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başkandan

Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yeni bir yıla çok güzel umutlarla başlıyoruz. 2018’in ülkemize ve dünyaya barış ve huzur getirmesini dileyerek
sizlere merhaba demek istiyorum.
Bu yıl ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesini ve bunun için de önemli yapısal reformların
uygulamaya konulmasını arzu etmekteyiz. Ülkemizin hemen hemen tüm kurumları teknoloji alt yapılarını geliştirmeye
devam ederken kurumlar arası iletişimin artırılması, meslek mensuplarının üzerindeki yüklerin hafifletilmesi, kamunun
elindeki imkanlarla veri toplama yöntemlerinin geliştirilmesi beklentilerimiz arasında. Meslek odası olarak yeni dönemde üyelerimizin eğitimlerine ve kaliteli hizmet almalarına tam anlamıyla odaklanmak istiyoruz....
Evet, yılın ilk dergisiyle karşınızdayız. Kapağımızda ‘Dumansız Türkiye’ var. Bir dönem uçakta, şehirlerarası
otobüslerde, restoranlarda serbestçe sigara içilirken bugün çok farklı bir noktaya gelmiş durumdayız. 19 Ocak 2008’de
çıkarılan kanunla dumansız Türkiye yolunda önemli adım atıldı. Bu 9 yıllık süreçteki değişimi masaya yatırdık. Dosya
konumuzda ise son dönemde gündemden düşmeyen sanal para birimi bitcoin var. Bir bitcoin rüzgarıdır gidiyor.  Hakkında fetva bile çıkarılan bu kripto para birimi acaba fırsat mı, tehdit mi? Nasıl yatırım yapılır, nelere dikkat etmek gerekir,
satın almak güvenli mi, geleceği nasıl şekillenecek? Bunların cevaplarını dosyamızda bulabilirsiniz.
Zirvedekiler sayfamızın bu sayıdaki konuğu ise sanatsever işadamı Bülent Eczacıbaşı. Sanat sevgisini İstanbul
Kültür Sanat Vakfı’nı (İKSV) kurarak ülkeye yararlı bir boyuta taşıyan merhum Dr. Nejat Eczacıbaşı’nın büyük oğlu.
Babasından devraldığı İKSV bayrağını her geçen yıl daha da ileriye taşıyor... Eczacıbaşı, devletin sanatı özendirip kolaylaştırması gerektiğini vurguluyor. Gündemin Sesi’nde ise duayen ekonomi gazetecisi Meliha Okur var. Uzun yıllar çeşitli
gazetelerde muhabir, editör ve yazar olarak görev yapan Okur, bir süredir Fox TV’de ekonomi müdürü olarak çalışıyor.
Renkli Yaşam sayfamızda ise meslek mensubu Gökhan Cansever’e yer verdik. 14 yıldan bu yana TJK’da çeşitli
görevlerde bulunan ve halihazırda genel muhasebe müdürü olarak görev yapan Cansever, bir vosvos tutkunu. TJK’nın
sosyal sorumluluk projelerinden biri olan engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynayan Atla Terapi Merkezi’nin
de manevi destekçisi...
Dünya gezi sayfamızı komşu ülke Bulgaristan süslüyor. Doğal güzellikleri yanında kayak severlerin de gözdesi.
İstanbul’un semtlerinde ise sizi Kadıköy’e götürüyoruz. Kadıköy, şarkılara, şiirlere konu olan bir ilçe... Kültür-sanat
yaşamının da en önemli merkezlerinden biri. Bağdat Caddesi’nden Moda’ya kadar birbirinden keyifli semtleri ile öne
çıkan ilçe, İstanbul’un en yaşanılası bölgelerinden biri olarak da anılıyor....
Lezzet, Kültür Sanat, Eğitim, Sağlık, Sinema, Kitap, Mizah, Kariyer, Evim, Teknoloji ve Dostlarımız... Yine dopdolu
ve sıcak bir dergiyle karşınızdayız. Keyifli okumalar diliyorum....

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

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

l BASILDIĞI YER:

l Yayın Türü: İSMMMO Yaşam; yaşam,
kültür ve güncel haber dergisidir. Yerel
süreli yayındır. İki ayda bir yayımlanır,
3.000 adet basılır.  
Dergimizde yer alan yazıların 	
sorumluluğu yazarlarına aittir.
l Yönetim Yeri ve Yazışma
Adresi: Kurtuluş Caddesi, No: 114, 	
Şişli- İSTANBUL  
Telefon: (0212) 315 84 00,
Faks: (0212) 343 47 80

KAPAK

Dumansız Türkiye
Hatırlarınızda biraz geriye doğru gidin… Uçakta, şehirlerarası
yolculuklarda, restoranlarda, sokaklarda ve hatta AVM’lerde hava
dumanlı, koku nikotinliydi… Çok değil 19 Ocak 2008 öncesine
kadar sigara tüm yaşam alanlarının doğal bir parçası gibiydi…
Bugün tam istenen sonuç elde edilemese de bir hayli yol kat edilmiş
durumda. İşte bu 9 yıllık bir değişimin, dönüşümün hikayesi…  
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İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

’Devlet sanatı özendirip kolaylaştırmalı’
Sanatsever bir ailenin önemli temsilcilerinden biri Bülent Eczacıbaşı.
Babası Dr. Nejat Eczacıbaşı’ndan devraldığı İstanbul Kültür Sanat Vakfı
bayrağını her geçen yıl daha da ileriye taşıyor... Eczacıbaşı, devletin
sanatı özendirip kolaylaştırması gerektiğini vurguluyor.
12

D O S YA

Bitcoin tehdit mi, fırsat mı?
Bir bitcoin rüzgarıdır gidiyor... Bin dolardan bir anda 5 bin, 10 bin ve 15 binleri aşan
ve bir ara 20 bin dolar sınırına dayanan sanal para bitcoin, herkesin iştahını kabartıyor.
Bitcoin’e ilgi büyük. Herkes “Nasıl bitcoin alırım?” diye soruyor. Bu kripto para birimi
acaba fırsat mı, tehdit mi? Sanal para birimini masaya yatırdık.
24

GÜNDEMİN SESİ

‘Ekonomi hayatın
kendisi’
Tomris Uyar ve Cemal
Süreya’ların izinde en
büyük hayali edebiyat
dünyasına atılmakken,
gazetecilik mesleğini
seçerek hayati bir karar
veren Meliha Okur, bugün
Fox haberde devam eden
serüveninde Türkiye’nin
ve ekonominin
nabzını tutuyor... 20

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Formüllerle yaşayan
bir insan hiç olmadım’
Son filmi Beginner’da 60
yaşından sonra torunu için
İngilizce öğrenmeye çalışan
Faruk’u canlandıran usta
oyuncu Güven Kıraç’la
konuştuk. Hayatın son ana
kadar sürprizlerle dolu
olduğunu söyleyen Kıraç,
mümkün olduğunca ilk filmini
çekmeye çalışan yönetmenlere
destek olduğunu
belirtiyor.
30

KARİYER

Doğru iletişim şart
Şirkette bütün çalışanların çok iyi anlaştığı ve güçlü
bir iletişim kurduğu durumlarda o şirketteki işlerin
yolunda gitmesi ve işleyişin sağlıklı ilerlemesini sağlar.
Kurulması gereken doğru iletişimin yolu
ise belli tekniklerden geçiyor...

36

R E N K L İ

Y A Ş A M

Engelli çocuklara uzanan sevgi eli
İş yaşamına daha üniversite öğrencisi olarak başlayan Gökhan
Cansever, 14 yıldan bu yana TJK’da çeşitli görevlerde bulunan
ve halihazırda genel muhasebe müdürü olarak görev yapıyor.
Vosvos tutkunu Cansever, TJK’nın sosyal sorumluluk projelerinden engelli çocukların tedavisinde büyük rol
oynayan Atla Terapi Merkezi’nin destekçisi...
28
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62. GÜN

Enflasyon
rakamları
açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.69
oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.92 olarak gerçekleşti.
Üretici enflasyonu ise Aralık ayında yüzde 1.37, yıllık bazda
yüzde 15.47 oldu. TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı aralık
ayında bir önceki aya göre yüzde 0,69, bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 11,92 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 11,14 arttı. Aralık ayında zam şampiyonu
yüzde 23.10 ile patlıcan olurken, onu yüzde 20.62 ile nar
ve yüzde 15.15 ile salatalık izledi.En fazla fiyat düşüş ise
yüzde 17.03 ile portakalda gerçekleşti. Onu yüzde 16.27 ile
ıspanak ve yüzde 10.06 ile pırasa izledi.
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Aralık 2017’de
bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 15,47 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde
15,82 arttı.Aylık en yüksek artış yüzde 1,69 ile ulaştırma
grubunda oldu. Aralık 2017’de endekste yer alan gruplardan
gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,52, ev eşyasında yüzde
1,18, konutta yüzde 0,77 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,47
artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde
2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu. 2017 yılı aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşme yüzde 0,17, alkollü
içecekler ve tütün yüzde 0,01 oranında düştü.
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İmar kanunu
değişiyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bu yıl İmar Kanunu’nda
birtakım değişiklikler olacağını, yeni imar planlarının 5 katı geçmemesi için çalışma
yaptıklarını açıkladı. Kuralların konulmasıyla, biraz zaman almakla birlikte kimlikli
binaların ortaya çıkacağına işaret eden Özhaseki, “İmar Kanunu’nda bir takım
değişikler 2018 yılı içinde gündeme gelecek. Parsel bazlı yoğunluk artışları artık
yasaklanacak. Belediye Meclisi oturup Ahmet efendinin parseline 5 kat, yanındaki 5
katlı parsele de 25 kat veremeyecek. Bu adalet duygusunu da sarsıyor. İşte bu imar
yasalarını bir taraftan Mecliste kanun haliyle milletin önüne koyacağız, bir taraftan
da bizim yazdığımız yönetmeliklerle devam ettireceğiz” açıklamasını yaptı.
Otopark sorununa çözüm bulabilmek için çalışmalar yaptıklarına dikkat
çeken Özhaseki, her konuta bir otopark yapılması zorunluluğu getiren otopark
yönetmelik taslağının başbakanlığa gönderildiğini açıkladı. Özhaseki, yönetmelikte
tüm otoparklarda, bisiklet, engelliler ve elektrikli araçlar için yer ayırma zorunluluğu
getirildiğini belirtti. Eskiden vatandaş kendi parselinde otopark yapmak istediğinde
belediyelere gidip imar tadilatı almak zorunda olduğu halde şimdi belediyelere gidip
imar tadilatı yaptırmadan, yani bir yıla yakın belediye meclislerinde dolaşmadan
kendi parselini istediği gibi otopark yapabilecek. Bunu da dışarıya açık olarak, ticari
olarak kullanabilecek. Ayrıca ‘Park et- devam et’ uygulaması getiriliyor. Artık para
vererek otopark yapımından vazgeçmek gibi bir durum olmayacak.

Asgari ücret
1603 lira

Asgari ücret yüzde 14,2 oranında arttı. Buna göre, 1 Ocak 2018 itibariyle
asgari ücret 2018’de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira oldu. 2016’dan
itibaren başlatılan asgari ücret desteği 2018’de de sürecek. Peki Asgari Geçim
İndirimi (AGİ) nedir, kimler yararlanabilir ve nasıl hesaplanır? AGİ medeni
duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm
çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla
vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve
işverenin gelir vergisinden düşülür. Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes
asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan
61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir. Ücretleri diğer
ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

Otomotivde
ÖTV matrahı
yenilendi
Bu yılın ilk günü matrah oranlarında
değişiklik yapıldı. Matraha dayalı yeni sistemde
aynı motor hacmine sahip olmasına rağmen,
vergisiz fiyat üzerinden farklı dilimlere giren
vergi oranları uygulanıyor. Alt limit olarak
belirlenen 40 bin TL sınırına giren araç sayısı,
yükselen kurlar yüzünden neredeyse kalmayınca limit yükseltildi.31 Aralık  2017’de çıplak
fiyatı 41 bin TL olan otomobil, yüzde 18 KDV,
yüzde 50 ÖTV oranıyla yaklaşık 73 bin TL’ye
satılırken, aynı otomobil 2018 ilk günündeki
değişiklikle yüzde 45 ÖTV dilimine girip fiyatı
yaklaşık 3 bin TL ucuzladı. 1.6 lt ve vergisiz
101 bin TL’ye satılan otomobildeyse 1 günlük

fark 12 bin TL’yi buldu.
Hemen başlayan yeni uygulamayla
motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen
araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin
liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan
80 bin liraya yükseltildi. Silindir hacmi 1600
cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen araçlar
için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin
liraya çıkartıldı. 2 litre ve üzeri motor hacimli
araçların matrah oranlarındaysa bir değişikliğe
gidilmedi.
2017 sonunda daha yüksek ÖTV oranıyla otomobil satın alanlar, yeni düzenlemeyle
fiyatların düşmesine rağmen 2018’den itibaren

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) avantajı yaşayacaklar. Yılbaşından önce otomobilini satın
alanlar 1.3 lt motor hacmine kadar yıllık 817
TL yerine 743 TL MTV ödeyecekler. 2018’de
alım yapanlar artık MTV’de de matrah devrede
olduğu için sürekli daha fazla ödeme yaparken,
2017’de satın alanlar bundan etkilenmeyecek.
Elektrik motoru da olanlardan motor
gücü 50 kilovatı geçip hacmi 1800 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 50
bin lira yerine 57 bin lira üst limiti 80 bin lira
yerine 91 bin lira olarak uygulanacak. Diğer
gruptaysa eski matrah 100 bin lira yerine 114
bin lira olacak.

Turizmciler devletten destek istedi
rinde desteklenmesini, orta ve uzun vadede
ise sektörde yapısal dönüşümü sağlayacak
bir Turizm Master Planı oluşturulmasını
hedefleyen destek tedbirlerinden öne çıkan
maddeler şöyle: Sektöre yönelik 20 milyar
liralık ilave KGF limiti oluşturulması, turizm
sektörünün ihracatçılara sağlanan tüm
desteklerden yararlandırılması, turizmciye
ana girdi kalemlerini vergisiz ithal ederek
kullanma imkanı sağlanması, orta ve uzun
vadeli, düşük faizli Eximbank kredisi imkanı, istihdam teşviklerinin turizm sektörüne
özel 2 yıl daha uzatılması ve kış sezonunda
iş akdinin devamını sağlayacak istihdam
desteklerinin oluşturulması.

62. GÜN

Terör ve çevre ülkelerde yaşanan
karışıklıklar nedeniyle Türk turizmi zorlu
yıllar yaşıyor.  2018 ile birlikte yükselişe
geçmesi beklenen turizmde hala taşlar yerine oturmadı. Türkiye Turizm Yatırımcıları
Derneği (TTYD) heyeti, Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek, turizmde
2023 hedeflerine ulaşmak için gereken
dönüşüm stratejisi kapsamında kısa, orta
ve uzun vadeli tedbir önerilerini iletti.
TTYD Başkanı Oya Narinliderliğindeki heyet, ziyarette, hazırladıkları
kısa, orta ve uzun vadeli tedbir önerileri
için hükümetin desteğini istedi. Kısa vadede
sektörün vergi, istihdam ve yatırım süreçle-
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Teknolojik dönüşüme karşı
kurumsallaşın, uzmanlaşın!

