazırlamak isteyen
aileler adeta aç kalıp bütçelerini
zorluyor. Diğer yandan ise bu durumun fırsat eşitliğine karşı olduğu
vurgulanıyor. Eğitim temel bir
kamu hizmeti. Bunun insanların
parası kadar yararlandığı bir hizmete dönüştürülmesi eleştiriliyor.

Eğitim özelleşti!

DOSYA

NİL DEMİRCİLER
“Ben devlet okulunda okudum. Yine de
bir yerlere geldim. Eskiden özel okul mu vardı
sanki? Özel eğitim fırsat eşitliğine aykırı değil
mi? Çok yüksek fiyatlara çocuklarımıza bir şey
de öğretmiyorlar….’
Aysel ve Ertuğrul çifti iki kızlarını özel
okula yazdırma arefesinde bu düşünceleri
kafalarında evirip çeviriyorlardı. Ama diğer
yandan özel okulların avantajları da vardı.
“Daha iyi eğitmen kadroları, daha düşük sınıf
mevcudu, daha iyi dil öğrenme fırsatı, spor ve
kültürel faaliyetlerin fazlalığı, çocuğun kişisel
gelişimi için daha önemli fırsatlar, daha etkili
rehberlik ve psikolojik danışmanlık, ek etütler,
aktiviteler, dersler…”
Aysel ve Ertuğrul çifti gibi pek çok aile
bu ikilemde kalıyor. Çünkü anne babalar için
iyi bir evlat yetiştirmenin yolu çocuklarına iyi
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eğitim vermekten geçiyor. Onlar iyi bir devlet
okulu bulma umuduyla yaptıkları araştırmalardan hayal ettikleri sonucu alamadılar. Çünkü
oturdukları semtteki devlet okulunda derslerin
büyük bir kısmı boş geçiyor. Üstelik çocukları
kendi çektiklerini çekmesin bir dil öğrensin
istiyorlardı. Ama bunun devlet okulunda
mümkün olmadığı yönündeki yaygın kaygıya
onlar da sahip... Bunun için de imkanlarını
zorlayıp çocuklarını özel okulda okutmaya
karar verdiler. Pek çok anne baba gibi diğer
bütün harcamalarını keserek çocuklarına
daha iyi eğitim vermek arzusuyla özel eğitim
tuzağına kapıldılar.
Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla gözler yine eğitime çevrildi. Yıllardır
devam eden özel okul ve devlet okulu
tartışması tekrar gündeme geldi. Öncelikle bir
durum tespiti yapmak gerekiyor. Ülkemizde
son 4 yılda özel okul sayısı 4 bin 600’den,

7 bin 500’e yükseldi. 1 milyon 154 bin 68
öğrenci bu ayrıcalıklı okullarda eğitim görüyor.
Özel okul sayısı hızla artıyor çünkü bu okullar
“para basıyor.” Anne babalar gerekirse “aç
kalıp” çocuklarını daha iyi eğitim alacaklarına
inandıkları özel okullara gönderiyor.

ÖZEL OKUL SAYISI ARTIYOR
15 Temmuz darbe girişiminin ardından
binden fazla okul kapatılmış olsa da kapatılan
kadar da özel okul açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) verilerine göre, 2016-2017 öğretim
yılında Türkiye’de 2 bin 747 anaokulu, bin
229 ilkokul, bin 383 ortaokul, 2 bin 533
ortaöğretim kurumu, 35 özel eğitim okulu, 12
yabancı okul, 19 milletlerarası okul, 60 azınlık
okulu olmak üzere toplam 8 bin 18 özel okul
bulunuyor. Aynı verilere göre, özel okullarda
okuyan öğrenci sayısı azınlık, milletlerarası
okullar hariç olmak üzere 1 milyon 154 bin

68. Oysa, 2014-2015 öğretim yılında özel okullarda
okuyan öğrenci sayısı 656 bin 96 idi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kanun
hükmünde kararname ile terör örgütüyle irtibat,
iltisak ve aidiyeti tespit edilerek bin 60 okul kapatıldı
ancak bu durum özel okul sektörünün büyümesine
engel olmadı. Bir yıl içerisinde bin 60 okul kapanırken, bin 21 özel okul açıldı.
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü
Kemal Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel
okula devam eden öğrenci sayısını 2023 yılına kadar
yüzde 15´e çıkarma hedefi bulunduğunu söyledi. Bu
hedefe ulaşma konusundaki önemli araçlardan birinin eğitim ve öğretim desteği uygulaması olduğuna
dikkat çeken Şamlıoğlu, şu bilgileri verdi:
“Özel okul öğrencilerinden 238 bin 747´si
destek kapsamında. Bakanlığımız şu ana kadar özel
okullara 2 milyon 859 bin 950 lira 377 kuruş eğitim
ve öğretim desteği ödemesi yaptı. 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve
liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak
üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten
yararlanma imkanı bulacak. Bu yıl eğitim ve öğretim
desteği kapsamında okul öncesi eğitim kurumlarında
okuyan öğrencilere 3 bin 60 TL, ilkokul ve temel
liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 TL,
ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 TL destek ödemesi yapılacak.”
Bakanlığın, 2012-2013 öğretim yılından
bu yana Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde,
2016-2017 öğretim yılından itibaren ise bu
bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim
okullarında öğrenim gören öğrencilere de eğitim ve
öğretim desteği verdiğini ifade eden Şamlıoğlu, şu
ana kadar bu okullara 260 bin 606 lira 499 kuruş
ödeme yapıldığını da aktardı.

340 BİN ÖĞRENCİYE TEŞVİK

Özel okulların birçoğu dolar artışının
velilerin alım gücünü de etkilemesi nedeniyle zam oranlarını daha sınırlı tutmaya
çalışsa da özellikle talebin yüksek olduğu
kurumlar doların etkisini direkt olarak fiyat
listelerine yansıtıyor. Özel okulları yerli ve
yabancı olarak ikiye ayırmakta fayda var.
Yerli özel okulların birçoğu anaokulundan başlayıp liseye kadar eğitim
veriyorlar. Bu okulların fiyatları bulundukları şehre ya da aynı şehirde bulundukları ilçeye göre değişiyor. Dosyamızdaki
fiyatları okulların taban ve tavan fiyatlarını
baz alarak hazırladık.
Buna göre 2017 – 2018 eğitim yılı
özel okul ve kolej fiyatları şöyle:
l Ata Eğitim Kurumları: Anasınıfı
aylık 1.140 + 427.50 (yemek ücreti) +KDV
– 16.950+4.275+ KDV
l Bahçeşehir Koleji: 8.864 TL41.789 TL aralığında
l Bilfen Koleji: 51.450+KDV
l Doğa Koleji: 10.550 ile 37.500

arasında değişmekte
l Işık Okulları: 17.010 + 4.860
(yemek ücreti) – 40.635 + 4.860 (yemek
ücreti)
l İDV Özel Bilkent Lisesi: 20172018 Öğretim yılı ücreti 28.650 TL
l İELEV Okulları: 35.000 ile 48.200
aralığında
l İzmir Özel Türk Koleji: 9,900 ile
24.500+3.250 (yemek ücreti) aralığında
l İstek Okulları: 25.500 +KDV–
42.750+KDV
l Kültür Koleji: 19.861 + 3.445
TL (yemek ücreti) – 39.420 + 3.273 TL
(yemek ücreti)
l MEF Okulları: 26.500 TL ile
48.930 TL aralığında
l Okyanus Koleji: 8.874 TL ile
25.972 TL aralığında
l Sezin Koleji: 36.928 TL ile
44.245 TL aralığında
l TED Koleji: 13.000 ile 42.000 TL
aralığında

DOSYA

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim ve
öğretim yılında 75 bin öğrenciye ilk kez, önceki
yıllardakilerle birlikte toplam 340 bin öğrenciye
eğitim öğretim desteği verecek. Destek, şehit ve gazi
yakınlarının yanı sıra yörenin kalkınmada öncelik
derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin

YENİ FİYATLAR EL YAKIYOR
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‘EĞİTİM PARAYLA
ALINIR-SATILIR OLDU’
Eğitim sisteminde 4+4+4 düzenlemesinden
itibaren özel okulların sayısında, anaokulundan liseye
kadar ciddi bir artış oldu. 2009 yılından itibaren ise her
ile bir üniversite uygulamasıyla özel üniversitelerin de
sayısı artmış durumda.
Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan,
kamusal eğitimin bizzat devlet eliyle tasfiye edilip özel
okul sayısında ciddi bir patlama yaşandığına dikkat
çekti. Günümüzde eğitim hizmetinin alınır-satılır bir
metaya dönüştürüldüğüne işaret eden Aydoğan, şunları
söyledi: “Eğitim temel bir kamu hizmetidir. Ancak bu
hizmet şu anda insanların parası kadar yararlandığı
bir hizmete dönüştürülmüş durumda. Devlet okullarına
aktarılmayan kaynak, özel okullara öğrenci başına 5-6
bin TL teşvik olarak veriliyor. Bu teşvik devlet okullarına
verilse eğitim bambaşka olacaktır. Artık öğretmenler de
öğretmen değil, basit bir işi yapan işçi olarak görülüyor.
Şu anki sistemle müşterileştirilmiş öğrenciler, işçileştirilmiş öğretmenler, çocukların yeteneklerini keşfedip
kendilerini geliştirecekleri okuldan çok işletmelerin
ortaya çıktığı, sınav odaklı bir tablo karşımıza çıkıyor.
Bu durumu düzeltmek için kamusal, parasız, bilimsel ve
nitelikli eğitimi hep birlikte savunmamız gerekiyor.”

28 l İSMMMO YAŞAM

gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin
gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi kriterlere göre verilecek.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında örgün eğitim veren
özel ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler
için eğitim ve öğretim desteği uygulanıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin
öğrenciye 3 bin 60 TL, ilkokuldaki 15 bin öğrenciye 3 bin 680 TL, ortaokuldaki 15 bin
öğrenciye 4 bin 280 TL, lisedeki 15 bin öğrenciye 4 bin 280 TL ve temel lisedeki 24
bin öğrenciye ise 3 bin 680 TL destek verilecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek
toplam öğrenci sayısı her yıl Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarınca belirleniyor.

OSB’LERDE LİSE KURULACAK
Mart ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
arasında Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri
kurulmasına ilişkin bir protokol imzalandı. Buna göre, OSB´lerde yer alan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ve bu liselere devam eden öğrencilerin sayılarının
artırılması ve yaklaşık 300 OSB içinde, en az 300 özel mesleki ve teknik Anadolu
lisesi kurulması hedefleniyor.
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, mesleki eğitimi
geliştirme ve niteliğini daha da artırma düşüncesiyle OSB dışında açılan özel mesleki
ve teknik Anadolu liselerini de bu öğretim yılının başında eğitim ve öğretim desteği
kapsamına aldıklarını söyledi.
Şamlıoğlu, OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarına verilen
eğitim ve öğretim desteğinin başladığı 2012-2013 öğretim yılında bin 130 öğrenciye,
2013-2014 öğretim yılında 4 bin 165 öğrenciye, 2014-2015 öğretim yılında 9 bin
576 öğrenciye, 2015-2016 öğretim yılında 16 bin 364 öğrenciye, 2016-2017 öğretim yılında 20 bin 905 öğrenciye ve yine 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk defa
olmak üzere OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyan bin
125 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verdiklerini açıkladı. Tebliğe göre, OSB içinde

açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde geçen
yıl 15 alana destek verildiğine işaret eden Şamlıoğlu,
bu yıl ise 20 alanda destek verileceğini, OSB dışında
açılan liselerde mevcut 26 alana 9 alanın daha eklendiği
vurguladı.

FİYATLAR DÜNYA İLE YARIŞIYOR
Ebeveynler çocuklarının iyi bir eğitim alması için
okul seçiminde ilk olarak çocuklarının başarı durumunu,
kişisel özelliklerini göz önünde bulunduruyor. Ama en
önemli kriterlerden biri de ücret oluyor. Çünkü Türkiye’deki özel okulların fiyatları dünyanın önde gelen
ülkelerindeki üniversite fiyatları ile yarışır vaziyette.
MEB yönetmeliğine göre özel okullar, bir sonraki
eğitim öğretim yılı fiyatlarını Şubat-Mayıs ayları arasında
açıklamak zorunda. İstanbul ve Ankara merkezli, diğer
büyük illerde de şubeleri bulunan özel okulların ödemeleri bu yıl da velilerin bütçelerindeki en önemli kalemlerden
biri olacak şüphesiz. Çünkü dolar kurundaki artış bu yıl
belirlenen okul fiyatlarını da etkilemiş durumda.
Dolar kurunun fiyatları etkilemesinin iki ana
nedeni var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi yabancı öğretmen çalıştıran kurumların bu öğretmenlere maaşlarını
dolar üzerinden vermesi, ikincisi ise elektrik, doğalgaz
ya da teknolojik ürünler gibi diğer kalemlerin de dolar
üzerinden fiyatlanması nedeniyle yapılacak zam oranı.

‘MEB ÖĞRETMENLERİ KORUMALI’

Yabancı özel liseler, taban puanları ile birlikte 2017-2018 öğrenim yılı
ücretlerini açıklarken, Amerikan Robert Lisesi puanda da ücrette de rekor kırdı. Okul
1000 üzerinden açıkladığı I. dönem önkayıt taban puanını geçen yıla göre 2.5 puan
artırarak 995.5 olarak açıkladı. Okulun öğrenim ücreti de belli oldu. Yaklaşık yüzde
20 zam yapan okulda hazırlık sınıfı peşin 71 bin TL. 10 taksit 73 bin 300 TL. 7 gün
yatılı peşin 109 bin 350 TL, bu ücret 10 taksitle 112 bin 800 TL. Yabancı özel liselerin
2017-2018 öğretim yılı I. Dönem Taban puanları ve ücretleri ise şöyle:
l Saint Joseph Fransız Lisesi: Puanı 10 puan artışla 880 oldu. Okulun kontenjanı geçen yıla göre 22 kişi arttı ve 198 oldu. Ücreti peşin 45 bin 117 TL.
l Saint Benoit Fransız Lisesi: Okulun taban puanı geçen yıla göre 20 puanlık
artışla 860 oldu. Okulun kontenjanı geçen yıla göre 20 kişi azaldı ve 170. Öğrenim
ücreti peşin 43 bin 5 TL, 5 taksit 45 bin 750 TL.
l Notre Dame De Sion Fransız Lisesi: Okulun taban puanı 10 puan artarak
870 oldu. Okulun kontenjanı geçen yıl olduğu gibi 140. Bu yıl ücreti 45 bin 840 TL.
l Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: Geçen yıla göre puanı 10 puan arttı ve 855
olarak açıklandı. Kontenjanı 92. Ücreti bu yıl 45 bin 550 TL.
l Saint Michel Fransız Lisesi: Geçen yıla göre puanı 20 puan artı ve 840 oldu.
Kontenjan 4 arttı ve 100 oldu. Öğrenim ücreti 45 bin 380 TL.
l İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi: Okul geçen yıl taban puanını 900 üzerinden 790 olarak açıklamıştı. Bu yıl 10 puan artış yaptı ve puanı 800 oldu. Kontenjanı
geçen yıl 72’ydi. Öğrenim ücreti bu yıl peşin 34 bin 400 TL.
l Üsküdar Amerikan Lisesi: Geçen yıl puanı 400 üzerinden 392.5’ti, bu yıl
2.5 puan artırılarak 395 oldu. Öğrenim ücreti peşin 63 bin 896 TL, 10 taksit 66 bin
505 TL.
l Tarsus Amerikan Koleji: Okulun puanı geçen yıla göre 5 puan artarak 365
oldu. Kontenjanı 12 kişi arttı ve yarısı kız 120 oldu. Öğrenim ücreti peşin 46 bin 550
TL, 10 taksit 48 bin 450 TL.Yatılılık ücreti 23 bin 868 TL.
l İzmir Amerikan Koleji: Geçen yıla göre puanı 10 puan arttı, 380 oldu.
Kontenjan yarısı kız yine 168. Ücreti peşin peşin 48 bin 510 TL, yatılılık ücreti ise
peşin 31 bin 232 TL, 10 taksit 32 bin 508 TL.
l Alman Lisesi: Geçen yılki gibi puanı 900 üzerinden 890. Kontenjan da
değişmedi, 130. Öğrenim ücreti peşin 43 bin 400 TL, 10 taksit 46 bin 600 TL.
l Galileo Galilei İtalyan Lisesi: Geçen yıl olduğu gibi taban puanı 500 üzerinden 480 olarak açıkladı. Okulun geçen yıl kontenjanı 63. Okulun öğrenim ücreti 33
bin TL.
l İtalyan Lisesi: YEP’e göre geçen yıl 475 olan puan bu yıl 5 arttı ve 480
oldu. Kontenjan geçen yılki gibi 80. Okulun öğrenim ücreti 33 bin TL.
l Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu: Bu yıl öğrenim ücreti peşin
33 bin TL, 5 taksitle ise 35 bin 400 TL.
l SEV Amerikan Koleji: Geçen yıla göre puanı 5 puan arttı, 390 oldu. Kontenjan 75. Öğrenim ücreti peşin 63 bin 896 TL, 10 taksit 66 bin 505 TL.

DOSYA

Türkiye’de özel okul sayısının giderek artması
öğrencilerin eğitim şartlarının yanı sıra özel okullarda
çalışan öğretmenlerin de çalışma şartları gündeme geliyor. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı
İsmail Koncuk, yeni eğitim sistemi ile birlikte özel okul
sayısının giderek arttığına, bu okullarda çalışan öğretmenlerin çalışma şartlarının da denetlenmesi gerektiğine
dikkat çekti.
Özel okullarda bir sömürü çarkının işlediğine dair
şikayetler aldıklarını vurgulayan Koncuk, “Tüm özel
okullarda olmasa bile birçok okulda sömürü yapıldığına
dair şikayetler geliyor. Önümüzdeki dönemde de özel
okul sayısının artırılması planlanıyor. MEB’in özel okul
öğretmenlerini korumak gibi bir görevi var, sağlıklı
bir sistem oluşturup öğretmen istismarını önlemelidir”
yorumunu yaptı.

YABANCI LİSELERDE DURUM
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Mesleğe 54 yılını veren
Tahir Perek, on parmağında on marifet bulunan bir isim. Futboldan
şiire, yöneticilikten köşe
yazarlığına, üniversite
hocalığına kadar farklı
alanlarda aktif görevler üstleniyor. Bugüne
kadar TÜRMOB disiplin
kurulu başkanlığından,
Fenerbahçe yönetim
kurulu üyeliğine kadar
pek çok önemli görevi
de başarıyla yürüttü…

On parmağında on marifet

RENKLİ YAŞAM

ELA DAMLA GÖKMEN
O, sadece mesleği yapmakla yetinmeyen
pek çok alanda kendini geliştirmiş bir isim. Futboldan şiire, yöneticilikten köşe yazarlığına ve
üniversite hocalığına kadar her alanda bir uğraşı
var… Tahir Perek, on parmağında on marifet
olan türden bir meslek mensubu.
Meslekte 54’üncü yılına giren Perek,
halen yeminli mali müşavir olarak aktif olarak
da çalışıyor.
1940 yılında Aksaray’da doğan Perek,
ilkokulu Aksaray Gazi Okulu’nda okudu.
Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı.
Ortaokulu Kadıköy Yeldeğirmeni Okulu’nda
tamamladı. 1959 yılında Haydarpaşa Lisesi’ni
ve 1963 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Sınıf arkadaşı olan ve
aynı fakülteyi bitiren eşi Mualla Hanım ile 1967
yılında evlendi. Çiftin 2 çocuğu ve 2 torunu var.
Onun mesleğe başlaması 1963 yılına
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gidiyor. Giriş sınavını kazanarak Hesap Uzman
Muavinliği’ne ve yeterlik sınavında da başarı
göstererek 1967’de Hesap Uzmanlığı’na atandı.
İstanbul Grup Başkan Yardımcılığı yaptı. İngiltere’de etüt ve incelemelerde bulundu. 1 Ağustos
1975’te kuruldan ayrılarak Puro Sabun A.Ş.’de
genel müdürlük, Hür Holding A.Ş.’de genel koordinatörlük ve Ekip A.Ş.’de genel müdürlük yaptı.
Halen yeminli mali müşavirlik yapan Perek,
Hürriyet Gazetesi’nde Uzman Gözüyle köşesini
yazarak köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca Açıköğretim
Fakültesi’nde Türk Vergi Mevzuatı dersleri verdi.
2002-2004 döneminde Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) disiplin
kurulu üyeliği yapan Tahir Perek, 2004-2008
döneminde TÜRMOB disiplin kurulu başkanlığı
görevlerinde de bulundu. TÜRMOB’un mesleklerinin tüm odalarını tek çatı altında birleştiren
saygın ve etkili bir meslek örgütü olduğuna işaret eden Perek, “Bu birliğin çatısı altında disiplin

kurulu başkanlığı görevinde bulunmak hem onur
verici hem de sorumluluğu yüksek bir görevdir.
Bu görevde saygıdeğer çalışma arkadaşlarım
ile görevimizi en doğru şekilde yerine getirme
gayreti içerisinde olduk. Keyifli bir ekip çalışması
gerçekleştirdiğimiz dönemde sıkıntılı durumlarla
karşılaşmamızın nedeninin mesleğin oturmuş
kurumları ile izlenecek yolların net bir biçimde
ortaya konmuş olması ve meslek mensuplarının
bilinçli ve sorumlu çalışma ahlakları ile ilgili
olduğu kanaatindeyim” diyor.

MESLEĞİMİZ SÜREKLİ GELİŞİYOR
Tahir Perek, mesleğe ilk başladığı
yıllar ile mesleğin şu anda geldiği durumu
şöyle değerlendiriyor: “Mesleğe ilk başladığım
yıllarda mali müşavirlik mesleği kanunu henüz
yayınlanmamış ve meslek odaları ile örgütlenme
henüz tamamlanmamıştı. Dolayısıyla yıllar
itibariyle mesleğimiz sürekli bir gelişim içerisinde
oldu diyebilirim. 1989 yılında meslek kanunu-

İSMMMO MESLEĞİ GELİŞTİRİYOR
İSMMMO’nun çalışanları ile her zaman iyi ilişkiler içinde bulunduğuna da işaret eden
Tahir Perek, saygıdeğer meslektaşlarının mensubu olduğu bir kurum olduğunu da vurguluyor.
Odanın meslek hayatı için çok değerli ve elzem olan gelişimini son derece desteklediğini
ve izlediğini söyleyen Tahir Perek, şöyle devam ediyor:
“İSMMMO eğitime ve yeniliklere her zaman önem veren bilimsel gelişmeye açık olan bir
kurumdur. Meslek ve İSMMMO ile ilgili samimiyetimin güzel bir nedeni de gelinimin İSMMMO’nun bir mensubu olmasıdır. Serbest muhasebeci mali müşavir olmaya hak kazandığında
ruhsatını kendisine dönemin oda başkanı ile birlikte takdim etmek beni çok mutlu etmişti.”

nun yayınlanması, odaların kurulması, meslek
mensuplarının bir çatı altında toplanmaları ile
mali müşavirlik mesleğinin de hak ettiği düzenli,
örgütlenmiş yapıya kavuştuğu kanaatindeyim.”
Mali müşavirliğin sürekli gelişim gerektiren, eğitim ihtiyacı duyulan ilginç ve derin
bir meslek olduğuna, bilinçli yapıldığı takdirde
keyifli bir iş olduğuna da işaret eden Perek,
bu denli bilgiye dayalı bir meslek olmasının da
meslek mensuplarının üzerine yüksek sorumluluklar getirdiğini de vurguluyor. İnsanların ya
çok sevdikleri işi yaparak ya da yaptıkları işi çok
iyi yaparak mutlu olduklarını hatırlatan Tahir
Perek, “Tüm meslektaşlarımıza mutlu olmalarını
sağlayacak bir çalışma hayatı dilerim” diyor.

FUTBOL SERÜVENİ

Futbol dışında en büyük hobisi şiir yazmak
olan Tahir Perek, “Hobi olarak şiir yazmayı
severim. Beni etkileyen konularda duygularımı
şiirle ifade etmeyi seviyorum. Fırsat olursa
şimdiye kadar yazmış olduğum şiirleri bir kitapta
derlemek gibi bir fikrim de var. Burada sizinle hem
mesleğimle ilgili olarak Hesap Uzmanları Kurulu
hakkında hem de Fenerbahçe’nin 100. Yılı için yazmış olduğum iki şiirimi paylaşmak isterim” diyor.
HESAP UZMANLARI KURULU İÇİN
Akıl ile ahlakın buluştuğu yerdeyiz
Devlete haksızlıkta çelikten bir perdeyiz
Gücümüzü Devletten ve Kuruldan alıyoruz
Namusla başlıyoruz hep namuslu kalıyoruz
60 yıldır şerefli bir rozet taşıyoruz
60 yıldır gurur ve haysiyetle yaşıyoruz
Geçen her yılımız başarılarla doldu
Kurulumuz şimdiden bir efsane oldu
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 100. YILI İÇİN
Efsanenin temelini yüz yıl önce attık
Yüz yıldır zaferlere, zaferleri biz kattık
Bir yıldırım hızıyla yükselttik çıtaları
Sığmıyoruz ülkeye, aşacağız kıtaları
Atamızın sözünden hiçbir zaman sapmadık
Zeki olduk, çevik olduk, ahlaktan hiç kopmadık
İstiklal savaşında vatan için baş koyduk
Uygarlık yarışında taş üstüne taş koyduk
Sevgi ve dostluk için bir bağdır Fenerbahçe
Tepeler arasında bir dağdır Fenerbahçe
Fenerbahçe sevgisi alınıp satılamaz
En kötü günde bile sökülüp atılamaz
Yüzyılda yüz bin kere onun adını andık
Yüzyılda yüz bin kere onun aşkıyla yandık
Bu sevda bitmeyecek, yüzlerce yıl sürecek
Fenerbahçe her zaman zirvelere erecek
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Küçüklüğünde her çocuk gibi futbol
oynamayı çok seven Tahir Perek’in futbol hayatı
gençlik yıllarında Fenerbahçe Kulübü genç takımında kaleci olarak oynamasıyla başladı. Yaz
aylarında Aksaray Spor Kulübü’nde de kalecilik
yaptı. Sonraki yıllarda ise aktif spor hayatını
bırakarak, Fenerbahçe’de kongre üyeliği ve
yöneticilik yaparak hem futbolla hem de diğer

spor dalları ile ilgilenmeye devam etti.
Fenerbahçe üyeliğiyle birlikte Kadıköy
Grubu’na katıldı. Güven Sazak, Ali Şen ve Aziz
Yıldırım’ın başkanlık dönemlerinde 2016 yılına
kadar Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeliği yapan
Tahir Perek, 2016 yılından sonra ise Fenerbahçe’de danışman olarak göreve devam ediyor.
Fenerbahçe’de uzun yıllar yaptığı yöneticilik
görevi boyunca sadece futbol değil tüm spor
dallarının gelişmesi için çaba gösterdiğini
vurgulayan Perek, “Bunun en önemli sebebi
hem futbola hem de genel anlamda diğer spor
dallarına hayatım boyunca duyduğum yüksek
ilgidir” diye anlatıyor.
Perek, futbolun ve Fenerbahçe’nin kendisi için önemini ise şöyle özetliyor: “Futbol çocukluğumdan beri sevdiğim bir spordur. Fenerbahçe
de kendimi bildim bileli gönül vererek taraftarı
olarak tuttuğum takımdır. Fenerbahçe’ye hizmet
verebilme imkanına kavuşmuş olmak benim
için çok önemli bir şanstır. Yöneticiliğim boyunca
maddi hiçbir menfaat gözetmeden, tamamen
manevi duygularla Fenerbahçe için çalıştım.
Özellikle Fenerbahçe’nin mali konularında
düzenli ve sağlıklı olabilmesi için değerli ekip
arkadaşlarımız ile çaba sarf
ettik. Çeşitli spor dallarının
müsabakalarında takımımızın
yanında yer aldık. Tüm bunlar
yoğun meslek hayatımızın yanı
sıra özveri ile yaptığımız keyifli
işler oldu.”

ŞİİR YAZMAYI
SEVİYOR
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YAŞAM’IN PORTRESİ

Yurtiçinde ve dışında
birçok yapımda yer
alan Lila Gürmen,
en son uluslararası
alanda ses getiren
‘Geçmiş’ filmiyle
sinemaseverlerin
karşısındaydı.
Yapımda bir fotoğraf
sanatçısının yıllar önce
Mardin Nusaybin’de
çektiği karedeki
kadını canlandırıyor,
Gürmen. Onun Türk
sinemasıyla ilgili
yorumu da şöyle:
“Türk sineması
biraz daha cesaretli
olabilir. Birçok konuya
dokunulmuyor
burada. Siyaset tabu.
Çıplaklık tabu. Din
tabu. İleri yaşta aşk
tabu. Halbuki sanat
ile içimizdekileri dışarı
atabilmeliyiz...”

‘Türk sineması biraz
daha cesaretli olabilir’
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BANU BOZDEMİR
Lila Gürmen... Oyunculuk
kariyerine yurtdışında başlayan bir isim.
Fransa ve Avusturya’da birçok televizyon
dizisi ve kısa filmde rol aldı. Şu anda
kariyerini Türkiye’de sürdürüyor. En son
uluslararası alanda ses getiren ‘Geçmiş’
filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı.
Gürmen, 1966 Ankara doğumlu.
Avusturya’da Franz-Schubert Konsevatuarı’ndan mezun oldu. Bu ülkede özel
olarak Peter Thunhart’dan şan eğitimi
aldı. 1996’da Hollywood Acting Whorkshop Ancting on Camera L.A atölyelerinde
bulundu. Dört dil bilen oyuncu, eskrim,
binicilik, flüt, yüzme sertifikalarına da
sahip. Türkiye’de rol aldığı ilk dizisi ise
İzmir Çetesi oldu...
Yurtdışında bir hayli deneyimi
bulunan Lila Gürmen, Türk sinemasıyla
ilgili şu yorumu yapıyor: “Türk sineması
biraz daha cesaretli olabilir. Birçok
konuya dokunulmuyor burada. Siyaset
tabu. Çıplaklık tabu. Din tabu. İleri yaşta
aşk tabu. Halbuki sanat ile içimizdekileri
dışarı atabilmeliyiz...”
Gürmen’le kariyerini, Türk sinemasını, en son rol aldığı ‘Geçmiş’ filmini
konuştuk.

En son Geçmiş filminde oynadınız, senaryosunu ilk okuduğunuzda ne hissettiniz?
Sahaflara gitmeyi severim. O eski
kitapların kokusu, yılların tozu, daktilo
ile yazılmış satırlar... Ve hep dükkanın
bir kenarında bir kutu içinde eski siyah
beyaz fotoğraflar vardır. Onları hep
karıştırırım.Ve dalıp giderim... Acaba o
insanlar nerede ve nasıl yaşamıştır diye.
O fotoğraf çekilirken mutlu muydular?

Lila Gürmen (en sağda)
Geçmiş filminde rol aldığı
isimlerle galadaydı.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

‘BİR KAREDE BİR ÖMÜR
YALNIZLIK’
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Hatıra olarak çekilen bir resim, şimdi yabancı
bir insanın elinde... 10 tanesi 1 TL. Acaba benimkiler de günün birinde böyle bir kutuda mı
satılacak. Evet, “Geçmiş” filminin senaryosunu
okuduğumda ilk hissettiğim buydu.
Bu filmdeki rolü kabul etmenizin
sebebi nedir? Sizi etkileyen ne oldu?
Bütün hikaye beni etkiledi. Yönetmenimiz Çağdaş Çağrı ile ilk tanıştığımızda çok
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iyi anlaştık. Bülent Emir Yarar ile bir filmde
birlikte oynamak çok iyi fikirdi. Ve gizli başrol
olmak. Senaryodaki bir cümle beni çok çok
etkiledi: “Tek bir fotoğraf karesine bir ömür
yalnızlık sığabilir mi”?
O ‘fotoğraftaki kadın’ nasıl bir
karakter?
Fotoğraftaki kadının bir karakteri yok.
O sadece bir fotoğraf. O kadının özellikleri

ancak zamanla Yusuf’un içindeki umutla
seyircide bir şeyler oluşturuyor. Yusuf’un hisleri
o kadını seyircinin kafasında canlandırıyor.

ASLA GEÇMİŞTE YAŞAMA!
Filmin nasıl bir mesajı var?
Her insana farklı bir şey yaşatabilir. Benim için filmin mesajı: Asla geçmişte yaşama!
Uluslararası Mexico Film Festiva-

KEŞKELERLE YAŞANMIYOR
Genel olarak geçmiş kavramı sizin
için ne ifade ediyor?
Geçmişim beni buraya getirdi. Ve şimdi
buradayım. Olanlara şükrediyorum ve geride
bırakmaya çalışıyorum. Güzel anılarımı zaman
zaman hatırlıyorum, sonra kendimi iyi hissedip
devam ediyorum. Mahatma Gandhi’nin sevdiğim bir sözü vardı: “Tarih bize tarihin birşey

ÇOK KIRILDIM , ÇOK SEVİNDİM!
Lila Gürmen’e ‘Geçmiş’ filmiyle bağlantılı olarak geçmişte yaşayanlardan mısınız, yoksa
geleceğe bakanlardan mısınız diye soruyoruz...
Çok yerlerde yaşadım, çok gezdim, çok değişik insanlarla tanıştım, çok kırıldım, çok
sevindim, çok gözyaşı döktüm, çok güldüm... Daha çok yerlerde yaşamak istiyorum, çok insanlarla tanışmak istiyorum, daha çok yerleri gezmek istiyorum, evet kırılmak da istiyorum çünkü
o anlar beni hep yükseltmiştir, daha çok sevinmek, ağlamak, gülmek istiyorum. Ama şu an
güneşin altında, yanımda Türk kahvemle bu sohbeti ediyorum. Yani en çok şu an yaşıyorum...

öğretmediğini gösteriyor.” Onun için geçmişte
takılı kalmak zaman kaybı ve anı yaşayamamak demektir.
Sizin geçmişteki en büyük ‘keşke’niz ne oldu?
Çok özel bir soru:) Keşke babamı son
gördüğümde ona saçma sapan ergenlik kaprisi
yapmasaydım ve gülerek ayrılsaydık... Geçti...
Değiştiremem...’Keşke’lerle yaşanmıyor.
Annemin ve babamın hayatta oldukları dönem.
Kardeşimle birlikte bir kerecik daha birlikte
sofrada oturup yemek yemek. Keşke bunu
yapabilsem. Ama geçmişe dönülmüyor işte...

KÜÇÜKKEN TAKLİDİ SEVERDİM
Oyunculuk yapmak istediğiniz
günleri hatırlamanızı istesek, bize neler
anlatırsınız? Sizi oyuncu olma konusunda
ikna eden şey neydi?
Daha küçücükken insanları taklit etmeyi

severdim. Ailem,”ay bu oyuncudan başka bir
şey olamaz” derdi. Sonra konservatuarda
‘oyunculuk taklit etmek değildir’ diye öğrettiler.
Sonra takdir ettiğim bir oyuncudan ‘tabi ki
taklit edebilirsin ama kendinmişsin gibi göstereceksin’ diye öğrendim. Her neyse, insanları
izlemeyi, empati kurmayı, onların hikayelerini
dinlemeyi severim. Hep sevmişimdir. Bu sevgiyi
de mesleğime dönüştürdüm ve çok severek
yapıyorum.
Önümüzdeki projelerinizden bahseder misiniz? Oyunculuk hedefleriniz
neler?
Levent Pala’nın yazdığı ve yönettiği filmde oynadım. “Yalnızım Ulan” diye bir romantik
komedi. Çekimler pek keyifli geçti. Ay sonunda
da Berlin’de film çekimlerim var. Kanadalı
yönetmen Carl Bessai ile çalışacağım ve çok
heyecanlıyım! Hedefim? Her oyuncunun istediği
ama itiraf etmediği Oscar ödülünü kazanmak.
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li’nde ‘En İyi Film’ ödülü aldı. Bu filmde
bulunmak size ne hissettiriyor?
Ektiğiniz bir ağacın meyvelerini toplamak çok hoş bir his. İşimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Üstelik farklı memleketlerde, değişik
kültürlerde insanlar bu filmi sevdiyse, dünya
çapındaki yüreklere ulaştığımızı gösteriyor.
Bu filmi ‘en iyi’ kılan özelliği size
göre nedir?
Bunu ödülleri verenlere sormak lazım.
Benim için bu film ödül almasaydı da çok iyi
bir film olacaktı. Bence bir filmi çekerken,
çekilen her sahnenin arkasında durmakla,
yüzde yüz yaptığınıza inanmakla bir bütün
oluşturursunuz. Yönetmenimiz Çağdaş Çağrı bu
ilk filmini çok inanarak çekti. Ve bu seyirciye
yansıdı. Filmi “En İyi” kılan özelliği bu!
Daha önce Fransa ve Viyana
sinemasında birçok projede yer aldınız.
Türkiye’deki sinema sektörü hakkında
neler söylersiniz?
Olumlu ve olumsuz yönleri var. Türk
sineması biraz daha cesaretli olabilir. Birçok
konuya dokunulmuyor burada. Siyaset tabu.
Çıplaklık tabu. Din tabu. İleri yaşta aşk tabu.
Halbuki sanat ile (Film, tiyatro, müzik, resim
vs.) içimizdekileri dışarı atabilmeliyiz. Ondan
hariç, çalışma saatleri bildiğimiz gibi pek adil
değil. Hâlâ hiyerarşi var setlerde ki bu bence
çok saçma. Çaycısından yapımcısına kadar
her çalışanın aynı önemi var. Biri olmazsa iş
yürümez. Olumsuzluklardan bahsettim şimdi.
Yurtdışında röportaj verdiğimde de buranın iyi
taraflarını anlatırım...
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KARİYER

Kariyer artık ‘ağ’a takılıyor
Günlük hayatın
teknolojiler ve internete meraklı nüfusuyla Türkiye,
UMUT EFE
dijitalleşmede dünyadan geri kalmıyor. Ülkemizde 46
ayrılmaz bir parçası
milyon internet kullanıcısı var, internet penetrasyonu ise
Günümüzde dijital devrim ve internetin hakihaline gelen
yüzde 58.
miyeti altına alamadığı alan yok gibi. İletişim, iş yapış
Twitter, Facebook,
Ve bu sayının tamamı en az bir sosyal medya
tarzları derken kariyerimiz de artık sosyal medya taraLinkedin, Instagram fından şekillendiriliyor. Sosyal medyada etkin olanlar iş hesabını aktif olarak kullanıyor. İnternet penetrasyonu
gelişmiş ülkelerin gerisinde kalsa da gelişmekte olan
fırsatlarını yakalamada da bir adım öne geçiyor…
gibi sosyal medya
ülkelerle benzer seviyede. 2016 yılında yüzde 65’e
Twitter, Facebook, Linkedin ve Instagram gibi
platformları kariyer
ulaşan akıllı telefon penetrasyonu ile Türkiye, yüzde
sosyal medya platformları artık iş dünyasının da can
basamaklarını
damarı. Çalışma hayatında, geçmişin yaş ve tecrübe gibi 60 olan dünya ortalamasının üzerinde… İnternet
hızla tırmanmayı
kullanım amaçları dikkate alındığında, bireylerin yüzde
avantajları artık milyonlarca insanın çalışabilir nüfusa
82.4’ü sosyal medya üzerinden profil oluşturma,
katıldığı bir dönemde iş bulma veya kariyer yapmada
sağlayacak yeni
mesaj gönderme veya fotoğraf, içerik paylaşma işlemi
yetersiz kalıyor. Bu koyu rekabet ortamı içinde yenilikanahtarlar… Bu
yapıyor. Yani artık kariyer hayatımız da dahil olmak
lerden haberdar olan, yeterli düzeyde önemli kişilerle
platformlardaki
pek çok şeyi sosyal medya üzerinden kontrol etmemiz
ağı, bağlantısı bulunan, çevre edinmiş kişiler bir adım
doğru paylaşımlar iş önde. Networklerin çok önemli hale geldiği günümüzde mümkün…
hayatında başarıyı iş hayatında başarı sağlamanın yolu sosyal medyadan
NETWORK OLUŞTURUN
geçiyor.
getirebileceği gibi,
Sosyal medya platformlarının ortak özelliği
başlı başına bir
takip etmek, takip edilmek, paylaşımlarda bulunmak...
SOSYAL MEDYADA AKTİFİZ
kariyer alanı haline
Çalışabilir nüfusun tamamına yakını ise sosyal medyada
Kariyer ve sosyal medya ikilisi arasında artık
tanıdığı – tanımadığı kişileri ağına ekleyerek bunu doğayrılmaz bir bağ var. Neyse ki genç ve özellikle mobil
de gelebilir…
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rudan bir iletişim ve iş bulmak şekli olarak kullanıyor. Bu durumda
dijital çağda çalışan ve yöneticiler çoğunlukla sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak değerlendiriliyor. Özellikle bir iş başvurusu
sırasında insan kaynakları tarafından mülakat sürecinde mutlaka
adayın sosyal medya hesaplarının da incelendiği biliniyor. Bu nedenle sosyal medya hesaplarınızı nasıl kullandığınız ve paylaşımlarınız
kariyer hayatınızın avantajı ya da dezavantajı olabilir…