Odamız mesleğimizdeki teknolojik gelişmelere ve değişimlere ilişkin Cevahir Otel’de
‘Dijital Uygulamaların Geliştirilmesine Yönelik
Teşvik, Hibe ve Destekler’ başlıklı bir seminer
düzenledi. ‘Elektronik Ticaret Uygulaması
ve Vergilendirilmesi’ üst başlığıyla, teknolojinin TTK ve Vergi Kanunları uygulamaları
yönünden mesleğimize etkilerinin konuşulduğu
seminerde, Oda Başkanımız Yücel Akdemir
açış konuşması yaparken çok sayıda meslek
mensubu da katılım sağladı.
Yeni yılın mesleğimiz açısından çok
önemli olduğunu, 2018 yılı boyunca teknolojinin mesleğe getireceği yenilikleri konuşacaklarını ifade eden Oda Başkanımız Yücel Akdemir,
yeniliklerin tedbir alınmadığında tehdide
dönüşeceğini ve bunu fırsata çevirmenin
öneminden bahsetti.
2018’de yeni işlerden ziyade şekil
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değiştiren işlerin konuşulacağının altını çizen
Akdemir, meslek mensuplarının değişime
hazırlıklı olduklarını söyledi. Yücel Akdemir,
sözlerine şöyle devam etti: “Mesleğimizin geldiği noktaya dair sorunların çözümü gerekiyor.
Önemli bir mesleği yapıyoruz. Hak ettiğimiz
saygıyı görmesek bile Türkiye’nin önemli bir
mesleğini yapıyoruz. On bir yıllık bilgileriyle
avukatlar işlerini yürütebilir, beş yıllık bilgileriyle doktorlar da mesleklerini yürütebilir
ama biz aralık ayındaki bilgiyle ocak ayındaki
işlemleri yürütemeyiz. Ülkenin can damarı muhasebe mesleğidir. Bu yüzden bunun eğitimle
ve sürekli bilgiyle giderilebileceğini düşünüyoruz. Bir arada olmasak bile web sitemizden
takip edeceğimiz önemli bilgileri yayınlıyoruz.
Aksi takdirde doğru bilgiden mahrum kalarak
yanlış bilgiler paylaşıyoruz birbirimizle. Doğru
yol alabilmemiz için yanlış bilgi üzerinden

değil, kesin ve onaylanmış bilgi üzerinden
işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor.

‘AYAK UYDURMALIYIZ’
Teknolojiye ayak uydurmamız
gerekiyor. Teknolojik gelişmeler bize meslek
mensuplarının yaptıkları yüzde 40’lık işlerin
ortadan kalkacağını işaret ediyor. Nedir bu
yüzde 40?
1-Bordrolama işlemleri, 2- Defter tut-

Türkiye Sakatlar
Derneği’nin destek
amaçlı açtığı kermes
standı Cevahir
Otel’de düzenlenen
seminerimizde yer
aldı.

İSMMMO HABER

ma işlemleri 3-Beyanname gönderme işlemleri.
Yakın bir gelecekte bu işlemler ortadan
kalkacak. O yüzden sistem diyor ki farklı
alanlara açılın, uzmanlaşın, kurumsal yapılar
oluşturun. Bunu yaparken de ciddi gelişmeler
var. Artık güçlerini birleştiren meslektaşlar var.
Daha nitelikli alanlara yöneliyorlar.
Teknoloji bize sorumluluk da getiriyor. Artık
portalda geriye dönüşü olmayan işlemler yapacağız. Daha da dikkatli olmamız gerekecek.
Yaptığımız her işlem bizlere sorumluluk olarak
geri dönecek. Ayrıca bunun da bedelini almamız
gerekiyor. Bu çerçevede de açıkça söylüyorum,
27 yıldır bu odada söylüyoruz, şu an burada da
söylüyorum; biz tahsilat sorununu oda olarak
çözemeyiz. Bunu söylemek zorundayız. Çözeriz
dersek sizi kandırırız. Ücretlerimizi alamayarak
bu işi yapamayız. Bu işi içimizde çözerek ilerleyeceğiz. Hakkımızı alacağız, hiçbir engel yok.
Artık teknoloji de geliyor, tehdit gibi görünse
bile tehdidi fırsata çevirmeye bileceğiz. Yeni bir
yıl, umutlarımızı kaybetmeyeceğiz, daha çok
eğitim yapacağız. Yeni yılda her şey çok daha
güzel olacak. Umut her zaman bizlerle olacak.
Hepinizin yeni yılını kutluyorum.”
Seminerde oturum başkanlığını Odamızın
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Tunç yaparken,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü Gümrük
ve Ticaret Uzmanı Avukat Bahar
Emre, İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı Usul ve Denetim Grup
Müdürü Halil Sencar, YMM
Hüseyin Karslıoğlu uygulamalar
hakkında bilgi verdi.
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‘Tehlikeleri fırsata
çevirmemiz gerekiyor’
İSMMMO HABER

Yücel Akdemir

İSMMMO Kurumsallaşma
Komitesi’nin düzenlediği ‘Dijital
Dönüşüm Sürecinde Muhasebe
Mesleğinde Kurumsallaşma’ başlıklı seminerde oda kurulları ve çok
sayıda meslektaş bir araya geldi. Meslekte teknolojinin ve dijitalleşmenin
mesleğe etkilerinin konuşulduğu seminerde; kurumsallaşma ve faydaları,
dördüncü sanayi devrimi, vergi etkileri ve mali müşavirlerin rolü, hizmet
kalitesi, mesleki uzmanlaşma alanları ve şirketleşme kültürü gibi konular
alanında uzman kişiler tarafından masaya yatırıldı.
Seminerde açış konuşması gerçekleştiren oda başkanımız Yücel
Akdemir, ortaklıkların, kurumsallaşmanın önemine değinerek mesleki
gelişime vurgu yaptı. Akdemir, “Dijitalleşme, teknoloji, inovasyon,
endüstri 4.0 konularını sürekli konuşuyor ve tartışıyoruz. Teknolojiyi kapıdan kovsanız bacadan giriyor. Mesleğimizi de çok yakından etkilemeye
başladı.
Dünyada yapılan araştırmalar gösteriyor ki mesleğimizde dijital
dönüşüm başladı. Yaptığımız işlerin yüzde 40’ının ortadan kalkacağını
gösteriyor araştırmalar. Hepimizin gerekli mesajları alması gerekli.

10 l İSMMMO YAŞAM

Mesleğimiz farklı bir noktaya gidiyor. Gerekli araştırmaları, hazırlıkları
yapmalıyız. Bunları yapmazsak zarar görürüz. Ülke olarak, meslek
olarak zarar görürüz. Bunları fırsata çevirmek bizlerin elinde. Tehlikeyi
fırsata çevirmenin başında uzmanlaşmak geliyor. Güçlerinizi bir araya
getirip kurumsallaşmak gerekiyor” dedi.

‘GELECEĞE HAZIRLANIN’
İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı ve TÜRMOB Genel Sekreteri
Yahya Arıkan da yaptığı açış konuşmasında gelişen teknolojiyle birlikte
yaşanan değişimden en çok mali müşavirlerin etkilendiğini söyledi.
Arıkan, “Geriye dönüş yok. Dünya dijital bir sürece doğru gidiyor. Önemli
olan bizim ne yapacağımız konusu. Kendinizi gelecekte nerede görmek
istiyorsanız buna göre davranmalısınız. Müşterinize sadece vergi ve
sigorta ödetmeden, ona fayda ve değer yaratan işler yaptığınız sürece
itibar ve saygınlığınız artacaktır. Yapmanız gereken tek şey şu; geçmişte
elle defter tutulduğu dönemde meslek mensubu olmanın kuralı kapanış
maddesini yapan usta olurdu. Şimdi artık her şeyi çalışan ekip arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Paylaşmalıyız. Paylaşmadığınız zaman yol

almanız asla mümkün değildir” diye konuştu.
Kurumsallaşma Komitesi Başkanı Cemal Karaoğlu da,
artık beyanname vererek mesleğin yürümediğini belirterek,
“Ekonomik, mesleki ve teknolojik gelişmeler, artan iş yükü,
bağımsız denetim, hile ve haksız rekabet mesleğimizin etrafını
iyice sarmaktadır. E-dönüşüm süreci ve dijitalleşme yakın bir
gelecekte bizleri uygulamaya zorunlu kılacaktır. Önümüzdeki
tüm gelişmelere karşı bir arada göğüs gererek yapılar oluşturmanın zamanıdır. Yeni uzmanlık alanları yaratmak, mesleğimizde ilerlemek istiyorsak yanımıza yol arkadaşları bulmak
faydalı olacaktır. Kurumsallaşmaya kapı açmayarak direnmeye
devam edersek maalesef bizler için aydınlık olmayacaktır” diye
konuştu.

Yahya Arıkan

Cemal Karaoğlu

DANIŞMANLIK VE HİZMET KALİTESİ
Erol Demirel

Prof. Dr. Cemal Yükselen

Mustafa Doğrusoy

Doç. Dr. Mert Eren

Erkan Soyçelik

İSMMMO HABER

Açış konuşmalarının ardından iki oturum halinde devam
eden seminerde ‘Kurumsallaşma-Mesleğimizde Şirketleşme Kültürü’ üzerine konuşma yapan TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Cemal Yükselen de, “Teknoloji ve inovasyon bizi öyle
bir noktaya getiriyor ki mesleğimizi yeniden yapılandırmamız
gerekecek. Biz aslında mali müşavirlikten kopup tamamen
danışmanlığa doğru gidiyoruz. Yurt içi ve yurt dışı toplantılarında
önümüze konulan tablo bu. Bugün her şeyin dijitalleştiği ve daha
da ileri gittiği, yapay zekanın da
önümüzdeki 5 yıl içinde yaşamımızın içinde olduğu bir
dünyaya hızla hazırlanmak zorundayız” diye konuştu.
‘Hizmet Kalitesi ve Kurumsallaşma’ başlığında bir sunum
gerçekleştiren Oda Başkan Yardımcımız Erol Demirel ise,  teknolojik ve ekonomik dönüşüm sürecinde meslek mensuplarının önlem alması, aksiyon planı yapması gerektiğini hatırlatarak, “Bu
konuda en önemli mücadele sürdürülebilirlik. Sadece yaşadığınız
evrenin, çevrenin sürdürülebilirliği değil, bugünkü mevcut olan
kaynakları doğru kullanarak gelecek kuşaklara aktarabilmektir”
ifadelerini kullandı.
Seminerde, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy, Kurumsallaşma Komitesi Üyesi
Erkan Soyçelik, Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Mert Eren
birer konuşma ve sunum gerçekleştirdi.
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’Devlet sanatı
özendirip
kolaylaştırmalı’
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Sanatsever bir ailenin önemli
temsilcilerinden biri Bülent Eczacıbaşı.
Sanat sevgisini İstanbul Kültür Sanat
Vakfı’nı (İKSV) kurarak ülkeye yararlı
bir boyuta taşıyan merhum Dr. Nejat
Eczacıbaşı’nın büyük oğlu. Babasından
devraldığı İKSV bayrağını her geçen
yıl daha da ileriye taşıyor... Eczacıbaşı,
devletin sanatı özendirip kolaylaştırması
gerektiğini vurguluyor.

NİL DEMİRCİLER

‘2017 BAŞARILI
BİR YILDI’
2017 son aylarında düzenlediğiniz “İyi
bir komşu” temalı bienalinizden bahseder
misiniz?
Basit bir tema gibi gözüküyor ama bence çok
derinliği var. Ev, yurt, barınma, birlikte yaşama,
mekân, aidiyet gibi kavramları sorgulayan bir kapı
açıyor. Elmgreen&Dragset, son yıllarda çok başarılı
görülen bir sanatçı ikilisi. Bu yıl bienalin küratörlüğünü üstlendiler. “İyi bir komşu kimdir?” sorusunu
çeşitli biçimlerle sorarak yola çıktılar. “İyi bir komşu
sizinle aynı gazeteyi okuyan mıdır?”, “İyi bir komşu
size yemek yapan mıdır?”, “İyi bir komşu sizin
korkmadığınız bir yabancı mıdır?” gibi sorularla
temayı işleyen bir giriş yaptılar.
İstanbul Bienali’nde en beğendiniz eser
hangisiydi?
2017’deki bienali çok beğendim. Küratörlerimiz, 32 ülkeden 56 sanatçıyı davet ederek
çarpıcı bir çeşitlilik yakaladı. Bu 56 sanatçıdan 30’u,
İstanbul Bienali için özel işler ürettiler; bu yeni eserlerin ilk kez İstanbul’da sergilenmesi de bizim için
heyecan vericiydi. Galata Rum İlköğretim Okulu’nda
Amerikalı sanatçı Mark Dion’un İstanbul’un ‘inatçı’
otlarını ve ‘dirençli’ deniz yaşamını resmettiği işini,
Pera Müzesi’nde Fred Wilson’un Osmanlı kültüründe
siyahilerin oynadığı rolle ilişkili el yapımı nesneleri
ile Nijeryalı genç sanatçı Njideka Akunyili Crosby’nin
gündelik yaşam manzaralarını resmettiği foto-kolajlarını ve İstanbul Modern’de sergilenen genç sanatçı
Volkan Aslan’ın video işini beğendiklerim arasında
sayabilirim.
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Türkiye’de sanatın geliştirilmesi, halkla
buluşturulma konusunda önemli adımlar atan
Dr. Nejat Eczacıbaşı, 1950’li yıllardan itibaren
sanat koleksiyonları yapmasıyla da birçok
işadamına örnek olmuş bir isim. İstanbul
Kültür Sanat Vakfı’nı (İKSV) kuran merhum
Dr. Nejat Eczacıbaşı’nın ardından İKSV bayrağını devralan Bülent Eczacıbaşı da babasının
açtığı sanat yolundan ilerleyen sanatsever bir
işadamı. Öyle ki; Türkiye’de “Sanat hamisi”
denilince akla gelen ilk isim oluyor. İstanbul’un kültür sanat  ajandasına yeni sanat
etkinliklerini eklemeye devam eden İKSV
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile
İKSV’yi, kültür ve sanatı konuştuk…
Türkiye’de sanata önemli
katkılar sağlayan Eczacıbaşı Ailesi’nin
önemli temsilcilerinden biri olarak
Türkiye’de kültür sanat’ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu alanda ne gibi
eksiklikler görüyorsunuz?
Toplumun kültür yaşamına katılımı
çok eksik. ‘Bizim insanımız kültüre ne kadar
para ayırır, hangi etkinliklere gider, kültür
etkinliklerimizin eriştiği kitlelerin çapı nedir’
diye hangi ölçekten bakarsanız bakın daha
gideceğimiz çok yol var. Bu eksiklikler bize
de yol gösteriyor, katılımı artırmak için neler
yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama
devletin, yerel yönetimlerin de yapması
gerekenler var. ‘Bunlar nedir’ derseniz,
sponsorluğu veya özel kurumların desteğini
kolaylaştırmak, özendirmek, alt yapıya
katkı sağlamak, kültür sanat merkezlerini
çoğaltmak ve her zaman iyi yönetilmesini
sağlamak şeklinde yanıt verebilirim. Kamunun konser salonları, sahneler oluşturması
gerekir. Kültür merkezlerinin iyi, yetkin insan
kaynaklarıyla donatılması lazım. Bizim gibi
kuruluşların katılımını arttırıcı yöntemler
üzerinde daha fazla durması ve yeni, dijital
teknolojiden yararlanması gerekir. Biz, genç-