GÜÇLÜ PROFİL BAŞARI GETİRİR
Burada öncelikle profilinizi güçlendirerek işe başlayabilirsiniz. Özellikle profil fotoğrafı seçimi çok önemli. Sosyal medya
aracının niteliğine göre ama genel anlamda kendine güvenen, biraz
daha ciddi, giyimi biraz daha resmi görünümde bir fotoğraf sizin
açınızdan önemli bir fark yaratacaktır. Siyasi paylaşımlar puan
kaybettirecek hareketler arasında yer alıyor. Uzmanlar Facebook’ta
tanımadığınız kişileri eklemekten kaçınmanızı önerirken, Twitter’da
ise takipçi sayısının yüksek olmasının avantaj yaratacağına dikkat
çekiyor. Önemli kişiler ile ilişkileri sıcak tutma, ve kişisel bir blog
sayfası da iş bulma ve kariyerde yükselme aşamasında yöneticilerinizin gözünde güçlü bir profil yaratmanızı sağlayacaktır.
Sosyal medyada faydalı içerikler paylaşmanız, doğru kişileri
takip etmeniz bu mecraları sizin kendinizi geliştirebileceğiniz alanlar
haline de getirebilir. Örneğin; bir grafik tasarımcısı ilham almak için
Pinterest’ten, bir avukat ise yeni çıkan yasalara, hukuksal prosedürlere ya da gündemdeki tartışmalara hakim olabilmek için ilgili
bloglardan yararlanabilir. Yeni mezun adaylar ise çalışma alanlarına
ilişkin hedeflerini belirledikten sonra ilgili bloglardan, Facebook
gruplarından ve Twitter hesaplarından faydalanabilir. Pazarlama
uzmanları ise tüm sosyal medya hesaplarından yeni müşterilere
ulaşabilir…

PARA KAZANDIRIYOR

l Öncelikle sosyal medya
paylaşımlarınızın sizi yansıttığını ve
sizi araştıran kişilerin zihninde ilk
izlenimi yarattığını unutmayın.
l Profilinize ve hakkınızdaki
bilgilere ulaşmak için internette
kendinizi sorgulayın.
l En önemlisi Twitter hesabınızın gizliliğini kontrol edin.
l Biraz daha özel kalması
gereken Facebook profilinizi aran-

maz hale getirmeyi unutmayın.
l Tüm sosyal medya
hesaplarınızda gizlilik ayarlarınızı
kontrol edin.
l Bu hesaplarda kesinlikle
yanlış bilgi vermemeye dikkat edin.
l Yorumların diğer tüm
kullanıcılara da açık olduğunu
unutmadan sosyal medyada yorum
yaptığınız blog ve sayfalara dikkat
edin.

KİŞİSEL MARKANIZI OLUŞTURUN
Sosyal medya eğitmeni Okan
Yüksel, kariyer gelişiminde sosyal
medyanın önemini şöyle vurguluyor:
“Profesyonel bir çalışan olarak
kişisel markanızı ve iş ilişkilerinizi
oluşturup geliştirebileceğiniz en
önemli mecra burası. Artık pek çok
şirket çalışanlarını sosyal medyadan
buluyor ve daha büyük bir bölümü
ise iş başvurusu yapan adayların
sosyal medya hesaplarını detaylı
olarak inceleyerek raporluyor. Bu
nedenle sosyal medyada sağlam
bir kişisel markanız olmalı ve iş
ilişkisi kurmanız gereken insanları
networkünüze eklemelisiniz. Sosyal

medyada kaliteli ve düzenli içerik
üretip dikkat çekeceksiniz. Ancak
iş ilişkilerinizi geliştirmek, kariyer
gelişimi için daha fazlasını da
yapmanız gerekli. Sosyal medyada
paylaşımlarınızın ulaşmasını istediğiniz kitleyi belirleyin. Kariyerine
katkısı olacak, iş ağınızda olması
gereken kişilere kendinizi gösterin.
Hedef kitlenizdeki önemli isimlerle
etkileşim sağlamak önemli ancak bu
da yeterli değil. Eğer etkileşiminiz
sürekli olmaz ise unutulursunuz.
Unutulmamak için düzenli aralıklarla kendinizi hatırlatmanız da
gerekiyor.”

KARİYER

Öte yandan sosyal medya, kariyer için bir araç gibi kullanılması dışında bir kariyer amacı haline de gelmiş durumda. Bu
alanlardaki hızlı gelişim özellikle markalar için sosyal medyayı yeni
bir iş alanı haline getirdi. Bu alanda kariyer yapılacak meslekler de
ortaya çıktı.
Sosyal medya etkinlik uzmanları, markanın hedefleri
doğrultusunda hem fiziki hem de online sosyal medya etkinliklerini
düzenliyor. Ayrıca markanın hem kullanıcı hem de işveren tarafında
sosyal medyadaki hukuksal süreçlerini takip eden sosyal medya
hukuk uzmanları da var. Artık bir iş kolu olarak da ortaya çıkan
bloglar markaların ürününe özel içerik üreterek markanın görünürlüğüne katkıda bulunuyor.

BU TAVSİYELER
AKLINIZDA OLSUN
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EĞİTİM

Dersimiz yeniden motivasyon!
Uzun yaz tatilinin
NİL DEMİRCİLER
ardından öğrencileri
Yaz tatili boyunca her gün evlerinin bahçesinde
derslere yeniden moarkadaşlarıyla oyunlar oynayan Barış, tatilin bitmesitive etmek gerekecek. ne günler kala depresif bir hal almıştı. Artık her gün
Bu zor olsa da imkan- istediği kadar bisiklete binemeyecekti, çok sevdiği
topun peşinde koşamayacaktı. Üstelik her gün erken
sız değil. Uyku saatlerini düzenlemekten, kalkıp okula gitmesi gerekiyordu. Annesine, “Keşke
okul olmasaydı, hep oyun oynayabilseydim!” dedi bir
onlara sorumluluk ver- gün. Çocuğunun bu durumundan endişe duyan annesi
meye kadar çocukları ne yapacağını bilemedi. Onu okula motive etmek
için nasıl bir yol izlemeliydi? Hemen hepimize çok
okula motive edecek
tanıdık gelen çocukları okula motive etme konusunda
pek çok yöntem var.
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tedbirler almak mümkün...
Psikolojik Danışman Bülent Gökmen, tatilin son
günlerinde çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının yerinde olduğundan emin olunması konusunda uyarıda
bulunuyor. Diş, göz gibi genel sağlık kontrollerinin
yaptırılıp, duygusal veya psikolojik gelişimiyle ilgili
endişeler varsa bir uzmana danışılması gerektiğine
dikkat çeken Gökmen, “Uzmanlar kaygıların yaşa
uygun konulardan mı yoksa detaylı değerlendirilmesi
gereken gelişmelerden mi kaynaklandığını belirlemeye yardımcı olacaktır. Böylece okul başlamadan önce
var olan sorunu saptayıp çözüm yollarını arayabilirsiniz” diyor. Gökmen, okullar açılmadan önce yapılması

gerekenler hakkında detaylı bilgiler de veriyor...
Okul açılmadan en az bir hafta önce çocuğun uyku ve kahvaltı
saatleri yeniden planlanmalı. Ödev ve etkinlikler nedeniyle aşırı yorgunluk hissetmemesi için düzen oluşturmanın yararları çocukla konuşulmalı.
Çocuklar sabah kalkabilmek için çalar saatlerini kendileri kurabilirler.
Sabahları hazırlanmak ve kahvaltı etmek için çocuğa yeterli zaman tanınmalı. Düzene uyum sağladıkları, servise yetiştiklerinde takdir edilmeliler.
Eve döndüğünde sizi bulamadığında neler yapması gerektiği konusunda
da onunla konuşmalısınız.

GÜVENİNİ ARTTIRIN
Okul alışverişine çocukla birlikte çıkmak ve onun tercihlerine
öncelik vermek de önem taşıyor. Yıl içinde öğreneceği bilgiler hakkında konuşulup başarılı olabileceğine dair güveni artırılmalı. Öğrenme
becerilerinin gelişmesi zaman alır bu nedenle sık tekrar yapılmalı. Sabırlı,
dikkatli ve olumlu olması konusunda onu yüreklendirin. Okul açılmadan
önce sınıf arkadaşlarıyla buluşup olumlu sosyal ilişkiler kurması için de
desteğe ihtiyaç duyar. Çocuklar sabah saatlerinde televizyon izlemek
yerine yap-bozla uğraşma, boyama, kitap okuma gibi etkinliklere yönlendirilmeliler. Bu faaliyetler çocuğun öğrenme sürecine ve okul düzenine
alışmasını kolaylaştırır. Ayrıca okula gitmenin evde kalmaktan daha
eğlenceli olduğu da anlatılmalı.

İLK HAFTA ÖNEMLİ
Ebeveynlere, okulların açıldığı hafta iş programlarını çocuğa
daha çok vakit ayıracak şekilde planlamaları öneriliyor. Çünkü çocuğun
hissedebileceği endişeyi yenmesi ve okul düzenine alışmasına yardımcı
olabilmek için serbest zamana ihtiyaç duyulabilir. Çocuğu okula yeni başlayan veliler okulu daha iyi tanımak adına öğretmenlerle tanışıp onlarla
iletişim içinde olmalı. Okul yönetimi, psikolojik danışman, serbest zaman
etkinlikleri koordinatörleriyle de tanışılmalı. İlk kez okula başlayan ya
da anaokuluna gidecek olan çocuğun yanında mutlaka annesi ve babası
olması öneriliyor. Aile ile olan ayrılık sahnesi olabildiğince kısa tutulmalı. Anne ve baba çocuğuna onu sevdiğini söylemeli, okulda mutlu ve
güvende olacağını, gün sonunda okula gelip onu alacaklarını anlatmalılar.
Beslenme veya okul çantasına onu yüreklendirecek özel notlar yazılabilir. Yeni bir durumda insanların endişe duymalarının doğal olduğunu
ve öğretmen, arkadaşlarını tanıyıp okul düzenine alıştığında her şeyin
düzeleceğini anlatmak çocuğunuzun daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocuklar, kendi odalarında ya da evin sessiz
bir köşesinde derslerine çalışabilirler. Okula yeni başlayan çocuklar için
ise oturma odası, mutfak gibi ortak kullanım alanlarında erişkinlerin de-

Okul olgunluğu, çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve
sosyal anlamda okula hazır olması anlamına gelir. Kimi çocuk bu
olgunluğa 6 yaşında kimisi ise 8 yaşında ulaşır. Uzmanlar, okula
gitmek istemeyen ve okul fobisi olan çocuğa doğru zamanda
müdahale edilmezse okulu reddetme sorununun kronikleşmesinin
gündeme gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu sorun aile
içinde huzursuzluğa, akademik başarısızlığa, okulda uyumsuzluğa,
çocuklarda asosyal bir eğilime neden olur. İlerleyen süreçte ise
üniversite ya da iş ortamına uyum sağlayamama ve panik atak gibi
psikolojik ya da psikiyatrik sorunlara yol açabilir.

netiminde oluşturulan bir çalışma köşesi tercih edilebilir. Okul eşyaları
ve eve gönderilen yazılı belgeleri koymak için bir yer belirlenmeniz
gerekir. Her akşam okul çantasının düzenlenmesinin çocuğun sorumluluğu olduğu da hatırlatılmalı.
Okulda başarısız olmaktan korkan ve sosyal ilişkilerde sorunlar
yaşayan çocuklar okula gitmek istemeyebilir. Ebeveynler bu konuda
sabırlı davranmalı, anlayış göstererek çocukla konuşmalı, okula
gitmeyi neden reddettiğini araştırmalı. Başarısızlık endişesi yaşayan
ve arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanan bir çocuk için aile,
öğretmen ve okul psikoloğu uygun bir plan geliştirmeli.
Okullarda giderek yaygınlaşan akranların dışlama ve zorbalıklarına maruz kalan çocuklar için de okul dönemleri oldukça zorlu olabilir. Eğer çocuk okulda bir baskı gördüğünü dile getiriyorsa öğretmen
ve okul yönetimi ile birlikte sorunu çözmeye çalışın. Çocuğun okuldaki
olumsuzluklardan etkilenmemesi için güçlü yönlerini fark edip bu
özelliklerini kullanması sağlanmalı. Gerekirse öğretmeninden yardım
alması konusunda yönlendirilmeli. Anne babanın en önemli görevlerinden biri de, çocuklarına bağımsızlığa ulaşmalarında yardımcı ve yol
gösterici olmalarıdır.

EĞİTİM

SORUMLULUK VERİN

OKUL FOBİSİNE
DİKKAT EDİN
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Güneş lekelerine
veda zamanı
SAĞLIK

NİL DEMİRCİLER
Yazın bol bol denize girdiniz, dalışlar,
güneşlenmeler derken bütün yazı bronz olarak
geçirdiniz... Arkadaşlarınızın gıpta ettiği bu
durumun istenmeyen bir sonucu ise lekeler...
Güneşin daha az olduğu bu dönemde ise artık
bu lekelerden kurtulma zamanı. Uzmanlar
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bu işi çözmek için en uygun dönemin güneşin
daha az görüldüğü kış mevsimi olduğunu, bu
lekelerin kışın yok edebileceğini belirtiyor.

SOYMA YÖNTEMİ
Bu lekeler pek çok insanın kısa vadede
psikolojik sorunlar yaşamasına bile neden
olabilir. Uzun vadede de sağlık sorunlarına yol

Yaz mevsiminde yıpranan
ve lekelenen cildimizi
kışa hazırlama zamanı
da geldi. Lekeli cilt
hastalıklara davetiye
çıkarmanın yanı sıra
kişilerin psikolojilerine de
olumsuz yansıyor. Güneş
kaynaklı cilt lekelerinden
kurtulmak için yapılması
gerekenleri araştırdık...

açabilecek bu lekelerden kurtulmak öneriliyor.
Üstelik bu lekelerden kurtulmak sanıldığı kadar
da zor değil. Güneşin yüzünü daha az gösterdiği kış mevsiminde cildinizdeki derin lekelerden
profesyonel destek alarak, hafif lekelerden
ise evde uygulayacağınız basit maskelerle
kurtulmanız mümkün...
Yoğun cilt lekelerinden kurtulmak için

profesyonel destek alarak bu dönemde derinlemesine leke tedavisi uygulaması yaptırılabilir. Çünkü
kimi lekeler cilt soyma yöntemi ile yapıldığı için bu
dönemde cildin güneş ışınlarından korunup uzak
tutulması gerekiyor. Bu yöntemi kullanmak için
profesyonel bir merkeze giderek işin uzmanlarından yardım alabilirsiniz.
Bazı cilt lekeleri daha yüzeysel oldukları
için daha basit yöntemlerle onlardan kurtulmak
mümkün. Bu tür basit cilt lekeleri için doğal
yöntemler kullanarak evde pratik bir şekilde
yapacağınız maskelerle cilt lekelerinde çözüm
bulabilirsiniz.

BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE TEDAVİ

Cildinizdeki lekelerden kurtulmak için evinizde pratik olarak şu maskeleri yapabilirsiniz:
SÜT MASKESİ: Bir çay bardağı sütün içerisine bir adet salatalık rendeleyin iki saat
bekletip süzün ve cildinize uygulayın. Bu işlemi 15 gün boyunca her gün tekrarlayın.
PATATES UNU MASKESİ: Bir yemek kaşığı patates unu, üç damla zeytinyağı ve
bir adet domates suyunu karıştırıp cildinize uygulayın. Yirmi dakika bekletip daha sonra
yüzünüzü yıkayın.
LİMON SİRKE MASKESİ: Bir çay kaşığı su, bir çay kaşığı limon suyu ile iki çay
kaşığı sirkeyi karıştırın. Bu karışımı gece yatmadan pamukla lekeli bölgelerinize uygulayın
ve sabah yüzünüzü temizleyin.
ŞEFTALİ MASKESİ: Bir adet şeftali, beş adet siyah üzüm ile bir adet elmayı blendırdan geçirip bir kavanoza koyun bu karışımın üzerine biraz şeker ve dört yemek kaşığı şarap
ekleyin. Karışımı buz dolabında 10 gün bekletin. 10 gün sonrasında bu karışımın suyunu
süzerek cam şişede saklayın bu karışımı her gün lekeli bölgeye sürüp yarım saat beklettikten sonra yıkayarak temizleyin.
TATLI KAYISI MASKESİ: Tatlı kayısı yağı ile elma sirkesini bir kapta karıştırın. Bu
karışımı her gece uyumadan önce yüzünüze uygulayın. Durulamanıza gerek yok.
LİMON MASKESİ: Gece yatmadan önce temizlediğiniz cildinize limon sürün.
Limon cildinizde tüm gece kalsın. Sabah uyandığınızda da yüzünüzü tekrar su ile yıkayarak
temizleyin.
KİL VE LİMON MASKESİ: Temizlediğiniz cildinize kil ve limon suyunu karıştırarak
yaptığınız maskeyi uygulayın. Maske kuruyana kadar bekletip su ile durulayın. Daha sonra
zambak yağı ile masaj yaparak yüzünüzü canlandırın.
TUZ MASKESİ: Bir yemek kaşığı tuzla bir tatlı kaşığı sirkeyi karıştırıp cildinizde
bulunan lekeli kısma uygulayın. Kuruduktan sonra cildinizi yıkayarak temizleyin. Bu işlemi
haftada bir kez yapın.
HAVUÇ MASKESİ: Bir havucun suyunu sıkın ve içine yarım çay kaşığı bal karıştırın.
Bu karışımı lekeli cilde uygulayın 15 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyin. Bu
uygulamayı lekeler yok olana kadar iki günde bir uygulayın.

SAĞLIK

Medikal Estetik Hekimi Dr. Sibel Esin Özgül,
ciltte neden leke olduğuyla ilgili, “Lekeler, ciltteki
melanosit hücrelerinin salgıladığı melanin pigmentinin ciltte birikmesi sonucu oluşur. Genetik yapı,
güneşe maruz kalma süresi, kullanılan kimyasal
maddeler, hormonal tabletler ve doğumsal faktörler leke oluşumunda etkilidir” bilgisini veriyor.
Güneş lekelerinin nasıl yok edileceğiyle ilgili
de Özgül, “Hassas ciltlerde görülen kahverengi
lekeler daha çok göğüs, yüz, sırt, kol ve bacak gibi
güneşe açık bölgelerde oluşur. Tedavisi lekenin
büyüklüğüne göre planlanır. Hafif lekelerde
kimyasal peeling’le soyma işlemi yapılarak sonuç
alınıyor. Daha derin ve büyük lekelerde ise lazerle
soyma işlemi yapılıyor. Güneşe karşı hassas olan
insanların yaz aylarında güneşlenmemeleri,
solaryuma girmemeleri özellikle cilt kanserleri
açısından çok önemlidir. 50 koruma faktörlü
kremle önlem almaları gerekir” diyor.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Evrim Pınar Güzel
de, yoğun cilt lekelerinden kurtulmak için profesyonel destek alarak bu dönemde derinlemesine
leke tedavisi uygulaması yaptırılabileceğini söylüyor. Derin lekelerden kurtulmak için cilt soyma
yönteminin kullanıldığına dikkat çeken Güzel,
soyma işleminin yapıldığı dönemde cildin güneş
ışınlarından korunup uzak tutulması ve bu işlem
için profesyonel bir merkezde işin uzmanlarından
yardım alınması gerektiğini vurguluyor.