lerin katılımını artırmak için çeşitli çalışmalar
içerisindeyiz. Kültür sanat kart projemiz
İKSV’ye 75. yıl hediyemiz oldu. 1.000 tane
gence kültür sanat kartı verebildik ama 67
bin başvuru oldu. Çok yüksek bir talep var.
Bazı gençlerle karşılaştım, sohbet ettim ve ne
kadar heyecanlı olduklarını gördüm. Bu yıl
1000 gence daha kültür sanat kart vereceğiz.
Gençleri kültüre, sanata daha fazla erişebilir
kılmak hepimizin hedefleri arasında olmalı.
Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü
olan İstanbul’da konserlerin yapılabileceği dört dörtlük bir salon, sanat
merkezi eksikliği var. Eczacıbaşı olarak
böyle bir şeye imza atma planınız var
mı?
Keşke öyle bir olanak olsa ama şu
anda öyle bir projemiz yok. İstanbul için
büyük bir ihtiyaç olduğu kesin. Umarız AKM
tekrar devreye girdiği zaman bu ihtiyaç
büyük ölçüde karşılanmış olacak. AKM’nin
devreden çıkmasıyla son 10 yıldır çok
büyük bir boşluk oldu. Onun yeniden kültür
yaşamımıza kazandırılması bize çok mutluluk
verecek.
2017 zor bir yıldı, Türkiye’de
darbe girişiminin sancıları ve terör
saldırıları yaşandı. Bu durum sanata ve
sanat bütçelerine nasıl yansıdı?
2016 yılı çok zor bir yıldı. Türkiye’ye
gelmesi için zar zor ikna ettiğimiz sanatçılar
oluyordu. Bu da etkinliklerimizi tehlikeye
düşürüyordu. Arkadaşlarımız ikna çalışmaları, ikna gezileri yapmak durumunda
kalıyordu. Bunların pek çoğu başarılı oldu
ama bazen, geçen yıl 15 Temmuz ertesinde
caz festivalimizin başına gelenler gibi bazı
sekteye uğrayan ve zarar gören etkinliklerimiz de oldu. Ama 2017’de önemli bir
zorlukla karşılaşmadık. Etkinliklerimizin
hem yurtiçinden hem yurtdışından gördüğü
ilgiden son derece mutluyuz. Zorluklar geride
kalmış gibi görünüyor... Sevindirici bir şekilde
2017’de sanatçıları ikna konusunda böyle bir
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‘BİENALİ REHBERLE DOLAŞIRIM’
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Sanattan iyi anlamanıza rağmen
bienali rehberle dolaştığınızı duymuştum. Bu
doğru mu?
Düşüncenin öne çıktığı, bazen estetik
değerlerin hatta becerinin dahi geride kaldığı eserler
olabiliyor. İlk bakışta anlamakta zorlandığımız
problemle karşılaşmadık. 15. İstanbul Bienali
açılışına 3000’in üzerinde yabancı gazeteci,
galerici, eleştirmen ve sanatsever katıldı, 200’ün
üzerinde uluslararası basın mensubu bienalin
açılışı için İstanbul’daydı. Ekim ayında müzik
etkinliklerimize ünlü basçı Marcus Miller’ın
İstanbul konseriyle başladık. Kasım ayındaki
İstanbul Tiyatro Festivali’nde 6 uluslararası
yapımı İstanbul’da ağırladık. Yeni sezonu için
2017’de kapılarını açan Salon İKSV’de yine yerli
ve yabancı müzik sahnesinin başarılı isimlerini
sahnesinde ağırladı. Bu güveni sağlamamızda
45 yıllık başarılı tarihimizin de etkili olduğunu
düşünüyorum.
İkna edemediğiniz, “Keşke gelse”
dediğiniz sanatçılar var mı?
İKSV etkinlikleri o kadar uzun zamandır
uluslararası arenada saygın bir yere sahip ki, bu
açıdan bir problem yaşamıyoruz. Son iki yıldır
bir miktar kesintiye uğramış olsa da İstanbul
artık uluslararası turne rotalarının olağan bir
durağı halinde. Geçtiğimiz bir iki yıllık süreçte
ülkemizin yaşadığı üzücü olaylar sonucunda
oluşan güvenlik endişeleri nedeniyle bazı
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zorluklar çektik ancak bunlar yavaş yavaş geride
kalmaya başlıyor. Ki bu dönemde bile dünyadan
çok önemli orkestra, sanatçı ve toplulukları
İstanbul izleyicisiyle buluşturmaya devam ettik.
Artık bu sıkıntılar da geçmiş gibi görünüyor.
Tabii çok büyük prodüksiyonlar gerektirdiği için
İstanbul’da kullanımda olan sahnelere sığmayan
bazı oyunlar ya da bütçeleri çok riskli büyüklüklerde olduğu için gerçekleştiremediğimiz büyük
konserler de oluyor zaman zaman...  Ancak İKSV
aracılığıyla İstanbul’da izleme fırsatı bulduğum
o kadar çok sanatçı ve orkestra var ki izleyemediklerim yerine bunları anımsamayı tercih
ederim...

‘BÜTÇELERİ DARALTMADIK’
İşin ekonomik boyutu nasıl, bütçeler
nasıl etkilendi son süreçten?
İlgi devam ediyor. Sponsorlarımız, izleyicilerimiz yanımızda. Bizi zor duruma düşüren
bir daralma yok. Biz aynı zamanda masanın
diğer tarafındayız, sanata belirli bütçeler ayıran
sponsor bir kuruluşuz. Ekonomik daralma dönemlerinde bu bütçeler üzerinde baskılar oluşur.

yapıtlar, arkasındaki fikre dair bilgi edindiğimizde
bizi derinden etkileyen işler haline gelebiliyor.
Aslında bu tür eserleri anlamak için sarf ettiğim
çaba da bir sanatsever olarak bana zevk veriyor. Bu
yüzden bienali rehberle dolaşırım. Herkese de bunu
öneririm.
Operasyonlarda verimliliği artırıcı bir sürü şey
yaptık ama sanata ayırdığımız bütçeleri hiçbir
zaman daraltmadık.
Bienal ve klasik müziğe daha yakınmışsınız…. Tasarım Bienali ise gözbebeğinizmiş doğru mu?
Güncel sanat ve klasik müzik kişisel
olarak özellikle zevk aldığım alanlar ancak
etkinliklerimiz arasında kişisel tercihlerime göre
bir ayrım yapmayı çok doğru bulmuyorum.
Sanatın her dalına ilgim var. Hepsi en üst kalite
düzeyinde yapılıyor, bundan da her zaman çok
büyük mutluluk duyuyorum. Tasarım Bienali’nin,
yeni bir ana etkinliğimiz olması açısından ayrı
bir özelliği var. Kendini kabul ettirme, çizgisini,
standartlarını bulma döneminde. Dolayısıyla
biraz daha fazla dikkat gerektirdiği kesin.
İstanbul Bienali’ni 15, Tasarım Bienali’ni 3 kez
yaptık. Tasarım Bienali’nin gideceği çok yol var.
İstanbul Bienali, yola ilk çıktığı yıllarda dünyada
ilk değildi, birkaç taneden biriydi. Şimdi dünyada
ilk üç içinde. Tasarım Bienali de bir trendin başlarında. Dünyada tasarım haftaları, festivalleri,
fuarları gibi her türlü tasarım etkinliğinin adedi

olduğu kabul edilen işleri sergilemek gerekiyor. Ancak zamanında
bu sanatçıların eserlerini alamazsanız yıllar içinde erişilemez fiyatlara ulaşabiliyor. O zaman, “Keşke
zamanında alsaymışız” diyorsunuz.
Düşünün ki Eczacıbaşı Ailesi ve Nejat
Eczacıbaşı Vakfı, 1950’li yıllardan
beri resim koleksiyonu yapıyor. Bu
koleksiyon başlatıldığında, geçen
mayıs ayında bir eseri 110.5 milyon
dolara satılan Jean Michel Basquiat
daha doğmamıştı bile!..
İstanbul Bienali’nin başladığı yıllarda, 1980 ortalarında, bu
sanatçının 10 eserini toplam 5 bin
dolara satın alan bir sanatseverin
hikâyesini duymuştum! Şimdi İstanbul Modern’de bir Basquiat eseri
asılı olsaydı fena mı olurdu? Veya
çağımızın en büyük isimlerinden
Gerhard Richter... 2015 yılında 46.3
milyon dolara satılan bir resmi,
şu anda yaşayan sanatçıların en
pahalı resmi olma özelliğine sahip.
Bu resmi Richter 1986 yılında, yani
1. İstanbul Bienali’nden 1 yıl önce
yapmış. Kimbilir o zaman kaça
satın alınabilirdi, Richter’in nereden
nereye geleceğini görebilseydik...
Kaçan fırsatlar her zaman vardır
ama yakalanması gereken fırsatlar
da her zaman vardır. Kimbilir şu
anda da ne fırsatlar kaçırıyoruz. Bu,
koleksiyonerliğin doğasında var...
Bülent Eczacıbaşı’nın
gözde sanatçıları kimler?
Benim için ‘gözde sanatçılar’
olmadığını  sadece çok sevdiğim ve
gözümün önünden ayırmak istemediğim eserler olduğunu söyleyebilirim. Bunların bazıları ofisimizin
duvarlarında görülüyor. Evimizde de
böyle eserler var.

TAKVİMDE NELER VAR?
Salon İKSV, 2018’de de ajandaları tıka basa doldurmaya hazırlandı... Wild Beasts ve King Gizzard & The Lizard Wizard gibi isimlerin
yanı sıra King Krule, Khruangbin ve Angel Olsen da dahil pek çok yeni
ismi duyurmuş durumda. Salonda yapılacak başlıca etkinlikler şöyle:
Wild Beasts (11 Ocak): Dağılacağını açıklayan grubu izlemek
için muhtemelen son şansınız olacak. Daha önce ülkemize birkaç kez
uğramışlardı, o konserlerden en az birine gittiyseniz Wild Beasts’in ne
denli muazzam bir konser grubu olduğunu da görmüşsünüzdür.
José González (18-19 Ocak): Özellikle cover’larıyla tanıdığımız José González de içimizi ısıtan sesiyle iki gün üst üste Salon İKSV’ye
misafir olacak.
Garanti Caz Yeşili: King Krule (7-8 Şubat): Sezonun en
heyecan verici ismi. Kendi janrını yaratan ve hiç kimselere benzemeyen
King Krule, The OOZ’un ardından çıktığı turnede İstanbul’a da uğramayı
ihmal etmiyor. Yılın en iyi konserlerinden biri olacağına şimdiden kesin
gözüyle bakılıyor.
Khruangbin (2 Mart): Önceki yıllarda izlediğimiz Khruangbin,
bu ay çıkacak yeni albümleri Con Todo El Mundo’yu takiben arayı çok
açmadan tekrar Salon İKSV’de olacak.
Garanti Caz Yeşili: Son Lux (3 Mart): Khruangbin’den
hemen sonraki gün de duyurulduğundan beri gün saydığımız Son Lux’ı
İstanbul’da ilk defa izleyeceğiz. Salon’un arkasına kamp kursak yeridir.
King Gizzard & The Lizard Wizard (13-14-15 Mart): King
Gizzard & The Lizard Wizard, tam üç gece üst üste Salon İKSV’de olacak.
Balmorhea (6 Nisan):2013 ve 2014 yıllarında Salon’a gelen
Balmorhea’yı, yeni albümleri Clear Language’ın ardından huzurlu müziğiyle ve insanı mest eden canlı performansıyla yeniden Salon’da olacak.
Angel Olsen (3 Mayıs): 2015’te Salon’a konuk olan Olsen,
geçen aylarda B-side, demo ve cover’lardan oluşan albümü Phases’ı
yayınlamıştı. Çıktığı turnede tekrar Salon’a misafir oluyor.
Sylvan Esso (29 Mayıs): Grammy’ye de aday olan ve
özellikle Coffee adlı güzellikle tanınan elektropop ikilisi Sylvan Esso ilk
defa canlı izlenecek.

ZİRVEDEKİLER

artıyor. Tasarım ile ilgili, her kent
bir şeyler yapmaya, öne çıkmaya
çalışıyor. Çünkü tasarımın pek çok
alanda etkileri var. Tasarım Bienali,
birinciden itibaren hemen yükselen
bir çizgi yakaladı. Özellikle üçüncüsü dünya çapında bir olay oldu. O
açıdan farklı bir yönü var.
Etkinliklerle ilgili hiç
taviz vermediğiniz bir alışkanlığınız var mı?
İKSV’de etkinlikleri zamanında başlatmak gibi bir alışkanlığımız
var. Bu konuda da bir anım var.
Galiba bir sinema festivalinde
birileri geç gelmiş,  arkadaşlar da
“Geciktiniz, giremezsiniz” demiş.
Gelen kişi ısrarcı olunca “Vallahi Bülent Bey de gelse almayız” demişler.
“Bu doğru mu?” diye bana sordular,
“Doğru” dedim.
Zaman zaman “Şu
sanatçıyı davet etsek, şu filmi
programa alsak” dediğiniz
oluyor mu?
Elbette. Ancak ben de
herkes gibi kendi kendime diyorum
bunları! Programlara bir müdahalem, öneri boyutunda dahi olmuyor.
Festival programlarımız; işlerinde
çok tecrübeli, küresel çapta yeni
akımlara hâkim, yetenekli, bilgili
direktörlere emanet...
Şimdiye kadar çok
isteyip de sahip olma fırsatı
yakalayamadığınız eserler oldu
mu?
Elbette. “Eserlerini keşke
zamanında alıp koleksiyonumuza
katsaydık” dediğimiz birçok sanatçı
var. Bu özellikle müzenin koleksiyonu açısından önemli çünkü müzede
başyapıt niteliğinde olan veya bir
sanatçının en iyi yapıtları arasında
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Dumansız
Türkiye
UMUT EFE
Hatıralarınızda biraz geriye doğru
gidin… Uçakta, şehirlerarası
Yıl 1985…Eskişehir’den
yolculuklarda, restoranlarda, sokaklarda
İstanbul’a göçen aile, bayram tatilini
geçirmek ve ailenin geri kalanını görmek
ve hatta AVM’lerde hava dumanlı,
üzere tekrar Eskişehir’e doğru yola çıkar.
koku nikotinliydi… Çok değil 19 Ocak
Şehirlerarası otobüs terminalinde, anne
2008 öncesine kadar sigara tüm yaşam
baba ve 7 yaşındaki oğulları, muavinin
alanlarının doğal bir parçası gibiydi…
çağrısı üzerine dönemin son model
Bugün tam istenen sonuç elde edilemese de otobüsü ile yola koyulurlar. O dönemde
bir hayli yol kat edilmiş durumda. İşte bu 9 otobüslerde klima ve havalandırma yok.
Otobüslerin gökyüzüne açılan küçük
yıllık bir değişimin, dönüşümün hikayesi…   penceresi boğucu yolculuklarda bir mik-
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tar da olsa yolcuları rahatlatır. Zaman
geçtikçe yolcular sıkılmaya başlar. Sonra
arka koltuktan oturan yolculardan biri
paketinden bir sigara çıkarır ve yakar.
O arada yan koltukta oturan, yolculuk
sırasında tanıştığı ve sohbet etmeye
başladığı diğer yolcuya da bir sigara
uzatır. Otobüste pek çok çocuk da vardır… Ancak ilk kibriti çakan yolcunun
ardından diğerleri de birbiri ardına
sigaraları yakmaya başlar… Yol uzun,
otobüs boğucu, çocuklar oksijensiz, hava
ise oldukça dumanlıdır…

YASAKLARIN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Tütün ile mücadele programı kapsamında başarılı sonuçlar elde edilmiş ve programlar
sonrasında sigara içme oranı yüzde 31’den yüzde 26’lara düşmüştü. Sağlık Bakanlığı verilerine
göre nüfus başına tütün kullanımı 2011’de 1.11 kilograma kadar düşmüştü. Ancak, 2016’da bu
rakam yeniden 1.46 kilograma çıktı. Mevcut uygulama kapsamında illere gönderilen 2015-2018
Tütünle Mücadele Eylem Planı’na göre, çocukların faydalandığı tüm açık alanlar, yürüyüş yolları,
spor yapılan aletli egzersiz alanlarında da sigara içilmesi yasaklandı. Havaalanı, otobüs terminali,
tren garı, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, sağlık kurum ve kuruluşu gibi insanların yoğun olduğu
yerlerin giriş kapılarına 5 metre mesafede sigara tüketilmesine izin verilmiyor. Kamu kurum ve
kuruluşlarının açık alanlarının sadece yüzde 30’unda sigara içilmesine izin veriliyor. Aynı kurumlarda sigara içme alanlarının giriş kapısının 10 metre uzağında olması gerekiyor. Üniversitelerde de
Dumansız Kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmalarına ağırlık veriliyor. Diğer taraftan
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, geçen aylarda yaptığı açıklamalarla, yasak kapsamının genişleyeceğine işaret ederken, “Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor. ‘Yanları
açık’ denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri
kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan
sayılacak”açıklaması ile yasak kapsamının genişleyeceği sinyalini vermişti.
alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasaklanmıştı. 2009 yılı Temmuz ayında tam olarak
yürürlüğe giren yasa ile Türkiye dumansız hava
sahasına giren 3. Avrupa ülkesi oldu. Bu tarihten
itibaren ise Türkiye’nin sigara ve tütün haritası
bir anda değişmeye başladı… Tütün programı ile
mücadele programı sonrasında sigara içme oranı
yüzde 31’den yüzde 26’lara düşmüştü… Ancak
son birkaç yıldır trendler değişirken oranlar da
yeniden çıkışa işaret ediyor…

HERŞEY MERAKLA BAŞLIYOR
Türkiye’nin sigara kullanım haritasına
bakıldığında, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu
gibi Türkiye’de de erkeklerin tütün tüketiminin
kadınlardan daha fazla olduğu görülüyor.  Ülkemizde sigara içme oranı yüzde 30’lar civarında.
Bu oran erkeklerde yüzde 41, kadınlarda da ise
yüzde 13 olarak açıklanıyor. Dünyada bunun
tersinin olduğu yalnızca 24 ülke bulunurken 2
ülkede de cinsiyetler arası oranlar eşit durumda.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 verilerine
göre Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde
26.5’i her gün tütün ürünü kullanıyor. Bu oran
2014’te 27.3, 2010’da 25.4’tü. Rakamlara göre
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Bu hikayenin bir de belediye otobüsleri
ile uçaklar için de geçerli olanı var… Şimdilerde
pek çoğumuza rüya ve bir başka dünyaymış
gibi geliyor olsa da hafızaların biraz tozlanmış
kısımlarında bu anılara ulaşmak mümkün… Bir
dönem evden sokağa, ofisten ulaşım araçlarına
ve restoranlara kadar hayatımızın her bir metrekaresi duman altıydı adeta… Sonra tarihler 19
Ocak 2008’i gösterdiğinde, meclisten geçen bir
kanunla ilk başlarda imkansız gibi görünen bir
yasak devreye girmiş, Türkiye ‘dumansız hava
sahasına’ ilk adımını atmıştı. Bu yayımlanan
5727 sayılı kanun ile evler hariç tüm kapalı

erkeklerin tütün ürünü kullanımı 2014-2016
arasında azalırken kadınlarda bu oran arttı.
35-44 yaş arası erkekler yüzde 50.6 ile en fazla
tütün ürünü içen yaş grubunu oluşturuyorlar.
Kadınlarda da yüzde 19.6 ile en fazla 35-44 yaş
aralığı tütün içiyor. 2014’te daha önce hiç tütün
ürünü içmemiş kişiler ise 15 yaş üzeri nüfusun
yüzde 49.8’ini oluşturuyordu. Erkeklerde bu oran
yüzde 28.7, kadınlarda ise 70.3’tü. Tablodaki
en vahim rakam ise sigaraya başlayanların
sayısındaki artış… 2016’ya gelindiğinde hiç
tütün ürünü kullanmamış olanlar yüzde 56.5’e
yükseldi. Bu oran erkeklerde 36.6, kadınlarda
75.9 oldu. Türkiye’de tütün ürünleri kullanmaya
başlayanların yüzde 36.2’si merak, yüzde 16.8’i
özenti, yüzde 29.4’ü ise arkadaş etkisini gerekçe
gösteriyor. Türkiye’de 2012 yılında günde 10
adet sigara içen bir kişi, aylık hane gelirinin
yüzde 5’i ile 7.5’i arasında bir oranı sigaraya
ayırmak zorunda kalıyordu. 2013 yılında ise
Türkiye’deki evlerin en az yüzde 60’ında ayda en
az bir kere sigara içiliyordu. Türkiye’de bir yılda
tüketilen sigara miktarı 2014’te kişi başına bin
500 ile 2 bin 500 arasında değişiyordu. Bu da
günde kişi başı 4-7 arası sigaraya denk düşüyor.
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l Bir anda bırakmak…
l Danışmanlık hizmetleri almak…
l Yeni bir hobi edinmek…
l Meditasyon yapmak...
l Pazartesi başlamak... Google’ın yaptığı
araştırmaya göre “Sigara bırakma” gibi
aramalar en çok pazartesi günleri yapılıyor.
l Spor salonuna gitmek... Egzersiz, serotonin
ve dopamin salgılarının artışı sebebiyle,
nikotin ihtiyacınızı azaltır.

Türkiye’de nargile içen kişilerin sayısı ise nüfusun
yüzde 2’si ile 10’u arasında.
Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser
Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı’nın katkılarıyla
hazırlanan Tütün Atlası’na göre ise Türkiye’deki
erkeklerin yüzde 31’i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu, Kuzey
Kore’nin ardından dünyada en yüksek ikinci
oran. Kadınlardaki oran ise yüzde 12. Bu, orta
gelirli ülkelerin ortalamasına denk. Türkiye’de
her yıl 83 bin 100 kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirirken 252 bin çocuk ve 14.5
milyon yetişkin tütün ürünü kullanıyor. Tütün
ürünü kullanımının çocuklardaki oranı ise erkek
çocuklarında yüzde 10.2, kız çocuklarında yüzde
5.3. Türkiye’de tütün ekimi için kullanılan alan
ise 2001-2011 yılları arasında yüzde 50’den
fazla azaldı. Türkiye, 2008-2012 yılları arasında
sigaradaki vergileri en fazla artıran ülkeler
arasında oldu. Türkiye, Tütün Atlası tarafından en
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l Sigara içmeyi kötü kokularla ilişkilendirmek...
l Eski tiryakilerin bulunduğu reklamları
izlemek...
l Yogaya başlamak...
l Mesajlaşmak... Sigara alışkanlığından
kurtulmaya çalışan kişilere cesaretlendirici
mesajlar atan bazı programlar var. Bunları
kullananların, başarı olasılıkları kullanmayanlara kıyasla iki katına çıkıyor.

iyi sigara uyarı yöntemi olan fotoğraflı uyarıyı
kullanan ülkeler arasında gösteriliyor. Uyarının
paketteki oranının en fazla olduğu Tayland’da bu
oran yüzde 85 olurken Türkiye’de ise yüzde 65.
Türkiye sigara yasağı konusunda Dünya Sağlık
Örgütü’nün önerilerinin büyük kısmını yerine
getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü, sigara fiyatlarının yüzde 75’inin nispi vergiden oluşmasını
tavsiye ediyor. Türkiye’de bu oran yüzde 65.
Ancak Türkiye’de sigaranın üzerine eklenen KDV
gibi vergiler sonucunda satış fiyatlarının yüzde
82 ile 89 arasındaki miktarını vergiler oluşturuyor. Türkiye’de televizyonların prime time’da
bir ayda 30 dakikayı sigara karşıtı reklamlara
ayırması gerekiyor.

GENLER MUTASYONA UĞRUYOR
Ankara Üniversitesi (AÜ) Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Sigarayla Savaş Grubu
(SİSAG) Başkanı Prof. Dr. Fikri İçli, dünyada ve

Türkiye’de her yıl milyonlarca kişinin sigaraya
bağlı hastalıklardan erken yaşta hayatını kaybettiğine işaret ediyor. Sigaranın uzun süre kullanımının genlerde mutasyon yarattığını kaydeden
Prof. Dr. İçli, şöyle devam ediyor: “Gençler, içilen
her 4-10 sigara bir gen mutasyonu yapıyor. Bu
gen mutasyonu, eğer bir kanser oluşturan noktaya rastladıysa piyango sizlere vuruyor demektir.
O hücrede kanser oluşumu başlıyor. Ama bu
dönüşüm hemen kendini göstermiyor. 3 ila 10 yıl
sonra ortaya çıkıyor. Onun için içenler sigarayı ne
kadar erken bırakırlarsa o kadar iyi. Tabii en iyisi
hiç başlamamak. Ben sigara içiyorum ama ‘bana
zararı var, aileme zararı yok’ demeyin. Sigara
içen erkeklerin çocuklarında sigaraya bağlı başta
kan kanseri olmak üzere çocukluk kanserleri
başlangıç gösteriyor. Dolayısıyla yapacağımız şey
sigaraya hiç başlamayacağız.”
Dünyadaki tütün ekonomisine bakıldığında ise milyarlarca dolara varan bir pazar

çıkıyor karşımıza. Bu alanda
faaliyet gösteren 6 tütün şirketinin
cirosu, Türkiye milli gelirinin yüzde
42’sine denk geliyor. Piyasadaki
son verilere göre 2013 yılında
dünyadaki en büyük 6 tütün
şirketinin yıllık kârı 44 milyar
dolardan fazlaydı. Bu, Coca Cola,
Walt Disney, FedEx, AT&T, Google,
McDonalds, Starbucks ve General
Mills’in dünya genelindeki yıllık
kârlarının toplamına denk. O
dönemde Türkiye’nin en değerli
500 şirketinin net kârının 27.3
milyar TL olduğu düşünüldüğünde
tablonun büyüklüğü biraz daha net
bir şekilde anlaşılabiliyor. Dünyada
faaliyet gösteren en büyük 6 tütün
şirketi sırasıyla China National
Tobacco Corporation, Philip Morris
International, British American
Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco ve Altria
Group. Aynı şirketlerin 2013’teki
cirosu olan 342 milyar dolar ise
Türkiye’nin o yılki gayrı safi milli
hasılasının yüzde 42’sini oluşturuyordu. Dünyadaki e-sigara pazarı
ise 2014 yılında 2.5 milyar dolar
büyüklüğe ulaştı. Piyasa uzmanlarının öngörüsüne göre, 2024
yılında e-sigara pazarının tütün
pazarını geçmesi bekleniyor.

DÜŞÜŞ CESARET VERİYOR

TÜTÜNDEN UZAKLAŞAN
NARGİLEYE KOŞUYOR
Geleneksel sigara kullanımı yasak ve sınırlamalarla gerilerken,
son dönemler de sigarayı bırakmayı planlayanların da dahil olduğu bir
grupta yükselen trend olarak nargile ve elektronik sigara öne çıkıyor.
Küresel Gençlik Tütün Araştırması verilerine göre, 2012 yılında 2003 yılına göre gençlerde sigara kullanımı oranında yüzde 51, nargile gibi diğer
tütün ürünü kullanımı oranında yüzde 88’lik artış var. Araştırmaya göre
gelecek yıl sigaraya tekrar başlayacakların oranında ise yüzde 96’lık
bir artış söz konusu. Bu çerçevede, nikotin tek başına tütünden daha az
zararlı bir madde olarak pazarlanırken, burada da sağlık açısından ciddi
problemlerle karşılaşılıyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliklerinde ve sigarayla mücadele çalışmalarında öne çıkan sivil toplum
örgütlerinden Sağlığa Evet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız,
“Nargile karbonmonoksit, nitrozamin içermekte olup, kullananlarda akciğer, yemek
borusu, mide, mesane, kanseri, Koah, kalp
–damar hastalıkları, reflü görülmektedir.
Ortak şişe ve ağızlık kullananlarda uçuk, verem, sarılık gibi mikrobik hastalıklar yayılmaktadır” uyarısında bulunuyor. Elektronik
sigara sıvı nikotinin pil tarafından ısıtılarak
buharlaşmasını sağlayan bir cihaz. Kullanıcılar cihaz ucundan çıkan buharı solurlar.
Elektronik sigara içinde su, nikotin, propilen glikol, gliserol, tatlandırıcılar
ve aromalar bulunuyor. Deneysel çalışmalar elektronik sigara dumanına
maruz kalan farelerde akciğer hasarı oluştuğunu gösteriyor. Yine dernek
yönetim kurulu üyesi olan Doç. Dr. Osman Elbek ise nikotinin vücut
üzerindeki etkilerine dair şu net tabloyu ortaya koyuyor: “Vücuda nikotin
alımı kalp-damar, solunum, mide-bağırsak hastalıklarına neden olmakta,
bağışıklık sistemini baskılamakta, üreme sağlığına zarar vermekte, hücre
çekirdeğinde gen şifresi DNA’yı bozmaktadır. Nikotine bağlı oluşan gen
mutasyonları kanser oluşumuna yol açmaktadır. Nikotin, tütün içinde
bulunan maddeler olmadan tek başına kanserojendir. Beyinde madde
bağımlılığında salgılanan ödül hormonlarını açığa çıkarır. Nikotin dünya
üzerinde bilinen en fazla bağımlılık yapıcı maddelerden biridir. 2010
yılında ABD Sağlık Raporunda kokain ve eroin kadar bağımlı olduğu
açıklanmıştır. Nikotin beyinde nikotinikasetil kolin reseptörlerini uyararak
dopamine denilen ödül hormonunu salgılatır. Ruh halini ve algılamayı
değiştirir. Nikotin zehirler arasında da en toksik olanlardandır ve etkisi
anidir. Zehirlenmede titremeler, kasılma, morarma, nefes darlığı, bayılma
ve koma oluşur. Solunum kaslarının felç olmasıyla ölüm dahi görülebilir”
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Son 10 yılda yapılan çalışmalarla sigara içen kişi sayısındaki
düşüşün cesaret verici olduğunu
kaydeden Kadir Has Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu da, 10
milyon sigara kullanıcısının en
büyük özelliğinin günde 1 paket
ve üstü içmesi olduğuna dikkat