MASKELİ
ÇÖZÜM
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Sonbaharla beraber pek çok patili dostumuz tüylerini
dökmeye başladı bile. Kendini kışa hazırlayan evcil
dostlarımız için bu geçiş dönemi çok önemli. Düşen
hava ısısına adapte olmaya çalışan canlar, sıkça soğuk
algınlığı ve alerjik reaksiyon tehdidiyle karşı karşıya
kalıyor. Bu dönemde dostlarımızın sağlığını korumak
için dikkat etmemiz gerekenler var.

Mevsim
geçişine dikkat

DOSTLARIMIZ

UMUT EFE
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Sonbahar… Değişen hava sıcaklıkları, yol boyu kuruyan ve dökülen yapraklarla tabiatın bin bir farklı rengini iyiden iyiye ortaya çıkardı. Bunaltıcı yaz sıcaklarının ardından, kendini hissettiren rüzgar, gece ve gündüz arasındaki ısı farklılıkları,
tabiatın hayran bırakan görüntüsünün yanında alerjik reaksiyonları ve kışın habercisi
soğuk algınlığını da beraberinde getiriyor. Tabiat anadaki bu değişim, insan ve tabii
ki evcil hayvanların fizyolojisi üzerinde de etkili oluyor...
Sonbaharla beraber düşmeye başlayan hava sıcaklıklarından etkilenmemek
için birçok hayvan dostumuz tüy dökmeye başladı bile. Tıpkı insanların ince elbiselerden kışlık kazaklara ve hırkalara geçişi gibi minik dostlarımız da tüy dökerek, yazlık
tüylerden kışlık tüylere geçiş yapıyor. Bu aylarda başlayan gece ve gündüz arası
sıcaklık farkı nedeniyle soğuk havalar için yaz tüylerini döken evcil dostlarımız geçiş
döneminde soğuk algınlığına önlem alınmadığı takdirde hastalıklara karşı oldukça
hassas olabiliyor. Uzmanlar, evcil hayvan sahiplerinin mevsim geçişlerinde tüy
dökümüne dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Soğuk havalarda özellikle yavru
hayvanlarda oluşan hastalıklara vurgu yapılıyor. Evcil dostlarınız için bu dönemde
bronşit tabloları da takip edilmesi gereken diğer bir konu…

YAVRULAR DAHA ÇOK RİSK ALTINDA
Bu dönemde grip ve soğuk algınlığı her ne kadar sadece insanlar arasında
yaygınmış gibi görünse de evcil dostlarımızın da sık sık muzdarip olduğu bir hastalık.
Daha çok tavuk gribi, domuz gribi gibi insana da bulaşan hastalıklar gündeme gelse
de kedi ve köpeklerde de bu hastalığa sık sık rastlanıyor. Ancak kedi ve köpek gribi
diğer hayvanlarda olduğu gibi bulaşıcı ve büyük kayıplarla sonuçlanan rahatsızlıklardan biri değil… Tıpkı insanlarda olduğu gibi soğuk algınlığı şeklinde görülmesi

gereken bu hastalık, belirtileri açısından da benzer
özellikler taşıyor. Öncelikle kedi gribi sadece
kediler arasında bulaşıcıdır, insanlara bulaşmaz.
Kediniz sürekli hapşırıyor, burnu akıyor, gözleri
sulanıyor ve halsiz bir şekilde sürekli uyumak
mı istiyor? Bu tarz belirtiler görüyorsanız gripten
şüphelenebilir ve tedavi yolunu seçebilirsiniz.
Yetişkin kediler, bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi
nedeniyle yavru kedilere göre daha az grip olurlar.
Kedilerde gribin nedenlerine dair yapılan araştırmalarda aşırı stresin de grip yapabileceği ortaya
çıktı. Yeterince ısınamayan, bağışıklık sistemi
henüz güçlenmeyen, gribe karşı aşı olmamış ya
da hasta kedilerle temas halinde olan kedilerde
grip görüldüğü gibi stres yapan kedilerde de bu
rahatsızlık meydana gelebiliyor.

KİLO VE İŞTAH KAYBINA DİKKAT

Değişen hava koşulları ve mevsimsel
etkilerle ortaya çıkan hastalıklardan evcil
hayvanınızı korumak için veterinerler tarafından önerilen bazı küçük tedbirler var…
l Öncelikle kedi ve köpekler yeni
çevre koşullarına adapte olabilmek için
yazlık ince tüylerini dökerek daha kalın
kışlık tüyler çıkarır. Bu dönemde daha uzun
süre fırçalamak ve taramak bu sürecin daha
sağlıklı geçmesine yardımcı olacaktır.
l Minik dostlarınızın kürk yapılarını
değiştirirken ihtiyaç duyacakları besinleri
alması büyük önem taşıyor. Bu süreçte sonbahar, kış aylarında vücut ısılarını korumak
için soğuğa karşı ısı üretme gereksinimleri
artarken, beslenmelerinde de enerji ihtiyacı
artar. Ayrıca yaşı ilerlemiş hayvanlar soğuğa
karşı daha hassastır.
l Bahçe ya da açık alan gibi ev
dışında bakılan ya da vaktinin çoğunu ev
dışında geçiren evcil hayvanların akşam
yemeğinde mama miktarının soğuk kış
aylarında artırılması öneriliyor.
l Su, kış ayları için de hayati bir
önem taşıyor. Burada dikkat edilmesi
gereken temel nokta su kabının ve içindeki
suyun donmamış olması. Evcil dostlarınızın
su kaybetmeleri ve kullanılan ısıtıcılar sayesinde havanın kuruması su içme miktarlarını
büyük ölçüde etkiliyor.
l Gece soğuğundan korunmak için
evde yaşayan kedi ve köpeklerin yatağının
sıcak bir yere konması çoğu kez yeterli.
Özellikle üstü kapalı modelde olan kedi ve
köpek yatakları evcil hayvanlarınız için hem
güvenli hemde sıcak bir kış günün de rahat
uyuma imkanı sağlar.
l Hava şartları nedeniyle kışın
yürüyüşe ve harekete daha az zaman ayırmak, kedi veya köpeğinizin kilo almasına
sebep olabilir. Mutlaka kedi ve köpeğinize
oyun oynamak için zaman ayırmalısınız.
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Kedilerde ve insanlarda olduğu gibi köpekler de insanlara benzer bir vücut yapısına sahip
olduğu için sonbahar geçişlerinde hastalandıklarında benzer tepki ve belirtiler gösteriyor. Köpeklerde
en sık görülen hastalık belirtisi iştah kaybı...
İştah kaybı ile birlikte yemek yemede azalmalar
görülürken, buna bağlı olarak hızlı kilo kaybı
yaşanıyor. Ayrıca iştah kaybı ile birlikte enerjisi düşen köpeğinizin sürekli yorgun, uyuşmuş bir vücut
haline sahip olması köpeğinizin hasta olduğunu
gösterir. Köpeğinizin sürekli olarak öksürüp aksırması da bir başka hastalık göstergesi. Öksürük
oluşması solunum borusunun tıkanması ise akciğer,
kalp hastalıklarının en belirgin belirtisidir. Köpek
vücudu da insan vücudu gibi bakterilerle vücut
ısısını yükselterek savaşır. Bu durum köpeğinizin
ateşinin yükselmesine neden olur. Hastalanan
köpeğiniz çok sık nefes alışverişi yapar ve bu
durum hızlı bir şekilde yorulmasına neden olur.
Köpeğinizin idrar yollarında enfeksiyon oluşması
durumunda ise onun idrara çıkma sıklığı azalacak
ve idrar yapmakta zorlanacaktır. Köpeğinizin
hasta olmasına bağlı olarak ateşinin yükselmesi ve
gözlerinde kızarıklık durumu meydana gelebilir.
Gözlerde oluşan kızarıklık dostunuzun hasta
olduğunun belirtilerinden biri...

BAKIM TÜYOLARI
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Derya kuzusu bunlar
Tekneler denize açıldı,
UMUT EFE
ağlar yeni balık sezonu
Balıkçı tekneleri 1 Eylül itibarıyla ‘vira
için mavi derinliklere
bismillah’ diyerek ağları attı. Av yasağının sona
salındı. Palamuttan
ermesinin ardından balıkçılar, üç taraftan denize
açıldı. Ustaların dediği gibi balık biraz kısmet
istavrite, kalkandan
işi… Hangi yıl hangi balığın bol çıkacağını
hamsiye, onlarca çeşit
kestirmek zor… Ancak her mevsimin, her ayın
balık denizlerden sofralara kendine has bir balığı, kendine has bir lezzeti
akmaya başladı. Ancak her var… Balıkların türlerine göre lezzetleri değişse
mevsimin balığı, her balığın de hangi balığın hangi ay tüketildiği lezzeti
etkileyen en önemli etken…
lezzeti başka… Peki,
hangi ayda hangi balık
HAFTADA İKİ KEZ ŞART
yenir, hangi balık hangi
Yüksek besin değeri vitamin ve mineral
açısından
zengin yapısı ile sofraların baş tacı olan
yöntemle pişirilirse daha
balığın, kalp hastalıklarından psikolojik rahatsızlezzetli olur?
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lıklara kadar birçok alanda tedavi ve korunma
sürecine yardımcı olduğu bilinen bir gerçek.
Beslenme uzmanları, özellikle anne adaylarının, yaşlıların ve çocukların, daha dengeli
ve sağlıklı beslenebilmeleri için haftada düzenli
olarak en az iki defa balık yemesini öneriyor. Balığın en belirgin özelliği kalbe yardımcı olurken,
kalp krizinin önlenmesinde de etkili olmasıdır...
Yaşlanmaya karşı savaşır. Çocukların zeka
seviyesini etkiler, diş etleri ve dişlere oldukça
yararlıdır. Kan şekerini dengeler. Depresyon ve
şizofreni belirtilerini hafifletir. Zihin sağlığını
korur….
Bu kadar fayda yanında balıkta kritik
nokta tazelik… Balık, avlandıktan sonra hızla
tazeliğini kaybeder. Son dönemlerde balığın
tazeliğini koruyacak soğuk hava depoları çokça

kullanılıyor olsa da yine tazeliğe dikkat etmek
gerekir. Taze balığın göz bebekleri dışa doğru
bombelidir… Bayat balığın ise göz bebekleri
çökmüş gözleri mat ve donuktur. Balığın solungaçları taze balıkta kırmızı renkte, bayatta ise
kiremit rengindedir. Taze balığın üzerine elinizi
bastırıp sonrasında çektiğinizde balıkta herhangi bir iz oluşmazken bayat balığın üzerine
bastırıp, elinizi çektiğinizde balık eski şekline
dönmez. Bir de pul önemli… Taze balığın
pulları vücuduna yapışıktır. Bundan dolayı taze
balık almak isterseniz elinizi balığın üzerinde
gezdirmelisiniz, pulları elinize geliyor fakat
dökülmüyorsa balık tazedir….

3 GÖZDE MEKAN…
Balığı evde pişirmek yerine dışarıda yemeyi tercih ederseniz, İstanbul’da bunun için pek çok
adres var. Bunlar arasında en bilineni Balıkçı Kahraman…Rumeli Kavağı’ndaki bu mekan, kalkan
balığını bütün olarak közde ağır ağır pişen ızgara kalkanıyla meşhur. Mekan için hafta sonları
rezervasyon yaptırmanızda yarar var.
Dekorasyonu ile öne çıkan Eleos Restaurant’ta ise kendinizi gerçek anlamda bir Yunan adasında balıkçıda hissediyorsunuz. Hem şık hem de sıcak ortamıyla en iyi balık restoranları arasında
yer alan Eleos, balıkları, mezeleriyle de büyük bir beğeni topluyor. Yeşilköy’de bulunan mekan,
zengin balık menüsünün yanında zengin mezeleriyle de öne çıkıyor.
1994 yılında Bebek koyunda minik bir teknede işe başlayan Adem Baba ise şimdilerde Arnavutköy’de. Mekân yaz-kış tıklım tıklım. Çünkü burada buzhanede saklanmış hiçbir şey mutfağa
girmiyor, balıklar taze. Balığın yanı sıra kalamar, midye dolma, midye tava, balık köftesi, çiroz ve
balık çorbası da bulmak mümkün.

ŞÖLEN OCAKTA BAŞLAR
Bu kadar püf noktasından sonra gelelim, hangi ayda hangi balığı sofraların baş tacı
edileceğine… Eylül ayında balık sezonuna
sardalye ve kılıç balığı ile başlıyoruz…
Tekneler bu balıklarla dolarken, palamut
irileşir…Ekim ayının balığı ise palamut. Bolca
çıkar denizden. Kasım ayı uskumrunun en iyi
zamanı. Torik akışı başlamıştır. Pisinin en nefis
olduğu ay. Aralık ayında uskumru, lüfer, palamut ve torik daha da büyümüş ve lezzetlenmiştir. Hamsinin en çıtır zamanı. Bol miktarda
da tekir çıkar. Yeni yıla daha da lezzetlenmiş,
uskumru, lüfer, palamut, istavrit ile girebilirsiniz. Kefal ve hamsi ise tam yağlı durumdadır.
Çinekop, kofana, mezgit kolayca bulunur.
Tekir ve kırlangıç bolca avlanır. Barbunya, kılıç
ve mercan az tutulur. Yani balığın şölen yaptığı
ay ocak ayıdır.
Şubatta, denizlerin piri olan kalkan
mevsimi başlar. Tekir bolca çıkar. Uskumru,

lüfer, palamut yağını kaybetmeye başlar.
Mart ise kefal, levrek ve kalkanın en lezzetli
zamanıdır. Uskumru çiroz olmaya yüz tutmuştur.
Gümüş balığı fazlaca çıkmaya başlar. Nisanda
hâlâ kalkan yemeye devam… Ayrıca, mercan,
levrek, kılıç ve kırlangıç bollaşır. Mayısta, levrek,
barbun, tekir, iskorpiti büyük bir zevkle yiyebilirsiniz. Haziran ise balıkçılık açısından en kesat
ay… Tezgahlarda tekir, barbun, mercan, levrek
gibi balıklar bulunsa da fiyatlar biraz pahalıdır.
Temmuzda ise sardalya mevsimi başlar. Ağustos
ayı çingene palamudu ile sezonun yeniden
açılmaya başlayacağının sinyalini veriri. Ayrıca
bu ay sardalyanın ise en lezzetli zamanıdır…

LEVREK KAĞITTA İSTAVRİT TAVADA
Her balığın en lezzetli olduğu bir dönem
var… Ve yine her balığın farklı bir pişirilme
şekli vardır… Temelde bakıldığında yağlı balık
ızgara, yağı azalan balıkta ise buğulama ve
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kağıt en iyi pişirme yöntemleri. Eylül ortasından ocak sonuna kadar olan zamanı en yağlı
zamanı olduğundan lüferde en verimli sonuç
ızgara… İlkbaharda ise yağ oranları azaldığından tava, pilaki ve buğulaması tercih ediliyor.
Denizlerin kraliçesi levreğin ise buğulaması, fırında kağıt kebabı leziz oluyor. Özellikle şaraplı
ve mayonezli soslarda kullanılabilecek bir balık
türü. Ege ve Akdeniz’in gözbebeği lagosun ise
Ekim ve Şubat ayları arasında ızgara, çorba, buğulama, fırın, haşlama şeklinde pişirilip tüketilmesi öneriliyor. Kılıç balığının en lezzetli zamanı
Eylül ve Şubat arası. Defne yapraklı, domatesli
şişi en çok tavsiye edilen yöntem… Izgarası
ve kağıt kebabı da tercih edilebilir. Kefal ise
kış aylarında lezzetli. Buğulaması ve pilakisini
deneyip, fümeleme yöntemiyle pişirebilirsiniz.
İstavriti Ekim-Şubat ayları arasında ızgara ve
tavada pişirme yöntemiyle pişirerek afiyetle
yiyebilirsiniz. Hamside ise pişirme yöntemi
sonsuz… Buğulama, ızgara, tava, fırın, kağıt
kebabı, pilaki, yahni gibi çok çeşitli şekillerde
pişirerek lezzetlendirebilirsiniz. Fener balığı ise
ızgara, tava, şiş, buğulama olarak pişirildiğinde
lezzetli sonuçlar veriyor. Her mevsimin balığı
çipuranın ise ızgarası, buğulaması, çorbası, fırını
yapılabiliyor. En çok tavsiye edileni ızgara ve
fırın...
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EVİM EVİM

Bakım yaptır tasarruflu ısın!
Evleri kışa hazırlama
zamanı geldi de
geçiyor. Isınma
ihtiyacının artacağı
bu dönemde ilk
akla gelen kombi
ve klima bakımı.
Kötü sürprizlerle
karşılaşmamak
için önceden bakım
yapmak şart.
Kombinin doğru
kullanımı ve bakımı
hem tasarruf hem de
güvenlik açısından
büyük önem taşıyor...
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ELA DAMLA GÖKMEN
İşten eve döndüğünde evinin buz gibi olduğunu
fark etti. Oysa bir gün öncesine kadar havalar çok sıcaktı. Takvime bakınca mevsimin sonbahara döndüğünü fark etti. Evi ısıtmak için kombiye yöneldiğinde ise
çalışmadığını gördü. Kış biterken gayet iyi çalışıyordu
şimdi ne olmuştu? Klimayla ısınırım diye düşünüp kombiyi dert etmedi. Klimayı yaz modundan kış moduna
aldığında aynı hayal kırıklığını yaşadı… Nerede hata
yaptığını anladı birden, klimanın ve kombinin rutin
bakımlarını “sonra yaptırırım” diyerek ihmal etmişti...
Bu sahne size de yabancı gelmiyor değil mi?
Kış kapıya dayanmadan önce bakım yaptırmak
büyük önem taşıyor. Kombinin doğru kullanımı ve
bakımı hem tasarruf hem de güvenlik açısından büyük
önem taşıyor. Sağlıklı kombi bakımı için yapılması
gerekenleri araştırdık...
Her yıl artan doğalgaz fiyatları el yakarken,
kombilere bakım yaptırmak çok önemli. Bakımla
doğalgaz faturanızdan da tasarruf etmeniz mümkün.

Ayrıca daha fazla ısıtan kombiler bu sayede az paraya
kışı daha rahat geçirmenizi sağlıyor. Kombi bakımı
yaptırmak ve bu durumu her yıl rutin bir hale getirmek
büyük önem taşıyor. Kombi bakımı için yetkili bir
servisle görüşülmeli.
İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Başkanı Taner Yönet, Akdeniz ülkelerinde
ev tipi klima kullanımının yüzde 20-50 aralığında iken
bu oranın ülkemizde yüzde 10’lar seviyesinde kaldığını
belirterek, bu verilerin de Türkiye’de ev tipi klima
kullanımının artma potansiyelinin göstergesi olduğunu
söylüyor. Türkiye’de son derece bilinçli bir müşteri
kitlesi olduğuna dikkat çeken Yönet, “Son yıllarda
kullanıcılar klima seçerken fiyatlarına değil, enerji
sınıfına, montaj avantajına da bakıyorlar. Tüketici
klima bakımına da önem vermeye başladı. Klima
bakımının sağlık ve ekonomik açıdan öneminin fark
edilmesi de klima ömrünün uzatılabilmesi için talep
gören ek bakım paketleri satışında da önemli oranda
artış sağladı” yorumunu yapıyor.
Taner Yönet, yıllık bakımlar yaptırılırken tüke-

ticiyi yetkili servisleri tercih etmeleri
konusunda uyarıda bulunuyor. Kombi
bakımında öncelikle sıcak su, kalorifer
yanma ve kombinin su sızdırmazlık
durumu kontrol ediliyor. Daha sonra
kombinin içi açılıyor ve tozlanma
durumuna bakılıyor. Tozlanma çok
fazlaysa, kombinin tozları temizleniyor. Kombi yanma odasında bulunan
brülörü temizlenip kombi içerisindeki
elektrik bağlantı noktaları ve hatları
kontrol ediliyor. Kombi baca fanı
bakılıp, temizleniyor. Daha sonra
genişleme tankı kontrol ediliyor ve bar
basıncı ayarlanıyor.
Kombi kalorifer dönüş hattında
bulunan filtre de temizleniyor. Yoğuşmalı kombilerde ise bu kontrole
ek olarak yoğuşma su haznesi de
temizlenir. Ayrıca kombi kalorifer
gidiş hattındaki çamur ayrıştırıcı da
silinir. Bacalı kombilerde ise bacanın
limit sensörü ve bacanın çekiş durumu
kontrol ediliyor.

KAÇ DERECEDE OLMALI

ISI DEĞERİNİ İYİ AYARLAYIN
Aynı güçte kombisi olan ve aynı
büyüklükte iki farklı dairenin birinde
radyatör boyut veya kapasiteleri
diğerinden daha küçük ise bu durumda
ilk daire 60°C kombi kalorifer suyu
sıcaklığı ile evi 20°C sıcaklığa ulaştırır.
Daha küçük boyutlu veya görünümü
aynı olmakla birlikte daha düşük ısıl
kapasiteye sahip ucuz bir radyatör
kullanılan evde ancak 65°C veya 70°C
ile ev ısıtılabilir. Bu da daha fazla
doğal gaz tüketimi ve sonuçta daha
yüksek doğal gaz faturası anlamına
gelir.
Kombilerin evi 20°C’de tutması
için, hava soğuduğunda kombinin
ısıtma sıcaklığının arttırılması, hava
ısındığında ise düşürülmesi gerekmektedir. Eğer, kullanıcılar kendilerini her
koşulda garantiye almak için kombiyi
yüksek sıcaklıkta çalıştırırlarsa bu
durumda daha ılık sıcaklıklarda kombi
kalorifer suyu gereksiz olarak fazla
ısıtılacak, ortam sıcaklığı 20°C’ın
üzerine çıkacak ve böylece enerji kaybı
yaşanacaktır. Kombi sıcaklığı düşük
olursa, çok soğuk havalarda kombi
gerekeli ısıyı üretemeyeceği için evde
konfor sıcaklığı sağlanamayacaktır.

VERİMLİ KLİMA İÇİN...
Yaz mevsiminde sıkça kullanılan klimaların kış mevsiminde daha verimli çalışması için rutin bakımlarının yapılması
gerekli. Bu sayede hem üründen daha iyi performans alınmış
oluyor hem de enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Klimalarda en
çok hava filtrelerinin bakımının yapılması müşterilerden istenir. Bunun yanında periyodik olarak firma yetkili servisince
yapılması gereken kontroller de var.
Hava filtresi ön panel üzerindeki yuvada bulunur.
Panelin altındaki tutamaktan aşağı doğru çekildiğinde
rahatlıkla çıkabilir. Temizlendikten sonra aynı şekilde yerine
takılır. Temizlikten başka bakıma ihtiyaç göstermez. Filtre, 15
günde bir temizlenmelidir. Filtre temizlenmediği taktirde hava
sirkülasyonu engelleneceğinden evaporatör yüzeyi karlaşır ve
soğutma verimi düşer.
Hava akımını destekleyen filtrelerin temizlenmesi
için ilk önce kapağı aşağıya doğru çekip çıkartmalı ve içinde
bulunan hava akımını destekleyen filtreleri sökmelisiniz.
İşlemden sonra filtreleri elektrikli süpürge yardımı ile
tozlardan arındırıp ardından bu bölgeyi musluğun altında
kısa bir süre tutup temizlik işlemi tamamlanabilir. Sıcak su ile
yıkamak gerekirse su sıcaklığı 50 °C üzerine çıkarılmamalıdır.
Çitilenmemelidir. Klima kesinlikle filtresiz çalıştırılmamalıdır.
Klima bakımında periyodik olarak firma yetkili servisince yapılması gereken kontroller de bulunuyor. Evaparatör
ve kondaserin özel ısı eşanjör deterjanı ve basınçlı hava veya
su ile temizliği, R-22 gazının yüksek ve alçak basınç değerinin
kontrolü, elektrik tesisatı, V otamat, Voltaj – akım değerlerinin kontrolü, tüm soket bağlantılarının kontrolü, drenaj tavası
ve hattının temizliği, tüm fan pervanelerinin temizliği, duyu
ile ses kontrolü, estetik görüntü kontrolü, eksik gaz şarjı gibi
bakımlar bunlar arasında yerini alıyor. Ünitenin ve uzaktan
kumandanın temizlenmesi gibi bakımları ise kendiniz yumuşak bir bezle silerek yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz
gereken en önemli husus sıcak su, tiner, aşındırıcı tozlar veya
güçlü çözücüler kullanmamanız olarak belirtiliyor.

EVİM EVİM

Kombilerin sıcaklık ayarı konfor
ve enerji tasarrufu açısından önem
arz ediyor. Isı mühendisliğine göre,
konfor şartları bakımından bir evin
farklı mekanlarının farklı sıcaklıklarda
olması gerekli. Bu değerler antre, hol,
koridor için 15°C, oturma ve yatak
odaları ile mutfaklar için 20°C, banyo
için 24°C’dir. Evin ısıtma tesisatı projesi
bu sıcaklık değerlerine göre yapılır ve
buna göre radyatör boyu belirlenir.
Doğru projelendirilen ve her mahal
için doğru radyatör seçimi yapılmış bir
evde kombinin, evin salonunu 20°C
sıcaklıkta tutması hedeflenir. Salon
20°C’ye ulaştığında, diğer odaların
da projelendirilen sıcaklık değerlerine
ulaşması gerekir. Bazı kullanıcılar için

bu konfor sıcaklığı 22°C veya hatta
24°C’ye de çıkabilir. Ancak unutulmamalıdır ki her 1°C oda sıcaklık artışı,
yaklaşık yüzde 6 fazla yakıt tüketimi
anlamına geliyor. Buna karşın kullanıcı
için konfor daha önemliyse talep ettiği
sıcaklık o kullanıcının konfor sıcaklığıdır.
Peki, kombi kullanıcılarının
salonu 20°C sıcaklıkta tutması için
kombinin kalorifer suyu (kazan suyu)
sıcaklığı ne olmalıdır? Bu sorunun cevabı “olabilecek en düşük sıcaklık”tır...
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En güneşli ve
en sosyetik şehir:
Nice

Deniz, güneş, tarih, sanat
ve nefis mutfak... Dünya jet
sosyetesinin gözde tatil yeri
Nice’in sundukları sadece
bu kadar değil. Yılın dörtte
üçünü güneşli geçiren bu
şehirde, yeşil ve mavinin
ahenkli harmonisi hakim.
Tarihi binalar, meydanlar
ve lüks alışveriş mağazaları
dünyanın her yerinden akın
akın turist çekiyor. Fransız
Rivierası’nı gezdik.
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AYŞEGÜL EMİR
Turkuaz rengi, berrak deniz ve palmiyelerin çağrısı… İyice sıcaklaşan hava da bu
çağrıyı güçlendiriyor. Ama sahil kenarındaki
şezlonglarda hiç yer yok... Her haliyle muhteşem görünen Nice sahilinde bir iki turladıktan
sonra şezlong kapmayı başarıyorum. Deniz bir
hayli taşlık. Yay gibi bir açı çizen sahil ve onun
arkasında yükselen tarihi şehir... 15 tane plajı
var. Ben şehir meydanındaki otelime en yakın
olanı seçiyorum... Akdeniz’in sıcak sularında
yüzüp biraz serinledikten sonra otele geri
dönüyorum…
Nice, Güney Fransa’da bir şehir ve jet
sosyetinin tatil yeri... Tam bir güneş şehri.

Yılın dörtte üçü güneşli. Fransız Riviera’sının
başkentiyle ilk buluşmam denizde oluyor.
Akdeniz kumsalları, masmavi denizi ve nefis
mutfağıyla tam bir cazibe merkezi. Yeşil ve
mavinin ahenkli bir harmonisi, tarihi binaları
ve meydanları ve lüks alışveriş mağazalarıyla
her dönemin gözdesi... Hep görmek istediğim
şehirler arasında baş sırada yer alıyordu.
Nihayet bu şansı yakalıyorum.

KALEDEN AŞAĞIYA BAKIŞ
Denizden sonra ise hedefimde Nice
Kalesi var. Şehirde sadece iki gün kalacağım için her şeyi hızla görme isteğindeyim.
Yürüyerek gidilebilen kaleden şehrin en güzel
manzarasını görebilmek için sabırsızlanıyorum.
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Eski bir asansörle sıra bekleyerek kaleye
çıkılıyor. Kale yanında parkı da gezebilmek mümkün. Tüm ihtişamıyla, deniz,
feribotlar, şehrin uzaklaşan gürültüsü,
tarihi binalar, kiliseler ve kırmızı renkli
çatılar… Şehir tüm ihtişamıyla ayaklarımın altına seriliveriyor.Tepeye doğru
çıktıkça manzara daha da güzel. Fotoğraf
noktalarında durup dinlenirken en güzel
kareleri yakalama uğraşısındayım... Aşağıya dönüp baktıkça gittikçe güzelleşen
manzara adeta nefesimi kesiyor.... Kaleye
tırmananların yokuşlu ve dönemeçli 90
metrekarelik yolu göze almaları gerekiyor. En iyi manzarası da en üst taraftan
görülüyor. Ama bütün yorgunluğa
değiyor. En üstteki seyir terasından uzun
bir süre şehri seyre dalıyorum. Kim bilir
yüzyıllar boyunca kimler buradan şehri
izlemiştir....
Düşüncelere dalarken bir yandan
da elimdeki Nice rehberinden şehrin
tarihçesine bir göz atıyorum: “7. yüzyılda
bir Fenike kolonisi olarak kuruldu. Antik
Çağ’da, Yunanlılar tarafından Nikaia, Romalılar tarafından Nicaea adıyla anılmış.
Daha sonra Yunan kolonisi Massalia’ya
bağlandı. İ.Ö. 2. yüzyılda Roma, 10. yüzyılda Sicilya Krallığı egemenliğine girdi,
kısa bir süre sonra bağımsız bir konum
kazandı. Provence Kontluğu toprakları
tarafından çevrelenen kent, 1388’de
Savoy Kontluğu’na bırakıldı. 1792-1814
arasında birçok kez Fransızlar tarafından
işgal edildi, 1814’te yeniden Savoy
Kontluğu’na verildi. 1860’ta Fransa
Kralı III. Napolyon ile Sardinya Krallığı
korumasındaki Savoy Kontluğu arasında
imzalanan antlaşma ile Fransa topraklarına katıldı… Nice ve çevresi uzun yıllar
İtalyan egemenliğinde kalmış. Halkın
büyük çoğunluğu da İtalyanmış. Bu
nedenle şehirde İtalyan etkisini görmek
mümkün…
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Kısaca tarihi böyle gözde turizm
merkezinin. Kentte, çok sayıda otel, casino,
tiyatro ve tatil tesisi var. Turizmin yanı sıra
çiçekçilik, parfümeri, zeytinyağı, meyve
şekerlemesi ekonomisinde önemli bir yere
sahip. 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiliz
turistlerin ziyaretiyle turizme açılmış.
1865’te, Paris-Nice Demiryolu’nun hizmete
girmesiyle daha da gelişmiş, Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra kış turizminin yerini yaz
turizmi aldı. 10 gün süren Nice Festivali

büyük turist yığınları çekiyor…
Promenades des Anglais denilen eski
İngiliz soyluların tatillerini geçirdiği sahilyolundan geri dönüyorum. Güneş ışınlarının
biraz olsun azalmış olması yürüyüşü kolaylaştırıyor. Palmiyelerin sıralandığı İngiliz
Gezinti Yolu akşamüzerleri şehre gelenlerin
mutlaka bir gezintiye çıktığı bir yer zaten.
Bu bölgeyi gezenlere de mutlaka görmesi
önerilen Hotel Negresco’yu pas geçmiyorum. Şehrin sembol binalarından. Dışarıdan

görünümü etkileyici. Söyledikleri kadar
var. Bir düğün pastası görünümünde.1912
yılında inşa edilmiş. Eyfel Kulesi’nin mimari
Gustave Eiffel’in yaptığı cam tavanı görülmeye değer. Zaten bu otel tarihte de şimdi
de ünlülerin uğrak yeri olmuş. Picasso’dan
Dali’ye, Beatles’a kadar bütün ünlü isimler
şehri ziyaretlerinde burada konaklamış.
Otel içi ve dışıyla adeta bir sanat eseri. İyi
ki tavsiyelere uydum diyorum…
Nice’de eski şehirde gezmeye

devam… Çok iyi korunmuş, daracık sokakları, lüks
butikleriyle akşamın kararan ışıkları her yeri daha
gizemli kılıyor. Eski şehirde Ortaçağ, şehrin yeni
bölümünde ise İtalyan mimarisi baskın görünüyor.
Zaten İtalya sınırında ve uzun yıllar da İtalyanların
egemenliğinde kalmasının etkileri her yerde hakim.
Birbirine yakın binalar, kepenekli evler… Birkaç
saatte tarih kokan, sürekli kalabalık eski bölümü
yürüyerek dolaşmak mümkün. Her halinden tarihi bir
pastane olduğu belli olan bir mekanda ise kahve molası veriyorum. Ayaklarımın sızısını o an hissetsem de
gördüklerimin verdiği keyif bunu unutmamı sağlıyor.

24 SAAT YAŞAYAN MEYDAN

ÜNLÜ ÇİÇEK PAZARI
Fransız Rivierası’nda ikinci günümü de denizle
açıyorum. Geç bir kahvaltının ardından plaj çok kalabalık olmadan denizin keyfini çıkarıyorum. Bugünkü
hedefimde şehirdeki görmediğim yerleri keşfetmek
var. Cours Saleya pazarı ilk rotam oluyor. Ünlü
çiçek pazarı. Çevrede pek çok çiçekçi olsa da meyve
sebze, hediyelik eşya tezgahları da göze çarpıyor.
Açık pazarlarıyla ünlü Nice’de, güzel kokulu sabun,
yöresel lezzetli peynirler ve hediyelik eşya almak
isterseniz burası ideal. Sevimli pazarın atmosferi de
çok etkileyici.
Nice’in en ünlü ve güzel vakit geçirilecek meydanlarından biri de Garibaldi. Meydanda bu isimde
bir kafe de var. Her daim kalabalık. Öğlen kahvemi
burada içiyorum. Nice’de ne eksik derken evet ünlü
Ortodoks katedrali karşımda. Rus Ortodoks katedralinin burada olması ilginç. Mimarisi Moskova’daki St.
Basil’s Katedrali’nin aynısı. Kubbeli tepesi var. Nice
liman bölgesi ve çevresi de görmeye değer. Tabii ki
sanat müzleri. Pek çok güzel müzesi de var. Musee
Marc Chagall ve Musee Matisse bunlar arasında.
Ama tabii ki şehre karnaval ve festival zamanlarında
gelinirse daha keyifli olabilir. Nice Karnavalı, Nice
Caz Festivali gibi dönemlerde şehir çok daha renkli
oluyormuş…

NİCE’DE
NE YENİR?
Nice, tarihi yapıları ve güzel
plajları kadar lezzetli yeme
içme alternatifleriyle de popüler. Akdeniz iklimine sahip
şehirde yeme içme alışkanlıkları da iklimin etkisinde.
İtalyan, Meksika ve istediğiniz
her ülkenin restoranı mevcut.
Ama biz yerel lezzetlerin
peşindeyiz. Eski Nice denilen
bölgede bu lezzetleri bulmak
mümkün. Socca, bir tür yerel
krep ya da gözleme. Nohut
unundan yapılıyor. Sıcak servis
ediliyor. Diğer yerel bir lezzet
Pissaladeire, soğanlı, ançüez
ve zeytinli tart. Pizzaya
benziyor. Ratatouille ise bir tür
sebze güveci. Nicoise salatası
da yöreye özgü. Haşlanmış
yumurta ve ton balığı var bu
salatada. Tabii yemek keyfinize ünlü Fransız şaraplarıyla
eşlik etmeyi ihmal etmeyin.
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En büyük meydanı Massena’dayım yani
Place Massena. Şehrin en merkezi yeri. Çeşmeler,
mağazalar, restoran ve otellerin olduğu büyük bir
meydan. 24 saat yaşıyor. 1832 yılında yapılmış. Gece
ışıklandırması da meydana ayrı bir güzellik katıyor.
Işıl ışıl binaların önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi
ihmal etmiyorum. Fıskiyeleriyle de ünlü. Burada
fıskiyelerle eğlenen turistler dışarıdan bir hayli komik
görünüyor. Belli aralıklarla fıskiyelere buhar veriliyor
ve su gösterisi yapılıyor. Kesinlikle izlemeye değer…
Birçok ünlü markayı görünce birkaç mağazaya
girmeden olmaz. Ama Euro kurunun yüksek olması
nedeniyle fiyatlar bir hayli pahalı geliyor… Burada
ünlü La Fayette’nin de bir mağazası var. Meydandaki
çeşme de görmeye değer. Birçok güzel pastane ve
mağazanın ardından Nice Operası binasını da görü-

yorum…. İlk günüme bir hayli yeri sığdırırken artık
karnım zil çalmaya başlıyor. Meydana yakın güzel bir
İtalyan restoranında günü bitiriyorum.
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Şişli’de bir apartman
yoksa halin yaman!
Tarihi doku, mahşeri
kalabalık, alışveriş
caddeleri ve ulaşım için
her türlü vasıta... Şişli,
geçmişle bugünü çok iyi
harmanlarken, pek çok
insana da seyahatlerinde
kısa süreli de olsa
ev sahipliği yapıyor.
Günümüz Şişli’si modern
mimarili yapılar ve
plazalarla dolu.
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NİL DEMİRCİLER
Şişli’de bir apartman
yoksa eğer halin yaman
nikel-kübik mobilyalar
duvarda yağlı boyalar...
lüküs hayat, lüküs hayat
bak keyfine yan gel de yat
ne güzel şey
oh ne rahat
yoktur işin lüküs hayat...
Ünlü ‘Lüküs Hayat’ operetinin şarkı sözleri
böyle devam eder.... İstanbul’un meşhur ilçelerinde

Şişli, bu şekilde pek çok insanın aklında yer etmiştir.
Tabii ki günümüzde şarkılardaki ihtişamından
eser kalmadı. Kentin ana ulaşım arterlerinden biri
durumunda. Modern mimari ve plazalarla ne kadar
çirkinleştirilse de hala asaletini koruyan ilçelerden.
1800’lerin sonunda ve 1900’lerin başlarında
yapılmış ihtişamlı lüks apartmanlar, taş blokların
arasında artık zoraki seçilebiliyor.
Ama Şişli, her haliyle İstanbul’un köklü bir
semti. Gelenek ve alışkanlıklarıyla, ara sokaklarında eski mahalle kültürünü devam ettiren her zaman
sevilen bir yer olageldi....
Günümüzün Şişli’si biraz iş, finans ve alışveriş
merkezi olma yönünde ilerliyor. Gün içinde mahşeri
bir kalabalık ve insan trafiği sizi canınızdan bez-

dirir. Nasıl bezdirmesin ki, İstanbul’un en yoğun ve hareketli
semtleri Mecidiyeköy, Nişantaşı, Teşvikiye, Harbiye, Osmanbey, Maçka ve Maslak’a ev sahipliği yapıyor.
Şişli ilçesi günümüzde modern mimarili yapılar ve
plazalarla dolu. Ama tarihi öyle değil. 1850’lere kadar bugünkü Şişli’nin yayıldığı alan geniş bir kırlıktı. İlçenin en eski
mahallesi olan Kurtuluş’un, 16’ıncı yüzyılda kurulduğu ileri
sürülür. 19. yüzyıldan itibaren çeşitli binalar yapılır. Feriköy’de
ilk bira üretim tesisi kurulur ve Etfal Hastanesi’nin açılışı
1890’lara rastlar.

Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

İLGİNÇ TARİHİ GEÇMİŞ

GENİŞ ALANA YAYILIYOR

Abdi İpekçi Caddesi

Harbiye Askeri Müzesi

Şişli, geniş bir alana yayılmış. Hem ticari faaliyetlerin hem sosyal ve kültürel aktivitelerin çokluğu ile önde.
Atatürk’ün bir süre konakladığı günümüzde ise müze olarak
kullanılan Atatürk Müzesi ile Türkiye’nin ilk ulusal anıtı olan
Abide-i Hürriyet Anıtı bunların başında yerini alıyor. 1949
yılında hizmete açılan Şişli Camii öncelikle görmeniz gere-

Şişli Camii
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Matbaa-i Osmaniye’yi kuran Osman Bey de Harbiye ile
Şişli arasında bir arazi satın alarak bu arazide konak yaptırır.
Osmanbey semtinin adı bu konaktan gelir. Abdülmecid döneminde yurtlarından olan birçok göçmen İstanbul’a sığınmış,
bunlardan bir bölümü Şişli’nin hemen kuzeydoğusunda arpa
tarlaları ve dutlukların bulunduğu alana yerleştirilmiş. Bu
kırsal yerleşim yerine padişahın adıyla Mecidiyeköy denmiş.
Taksim-Şişli tramvay hattı 1913’te elektrikli hale getirilmiş,
tramvay deposu da Şişli ile Mecidiyeköy arasına inşa edilmiştir.
İstanbul’daki önemli anıtlarda biri olan Abide-i Hürriyet de
1911 de açıldı. Şehir yavaş yavaş Harbiye’ye, Pangaltı’ya
doğru, daha çok askeri ve idari yapılarla uzanır. Şehrin kuzeye ve kuzeydoğuya, yani Şişli ve Nişantaşı-Teşvikiye’ye doğru
yayılmasında iki önemli etken, 1870’te Beyoğlu’nun büyük
bölümünü ortadan kaldıran yangın felaketi ve Tanzimat’la
birlikte yabancıların da şehrin istedikleri yerlerinde mülk
edinmelerine olanak tanınması...
Kısaca tarihi böyle olan Şişli’nin en sevdiğim yerleri
ise modern binaların arasında yaşam mücadelesi veren tarihi
yapılar... Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Saint Esprit Kilisesi,
2. Abdülhamit tarafından 1895 yılında yaptırılan Darülaceze,
Abdülmecit tarafından 1854 yılında yaptırılan Teşvikiye Camii,
Kenter Tiyatrosu, Şişli Radyo Evi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Sarayı, Askeri Müze...

İSMMMO YAŞAM l 53

Maçka Demokrasi Parkı
ken yapılardan... Harbiye Caddesi üzerinde
yer alan Askeri Müze, hem ülkemizin hem
de dünyanın sayılı müzelerinden biri. 5 bin
eserin sergilendiği müzenin kuruluşu 15.
yüzyıl Osmanlı dönemine uzanıyor. 1. Dünya
Savaşı’ndan sonra İstanbul’a dönen Atatürk’ün
bir süreliğine yaşadığı ev olan bina İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk
Müzesi’ne dönüştürülmüş. Müzede sergilenen
eserler arasında Atatürk’e ait özel eşyalar,
giysiler, fotoğraflar ve tablolar yer alıyor...
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TİYATROLARIYLA ÜNLÜ
Tarihi eserlerin yanı sıra Şişli’de görülecek daha pek çok yer var.
İstanbul’un en önemli konser ve gösteri
mekanı olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Harbiye semtinde yer alıyor.
1947’de açılan tiyatro, yaklaşık 4 bin kişilik
seyirci kapasitesine sahip... Sosyal ve kültürel
yaşamın oldukça yüksek tempoda yaşandığı
bir yer olan Şişli’de pek çok tiyatro sahnesi yer
alır. Dormen Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu, Gönül
Ülkü-Gazanfer Özcan Sahnesi, Harbiye Muhsin
Ertuğrul Sahnesi gibi sahneler ilçe sınırları
içindedir.

OKSİJEN KAYNAĞI
Yeşillikler içinde bir gün geçirmek
isteyenler için İstanbul’un oksijen kaynakla-
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rından biri olarak gösterilen Maçka Demokrasi
Parkı’nı önerebilirim.
Dinlendikten sonra da mutlaka
gezmeniz gereken mekanlar; 1846 yılında
ibadete açılan Saint Esprit Kilisesi, dönemin
Papa temsilcisi tarafından Gaspard Fossati’ye
yaptırılmış. Şişli’de yaşayan Hristiyan cemaat
için merkez ibadet noktalarından biri olan
kilisenin bahçesinde aynı zamanda Papa XV.
Benedict’in heykeli bulunuyor. İstanbul’da
Hristiyan cemaatin yoğun olarak yaşadığı
bölge olması nedeniyle Şişli’de daha pek çok
kilise var. Bunlardan bazıları; Meryem Ana
Kilisesi, İtalyan Musevi Kilisesi, Diri Su Kilisesi,
Aya Lefter Rum Ortodoks Mezarlığı Kilisesi’dir.
İstanbul’un en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan semt, otobüs, metro, metrobüs
ve dolmuş hatlarıyla her gün işine ve okuluna
gitmekte olan on binlerce insanı kısa süreli de
olsa misafir eder. Şişli’yi gezerken yorulmanız
durumunda ise dinlenme imkanı bulabileceğiniz birçok kafe, restoran ve parklar da var. Şişli
konaklama bakımından da oldukça gelişmiş.
Alışveriş merkezlerinden bahsetmesek
olmaz. Cevahir Alışveriş Merkezi yerli- yabancı
birçok kişi tarafından ziyaret edilirken, Trump
Alışveriş Merkezi, Astoria Alışveriş Merkezi
ve Profilo Alışveriş Merkezi de binlerce kişi
tarafından geziliyor. Ben AVM’ye kapanmak
istemiyorum derseniz Halaskargazi Caddesi’n-

den yürüyerek Nişantaşı’nın ünlü Abdi İpekçi
Caddesi’ne ulaşabilirsiniz....

ÖNE ÇIKAN YERLERİ
ŞİŞLİ CAMİİ: Yapımına 1945 yılında
başlanmış, 1949 yılında hizmete açılmış.
Mimarları Fikri Santur, Nazimi Yanal, Vahan
Kantarcı ve Vasfi Egeli’dir. Şişli camisinin
avlusu duvarlarla çevrilidir ve üç yarım
kubbesi vardır. Girişinde merdiven olup içinde
müezzin, cami görevlileri odaları ve kütüphane bulunmaktadır.
HALASKARGAZİ CADDESİ: Şişli-Harbiye arasında bulunan Halaskargazi Caddesi,
önemli bir alan olma özelliğini günümüzde de
koruyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi ve
kız kardeşiyle yaşadığı ve günümüzde Atatürk
Müzesi olarak hizmet veren ev bulunmaktadır.
İş merkezleri, bankalar, çarşılar, lokantalar ve
müzeler cadde çevresinde sıralanmıştır. İsmi
kurtarıcı anlamına gelen ‘Halaskar’ ve ‘Gazi’
kelimesinin birleşiminden oluşmaktadır ve ismi
Atatürk’e atfedilmiştir.
ASKERİ MÜZE: Kuruluşu 15. yüzyıl
Osmanlısına dayanan müze, koleksiyonunun
zenginliği bakımından ülkemizin yanı sıra
dünyanın da önde gelen müzelerinden biri. Günümüzde müzedeki eserlerin birçoğu müzenin
ilk kurulduğu dönemden başlayarak sırayla
Aya İrini Kilisesi, Harbiye Mektebi Jimnastik-

‘KATMA DEĞER OLARAK PAYI BÜYÜK’
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
(İSMMMO) Şişli ilçe Temsilciliği’ne
kayıtlı toplam 4 bin 180 meslek
mensubu bulunuyor. Meslek mensuplarının 2 bin 985’i bağımlı,
1.195’i bağımsız olarak çalışıyor.
İSMMMO Şişli İlçe Temsilcisi Yalçın
Sütütemiz, 2013-2016 döneminde

Yalçın Sütütemiz

Şişli İlçesi Temsilci yardımcılığından
sonra 2016 yılının Haziran ayında
2016-2019 dönemi için ilçe temsilcisi olarak atanmış durumda.
Mesleğe Fatih bölgesinde bir
mali müşavirlik ofisinde 1985 yılında başlayan Sütütemiz, mesleğe
2000 yılından itibaren Şişli’de
kendi ofisinde serbest olarak de-

AÇIKHAVA TİYATROSU: Harbiye’deki
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun planı
Nihad Yücel ve Nahid Uysal tarafından yapılmış.
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile yanyana
olan yapı, konser ve gösteri mekanı olarak
kullanılıyor. 1947 yılında açılan tiyatroda ilk
olarak Sofokles’in Kral Oidipus adlı trajedi oyunu
sergilendi. Düz bir sahneye bakar tiyatro ve
yarım daire şeklindedir.
VALİ KONAĞI CADDESİ: Nişantaşı’ndaki Vali Konağı Caddesi, adını içinde bulundurduğu
Vali Konağı’ndan almış. Vali Konağı Caddesi’ndeki
konak, bir Rum tüccarına aitti ve daha sonrasında
tüccar Yunanistan’a kaçtığı için devlet hazinesine
geçti. Her dönem ününü koruyan ve önemini
kaybetmeyen cadde boyunca eski yapılar göze
çarpıyor. Nişantaşı’nın bu önemli caddesinde
zaman geçirmek oldukça keyiflidir. Bolca alışveriş
imkanı ve gezilecek yer sunar sizlere.
TEŞVİKİYE CAMİİ: Cami, 1854 yılında Abdülmecit tarafından
yaptırılmıştır. Caminin bulunduğu alan daha öncesinde lll. Selim’in 17941795 yıllarında yaptırdığı mescit bulunuyordu. İbadet yeri olan caminin
avlusunda iki nişantaşı bulunuyor. O dönemlerde caminin civarında atış
talimleri yapılmaktaydı. Teşvikiye Cami’nin geniş ve ferah bir bahçesi
vardır. Teşvikiye Caddesi ile Ahmet Fetgeri Sokak arasındadır ve görülmeye değer bir yapıttır...
ABDİ İPEKÇİ CADDESİ: Milliyet Gazetesi eski Genel Yayın
Yönetmeni Abdi İpekçi’nin öldürüldüğü noktaya adı verilen Abdi İpekçi
Caddesi, Maçka-Nişantaşı boyunca uzanır.1979 yılında Abdi İpekçi ismini
alan caddede ünlü markaların mağazaları bulunur. Abdi İpekçi Caddesi
dünyanın en zengin 25’inci caddesi olarak kabul edilir.

GEZİ-İSTANBUL

hanesi binası ve son olarak da bugünkü mekanı
olan eski Harbiye binasında sergilendi. Askeri
Müze, 1993 yılından bu yana bugünkü binasında
ve Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt
Başkanlığı’na bağlı olarak Şişli Harbiye’de hizmet
veriyor.
ATATÜRK MÜZESİ: Halaskargazi
Caddesi’ndeki Atatürk’ün evi müzeye çevrilmiştir.
I. Dünya Savaşı sonrasında kente gelen Mustafa
Kemal Atatürk, bu evi kiralayıp annesi ve kız
kardeşiyle yaşamaya başlamıştır. Atatürk Müzesi
olarak faaliyete girmiştir bu ev ve Atatürk’ün
doğumundan ölümüne kadar geçen hayatının
fotoğraf kareleri, elbiseleri, eşyaları, devrimlerle
ilgili yazılı belgeler sergilenmektedir.
İSTANBUL RADYOEVİ: İstanbul
Radyosu’nun ihtiyaçları için yapılan İstanbul
Radyoevi, 1945’te yapılmıştır. Binanın yapımı için
Atatürk Müzesi
bir proje yarışması yapılmıştır. Yarışmada Doğan
Erginbaş, Ömer Güney ve İsmail Utkular’ın projesi seçilmiştir. Harbiye’de
konumlanan İstanbul Radyoevi, 4 katlıdır ve açılışını 1949 yılında İsmet
İnönü yapmıştır.
LÜTFİ KIRDAR KONGRE VE SERGİ SARAYI: Kongre merkezinin projesi Şinasi Şahingiray, Fazıl Aysu ve P. Vietti-Violi’ye aittir. Temeli
ise dönemin belediye başkanı Dr. Lütfi Kırdar tarafından atılmıştır. Lütfi
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, 1949 yılında Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası ile açılmıştır. Kongrenin 7.000 kişilik bir kapasitesi olup; tüm spor
dalları düzenlenirken, 1992 yılından sonra spor faaliyetlerine kapatıldı.
Kompleks iki parçadan oluşur. Ana bina kongre, konser ve toplantı gibi
faaliyetlere hizmet ederken, Rumeli binası fuarcılık hizmetlerine ev
sahipliği yapmaktadır.

vam ediyor. Sütütemiz, bu yıl çıraklık dönemiyle
birlikte meslekte 32’nci yılında.
Şişli ilçesinin hızla değişen 21. yüzyıl
İstanbul’unun hatta Türkiye ekonomisinin iş ve
finans merkezi olma konumunda bulunduğuna
dikkat çeken Yalçın Sütütemiz, “Şişli katma
değer açısından İstanbul ili içinde yüksek paya
sahiptir. Ticaret ve hizmet sektöründe çalışanlar
bu pay içinde ağırlıklıdır” diyor.

İSMMMO YAŞAM l 55

‘İyi komşudan’ öteki korkusuna bakış
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve bu yıl
15’inci kez sanatseverlerle buluşacak olan İstanbul Bienali, Elmgreen&Dragset’in küratörlüğünde, 16 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında
ücretsiz olarak düzenlenecek. “İyi bir komşu” başlığı ile düzenlenecek
olan bienalde, 32 ülkeden 55
sanatçının ev, mahalle ve aidiyet
kavramlarını tartışmaya açan işleri
sergilenecek. Küratörler Michael
Elmgreen ve Ingar Dragset iyi bir
komşu başlıklı bienali, “Komşunuz
sizden oldukça farklı yaşayan biri olabilir. Ancak umuyoruz ki siz, son
dönemde dünyadaki pek çok politikacının aksine ‘öteki’ korkunuzla
etrafınıza çitler örerek baş etmiyorsunuzdur. 15. İstanbul Bienali’ndeki

sanatçılar ev, mahalle, aidiyet ve müşterek yaşam hakkındaki fikirleri
çeşitli perspektiflerden tartışmaya açıyor. Bienal, sergiye davet edilen
sanatçıların kişisel veya analitik ifadeleriyle biçimlenerek umutlarla
hayallerin, hüzünle öfkenin, geçmişle bugünün birbirine karıştığı alanlar
yaratıyor” ifadeleri ile anlatıyor…
15. İstanbul Bienali, İstanbul Modern, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Pera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı gibi daha
önce de İstanbul Bienallerine ev sahipliği yapan mekânların yanı sıra
Cihangir’deki ARK Kültür ile Asmalımescit’te yer alan Yoğunluk Sanatçı
Atölyesi gibi konut özelliği taşıyan mekânlara yayılacak. Türkiye’den
10 sanatçının işlerinin yer alacağı bienal için 30 sanatçı yeni iş üretecek.
İstanbul Bienali danışma kurulu Adriano Pedrosa, Başak Şenova, İnci
Eviner, Iwona Blazwick ve Ute Meta Bauer’den oluşuyor.

Perdeler Filmekimi için açılıyor

K Ü LT Ü R S A N AT

Mutlu Son

Sinemaseverlerin büyük
bir heyecanla beklediği ve dünya
çapında yönetmenlerin film
galalarına ev sahipliği yapacak
olan Filmekimi, bu yıl 17’inci kez
kapılarını sinemaseverlere açıyor. 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde
düzenlenecek olan etkinliğin
ilk filmi bu seneki Cannes Film
Festivali’nin Yönetmenlerin 15
Günü bölümünden büyük ödülle
dönen Fransız yönetmen Claire
Denis’nin filmi, Un beausoleilintérieur / Brightsunshine in.
Juliette Binoche’a uzun zamandır
oynadığı en güzel rolü veren
Denis’nin filminde, boşanmış, tek çocuklu
bir kadının “gerçek” aşkı araması ironik
bir dille anlatılıyor. Bir önceki filmi Force
Majeure (Turist) ile aile kurumunu eleştiren
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Ruben Östlund, Altın Palmiyeli yeni filmi The
Square takvimin öne çıkan filmleri arasında.
Köpekdişi ve The Lobster ile aklımızı alan
Yorgos Lanthimos, suçluluk, vicdan ve öç
alma kavramlarını tavizsiz bir sertlikle ele

aldığı son filmi The Killing of A Sacred Deer
ile seyirciyi yine garip bir oyuna davet ederken, Michael Haneke’nin Cannes’da yarışan
son filmi Mutlu Son da festivalde gösterilecek
filmler arasında.

Müzede konser serisi...
‘Istanbul Night Flight’ konserler serisi Topkapı
Sarayı’nın 1.avlusunda bulunan, Dünyanın İlk Müzesi olarak
bilinen ve Türkiye’nin en önemli tarihi yerlerinden biri olan
Aya İrini’de gerçekleşecek. 29 Ekim’de, Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde ilk kez prömiyeri yapılacak olan ve konsere
de adını veren An Epic Symphony, dünyada Kemança’nın
varisi olarak bilinen Imamyar Hasanov’un solistliğinde
yapılacak. Geceye özel bestelediği keman üvertürünü,
ülkemizin önemli gruplarından Athena’nın ilk kez senfoni
orkestrası eşliğinde bir performansı izleyecek. Gecede
ayrıca, Ağır Roman filminin orijinal müziklerinin sesi Yusuf
Taşkın’nın özel performansıyla ve daha birçok eserin yer alacağı
repertuvarın yanı sıra uluslararası mapping sanatçılarının sergileyeceği görsel
şov, 29 Ekim gecesi 21.00’da sanatseverlerle buluşacak.

Dev senfoniden canlı konser
Çatalhöyük’ün hikayesi
ile 9 bin yıllık yolculuk
Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri
Araştırma Merkezi
(ANAMED), Çatalhöyük
Araştırma Projesi’nin 25.
yılını bir sergiyle kutluyor.
21 Haziran’da açılan “Bir
Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” sergisi arkeoloji meraklılarını tarihte 9 bin yıllık yolculuğa çıkarıyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Çatalhöyük’te yürütülen bilimsel
çalışmaların üç boyutlu modellemeyle buluntuları yeniden canlandırma,
kazı alanlarının lazer taraması ve VR (sanal gerçeklik) teknolojisiyle
Çatalhöyük binalarının deneyimlenmesi gibi interaktif sergileme yöntemleriyle aktaran sergi, 25 Ekim tarihine kadar Beyoğlu, ANAMED’de
açık kalacak. Sergide, 1993 yılından itibaren Ian Hodder başkanlığında
yürütülen kazı çalışması ve bilime evrensel düzeyde katkıda bulunan
araştırmalar, güncel ve interaktif sergileme teknikleriyle aktarılıyor.