çekiyor… Bu verinin oldukça
endişe verici bir durum olduğuna
vurgu yapan Çarkoğlu, sigaranın
etkilerini şöyle açıklıyor:  “Çünkü
sigaranın içindeki birçok madde
vücudun bütün hücrelerini olumsuz
şekilde etkiliyor. Sigara sadece
akciğer kanseri değil, bildiğimiz
bütün kanserleri tetikliyor, kalp
hastalıklarının her türünü çok ciddi
şekilde etkiliyor. Kalp hastalıkları
Türkiye’deki ölüm nedenlerinin ilk
sıralarında yer alıyor. Bu oranın
bu derece yüksek olmasının bir
sebebi de fazla sigara kullanımı
diye düşünüyorum. O yüzden halk
sağlığı ve bireylerin kendi yaşam
kalitelerini artırmaları açısından
sigaranın bırakılması son derece
önemli bir konu. Sigara herkesin
sağlığı için son derece zararlı ancak
birtakım gruplar var ki onlar daha
da kırılgan oluyorlar. Örneğin bütün kronik hastalığa sahip olanlar
ki burada en önemli grubu diyabet
hastaları oluşturuyor.”
Sigarayı bırakma konusunda ise her insanın farklı bir
deneyim ile hareket ettiğine dikkat
çeken Çarkoğlu, bırakma girişiminde olanlar içinse şu önerilerde
bulunuyor: “Sigarayı bazı insanlar
bir defada bırakıyor, bazı insanlar
10 defada bırakıyor. Kimin ne
zaman, neyi deneyerek bırakacağı
çok kişisel bir deneyimdir. O yüzden 1-2 kere denedim ben bunu
bırakamıyorum diyerek vazgeçmemek, tekrar tekrar denemek
gerekiyor. Çünkü her deneyim bir
öğrenmedir. Bu öğrenmelerle daha
önceden neyi deneyip işlediğini
bildiğiniz gibi, nelerin işlemediği de
anlaşılmaya başlıyor.”
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Ekonomi sayılar yığını değil
hayatın kendisi
Tomris Uyar ve Cemal
Süreya’ların izinde en büyük
hayali edebiyat dünyasına
atılmakken, gazetecilik
mesleğini seçerek hayati bir
karar veren Meliha Okur, bugün
Fox haberde devam eden
serüveninde Türkiye’nin ve
ekonominin nabzını tutuyor...

GÜNDEMİN SESİ

UMUT EFE
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Ekonomi gazeteciliği denilince akla
gelen ilk isimlerden biri Meliha Okur…
1980’li yıllarda başladığı gazetecilik serüvenine, Sabah, Hürriyet- Ekonomist Dergisi,
Milliyet gibi yazılı basının dev kuruluşları ile
CNN Türk, NTV, Haber Türk, ATV gibi ana akım
TV kuruluşlarını sığdırdı. Muhabirlik, köşe yazarlığı, dergicilik ve yöneticilik gibi görevlerle
sektörün tüm kademelerinde yer alan Okur,
yolculuğuna şimdi de FOX Haber ekibinde
devam ediyor...
Kendi deyimi ile 9 kuşaktır Ankaralı
bir aileden gelen, Karadeniz’in güçlü ve hırçın
atmosferinde büyüyen Okur, mesleğe başladığı
1980’li yıllardan bu yana hem Türkiye’nin
hem de sektörün iniş çıkışlarına şahitlik ediyor.
Habercilik anlayışını “Biz pek üzerinde durmuyoruz ama “Ahlak etiği” benim için önemli
oldu. Her haberi yazarken arka planında
ne var? Düşündüm, kafa yordum. Yani hep
hassas bir terazi vardı önümde… Okuduğum,
izlediğim, takip ettiğim her haberde hassas

SINIRLAR HEPTEN KALKIYOR
Türkiye’nin başkanlık seçimleri
sonrasında girdiği yeni dönemle ilgili
neler söylemek istersiniz?
Herkesin kripto paraları konuştuğu,
bitcoin ile kafa yorduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani her işlemin sanal ortama taşınacağı,
otoritelerin devre dışı bırakılacağı, sınırların

melerde çalıştınız?
Gazeteciliğe başladığım yıllar darbe
yıllarıydı.  12 Eylül baskısı. İlk iş yerim Ulusal
Basın Ajansı’ndan 15 gün içinde işten atıldım.
Ne olduğunu anlamamıştım bile. Aynı gün
üniversitede hocam olan Alp Orçun’dan bir
davet mektubu aldım.  Orçun, Dünya Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni’ydi. Hemen işi
kabul ettim. Rahmetli Refik Balcı ile uzun bir
süre çalıştım . Mal piyasalarının nasıl çalıştığını
öğrendim. Yanımdaki masada rahmetli borsacı
Yener Kaya oturuyordu.
Sermaye piyasalarına kafa yoruyordu.  
Ben de sayesinde Dördüncü Vakıf Hanı ve
gerçeğini öğrendim. Sözü uzatmayalım.  1985  
demokrasi adına mücadelenin verildiği yıllar.
Serde solculuk var ya, Gökkuşağı Dergisi’ni  
çıkardık. Türk solunun nefes alması, İslamcı
kesimle solun buluşması vs… Bir yığın güzel iş
yaptık. Sonra da Hakan Feyyat’ın liderliğinde
bir grup arkadaş bir araya gelip borsa dergisi

kalkacağı yeni bir dünya bu. Sınıfsız topluma
gidişten söz ediyoruz. Böyle bir dünyada 80
milyon nüfuslu bir ülkeyi tek merkezden yönetmek mümkün mü? Değil. Dolayısıyla üniter
yapıdan adem-i merkeziyete giderken neler
olabilir, iyi izlemeliyiz. Türkiye’de görüntü şu;
Bir kişi ne derse doğru o! İşte bu olmaz.

olan Para Dergisi’ni çıkardık. Çok sattık çoook.
Sabah- Barometre, GelişimYayınları,
İntermedya, Hürriyet- Ekonomist Dergisi,
Milliyet  ve Sabah Gazeteleri… Muhabirlik,
köşe yazarlığı, dergicilik derken piştik gitti.  
Yöneticilik yaptık.  1997’de tv dünyasına girdik.  
CNN Türk, NTV, HaberTürk, ATV, şimdi de FOX...
Sözün özü, ekonomi haberciliğinde,
dergiciliğinde bir ölçüde öncü olduk.

BİLGİNİN ÖNÜNDE HERKES EĞİLİR
Türkiye’nin en önemli medya
organizasyonlarında hem yazılı hem de
görsel basında hem de dergicilikte geçen
uzun bir çalışma hayatınız var. Ekonomi
gazeteciliğinin duayen ismi olarak Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin gelişimi
ve geldiği nokta ile ilgili görüşleriniz
nelerdir?
O kadar yaşlı mıyım?.. Beynim ve ruhum
genç benim… Sağolun, mesleki birikimime

GÜNDEMİN SESİ

terazi çalıştı” diye yorumlayan Okur’un
bugün siyasetle büyük çekişme halinde olan
sektöre dair en önemli mesajı ise ‘bilginin
önünde herkes eğilir’ oldu. Usta Gazeteci
Meliha Okur ile sektörün dününü, bugününü
ve geleceğini konuştuk…  
Biraz sizi tanıyabilir miyiz?
Eğitim hayatınız ve çocukluk dönemlerinizden bahseder misiniz?
Dokuz kuşaktan Ankaralı bir aileden
geliyorum. Ama ben, Karadeniz Ereğli’de
büyüdüm, okudum. Karadeniz’in havasını
suyunu soluyan biriyim. Karadeniz’in doğasına hayranım, kadınının yoktan var edebilme
gücüne hayranım… Karadeniz dalgalıdır,
hırçındır.  İnsanı da öyle...
Ah Karadeniz  ah!  Toprak yok, yol yok,
üretmek zor.  Çoluk çocuk, genç yaşlı mücadele
ediyor. Ben de mücadele etmeyi öğrendim. Kayabaşı İlkokulunu bitirdim, sonra da Karadeniz
Ereğli Lisesi’ni…Güzel bir çocukluk geçirdim.
Sevgiyle büyüdüm.
Gazeteci olmaya nasıl karar
verdiniz?
Hep okudum ben, her gün düzenli okudum. Kitap dünyasında yaşadım adeta.  Masal
kitapları, öyküler, hikayeler,  romanlar…
Sonra da yazdım. Günlükler tuttum.  Öğretmenlerim beğendi. Yazmam için teşvik ettiler.
Hoşuma gitti. Lise yıllarında münazaralara
katıldım, başarılı oldum. Yazdım ve anlattım.
Doktor olacağım diye tutturmuştum ama sonuçta yazmayı sevdiğim için gazeteci oldum…
Açıkçası Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek
Okuluna girdiğimde düşüm edebiyat dünyasında
yer almaktı.  O dönem YAZKO vardı. Yazarlar  
Kooperatifi… Tomris Uyar, Cemal Süreya…  
1980’li yıllarda tüm yazar çizer takımı Gazeteciler Cemiyeti’nin lokali ile Cağaloğlu’ndaki
Mavi Lokanta’ya giderdi. Orada sohbetler edilir,
bizim gibi toy gazeteciler de onları dinlerdi.
Medyanın tüm alanlarına katkıda
bulunduğunuzu biliyoruz… Bugüne kadar
hangi yayın organlarında ve hangi kade-
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OKUR’UN HEDEFİ
BOĞAZDA YÜZMEK
İş dışındaki zamanınızı nasıl geçirirsiniz? Hobilerinizden bahseder misiniz?
İnsan kendini yenilemeli. Beynini yenilemeli. İş hayatımızın bir parçası. Görüyoruz, dinliyoruz, onları okuma ile
bütünleştirirsek, sonuç iyi oluyor. Ben sinema ve tiyatro aşığıyım. Eleştirel tiyatro benim için vazgeçilmez. Dünya sinemasını
izliyorum. Doğa tutkunuyum. Toprak , toprak, toprak…
Spora ve doğaya çok fazla vakit ayırdığınızı
biliyoruz. Buradaki faaliyetlerin hayatınızın geneline
nasıl bir etkisi oldu?
Trekking yapıyorum, kaya tırmanışını deniyorum. Arada
bir dalıyorum, Vakit bulursam koşuyorum… Yarı maraton
koşucusu oldum. Hedefim, İstanbul Boğazı’nda yüzmek ve
Iron Woman ünvanını almak. Bisiklet binmeye başlayacağım.
Herkese hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Sağlıklı yaşam,
sağlıklı beslenmeyi de beraberinde getiriyor. Sporla dolu hayat
beni mutlu ediyor. Pozitif enerjimi hep diri tutuyor. Herkese ve
her şeye güzel bakıyorum. Gazetecilik yorucu bir iş.  Sürekli
seyahat ediyorsunuz, Beslenme sisteminiz alt üst oluyor.   Ben,
gittiğim otelde önce spor salonunuz var mı? diye soruyorum.
Dışarıda yürüyüş ya da koşu parkuru var mı? Ona bakıyorum.
Spor sayesinde zamanı da iyi kullanıyorum.  Bir gazeteci zamanın ruhunu yakalamalı, zamanı iyi kullanmalı. Başarı budur.
Kitap yazma ya da bu tarzda bir projeniz var mı?
Var, var . Artık tembellik etmeyelim , değil mi?
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bağlı olarak duayen diyorsunuz… Ben de size espri yapıyorum. Meslek hayatımın ilk yıllarında öğrendiğim en önemli şey,
eğer bu sektörde bir yakının yoksa, gözetilip kollanmıyorsan
tek gücün bilgin. Bilginin önünde herkes eğilir. Ben bilgiyle iş
yapan bir gazeteci olmayı tercih ettim. Ekonomi sayılar yığını
değil ki? Hayatın ta kendisi. Ama ekonomiyi doğru anlatmak
için sayısallaştırmak zorundayız. Ekonomi haberciliğinin öncüsü
Ali Gevgili’yi saygıyla analım. Sonra da Dünya’yı ekonomi
gazetesi yapan Nezih Demirkent’i… Arkasına da Necati
Doğru’yu ekleyelim. Ekonomi haberciliği 1980’den bugüne
süper bir gelişme gösterdi. Küreselleşme, finans kapital büyümenin dinamosu. Şirket haberciliği de bu doğrultuda gelişti ve
derinleşti.
Ben bir haberci olarak sermaye ve para piyasalarını
izlerken bankacılık, Hazine, Maliye derken makro ekonomiyi
de öğrendim. Habere bir bütünlük içinde baktım.  Biz pek üzerinde durmuyoruz ama “Ahlak etiği” benim için önemli oldu.
Her haberi yazarken arka planında ne var? Düşündüm, kafa
yordum. Yani hep hassas bir terazi vardı önümde… Okuduğum, izlediğim, takip ettiğim her haberde hassas terazi çalıştı.
1990’ların ortasına kadar bu hassas terazi sektörde de çalıştı.
Sonrasında para, güç, pozisyon alma eğilimi ön plana çıktı.
2001 krizinde ekonomi basını sınıfta kaldı. Krizi görmeyen bir ekonomi basını olur mu? Oldu işte… Batık banka
patronlarına övgü dolu yazılar yazanlar, şirket gezi yazılarını
yazanlar el üstünde tutuldu. Bugün artık sağlıklı bir ekonomi
medyası yok. Çalışanlar ellerinden geleni yapıyor ama ekonomik baskı, gazete yöneticilerini çaresiz bırakıyor. Patronlar
şirketlerden reklam alabilmek için sayfalarını kiraya verdiler.
Taşeron sayfalar bunlar… Bu arada sosyal medya gerçeğini de
göz ardı etmeyelim.

RAKEBETE GEREK YOK
Son dönemlerde yazılı ve görsel medya karşısındaki atakları ile öne çıkan ve yeni medya olarak tabir
edilen internet ve sosyal medya haberciliğiyle nasıl
rekabet edilmeli?
Yıllar önce, ODTÜ Yayınlarından çıkan bir kitap beni
çok etkilemişti. Dünyanın dev yayıncıları Londra’da toplanmış,
yazılı basının geleceğini konuşup, gelecekte ne olacağının
çerçevesini çizmişlerdi. Onlara göre, yazılı basın yok olmayacaktı. Şekil değiştirecekti. İnternet yayıncılığı, kişi gazeteciliği
ve televizyonculuğu bir dalga gibi dünyayı sararken, gerçeklere
ulaşmak o kadar kolay olmayacaktı. O yüzden gazeteler,

olayların arka planının anlatıldığı, uzmanların
analizleriyle dolu, az satan ama etkili yayınlara
dönüşecekti. Tüm bunlara katılıyorum.
İnternet haberciliğiyle yazılı basının haberciliğini karşılaştırdığınızda nasıl
bir tablo görüyorsunuz
Sosyal medya araçlarıyla rekabete gerek
yok, gazeteciler internet ve sosyal medya
habercisi olarak  bu ormanda yerlerini almalı.
Bugün Türkiye’de sosyal medyaya bir bakın,
kaos var, dedikodu var.  Bir tek doğru bilgi
yok. Haydi gençler gazeteciler görev başına.
Sosyal medya sizi bekliyor. İnternet yayıncılığı
ile gazeteleri karıştırmamak şart. İnternet anlık
haber alacağımız arena, gazete ise bilmediklerimizi, göremediklerimizi okuyacağımız bir
mecra.
Türkiye’de gazeteciliğin eski günlerine dönmesi için neler yapılmalı sizce?
Siz gençleri anlamak şart! Niye geçmişi
özlüyorsunuz?  Aynı suda iki kere yıkanılmayacağını bilmiyor musunuz? Ben gazeteciliğe
başladığımda, gazeteler aile işletmeleriydi.
Küçüktü. Patronların parası yoktu. Fikri ve bilgisi vardı. O da yeni dünyaya uyum sağlamaya
yetmiyordu. Küreselleşmeyle birlikte gazetelerde ölçek büyüdü. Aile işletmeleri bir bir çekildi.
Yerlerine büyük patronlar yerleşti. Teknoloji
sektörü uçurdu.  Gazeteciler para kazanmaya,
patronlar daha çok kazanmak için gazeteleri

üzerinden siyasetçi üzerinde baskı kurmaya
başladılar. Bu durum sektörün ahlakını bozdu.
Bugün sektör birkaç yayın dışında tamamen
siyasetçiyi mutlu edecek haber tarzıyla yürüyor.  
Eh en büyük reklam verenler kamu bankaları
ya da kurumları değil mi? Türkiye’nin çok ciddi
etik ve ahlak sorunu var, medyanın da.
Yeni dönemde Fox Ekonomi ekibi
olarak olarak hedefleriniz nedir?
Fox, farklı bir kanal. Hedef kitlesi vatandaş… Fox, vatandaş haberciliği yapıyor. Fox
için ekonomi çok ama çok önemli. Vatandaşın
cüzdanını ilgilendiren en küçük konu bile haber
bültenlerinde yer alıyor. “Benden Söylemesi”
programının yolculuğu bu.
Türkiye ekonomisine gelecek olursak, son dönem ekonomi politikalarını
nasıl yorumlarsınız?
Türk halkı borçlu, suçlu ve yalnız…
Hükümet, yüksek büyüme ve yüksek
enflasyonla yoluna devam etmek istiyor. Görüyorum ki; yeni bir hikaye yazıp, 50 artı 1 ile
başkanlık sistemini kurumsallaştırmak istiyor.
Diyor  ki, “Yüksek büyü, iş ve aş yarat. Seçimi
al. Enflasyon mu? Sonra duruma bakarız.”
Bu yol bizi geçmişte olduğu gibi çıkmaza
götürür. Popülizm kimseye yarar sağlamaz.
Enflasyon illeti ahlakımızı yok etti. İşlenen
cinayetler, öldürülen kadınlar, uyuşturucu…
Nedenini düşünün lütfen!!!

İSMMMO’NUN
8 MART
KUTLAMALARI
GÜZEL
GÜNDEMİN SESİ

İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl
buluyorsunuz?
İyi buluyorum. 8 Mart kutlamaları
güzel. Ancak odanın kendini yenilemesi
gerektiğini düşünüyorum. Her gün iki kadının
öldürüldüğü bir ülkede, sadece 8 Mart’ta
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamak
yetmez. Oda, kadın sorununa farklı bakmalı.
Kimse bana kızmasın, bu bir öneri. Yine, vergi
okuryazarlığı konusuna ön ayak olmalı. Gelir
yaratamayan bir ülke, gelirlerinin büyük bölümünü vergiden sağlıyorsa,  vergi okuryazarlığının ne denli ciddi bir iş olduğu ortaya çıkar.
Vatandaş neyi, nereye ödediğini bilmeli.
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Bitcoin tehdit mi, fırsat mı?
Bir bitcoin rüzgarıdır gidiyor... Bin
dolardan bir anda 5 bin, 10 bin
ve 15 binleri aşan ve bir ara 20
bin dolar sınırına dayanan sanal
para bitcoin, herkesin iştahını
kabartıyor. Bitcoin’e ilgi büyük.
Çiftçiden garsona, öğretmenden
bankadaki memura, taksiciden
kahvedeki işçiye herkes “Nasıl
bitcoin alırım?” diye soruyor
Hakkında fetva bile çıkarılan bu
kripto para birimi acaba fırsat
mı, tehdit mi? Sanal para birimini
masaya yatırdık.
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AYŞEGÜL EMİR
Bitcoin… Son dönemde en çok
konuştuğumuz konulardan biri oldu. Bu
sanal para birimi hakkında yazı yazmayan,
yorum yapmayan kalmadı adeta. Bir ara
değerinin 20 bin dolar düzeyine çıkması
ise iyice ilgi odağı haline gelmesini sağladı.
Aleyhinde çok olumsuz yazı yazılsa da
herkesin gözü onun üzerinde. Diyanet İşleri
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın da sanal paraya ilişkin gelen sorular
üzerine fetva hazırlaması ve caiz olmadığını
açıklaması da bitcoin’e merakı iyice artırdı.
Halen bir kesim ise bitcoin’in tam ne olduğunu ve nasıl işlediğini bilmiyor.
Bitcoin’in Türkiye’deki ilk borsalarından olan BTC Türk’ün Genel Müdürü Alphan

Göğüş, sanal parayı, “Bitcoin 2008’den
günümüze gelen kripto para dünyasının
en güçlü ve ilk para birimidir. Satoshi
Nakamoto takma ismini kullanan bir kişinin
öncülüğünde hayata geçti. Bu para birimi
hiçbir kurum ya da kuruluş tarafından
kontrol edilemez ve hiçbir kurum ya da
kuruluş tarafından basılıp çoğaltılması söz
konusu olamaz. Günümüz para birimleri
altın veya gümüş esasına dayanır ancak
bitcoin tamamen matematik esaslı ve bitcoin
üretmek için birbirini takip eden belirli matematiksel formüllerin çözülmesi gerekiyor.
Bitcoin borsa harici hiçbir aracıya ihtiyaç
duymaksızın her ülke para birimi ile alım
satım yapılabilen merkez bankalarına bağlı
olmayan kısaltması ‘BTC’ olan bir dijital
para. Bitcoin açık bir teknolojidir ve herkes

herhangi bir engelleme olmadan katılabilir, kullanabilir
ya da iştirak edebilir” diye açıklıyor.

NASIL ALINIYOR?
Peki, bitcoin nasıl alınır? İlk akla gelen sorulardan. Aslında çok farklı bir yöntemi yok. BTC Türk
gibi web tabanlı platformlardan alınıp satılabiliyor. İlk
önce siteye üye olunuyor. İstenen belgeleri temin edip
hesabınızı onaylatıyorsunuz. Satış yaptıysanız paranızı,
alım yaptıysanız kripto paranızı, varsa cüzdan dediğimiz
kripto paralarınızı saklayabileceğiniz uygulama veya
platformlara alabiliyorsunuz.
Göğüş, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
bitcoin’in alım satım platformlarında ‘over the counter’
dediğimiz kişiler arası alım satımı yapıldığını belirtiyor.
Türkiye içinde toplam bitcoin işlemlerinin 2.500 bitcoin
civarında olduğunun tahmin edildiğini dile getiren
Alphan Göğüs, “Bitcoin genelde değer artışı için alınıp
satılıyor. Kullanımı maalesef henüz çok düşük. İlerleyen
dönemlerde kripto paraları alışveriş yapmak için de
rahatlıkla kullanabileceğiz. Bitcoin ile çok temel olarak
cüzdandan cüzdana çok hızlı ve ucuz bir şekilde bakiye
transfer edilebiliyor. Bu transferin dünyanın neresinden
hangi lokasyona yapıldığının hiçbir önemi bulunmuyor.
Şu an Türkiye’de bilişim, inşaat, e-ticaret, konaklama,
teknoloji, hizmet ve yayıncılık gibi sektörlerde 40’dan
fazla firma bitcoin ile ödeme kabul ediyor. Bu sayının
kesinlikle artacağını düşünüyorum” diye konuşuyor.

YATIRIM YAPILIR MI?

Hakkında tartışmalar sürse de bitcoin’le alışveriş de yapılıyor. Ülkemizde gayrimenkulden e-ticarete, perdeden kitaba kadar pek çok alanda bitcoin’le alışveriş yapılabiliyor.
Bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul eden işletme sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye’de şu
anda 40-50 arasında işletme sanal para birimiyle ödeme alıyor.
Gayrimenkulde bitcoin’le satışa soyunan firmalardan biri Ankaralı Miavita. Projenin
Yönetim Firması Sahibi Erdal Daldaban, satışlarda bitcoin de kabul ettiklerini belirterek,
“Henüz satış yapmadık ama ilgilenenler var. Bir tüketici yurtdışından Japonya’dan, biri de
yurtiçinden ilgileniyor. Dairenin büyüklüğüne bağlı olarak bitcoin bedeli belirliyoruz. 360
bin TL’lik bir daire 5.30 bitcoin fiyata sahip. Daire fiyatları 15.30 bitcoin’e kadar gidiyor”
diyor.
E-ticaret sitesi Binbirçeşit.com da bitcoin’le alışveriş kabul ediyor. Kurucusu İlhan
Gülenç, 2014 yılından beri bitcoin’le satış yaptıklarını belirterek, şunları söylüyor: “Müşterilerimiz sitemizden bitcoin’le istedikleri ürünleri satın alabiliyor. Sipariş tamamlandığında
bitcoin’le ödemeyi seçiyor. Bizim online cüzdanımızda ödemeyi görünce siparişi onaylıyoruz ve ürünü paketliyoruz. Hiçbir riskli durumu yok. Normal hesaba ödeme yapılır gibi.
Bugüne kadar 7 bin farklı siparişin ödemesi bitcoin’le yapıldı. İlk yılında bu 100 adetti. Her
geçen yıl oranı artıyor.”
Armoni Perde Ortağı İrfan Taş da, kendisinin bitcoin’le ilgilendiğini ve her zaman
yenilikleri takip ettiğini belirterek, şunları anlatıyor: “Daha önce bitcoin almıştım. İnsanlar
çok konuşmaya başlayınca biz de ödeme araçlarımız arasına dahil ettik. Çok arayıp soran
oluyor. Bitcoin’le nasıl perde yaptırırız diye. Ama bu çok alışverişe henüz dönmüyor. Şu
ana kadar bir tane satış yaptık. İnsanlar çok fazla değerlendiği için ellerinde tutmak istiyor.
Alışverişe çok yönlendirmiyorlar. Ama ileride bu artacaktır.”
Bitcoin ünlü fast food markası Kasap Döner için de ödeme aracı oldu. 2018’de
ödeme almaya başlayacak. Kasap Döner’in Genel Müdürü Bahar Özürün, “‘Enflasyon riski
düşük, kullanımı basit, para transferi işlemlerinde güvenilir, hiçbir aracı olmadan direkt iki
kişi arasında çalışan ve küçük bir hafıza kartında bile taşınabilen bu uygulamaya geçmekten dolayı çok mutluyuz’’ açıklamasını yapıyor.
Dünyada da kripto para birimlerini kabul eden pek çok marka var. Wordpress,
Subway, Microsoft, Reddit, Dell, Expedia, Zynga, Whole Foods, Virgin, Shopify bunlar
arasında yer alıyor.

DOSYA

Peki, bitcoin’e yatırım yaparken nelere dikkat
etmeliyiz? Bu konuda Göğüs, kripto
paraların piyasa hareketlerinin çok sert
olabildiği konusunda uyarıda bulunuyor
ve ekliyor: “Ani yükselişler ve düşüşler
görülebilir. Bu piyasanın sığ olmasından
ve yatırımcıların aynı zamanda hareket
etmesinden kaynaklanıyor. Yatırımcıların öncelikle kripto paralar hakkında
bilgi sahibi olmasını sadece fiyatı yukarı
çıkıyor diye düşünerek alım yapmamasını
tavsiye ederiz.”
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de finans sektörü şu an blockchaini

ALIŞVERIŞ
YAPAN FIRMA
SAYISI ARTIYOR

Alphan Göğüs
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anlamaya çalışıyor, nasıl kullanabileceğini
araştırıyor. Göğüs, kripto para birimlerinin
Türkiye’deki finans sektörü için altın fırsat
olduğu görüşünde. O, “Finans merkezi olmayı
isteyen Türkiye’nin bu konuda daha ciddi ve
hızlı adımlar atması beklenir. Şu anda ne yazık
ki kanun koyucular yavaş hareket ediyor ve
çok az sayıdaki banka bu fırsatı görmüş ve bu
konuda çalışmaya başlamış durumda. Doğru
adımların atılması durumunda bankacılık
sektöründe ciddi bir büyümeye ve gelişmeye
neden olacaktır” görüşünü dile getiriyor. Kripto
ya da sanal paraların geleceğiyle ilgili de Alphan Göğüs, “Kripto paralar artık hayatımızın
bir parçası. Başta finans sektörü olmak üzere
birçok sektör blockchaini kabul etti ve nasıl
kullanabiliriz diye çalışmalara başladı. Kripto
paralar zamanla işlevlerine göre ayrılacak ve
bir kısmı yok olurken bir kısmının kullanımı
ve değeri de artacaktır. Bu dünya büyümeye
devam ederken yeni ürünler, yeni uygulamalar
çıkacaktır. Bitcoin ile başlayan bu devrim niteliğindeki hareketin artarak devam edeceğini
düşünmekteyim” değerlendirmesini yapıyor.
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Kadir Kurtuluş
Türkiye’de yasaların henüz yeterli
olmaması dijital para kullanımını engellerken
illegal hale de getiriyor. Uygun mevzuat çalışmalarının hem vergi kaçağını önleyeceği hem
de yerli dijital para girişimlerinin önünü açacağı
vurgulanıyor.