K Ü LT Ü R S A N AT

Çıkışını 2014
yapımı Whiplash’le
yapan ABD’li yönetmen
Damien Chazelle’in
ismini daha da büyüten
La La Land, beyaz
perde adına 2016’nın
en önemli olaylarından biriydi. Geçmişin
klasik müzikallerinin
günümüzdeki görkemli
yansıması olarak tanımlanan La La Land, Justin
Hurwitz imzalı müzikleriyle de hayli konuşuldu. Ryan Gosling
ve Emma Stone ikilisinin kimyasının zirveye ulaştığı film, City of
Stars ve Audition başta olmak üzere hafızalara kazınan şarkılarıyla kısa sürede beyaz perde klasiklerinden biri olmayı başardı.
2016 yılına damgasını vuran 6 Oscar ödüllü La La Land,
Justin Hurwitz imzalı Oscar’lı müziklerinin şef ThiagoTiberio
yönetiminde Türkiye’de sahnelenecek. Sinema Senfoni Orkestrası
ve piyanoda Ercüment Orkut eşliğinde ve dev perdede gösteriminin gerçekleşeceği La La Land in Concert’la 6-7 Ekim’de 21.00 ve
20.00’da Zorlu PSM Ana Tiyatro’da.
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Thor 3:
Ragnarok
Tür: Aksiyon, fantastik
Yönetmen: TaikaWaititi
Oyuncular: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett
Planlanan Vizyon Tarihi: 27 Ekim 2017
Asgard’tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor çıkış
yolu bulamamaktadır. Üstelik güçlü çekici de yanında değildir ve Asgard
bir yıkımın eşiğindedir. Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer gerçekleşirse
bütün Asgardlıları yok edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak Asgard’ı kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun

içinde karşısına eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır... Thor serisinin 2017 yılında izleyiciyle buluşacak olan üçüncü
filminde, yaklaşmakta olan Norse kıyametine tanık olacağız. Craig Kyle
ve Christopher Yost ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde bir kez daha Chris Hemsworth ve Tom Hiddleston bulunuyor...

Kingsman: Altın Çember Aramızdaki Sözler

SİNEMA-DVD

Tür: Aksiyon, casusluk
Yönetmen: Matthew Vaughn
Oyuncular: Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth
Planlanan Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017
2014 yılında gösterime giren
Kingsman: Gizli Servis aksiyon-macera ve komedi dalındaki başarılı
çıkışına bir yenisini daha ekliyor.
Kingsman ajanları araştırmaları
sonucu Amerika’daki bir casus
teşkilatının varlığından haberdar
olurlar. Statesman olarak bilinen bu
teşkilat da kendilerinin teşkilatıyla
aynı dönemde kurulmuştur. Bu iki
elit teşkilat; acımasız, ortak düşmana
karşı beraber hareket eder. Dünyayı
kurtarmak Eggsy için artık bir alışkanlık haline gelmiştir. Asi genç Eggsy olarak ilk filmde karşımıza çıkan Taron
Egerton ve karizmatik centilmen ajan Harry olarak tanıdığımız Colin Firth’ü
tekrar geri döndüren filmde ajanların teknoloji uzmanı Ginger rolünde Halle
Berry eşlik ederken, Pedro Pascal Jack adında bir ajan, filmin kötü karakteri
Poppy de ödüllü oyuncu Julianne Moore olacak.
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Tür: Dram,
Romantik,
Macera
Yönetmen:
Hany AbuAssad
Oyuncular:
Idris Elba,
Kate Winslet,
Dermot
Mulroney
Planlanan
Vizyon Tarihi:
6 Ekim 2017

Trajik bir uçak kazasından sonra hayatta kalan ancak
sersemlemiş olan iki yabancı, karla kaplı ıssız bir dağın uç noktalarında hayatta kalabilmek için mücadele vermek zorundadır.
Yardımın gelemeyeceğinin farkına vardıklarında, yüzlerce
kilometre uzunluğundaki vahşi doğada tehlikeli bir yolculuğa
çıkmak zorunda kalırlar. İkilinin bu süreçte sahip olduklarından
bile haberleri olmayan dayanma güçlerini keşfetmeleri ve
birbirlerine destek olmaları gerekecektir...

Ölüm Günün
Kutlu Olsun
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Christopher Landon
Oyuncular: Jessica Rothe, Israel
Broussard, Charles Aitken, Planlanan
Vizyon Tarihi: 13 Ekim 2017
Sıradan bir hayat yaşayan üniversite öğrencisi Tree’nin hayatı,
maskeli bir katil tarafından şaşırtıcı bir şekilde değişir. Katil tarafından
korkunç bir şekilde öldürülen Tree, mucizevi bir şekilde hiç yaşanmamış
gibi aynı günün sabahına uyanır. Öldürüldüğü günün tüm detaylarını ve

korkunç sonunu tekrar tekrar yaşamaya başlar. Ta ki katillinin kimliğini
ortaya çıkarana kadar. Başrollerinde Jessica Rothe, Israel Broussard ve
Ruby Modine’in yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Christopher Landon oturuyor. Senaryoyu ise Landon ile birlikte Scott Lobdell kaleme aldı.

DVD SEPETİ
l John Wick 2 Emekli tetikçi
John Wick’in soluksuz aksiyonu devam
ediyor. Kadroya yeni eklenen isimler ile intikam büyüyor ve artık o çok daha sert. John
(Keanu Reeves) emekli olması için yardımcı
olan eski iş ortağını tarafından Ulusla-

rarası Suikastçiler Birliği’ni ele geçirmek
için Roma’ya gitmeye zorlanır. John Wick
dünyanın en azılı katilleriyle karşı karşıya
kalacaktır. John Wick kendisine haksızlık
edenlerden intikamını almak isterken acaba
kendi insanlığını koruyabilecek mi?..

l Dalida

Uzun yıllardır tanışan Eddy, Bacon, Tom ve Soap farklı işlerde çalışıp
farklı yeteneklere sahip arkadaşlardır. Dahice bir plan yapan bu
arkadaş grubu kumarda yüklü bir
miktar kazanmayı hedeflemişlerdir.
Her biri farklı yerde çalışan bu adamlar
kumardaki üstün yeteneği yüzünden
Eddy’i seçip aralarında yüzbin Pound
toplayıp Eddy’i bir gece önemli bir oyuna gönderirler. Masadaki önemli kumar
oyuncuları arasındaki en yetenekli
oyuncu Eddy olmasına rağmen işler
planlandığı gibi gitmeyecektir. Önceden
planlanan bir hile yüzünden kaybeden
Eddy, yüklü bir miktar kaybedip mafyaya borçlanır. Şimdi yapmaları gereken
şey binbir güçlükle bu parayı toparlamaktır..

1933 yılında Kahire’de doğan ve henüz daha 23
yaşındayken Paris’in
en büyük sahnesi
Olympia’da ilk
konserini veren Dalida,
şöhret basamaklarını
kısa sürede tırmandı.
Bu film sadece onun
uluslararası müzik
dünyasında büyük üne
kavuşmasını değil aynı
zamanda kendi içsel
arayışındaki Hindistan
yolculuğunu, disko müziğinin altın yıllarında yeniden
parlamasını, sıradışı ve yıldız olmak üzere doğmuş bir
kadının olağanüstü öyküsünü anlatmaktadır.

SİNEMA-DVD

l Ateşten Kalbe Akıldan Dumana
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Elia ile Yolculuk
l Yazar: Zülfü Livaneli l Yayınevi: Karakarga l Sayfa sayısı: 120
Zülfü Livaneli’nin büyülü satırlarına M.K. Perker’in muhteşem çizgilerinin eşlik ettiği “Elia
ile Yolculuk”, Anadolu’nun, bambaşka ilkelere sahip, farklı deneyimler yaşamış iki insanını,
Zülfü Livaneli ve Elia Kazan’ı belki de tek ortak yolculuklarına çıkarmayı başarıyor. Kitap,
dünyaca ünlü sinema yönetmeni Elia Kazan’ın Kayseri’ye uzanan hikayesine ışık tutuyor. Asıl adı Elias Kazancıoğlu olan Elia Kazan kendini bir Amerikalı ya da Yunan gibi değil, bir Anadolulu gibi
hissederdi. Pek çok oyuncuyu da birlikte çalışmaya “Anadolu gülüşü” dediği yetenekle ikna ederdi. Bu yetenek
onu, hayatı boyunca taşıyacağı “işbirlikçi” etiketinden kurtaramadı. McCarthy dönemindeki hataları, onu ömür
boyu kovaladı. Üçüncü Oscar’ını bile üzüntüyle kaldıran Kazan, belki biraz avunmak ve arınmak için annesinin
dizlerine koşan bir çocuk gibi, memleketi Kayseri’nin yollarına düştü. Kaderini bilen ama ölmeden
önce ona karşı mücadele eden bir Yunan trajedi kahramanı gibi…

Devletin Gizli Sırları Heyet 2
l Yazar: Halil Yaşar Kolu l Yayınevi: Lopus l Sayfa: 320
“Bu kitap size Devlet babanın hikayesini anlatacak. Ve unutmayın sırrın sırrı
da vardır. Bu kitap size sırrın sırrını da anlatacak. Ve anlattıklarımızı anladıkça
bildikleriniz sadece basit birer bilgi olarak kalacak….” Tanıtım bülteninde
bu ifadelerle tanıtılan Devletin Gizli Sırları Heyet 2, Abdülhamid Han’ın
dünyayı saran muhteşem istihbaratının gerçek hikâyelerine ışık tutuyor…
İstihbaratın pîri Kuşçubaşı Eşref ile Lawrence’ın amansız mücadelesi… Çok
yakın tarihin sır perdeleri, perde arkası suikastler, mafya savaşları, istihbari
çarpışmalar, Adnan Menderes ve Erbakan’ın hiç bilmediğiniz devletler var
eden hamleleri, derin aklın 40 yıllık diriliş planı, Yeşil’in hikâyesi, pkk,
asala, fetö ve daha fazlası kitapta kendine yer buluyor...”

Kongo’ya Ağıt

KİTAP

l Yazar: Jean-ChristopheGrange l Yayınevi: Doğan
Kitap l Sayfa Sayısı: 608 Bütün yollar cehenneme çıkıyor…
Afrika’da, Floransa’da, Paris’te…Düşman aynı: Çivi Adam! İblisle
son düello başlıyor!.. Kitapta, Jean-Christophe Grange, Kongo’ya Ağıt
ile Lontano’yu sürdürüyor! Kongo-Fransa-Belçika üçgeninde tüyler
ürpertici, soluk soluğa bir kovalamacayla başlayan Lontano’un ardından bu kez son düelloya çıkılıyor. Türkiye’nin en sevilen bilim kurgu
yazarından olan Grange, Lontano’nun devamı niteliğindeki ‘Kongo’ya
Ağıt’ta okurunu Afrika’da uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Grégoire
Morvan ve ailesinin etrafındaki gizemler bu kez daha da artarak
devam ediyor. Okur, Afrika’nın büyüsünün sarıp sarmaladığı ailenin
peşinde heyecan ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkıyor…

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Elia ile Yolculuk
Hayvanlardan Tanrılara-Sapiens
Huzursuzluk
Kurallar Kitabı
Sana Hep Benden Söz Edecekler
Fi
Kongoya Ağıt
Aeden-Bir Dünya Hikayesi
Kürk Mantolu Madonna
Devletin Gizli Sırları Heyet 2

ŞİİR

GÖĞE BAKMA DURAĞI
Biliyorum sana giden yollar kapalı
Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni
Ne kadar yakından ve arada uçurum;
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi
Uyandım uyandım, hep seni düşündüm
Yalnız seni, yalnız senin gözlerini
Sen Bayan Nihayet, sen ölümüm kalımım
Ben artık adam olmam bu derde düşeli
Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum ordan oraya
Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki
Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi
Ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği
Kaç kez sana uzaktan baktım 5.45 vapurunda;
Hangi şarkıyı duysam, bizim için söylenmiş sanki
Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor
Nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini
Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu;
Bağışla bir daha tekrarlanmaz hiçbiri
Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım
Bu böyle pek de kolay değil gerçi…
Alışırım seni yalnız düşlerde okşamaya;
Bunun verdiği mutluluk da az değil ki
Çıkar giderim bu kentten daha olmazsa,
Sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki
İnan belli etmem, seni hiç rahatsız etmem,
Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi:
Bir geceyarısı yazıyorum bu mektubu
Yalvarırım onu okuma çarşamba günleri

CEMAL SÜREYA
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EN ÇOK SATANLAR

Aeden

Savaş Günlükleri

l Yazar: Azra Kohen
l Yayınevi: Destek Yayınları
l Sayfa Sayısı: 616

l Yazar: George Orwell l Yayınevi: Sel
Yayıncılık l Sayfa Sayısı:175

Geri dönmüyorlardı! Artık niye
dünyada olduklarını biliyorlardı.
Yaşam enerjisinin bu şekilde
yağmalanmasına izin vermeyeceklerdi, ne pahasına olursa olsun
ona sahip çıkacaklardı. Evrende hata yoktu, tesadüf
yoktu! Nihayet anlamışlardı. İnsan doğulmaz, insan
olunurdu… Fi, Çi, Pi üçlemesi ile büyük ses getiren
Azra Kohen, yeni kitabı Aeden’i, ‘masalla gerçeği
ayırt edebilecek okurlara’ ithaf ediyor. Farklı bir
gezegenden dünya gezegenine ulaşan bir hikaye
Aeden. Oradaki tüm mükemmelliğin karşıtlığı dünya
gezegeni. Azra Kohen, okura, okudukça yaşadığımız
gezegene, topraklara üçüncü bir göz ile bakıp durumun ciddiyetini anlayabilme fırsatı veriyor...

Yarattığı distopik kurgularla edebiyatta yeni bir çığır
açan dünyaca ünlü yazar George Orwell’ın hayatındaki önemli anları ve dönemleri kayıt altına aldığı
Günlükler’inin ilk kitabı Savaş Günlükleri, İkinci
Dünya Savaşı’nın tüm yerküreyi altüst eden ilk yıllarında hem gündelik yaşama hem de genel politik
atmosfere dair bir panorama sunuyor.
Hitler faşizminin engellenemez gibi görünen ilerleyişinin ardından
Fransa’nın teslim olmasıyla değişen dengeler, Londra üzerinde aylarca süren
bombardıman ve Almanya’nın Sovyetler Birliği’ne saldırması gibi pek çok
kritik sürece tanıklık ederken notlar tutan Orwell, uluslararası politika kadar
işgal beklentisi içindeki bir halkın psikolojisini de gözler önüne seriyor. Yurt
savunması için milis kuvvetlerine katılan, ardından antifaşist propagandaya
katkı sağlamak üzere BBC’de çalışmaya başlayan Orwell’ın dönemin pek
çok önemli edebiyatçısı ve siyasetçisine dair izlenimlerini ve yorumlarını da
içeren Savaş Günlükleri, savaşın yarattığı psikolojinin hayatın her alanını nasıl
etkilediğini gösteren bir belge niteliğinde.

GENÇLİK KİTAPLARI
Şu Benim Kararsız Hayatım
Yazar: Jessica Brody
Yayınevi: Remzi Kitapevi
Sayfa sayısı: 304

Yazar: N.D. Wilson
Yayınevi: Remzi Kitapevi
Sayfa sayısı: 232
100 Dolap, N. D. Wilson’ın özgün bir kurguyla yarattığı
fantastik serüven dizisinin ilk kitabı...Hem ilk gençlik
çağı çocukları için hem de yetişkinler için olağanüstü fantastik bir serüven…12 yaşındaki Henry York, teyzesi ve
eniştesinin evinde, üç kuzeniyle birlikte kalmaktadır. Bir
gece tavan arasındaki odasında uyumak üzereyken başucundaki duvarda bir takırtı duyar. Ertesi gece de aynı
yerden kafasına bir sıva parçasının düşmesiyle uyanır.
Sıvanın koptuğu yerde topuz biçimli iki çıkıntının belirdiğini ve bunlardan birinin yavaşça
döndüğünü fark eder. Henry, duvarın sıvasını kazıyınca hepsi çeşitli büyüklük ve biçimde
doksan dokuz dolap kapağı keşfeder. Bir tanesinden yağan yağmur sesini duyar. Bir
başkasında ışıklı bir oda ve ileri geri gezinen bir adam görür. Henry ve kuzeni Henrietta
çok geçmeden bu kapakların başka dünyalara açılan kapılar olduğunu keşfedeceklerdir.

KİTAP

Lise çağındaki bir genç kızın aile sorunlarının
yanı sıra okul yaşamındaki açmazlarını irdeleyen
içtenlikli anlatımla örülmüş bir roman… “Benim
adım Brooklyn Pierce, on beş yaşındayım ve karar
verme konusunda hiç başarılı değilim…İngilizce
dersi için hangi kitabı okuyacağımı başkalarının
kararına bıraktım. Ve kafeteryada boğazıma kaçan kavun
parçasıyla boğulmaktan beni kurtaran o zeki-çalışkan-hoş
çocuğun (Bu arada kendime bir not: Yutmadan önce kavunu
çiğne) münazara takımına katılma davetini kabul edip etmeme
kararını da. Hatta kiminle çıkacağıma bile okuyucularımın
karar vermesine izin verdim! Daha bir süre yaşantı sahnesi…

100 Dolap
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Sosyal medya ve günlük
mesajlaşmaların vazgeçilmezi,
emojiler. Gülümseyen, sinirli,
sevgi dolu, şakacı, dalgacı ve
daha nicesi... Türklerin en çok
sevgi dolu emojisini kullandığı
ortaya çıktı. Atatürk, nazar ise
en çok olması istenen emojiler
arasında.

Mesajların yüzü gülüyor!

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Emojiler, sanal dünyada duyguları
ifade etme yöntemi. Dijital sohbetlerin
de vazgeçilmezi. Her gün onlarca kez
kullandığımız sanal ikonlarla mesajlarımızı
güçlendiriyoruz. Her gün milyarlarca emoji
kullanıyoruz. Gülümseyen veya sinirli yüz,
göz kırpan, sevgi dolu, şakacı, dalgacı,
dalgın, şaşkın yüz, kalp ve daha nicesi...
Mutlu, öfkeli ve düşünceli hallerimizi dijital ortamda böyle ifade ediyoruz. Yüz
yüze ya da telefonla iletişimde insanların
ses tonundan tepkilerini anlayabilirsiniz
ama sosyal medyada emoji haricinde
başka şansınız yok.
Sosyal medya araştırma şirketi
Somera, 2017’de Türkiye’de en çok
kullanılan emojileri derledi. 47 milyon ileti
üzerinden derlenen rakamlara göre, Twitter’da en çok 2.2 milyon adetle sevgi dolu
(gözlerden kalp çıkan gülücük) emojisi
kullanılıyor. Onu kalp işareti takip ediyor.
1.7 milyonla kahkahayla gülen yüz, 1.6
milyonla bağlı kalpler emojisi kullanıldı.
Instagram’da ise, en çok kullanılan emoji
998 binle kalp işareti, onu da 947 binle
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sevgi dolu emojisi takip ediyor. 814 bin
kez işaret anlamına gelen parmak, 796
bin kez gülen yüz emojisi kullanıldı. Facebook’ta da dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de en çok kullanılan emoji kahkalarla
gülen yüz olurken, onu sevgi dolu emojisi
izliyor.

ATATÜRK EMOJİSİ İSTENİYOR
Dünya Emoji Günü nedeniyle Twitter,
Türkiye’de en çok talep edilen emojileri de
açıkladı. Buna göre, nazar inancı yüksek
olan Türk insanının en çok talep ettiği emojilerin başında nazar emojisi geliyor. Nazar
emojisini ise Atatürk emojisi takip ediyor.
Deliliği resmeden huni ise yine Türklerin
en çok kullanmak istediği emojilerden
biri. İç çekmek için de bir emojiye ihtiyaç
duyan Twitter kullanıcıları, bunun yanı sıra
kültürümüzün vazgeçilmezi olan ‘ince belli
çay bardağı’ emojisi görmek istiyor. Karşı
tarafı ciddiye almadığımızı göstermek için
kullandığımız “yav he he” tabiri ise en çok
beklenen emojilerin arasında. Dünyada ise
istenen emojiler daha farklı. Siyah kalp,
zürafa, kusma, tuz, göz devirme, alay ve
süpürge isteniyor.

MOBİLLE PATLADI
Dünyada 19 Eylül 1982’de Carnegie Mellon
Üniversitesi profesörlerinden Dr. Scott Fehlman gülen
yüzü ilk defa kullandı. Bu aynı zamanda ilk emoji
kullanımı oldu. Mobilleşme ise bu konuyu daha
önemli hale getirdi. Mobil alandaki emojilerde ise
Japon mühendis Shigetak Kurita’nın adı geçiyor.
1999’da Japon operatör NTT DoCoMo’da çalışan
Kurita, 172 emoji tasarladı. Bu emojiler yakın bir zamana kadar Japonya dışında pek bilinmiyordu. Emoji
Japonca e (resim) ve moji (karakter) kelimelerinin
birleşiminden oluşuyor. Her gün kullandığımız bu
emojiler dijital ortamı daha insani hale getiriyor.

GENÇLERE ÖZEL CEP
Samsung, gençlerin beklentilerini karşılamak üzere geliştirdiği Galaxy On7
Prime akıllı telefonunu Türkiye’de Samsung Online Mağaza’da satışa sundu. Telefon
bağlantı özellikleri ve 3.300 mAh batarya gücüyle ön plana çıkıyor. Prime, siyah ve
altın renk seçenekleriyle tüketicilerle buluşacak. 5.5 inç’lik ekranı, 32 GB’lik dahili
hafızası, 13 MP arka, 8 MP ön kamerası var. Daha hızlı gezinme ve yükleme/indirme
hızı sunan Galaxy On7 Prime, sahip olduğu özelliklerle kullanıcıların daha az veri
tüketimiyle daha çok içeriğe ulaşmasını sağlıyor. Çift sim kart özelliği de var.

10 SAAT PİL
ÖMRÜ VAR

CASPER’DAN OYUN BİLGİSAYARI
Casper, oyun bilgisayarı
serisi Excalibur’u yeni modellerle
güçlendirmeye devam ediyor.
Yeni güncellemeler alan ailenin
15.6 inç ekranlı en yeni modeli
ise Excalibur G600 serisi oldu.
G600 modeli Nvidia
GeForce 6GB GTX 1060,192 bit
GDDR5 ekran kartı seçeneği ile
3 kat daha fazla performans
sağlıyor. İkinci seçenek olan Excalibur G650 modeli de NVIDIA
GTX 4GB 1050 128bit GDDR5
ekran kartı ile geliyor. Excalibur G600 serisi, Full HD 15.6 inç ekranı ile 1920x1080 piksel çözünürlüğü
ve 300 nit parlaklığı ile çok net ve canlı görüntülerle üst düzey oyun keyfi sunuyor. Turbo termal fan en
zorlu uygulamalarda bile, cihazın ısısını optimum seviyede tutarak performanstan ödün vermiyor. Excalibur
G600, en güçlü yedinci nesil Intel Core i77700HQ işlemci ile performans sınırlarını zorluyor.

ÇOK YÖNLÜ KART OKUYUCUSU

TEKNO-YAŞAM

Bellek ürünleri üreticisi Kingston, yeni kart okuyucusu Mobile
Lite Duo 3C’yi duyurdu. Özellikle USB Type-C portuna sahip cihazlar için
geliştirilen çift ara yüzlü micro SD kart okuyucusu USB Type-A ve Type-C
portlarında çalışabiliyor.
Video, fotoğraf ve diğer büyük dosyaları hızlıca transfer etme ya
da yükleme imkanı sunan MobileLite Duo 3C, USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
ile uyumlu çalışıyor. Cihaz microSD / SDHC / SDXC ve UHS-I kartları
okuyabiliyor ve en son kart hızlarını da destekliyor. MobileLite Duo 3C,
kompakt metalik tasarımı ile her zaman el altında bulundurulmak amacıyla bir sırt çantasına, cüzdana veya cebe kolaylıkla sığıyor. Kingston’un
desteğiyle gelen MobileLite Duo 3C için, 2 yıl garanti sunuluyor.

Lenovo’nun yeni tableti
Tab 3 A7-10, 10 saatlik pil
ömrüyle dikkat çekiyor. 7 inç IPS
ekranla gelen tablet, kusursuz
selfie çekimini de mümkün
kılıyor. A7-10 ile tabletinizi şarj
etmeden art arda film izleyebilir,
oyun oynayabilir ya da sosyal
medyada gezinebilirsiniz. Dolby
ses sistemi sayesinde Tab3 A7-10
ile kulaklıktan veya stereo
hoparlörlerden müzik dinlerken
kusursuz ses kalitesine sahip
olacaksınız. Android’in en son sürümü ile daha hızlı ve daha güçlü
performans sunan Tab3 A7-10,
MediaTek 1.3 GHz dört çekirdekli
işlemcisiyle oyun oynarken veya
video izlerken daha kaliteli bir
teknoloji deneyimi yaşatıyor.
Ayrıca Tab3’ün çift kamerasının
size sunduğu ayrıcalıklardan da
faydalanabilirsiniz.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

BABANIN MALI MI?

İKİ TONTON

Temel, uçakla Türkiye’den Amerika’ya
uçuyormuş. Uçağın motoru bozulmuş ve uçak
hızla yere düşüyormuş. Temel’in yanındaki kadın
korkuyla bağırmış:
- Eyvahh! Uçak düşüyor!
Temel sakince yanıt vermiş:
- Ne telaşlaniyisun daa düşen uçak babanın
mali midur?

Huzurevinin bahçesindeki iki tonton yaşlı adam bir banka oturmuş laflıyorlarmış:
- Ahh ahh... Yaş oldu 75. Elim ayağım tutmuyor, her tarafım ağrıyor. Benle aynı yaşta
değil misin sen? Kendini nasıl hissediyorsun?
Yeni doğmuş bebek gibi.
Aaaa! Nasıl yani?
Kafamda saç yok, ağzımda diş yok, galiba az önce de altıma kaçırdım...

MİZAH

AYNA
Tarihte ilk kez Erzincan’a ayna gitmiş.
Adamın biri aynayı görüp eline almış. Daha önce
hiç kendini görmediği için ölen kardeşine benzetmiş
karşısındakini. Adam: - Ey gidi gardaşım. Seni bir
daha görmek nasipte varmış!
Aynayı eve götürüp sarılıp uyumuş kardeşine. Karısı bakmış adam bir şeye sarılıp uyuyor.
Aynaya bakmış bir kadın! ‘Allah belanı vere bu garı
da kim?’
Bir şeye de benzese diyerek, feryat figan
evden çıkmış muhtara gitmiş. Kadın: - Muhtar
benim herif beni bu çirkin garıyla aldatır.
Muhtar aynaya bakmış. Sonra düşünceli
düşünceli:
-Yav bu garıdan çok gavata benziir....
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ÇİFT KATLI OTOBÜS
Temel’le Dursun bir gün iki katlı otobüse binerler. Temel yer kalmadığı için üst kata çıkar.
Temel, Dursun’u cepten aramış. - Dursun nasıl gidiyor?
Dursun: - Vallahi şoför pek dikkatsiz ama idare eder.
Temel: - Sen yine iyisin biz de şoför de yok. Alllah’a emanet gidiyoruz.

MEZARLIK BEKÇİSİ
İki arkadaş kendi aralarında konuşuyormuş. Biri diğerine sormuş:
- Nasıl, iş bulabildin mi? Arkadaşı cevap vermiş:
- Elbette buldum. Altımda 1.500 kişi çalışıyor. Arkadaşı da:
- Vay canına. Ne işi bu, diye sorunca: - Mezarlık bekçisiyim.

BÜYÜK KULAKLAR
Bir adamın kulakları normalden çok büyükmüş. Yanından geçen herkes dalga geçiyormuş. Bir gün yine yanından geçen biri ona şöyle demiş: - Beyefendi sizin
kulaklarınız bir insana göre çok büyük değil mi? Adamın da cevabı şöyle olmuş: - Evet
kulaklarım bir insana göre çok büyük. Peki ama sizin de kulaklarınız bir eşeğe göre
fazla küçük değil mi?

7-Başımın üstünde

Cevaplar

6-Uçağa bindiğinde
5-Antene

İki Trakyalı bulmaca çözüyormuş.
Birisi; dört harfli bir hayvan ne?
- Oroz. Be ya.
Dur yazmayalım
İndi de olabilir...

1-Ayakları yoktur da

İKİ TRAKYALI

yerin var

Zararsız bir deli ile general bir
handa aynı odaya misafir olurlar. Deli
hancıya sabah erken yola çıkması
gerektiğini söyler. Ve sabah ezanında
uyandırılmasını rica eder. Hancı deliyi
istediği vakitte uyandırır.
Karanlıkta giyinmeye çalışan deli
yanlışlıkla generalin elbiselerini giyer ve
yola koyulur. Epey yol kat ettikten sonra
ortalık aydınlanınca üzerindekileri fark
eder ve şöyle söylenir:
-Vay aptal hancı benim yerime
generali uyandırmış!

ondan.

DELİ VE GENERAL

8-Lahmacunla

Adam eve zil zurna sarhoş gelmiş
ve karısına bakarak:
- Ne kadar çirkinsin demiş. Karısı:
- Sen de pis sarhoşun tekisin,
deyince adam da - İyi de benimki sabaha
geçecek.

2-Sağlık karnesinde

GEÇECEK

3-Terzi

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.

9-Çok dikkatli

ÖZLÜ VE
GÜZEL SÖZLER

1-Balık baştan kokar neden?
2-Hangi karnede sıfır olmaz?
3-İlk Türk bayrağını kim dikmiştir?
4-Kırıldığı zaman kullanılan şey nedir?
5-Hangi tene krem sürülmez?
6-Bisiklet ne zaman uçak kadar hızlı
gider?
7-Kral tacına ne demiş?
8-Hangi macunla diş fırçalanmaz?
9-Kirpiler nasıl oyun oynarlar?

4-Yumurta

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

ÇOCUK
BİLMECELERİ

SİLİYORUM
Küçük Ahmet’in yazı defterinde bir satır
bile yazı yoktu. Babası Ahmet’e sormuş:
- Niye hiç yazı yok defterinde?
Küçük Ahmet cevap
vermiş: - Baba,
ben öğretmenimin
yazdıklarını deftere
geçiriyorum ama
öğretmen tahtayı
silince ben de
siliyorum...
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K A R E

B U L M A C A

SUDOKU
K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA
1. Yirmi sekiz tane dikdörtgen taşla oynanan bir salon oyunu –
İsimler. 2. Tasvip – Belirti. 3. Bir nota – Görkem, heybet – Şart eki.
4. Kiraya verilerek gelir getiren mülk – Para birimimiz. 5. Ruh –
Nane esansı. 6. Gelecek – Bir sayı – Hile, entrika. 7. Eşlanlamlı –
Kiloamperin simgesi. 8. İnsan vücudunun dış yüzü – Sanat eseri
konusu – Doku teli. 9. Bir masal yaratığı – Aynı biçimde, sürekli
olarak. 10. Apansız – Lokantada garson yardımcısı. 11. Yemen’in
plaka işareti – Aşırı bezginlik ve sızlanma ünlemi – Bakırın simgesi.
12. Dağ geçidi – Sıtma aşılayan sivrisinek türü. 13. Susamlı gevrekSinir uçlarının iltihabı. 14. Gelecek – İncirsineği – Işınım dozu birimi. 15. Yiyeceklerin enerji ölçüsü – Fakat.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Bir sebze türü – Mesnet. 2. Düzine sayısı – Piston – Uzaklık anlatan sözcük. 3. Su – Geleneksel – Soylu. 4. Bayındırlık – Bir balık
türü – Herhangi bir kesitten birim zamanda geçen akışkan hacmi.
5. Nazlı, cilveli – Peygamber çiçeği. 6. Cet – Özen – Çin ve Kazakistan’da akan bir ırmak. 7. Parola – Ekmek – Paraguay çayı. 8.
Meyvelerin yenmeyen iç bölümü – Yer – Kiloamperin simgesi. 9.
Yergisel – Palamut balığının yavru hali. 10. Hicap – Yüz, çehre – Bilgin – Yelkenleri açmak için verilen konut. 11. Yeri ölçme, yüzölçümü
– Tam olarak, adamakıllı. 12. Verme, ödeme – Osmanlılarda
görevlilere verilen bir ücret – Katma, ilave etme.

Ç Ö Z Ü M

KARE BULMACA ÇÖZÜM
SOLDAN SAĞA
1. Domino-Esami. 2. Onama-İşaret.
3. Mi-Azamet-Sa. 4. Akaret-Lira.
5. Tin-Naneruhu. 6. Ati-İki-Al.
7. Sinonim-Ka. 8. Ten-Tem-Lif.
9. Dev-Biteviye. 10. Aniden-Komi.
11. Ye-Elaman-Cu. 12. Akabe-Anofel.
13. Simit-Zona. 14. Ati-İlek-Rem.
15. Kalori-Ama.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Domates-Dayanak. 2. Oniki-itenek-Ta.
3. Ma-Ananevi-Asil. 4. İmar-Ton-Debi.
5. Nazenin-Belemir. 6. Ata-İtina-İli.
7. İm-Nimet-Mate. 8. Eşelek-Mekan-Ka.
9. Satirik-Vonoz. 10. Ar-Ru-Alim-Fora.
11. Mesaha-İyicene. 12. İta-Ulufe-Ulama.

K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA: 1. Domino-Esami. 2. Onama-İşaret. 3. Mi-Azamet-Sa. 4. Akaret-Lira.
5. Tin-Naneruhu. 6. Ati-İki-Al. 7. Sinonim-Ka. 8. Ten-Tem-Lif. 9. Dev-Biteviye. 10. Aniden-Komi.
11. Ye-Elaman-Cu. 12. Akabe-Anofel. 13. Simit-Zona. 14. Ati-İlek-Rem. 15. Kalori-Ama.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Domates-Dayanak. 2. Oniki-itenek-Ta. 3. Ma-Ananevi-Asil. 4. İmarTon-Debi. 5. Nazenin-Belemir. 6. Ata-İtina-İli. 7. İm-Nimet-Mate. 8. Eşelek-Mekan-Ka.
9. Satirik-Vonoz. 10. Ar-Ru-Alim-Fora. 11. Mesaha-İyicene. 12. İta-Ulufe-Ulama.
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2004 yılından itibaren bulut teknolojisini muhasebe
yazılımında başarı ile uygulayan LUCA'dan
E dönüşümde lider çözümler..

LUCA Ticari Paketleri’ nde yer alan çözümler ile firma
iş süreçlerinde başlayan e uygulamaların LUCA Mali
Müşavir Paketi’ ndeki e defter gönderimi ile Gelir İdaresi
Başkanlığı’ na doğrudan bildirimi sağlanır.
E dönüşüm süreçlerinde TÜRMOB İŞNET Özel
Entegratörlük Hizmetleri anlaşması ile birlikte elektronik
belgelerin saklanması konusunda da önemli hizmetler
sunulur.

EKİM

Kutlu Olsun
Özgürlüğümüze kavuştuğumuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın
94. yılını büyük bir gurur ve onurla kutluyor, bizlere bu değerli emaneti
teslim eden Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ve silah
arkadaşlarının ışığında geleceğe inanç ve gayretle yürüyoruz.

başkandan

Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yaz aylarını geride bırakırken Eylül’le beraber okulların açıldığı, işlerin daha yoğunlaştığı bir döneme girdik.
Güzel tatil anılarıyla hızlı başladığımız yılın son çeyreğinde her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Eylül yanında
Ekim ayının ise ülkemiz için özel bir önemi var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’n her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla
kutladık. Ulu Önder Atatürk, 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara, “Yarın
Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dedi. 29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan
Cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde Cumhuriyet
yönetimi kuruldu. Üzerinden 94 yıl geçse de Cumhuriyet’in tüm coşkusunu iliklerimizde hissettik..
Sevgili meslektaşlar. Dergimizin yeni sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızda da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz
konuları sayfalarımıza taşıdık. Bu ayki kapak konumuz hepimizin bir dönem hayatımızda eksikliğini hissettiğimiz
‘özgüven’... Özgüven eksikliği önemli bir sorun. Her ne kadar toplumumuzda çok fazla önemsenmese de çocukluktan
başlayıp yetişkinlik dönemine kadar devam edebilen bu sorun depresyon ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklara da yol
açabiliyor. Ancak umutsuz olmayın özgüveni geliştirmenin ve sonradan kazanmanın da yolları var.. Dosyada ise pek çok
velinin kafasını kurcalayan özel eğitime yer verdik. Türkiye’de özellikle büyük şehirlerdeki özel okul fiyatları, ABD’deki
üniversitelerle yarışır hale geldi. Yıllık ücreti 30 bin TL’den düşük özel okul yok... Çocuklarına daha iyi bir gelecek
hazırlamak isteyen aileler adeta aç kalıp bütçelerini zorluyor. Merak edilen tüm bu soruların yanıtları dosyamızda....
Zirvedekiler’in bu ayki konuğu ise Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel. BMD, 412 üyesiyle
Türkiye’nin marka elçiliğini yürütüyor. Öncel, ‘Çarşıyı koru, hayata sahip çık’ kampanyasıyla zor süreçlerde ekonomiyi
canlandırmak için yola çıktı. Renkli Yaşam’da 10 parmağında 10 marifet olan 54 yıllık meslek mensubu Tahir Perek var.
O, futboldan şiire, yöneticilikten köşe yazarlığına, üniversite hocalığına kadar farklı alanlarda aktif görevler üstleniyor.
Gazeteci röportajımızda Hürriyet Gazetesi ekonomi yazarı Jale Özgentürk var. Özgentürk, medyada üst kademelere
kadar yükselebilen nadir kadınlardan.
Oyunculuk kariyerine yurtdışında başlayan Lila Gürmen de sanatçı sayfalarımızı süslüyor. Gürmen, en son uluslararası alanda ses getiren ‘Geçmiş’ filmiyle sinemaseverlerin karşısındaydı. Yurtdışı gezi durağımız ise jet sosyetenin
gözdesi Güney Fransa’daki Nice. İstanbul’da ise sizi yakın bir semte Şişli’ye götürüyoruz...
Sağlık, eğitim, dostlarımız, teknoloji, mizah, kitap, kültür sanat, sinema, lezzet bölümlerimizde ise ilginizi çekeceğinizi umduğumuz konulara yer verdik.
Keyifli okumalar dilerim...

Yücel Akdemir

İSMMMO
ISSN: 1306-5653

YAS AM

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

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Nil Demirciler, Ela Gökmen,
Ayşegül Emir, Gaye Delen
basin@ismmmo.org.tr, yasamdergi@gmail.com

Kurtuluş Cad. No: 114
Kurtuluş-Şişli / İSTANBUL

l DANIŞMA KURULU

l BASILDIĞI YER: Fabrika Basım
Yücel Akdemir, Yahya Arıkan, Erol Demirel, Orhan Sarıgene, Cemile Kuzu, ve Tic. Ltd. Şti. Göztepe Mh. İnönü Cd.
No: 74/a 34214 Mahmutbey-Bağcılar /
Ali Haydar Tunç, Gülgün Öztürk, Adem Çalışkan, İbrahim Balcı,
İstanbul Telefon: (0212) 2943800
Turgay Kanarya, Halil İbrahim Avcı, Alim Karataş, Taner Yüceur,
l Yayın Türü: İSMMMO Yaşam; yaşam,
Nadir Hikmet Güneş, Aysel Tümer, Ayhan Çorapçı, Çiçek Yağmur,
kültür ve güncel haber dergisidir. Yerel
Mithat Erdoğan, İbrahim Şennur, Nilgün Saraçer, Sebahaddin Kunaçaf,
süreli yayındır. İki ayda bir yayımlanır,
Ahmet Karakılınç, Hayrettin Özbakır, Bilal Karayazı, Nihat Savaş,
3.000 adet basılır.
Fahrettin Ravanoğlu, Nevzat Pamukçu, Murat Düzgün, Halim Bursalı,
Dergimizde yer alan yazıların
Yıldız İrgin, Murat Ceyhan, Süheyla Öztürk Selçuk, Hacı Demir,
Sabri Karakaşlıoğlu, Hafize Öztürk, Mustafa Çanakçıoğlu, Oğuzhan Bahadır, sorumluluğu yazarlarına aittir.
l Yönetim Yeri ve Yazışma AdreKazım Mermer, Ali Ekber Özkan, Yılmaz Bolgün, Hüsniye Sezgin,
si: Kurtuluş Caddesi, No: 114,
Emel Duman Yücetürk, Sevda Rızvanoğlu, Metin Gökdağ, Hüseyin Turna,
Mustafa İrfan Yalçın, Turan Karabulut, Mahmut Şahin, İskender Demirci,
Şişli- İSTANBUL
Alper Karakaş, Filiz Bülbül, Arif Mert, Saadet Gençoğlu, Yalçın Sütütemiz,
Telefon: (0212) 315 84 00,
Özlem Gül Er, Cumhur Karatepe, Serdar Murat Akın, Yeşim Özer
Faks: (0212) 343 47 80