YASAL TARAFI ÇOK EKSİK
Avrasya Blockchain ve Dijital Para
Araştırmaları Derneği Başkanı Avukat Kadir
Kurtuluş da, 6493 sayılı kanun, kara para,
vergi mevzuatı ve Blockchain’in kabul edilme-

mesinin kullanımı kayıt dışına ittiğini söylüyor.
Türkiye’de mevzuat olmamasına karşın
insanların yaklaşık iki üç yıl içinde 200 milyon
Euro’ya yakın bitcoin, ethereum, litecoin tarzı
dijital paraların alım satımını halihazırda
internet üzerinden yapmasına engel olamadağını vurgulayan Kurtuluş, bunun de vergi
kaybına neden olduğunu kaydediyor. Kurtuluş,
“Türkiye’de mevzuat çalışmaları hızlandırılmalı ve teknolojinin gelişmesinin önü açılmalı.
Çalışmalar, özel ve kamu blockchain’ler olarak
iki başlıkta ilerletilmeli. Farklı kurumlarca
onaylanan bir Türkiye blok zinciri bile tasarruf
ve güven açısından ülkemize birçok kazanımlar
getirebilir” tespitini yapıyor.
Kadir Kurtuluş, mevzuat çalışmalarının
bulunduğu ülkelerde ilerlemelerin çok hızlı
olduğunu kaydederek, “Türkiye’de, bitcoin ve
dijital para konusunda yasaklanma söz konusu
değil ancak Kasım 2013’te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bu
konu hakkında kamuoyu bilgilendirmesi oldu.
Bu bilgilendirmede bitcoin’in henüz elektronik
para olarak değerlendirilmediği bu nedenle gö-

RAKİPLERİ DE VAR
zetimi ve denetiminin olmadığı, yatırımcılar ve kullanıcıların bitcoin ve benzeri
dijital para birimlerini kullanırken barındırdığı muhtemel riskleri unutmamaları
konusunda uyarıda bulunuldu” bilgisini paylaşıyor.
İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İlhan Helvacı da, “Bitcoin’in Türkiye’deki piyasalarda geçerli olarak
kullanılabilmesi için yasal düzenleme
şart. Aksi takdirde ciddi mağduriyetler doğabilir” diyor. “Bitcoin’le
maaş ödemesi yapılabilecek mi, bu
para internet alışverişlerinde mi
geçerli olabilecek, bu gibi sorulara
cevap verebilmek için mevzuattaki
boşluklar doldurulmalı” diyen Prof.
Prof. Dr. İlhan Helvacı
Helvacı, Miras Hukuku kapsamında
da Bitcoin’le ilgili hukuki zeminin
hazırlanması gerektiğine dikkat çekiyor. Prof. Helvacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir kişi vefat ettiğinde miras yoluyla intikali mümkün olan malvarlığı değerleri
onun mirasçılarına geçer. Kişinin taşınırları, örneğin arabası, teknesi; taşınmaz
malları, örneğin evi, arazisi, aynı şekilde kasasındaki veya banka hesaplarındaki paraları da mirasçılarına geçer. Peki, bitcoin de varislere geçebilir mi? Bitcoin
bir yasal temele kavuşmadığı sürece bitcoin’in miras yoluyla intikali de birçok
tartışmanın ortaya çıkmasına ve mağduriyetin yaşanmasına neden olabilir.”

DOSYA

Bitcoin dışında blok zincir (blockchain) teknolojisiyle geliştirilen pek çok sanal para var. Bunların en
önemlileri şöyle:
ETHEREUM: Bunlardan en çok bilineni Ethereum. Ethereum, 2014 yılında dijital para biriminin
daha da merkeziyetçilikten uzaklaştırılması için Vitalik
Buterin tarafından geliştirildi. Ethereum açık bir
merkezi olmayan yazılım platformu, para transferi
ücretlerini ödemek ve bu işlemleri gerçekleştirmek için
kullanılıyor. 45 milyar TL piyasa değeri var.
RİPPLE: Daha önce bitcoin geliştiricileri tarafından 2012 yılında Kaliforniya’da kullanıma açılan
Ripple, bitcoin’in en olası halefi. Birçok banka tarafından daha şimdiden ödeme ve para gönderme sistemi
olarak kullanılıyor. Bitcoin’in aksine Ripple, herhangi
bir para biriminin transfer edilebildiği ya da ticaretinin
yapılabildiği bir sistem. 9.82 milyar dolar piyasa
değeri olan Ripple, 0,72 dolardan işlem görüyor.
DASH: Kullanıcı dostu ve zincir ölçeklenebilir
olmayı amaçlayan açık kaynak kodlu P2P kripto
para birimi. Eski adıyla Darkcoin ve XCoin olarak da
bilinir. Dash sistemi şu an için hızlı işlem ve özel işlem
seçenekleri sunuyor ve kendi kendini yöneten ve öz
kaynak model olarak işlem görüyor. Bu sayede Dash
ağı bireylere ve işletmelere ağa katkı sağlayabilecek iş
sağlamış oluyor. Dash, merkezi yönetimi ve planlaması
olmayan bir sistem. Bu da Dash sistemini merkezi
olmayan özerk bir sistem haline getirir. Dash, rakiplerinden gizliliğe önem vermesi ve para transferlerini
anonimleştirmesiyle ayrılıyor.
LITECOIN: Litecoin, eski bir Google çalışanı
olan Charlie Lee tarafından 7 Ekim 2011’de açık bir
kaynak kodlu istemci aracılığıyla piyasaya sürüldü.
Litecoin blok zinciri yeni bir blok oluşturma süresini
azaltarak, coin sayısını ve farklı karma algoritmaları
artırarak, grafiksel kullanıcı ara yüzü ile Bitcoin Core
istemcinin bir çatalı olarak ortaya çıktı. Litecoin, dünya
genelinde herkes için az maliyetle para transferi
yapmaya olanak sağlayan bir kripto para birimi. Diğer
altcoinler gibi herhangi bir merkezi olmayan Litecoin,
açık kaynak kodlu küresel bir ödeme sistem.
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Engelli çocuklara
uzanan sevgi eli
RENKLİ YAŞAM

ELA DAMLA GÖKMEN
Gökhan Cansever, uzun yıllardan bu
yana İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali
Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) bir mensubu.
Bakırköy Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra yüksek eğitimimi Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünde tamamladı. Eğitim sürecinde ailesine
ait işyerinin satış ve muhasebe bölümünde
çalışmış... Askerlik görevini tamamladığı 1991
yılından itibaren, Ekinciler Dış Ticaret, Tekfen
Gıda ve Tüketim Maddeleri Pazarlama,  LC Waikiki-Tema Tekstil Pazarlama ile grup içi Zirve
Mimarlık İnşaat ve Dekorasyon firmalarında
çalıştı. Bir süre serbest mali müşavir olarak
çalışan Gökhan Cansever, yaklaşık 14 yıldan
bu yana Türkiye Jokey Kulübü’nde (TJK) çeşitli
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görevlerde bulunurken halen TJK’da genel
muhasebe müdürü olarak görev yapıyor...
Genel muhasebe müdürlüğünün
tüm hipodrom ve hara muhasebe birimlerinin
mali işleyişini koordine etmek, bilgilendirmek,
yönlendirmek gibi görevleri yürüttüğünü
belirten Gökhan Cansever, “Bunların yanı
sıra iş ve işlemlerinin gerçeğe uygun olarak
zamanında, mevzuata-iç yönerge ve talimatlara sadık kalarak, kayıt altına alınmasını ve
raporlanmasını sağlama görevini üstleniyoruz.
Benimle birlikte yardımcı müdürüm, muhasebe
şef ve uzmanları, memur ve dış görevde hizmet
gören arkadaşlarımın yanı sıra dış ünitelerin
(hipodrom ve hara) muhasebe birimlerinde
görev alan, işlerinde uzman takım üyelerimiz,
müdürlüğümüzün koordinesinde bu görevleri
yürütüyor” diye konuşuyor.

İş yaşamına daha üniversite
öğrencisi olarak başlayan
Gökhan Cansever, 14 yıldan
bu yana TJK’da çeşitli
görevlerde bulundu ve
halihazırda genel muhasebe
müdürü olarak görev
yapıyor. Vosvos tutkunu olan
Cansever, TJK’nın sosyal
sorumluluk projelerinden
biri olan, engelli çocukların
tedavisinde büyük rol
oynayan Atla Terapi
Merkezi’nin de manevi
destekçisi...

VOSVOS TUTKUNU
İş hayatı dışındaki zamanını ailesiyle birlikte geçiren, çoğunlukla sinema, TV seyretmeyi
ve seyahat etmeyi seven Cansever, gezilerinde
yeni yerler keşfetmekten, farklı lezzetleri
deneyebileceği mekânları ziyaret etmekten
büyük keyif alıyor.... Klasik otomobillere karşı
özel bir ilgisi olan Cansever, ilk birikimiyle
vosvos- kaplumbağa olarak anılan 1977 model
Volkswagen marka aracını almış...
Ailece çok sevdikleri ve çok değer
verdikleri vosvoslarının ailelerinin bir parçası
olduğunu söyleyen Gökhan Cansever, vosvos
tutkusunu şu cümlelerle dile getiriyor:
“Bilenler bilir.. ‘vosvos’ ayrı bir tutkudur.

ATLA TERAPİ
NEDİR ?

Alınması, tamirleri, yolda kalması hikayeleri
uzundur. Bize göre diğer vasıtalardan farklı bu
özel aracın sahiplerinin bir araya geldiği çeşitli
grup, dernek ve festivalleri bulunuyor. Ancak
iş yoğunluğu nedeniyle çoğuna katılmadığımız
etkinliklerini, ıskaladığımız fırsatlara geleceğin
yeni bir şans vermesi ümidiyle….”

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

14 YILDIR TJK’DA ÇALIŞIYOR
1966 yılında İstanbul’da doğan Gökhan
Cansever, evli ve bir kız babası. 2017 yılı Ekim
ayı itibariyle mesleğinde kayıtlı olarak 15 yılını
dolduran Cansever, Bakırköy Ticaret Lisesi’nin
ardından 1989 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat
bölümüne gitti. Cansever, sırasıyla, Ekinciler
Dış Ticaret, Tekfen Gıda ve Tüketim Maddeleri
Pazarlama, LC Waikiki -Tema Tekstil Pazarlama
ile grup içi Zirve Mimarlık İnşaat ve Dekorasyon
firmalarında çalıştı. Bir müddet serbest mali müşavir olarak çalıştıktan sonra 14 yıldan bu yana
TJK’da çeşitli görevlerde bulundu. Halen TJK’da
genel muhasebe müdürü olarak görev yapıyor.  

2015’TE AÇILDI
İstanbul Hipodromu Atla Terapi
Merkezi, 14 Mayıs 2015’te Engelliler Haftası’nda hizmete açıldı. Merkez, hafta içi
pazartesi, salı ve perşembe günleri 10.3017.30 saatleri arasında bireysel ya da
rehabilitasyon merkezlerinden başvuruda
bulunan engelli çocuklara uzman personel
kadrosu ile hizmet veriyor...

RENKLİ YAŞAM

TJK’nın çalışanlarından biri olan Gökhan
Cansever, kurumun sosyal sorumluluk projelerinden biri olan, engelli çocukların tedavisinde
destekleyici rol oynayan Atla Terapi Merkezi’nin
de manevi destekçisi... Atla Terapi Merkezi’nin
TJK’nın en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğuna dikkat çeken Cansever,
“Engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol
oynayan bir terapi yöntemi olarak hayata geçirilen Atla Terapi Merkezleri, İstanbul Veliefendi,
Diyarbakır, İzmir Şirinyer ve Bursa Osmangazi
ve Şanlıurfa hipodromlarında ücretsiz olarak
faaliyet gösteriyor. Merkezlerde özel olarak
yetiştirilmiş atlar ve uzman fizyoterapistler
eşliğinde uygulanan terapatik seanslarla fiziksel,
zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların
gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor” diyor.
Doktor raporuyla izin verilen tüm engelli
çocukların faydalanabileceği Atla Terapi, atın
klasik metodolojisi üzerine kurulu hareketini,
uzman terapistin yöntemleriyle birleştirerek
uygulanıyor. Klasik hastane ortamından uzakta

dinlendirici doğal tabiat atmosferinde atların
iyileştirici özelliklerinden yararlanmayı sağlayacak yöntemlerle, engelli çocukların psiko-sosyal
gelişimleri, fiziksel fonksiyonları, becerileri,
özgüvenleri güçlendirilip onların hayata uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.
Engelli çocukların yaşam kalitelerini
artırmak için kurulan merkezde, özel eğitimli
psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan profesyonel bir ekip hizmet veriyor. Engelli çocukların ata
binmesinin şart koşulmadığı seanslarda, atın tımar edilmesi, sevdirilmesi, beslenmesi yapılıyor.
Seanslarda at kazalarını önlemek için at bakımı
konusunda uzman biniciler de özel yetiştirilmiş
eğitimli atların yanında bulunuyor

Türkiye’nin son yıllarda tanıştığı bir
terapi türü olan Atla terapi veya at eşliğinde terapi; fiziksel, zihinsel veya duygusal
bozukluğu olan hastalarda fonksiyonel
açıdan iyileşme ve gelişme sağlamak
amacıyla atın hareketlerinden yararlanılan
bir tedavi metodu olarak tanımlanıyor.
Atla terapi, atın yürüyüşündeki dinamik ve ritmik hareketler
sayesinde engellinin birçok kas ve sinirsel
sistemlerinin uyarılmasını sağlıyor. Atın
terapiye yönelik bu özel hareketleri ile
engeli bulunan kişinin kas, tendon, deri
ve eklemlerindeki sinir alıcılarına duyusal
uyaranların iletilmesini sağlar. Buna atın
iyileştirme etkisi denir. Böylece engellinin
sinir sisteminde hareket, denge, dokunma
duyuları algılanır; engelli binicinin atın
hareketlerine uyum gösterme isteği ve
gayri ihtiyari zorunluluğu onun kaybettiği
ya da geliştiremediği duruşsal reflekslerini
ortaya çıkarır ya da arttırır... Atın hareketleriyle birlikte gerçekleşen bu uyarılar,
engellinin verdiği yanıt, vücudunun birçok
sistemini harekete geçiriyor. Bu terapide
denge, koordinasyon, duruş (postür)
kontrolü, ince motorik gelişim, konuşmayı
uyarmak, kognitif becerileri ve iletişim
becerilerini yükseltmek amaçlanıyor.

İSMMMO YAŞAM l 29

YAŞAM’IN PORTRESİ

‘Formüllerle yaşayan
bir insan hiç olmadım’
BANU BOZDEMİR
Türk tiyatro dünyasının usta oyuncularından biri, Güven Kıraç. Çeşitli TV dizileri, TV
programları, sinema filmleri ve reklam filmlerinde oyunculuk yaptı. 1986 yılından bu yana
çeşitli tiyatrolarda oynadı. Oynadığı oyunlar ve
tiyatrolar arasında Adana Devlet Tiyatrosu, Ağrı
Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves, Sıkıyönetim,
Gülriz Sururi Tiyatrosu, Sokak Kızı İrma var.
O pek çok film ve reklamda taksici rolüyle
tanındı. Son filmi Beginner’da da 60 yaşından  
sonra torunu için İngilizce öğrenmeye çalışan
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Faruk’u canlandırıyor. Güven Kıraç’la son
filmini, hayatını ve planlarını konuştuk.

ŞOFÖRLÜĞE YABANCI DEĞİL
Beginner filminde Faruk’u canlandırıyorsunuz. Faruk, 60 yaşından sonra
önemli bir amaç doğrultusunda İngilizce
öğrenmeye çalışan bir karakter. Sizin için
nasıl bir karakter Faruk?
Ben Burçak’ın (Üzen) senaryosunu
okuduğum zaman hikayesi çok ilginç geldi.
Hayatın insanı nereye götüreceğini bilmiyorsun
son ana kadar sürprizlerle dolu. Sevgili Yavuz

Son filmi Beginner’da
60 yaşından sonra
torunu için İngilizce
öğrenmeye çalışan
Faruk’u canlandıran
usta oyuncu Güven
Kıraç’la konuştuk.
Hayatın son ana
kadar sürprizlerle
dolu olduğunu
söyleyen Kıraç,
mümkün olduğunca
ilk filmini çekmeye
çalışan yönetmenlere
destek olduğunu
belirtiyor.

Turgul’un Gönül Yarası’nda yazdığı bir replik
vardır: “Hayat gerçekten son ana kadar sürprizlerle dolu”. Faruk 60 yaşından sonra kendisini İngilizce öğrenmek zorunluluğu içerisinde
buluyor. Başa gelen çekilir durumu. Amacı
torununa kavuşmak. Bunun için de İngiliz hükümetinin koyduğu kuralı yerine getirmek için
mücadele veriyor. Bu hikaye bana ilginç geldi.
Bir de ilk filmini yapan bir yönetmen Burçak.
Böyle hassas olunan bir nokta oyuncular
açısından. Mümkün olduğunca ilk film yapan
yönetmenlere destek olmaya gayret ediyoruz.
Faruk yalnız bir adam. Taksi şoförü. Başına

PEK ÇOK DİZİ, FİLM VE TİYATRODA ROL ALDI
Demirkubuz’un yönettiği  ‘Masumiyet’ adlı
filmde Yusuf karakteriyle, ÇASOD, MGD ve İsrail
Uluslararası Film Festivalinde En İyi Erkek Oyuncu
ödüllerini aldı.
1998’de Erkan Can ile birlikte Gemide adlı
filmde rol aldı. Aynı yıl Laleli’de Bir Azize adlı
filmde Aziz karakteriyle karşımıza çıktı. 1999
yılında Salkım Hanım’ın Taneleri adlı filmle 19.
İstanbul Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu
ödülünü aldı. Aynı yıl ‘Evimiz Olacak Mı’ ve
‘Hayat Bağları’ adlı televizyon dizilerinde rol aldı.

gelmeyen de kalmıyor. Ama tebessüm ettirici
bir yönü de var… Film bu ya! Zaman zaman
yaşadığı durumlar onu trajikomik yapıyor.
Sizin için de taksi şoförlüğü
yabancı değil. Yıllar önce fenomen olan
bir reklamda taksiciydiniz ardından taksi
şoförlüğüyle ilgili bir program yaptınız...
Tabii taksicilik mesleği, bütün taksiciler
için geçerli olmasa da genelde belli bir yaşın

üzerindeki insanların, içselleştirmeden, mecburiyetten icra ettikleri bir meslek. Faruk için de
aslında böyle. Faruk, yaşını başını almış, çok
da taksiye çıkmak istemeyen bir insan. Ama
mecburiyetten, para kazanmak için çıkıyor.
Orada da birtakım sıkıntılar yaşıyor. Orada
biraz sıkıntıya düşüyor plaka sahibiyle.
O da baskın ve maço bir karakter. Faruk
üzerinde yoğun bir baskı kuruyor…

2001 yılında Yeditepe İstanbul adlı filmde Berber
Remzi karakterini canlandırdı. 2002 yılında
Abdülhamit Düşerken, 2003 yılında Fatih Akın’ın
yönettiği Duvara Karşı adlı filmlerde yer aldı.
2004’te Yavuz  Turgul’un Gönül Yarası, 2005’te
Takva,  Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü,  Kebab
Connection adlı filmlerde rol aldı. 2006 yılında
çekilen Ömer Faruk Sorak’ın Sınav adlı filminde
ise ‘Rafet 69’ adlı karakteri canlandırdı. Behzat
Ç dizisinde Memduh Başgan ve Mor Menekşeler
dizisinde Fakir Şükrü rolünü oynamıştır.
Bütün bunlar çatışmayı artıran öğeler
olarak senaryoya dahil edilmiş. Ama gerçek
hayatta da karşılığı var.

PSİKOLOG İŞLEVİ GÖRÜYORLAR
Oyunculuk ve taksi şoförlüğü arasında gözlem bağlamında bir paralellik
var mı?
Biraz psikolog gibiler onlar. Araca
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Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1960 yılında
İstanbul’da dünyaya geldi. 1986 yılından beri
birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema
filminde rol aldı. Adana Devlet Tiyatrosu’nda Ağrı
Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim;
Gülriz Sururi Tiyatrosu’nda ise Tiyatrocu, Sokak
Kızı İrma, Hamlet ve Tiyatro Stüdyosu’nda Balkon
adlı tiyatro oyunlarında oynamıştır. 1995 yılında
Garanti Bankası reklamında sınırsız hizmet
veren taksici rolü ile ünlendi. 1997 yılında Zeki
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binersin, bir şeyler anlatırsın ve inersin.
Bir daha onu görmeme durumu olduğu
için, “Nasıl olsa başıma bir şey gelmez”
diye düşünürsün. Taksicilerin öyle bir
tarafı var. Benim yaptığım taksi programında gizli kameralar vardı. O programın
çekimleri sırasında ne konuşmalara şahit
oldum! İnsanlar birine bir şey anlatmaya
ne kadar açlar. Birine bir şey anlatmak ve
paylaşmak büyük bir ihtiyaç. Bu yüzden
insanlar avuç dolusu paralar döküp
psikologa gidiyorlar.
Tanımadıklarımıza bir şey anlatmak daha kolay herhalde katılır
mısınız?
Tabii ki. Psikologu da tanımıyorsun. Sana “anlat” diyor. Anlatıyorsun ve
oradan çıktıktan sonra seninle ilgili onda
fazla bir şey kalmıyor. Anlamak, dinlemek
çok kıymetli. Taksiciliğin burada oyunculuğa benzer bir tarafı var.
Faruk’un İngilizce öğrenme serüveni diğer karakterlerce “Bu yaştan sonra ne gereği var?” tepkisiyle
karşılanıyor. Bizim ülkede yaşlılara
tabiri caizse ‘antika’, gençlere ise
‘sen anlamazsın’ derler. Bir konuyla
ilgilenmek, bilgi aktarmak, öğrenmek sizce de bu kadar zor mu?
Bir de şey kalıbı var, Burçak onu
çok kullanırdı:  “Bu yaştan sonra…”  
Böyle bir şey var hakikaten. Bu anlayışa
da karşı çıkıyor film. Eğer, doğuştan beyin
fonksiyonlarıyla ilgili sıkıntı yoksa insanlar
meraklı ya da meraksız olarak ayrılıyor.
Biz meraklı mıyız?
Bilmiyorum, bir genelleme yapmak
haksızlık içerir. Çevremizde meraklı
insanlar da var, meraksız insanlar da var.
Merak araştırma gerektirir, araştırma da
bilgiye ulaşmanın tek kaynağıdır. Dolayısıyla, meraklı olan insan, meraksız insandan öndedir. Onun için merak kıymetli bir
şeydir. Merak eden insan soru sorar, soru

BEYOĞLU RUHUNA DESTEK
İçinde bulunduğumuz Atlas Sineması ve karşısındaki Beyoğlu Sineması son
dönemlerde festivallere daha fazla ev
sahipliği yapıyor. Eski, canlı Beyoğlu ruhunu hala muhafaza etmeye çalışıyor. Siz
de destek veriyorsunuz bu çalışmalara…
Beyoğlu Sineması’nın hareketinin
içindeyim. Şimdi küçük bir grup oluşturduk
yönetim kurulu gibi. Çeşitli toplantılarla orayı

nasıl geliştiririzin mesaisini yapıyoruz.
Bir örnek de teşkil ediyor bu çalışmalar değil mi?
Arthouse dediğimiz ayrı bir yerde
konumlanmış filmlerin salon bulma zorlukları
var. Bu yeni bir şey değil. Uzun yıllardır vardı.
Beyoğlu Sineması sadece bir sinema değil, bir
kültür merkezi. Çok zamandır orada bir sürü
önemli iş yapıldı. Hiç kimsenin yayınlamadığı
filmleri orası yayınladı batmak pahasına. Nitekim en sonunda batma aşamasına geldi. Artık
Cem (Altınsaray), orayı makyajlayıp, yeni projeler üretip, hayatın içine uygun bir hale gelmesi
için mücadele vermeye başladı. Kan kaybediyor
tabii. Gelişmiş ülkelerde Kültür Bakanlığı’nın bu
tip yerleri sinematek yapmak gibi uygulamaları
var. Oraları sübvanse etmek gibi görevleri var.
Bunları yapsalar aslında, kişisel mesailere gerek
kalmayacak.

EĞİTİM AİLEDE
BAŞLIYOR
Faruk torunuyla karşı karşıya otururken
bir bebek hediye ediyor. Ancak torunu “Ben bilgisayar seviyorum” diyor. Teknolojinin getirdiği
farkı nasıl dengeleyebiliriz diye sorduğumda
Güven Kıraç’tan aldığım yanıt ‘eğitim’ oluyor.
“Eğitim ailede başlıyor. İmkan varsa çocukları TV’nin karşısına oturtmamak gerekiyor”
diyen Kıraç, hem psikolojik hem sosyolojik
açıklamalarla konuyu gayet güzel özetliyor:
“ Çocukların sinir sistemleri orada gördükleri
görüntülerle baş etmek için henüz hazır değil.
Zararlı şeyler olabiliyor. Benim de küçük bir
kızım var, biz şimdiye kadar onu televizyonla
hiç ilişkilendirmedik.”
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soran insan güdülmez, soru soran insanı bir
yere çekip götüremezsin, çünkü öğrenmek ister.
Her şeyin kökünde merak var.
Filmde İngilizce öğreten kişi
“İngiltere’ye gideceğim” diyor, Faruk
da “Gitme!” diye karşılık veriyor. Son
dönemlerde Türkiye’den ayrılan çok kişi
var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben hiç formüllerle yaşayan bir insan
değilim. Gitme gerekçeleri olan insanlara
da hoşgörü ile bakarım. Gitme sebepleri çok
sağlamdır. Kalan insanların da kalma nedenleri
sağlamdır. Herkesin kendi kişisel hayatı. Bir
tane hayat var. Herkes istediği gibi yaşamalı.
Klişe hoş değil.
İstanbul dahi göç verdi. Bu sağlıklı
mı sizce?
Bir ihtiyaçtan, bir sıkıntıdan, kaygıdan
doğuyor olabilir.
O sıkıntıya gelmek istiyorum…
Anladım, hepimiz o sıkıntıyı biliyoruz.
Uzun zamandır ülke olarak sıkıntılı günler
yaşıyoruz. Çeşitli badirelerden geçiyoruz.
Gerçi her zaman böyleydi bu ülke. Ben 50
yaşına geldim ve bu ülkenin çok refah ve ferah
hayat sürdüğünü büyüklerimden duymadım.
Küçüklerimin göreceğini zannetmiyorum. Ben
refah bir zaman yaşamadım. Bazı toplumların
ve ülkelerin kaderleri ne yazık ki böyle oluyor.
Şu anda Avrupa’ya da bakıyorum, gidiyorum,
seyahat ediyorum, genel anlamda her tarafta
bir sıkışmışlık var ama dertler farklı.
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Gardıropların
vazgeçilmez
parçaları

MODA

NİL DEMİRCİLER

Moda trendleri her yıl
hatta her sezon hızla
değişiyor. Kimi zaman
retro akımı, kimi zaman
vintage rüzgarları
esiyor; maskülen ya da
feminen tarzlar ortaya
çıkabiliyor.. Ancak
kimi parçalar var ki
moda trendlerinden
etkilenmeden her
daim gardıropların
vazgeçilmez parçaları
oluyorlar...
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İnsanlık tarihi boyunca giyim büyük önem taşıdı. Toplumların
tüketim trendlerini belirleyen moda her sezon kendini güncelleyip
yenileniyor...Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde tüketiciler değişen
moda trendlerini yakalayabilmek ve takip edebilmek için büyük çaba
sarf ediyorlar. Modada dünya trendlerini kaçırdığımız zamanlarda ise
imdadımıza zamansız kıyafetler yetişiyor; bunlar geçmiş ile geleceği
birleştirebilen ve asla modası geçmeyen kıyafetler. 	
Zaman ve moda trendlerinin ötesine geçen kot ceket, beyaz
gömlek, siyah elbisenin de aralarında
yerini aldığı bu parçalar her gardıropta
yer alması gereken, yılların eskitemediği giyecek bir şey bulunamadığında
kurtarıcı olacak parçalar....

BEYAZ GÖMLEK
Kadın-erkek herkesin gardırobunda baş köşede olması gereken bir
parçadır beyaz gömlek. Klasik ya da
spor yüzlerce kombin alternatifi ve dört
mevsim kullanım kolaylığı sağlayan bu
klasik parçanın son yıllarda oversized,
boyfriend modelleri tercih ediliyor...
Beyaz gömlekler her sezon
güncellenen trendler arasında her zaman
baş köşede yerlerini almaya devam
edecek gibi gözüküyor. İş toplantısına
giderken, davete giderken, arkadaşlarla
buluşurken özetle her durumda ve

ortamda kurtarıcı oluyor... Kimi zaman bir etekle,
kimi zaman siyah kumaş pantolonla ya da bir
kotla kombinlenip şıklığınızı tamamlayabileceğiniz bir parça olarak mutlaka gardırobunuzda yer
almalı.

SİYAH ELBİSE
Kadınların gardırobunda mini, midi, uzun
boy gibi çeşitler halinde yer alması gereken
joker parça olan siyah elbiseler, erkek giyiminde
de takım elbise olarak karşımıza çıkıyor. Hiçbir
zaman modası geçmeyecek olan siyah elbiseyi
tahtından edecek bir parça
bulunmuyor...
Uzunundan kısasına,
darından genişine kadar
siyah elbiseler, moda dünyasında kadınların değişen
ruh haline uyan tek elbise
olarak tanımlanıyor. Her
ortama ve her duruma
uygun şıklığın tamamlayıcısı olan siyah elbiselerin
her dönem gardıroplarda
var olmaya devam etmesi
bekleniyor...

Günümüzde hemen
herkesin dolabında bir tane
bulunan kot ceketlerin

İPEK FULAR
Kadınlar içi gardıroplarının en vazgeçilmez
parçalarından biridir ipek fularlar. Uzunundan
kısasına, renklisinden siyah-beyazına kadar her
çeşidi önemli bir aksesuar olarak hemen her
kombinle kullanabilirsiniz. Klasik, spor-klasik ve
spor giyim tarzlarında da rahatça kullanılabiliyor...
Annelerimizin nostaljik fotoğraflarında

karşılaştığımız fularlar, günümüzde sadece
boyunda değil, saçlarda, kollarda,
bilekte hatta çantalarda bile
kullanılmaya başlanmış durumda.
Fularlarla birlikte, desenleri, renkleri ve boyutları değişse de 1970’li
yıllar her daim bizimle. Şıklıklarını
tamamlamak isteyenler için fular
bir numaralı aksesuar oluyor.

LEOPAR VE ZEBRA DESENi
Günümüzde klasik giyim
parçaları arasına girmeyi başaran
hayvan desenlerinden özellikle
leopar ve zebra desen ağırlıklı
olarak öne çıkıyor. Leopar deseni
kimi zaman bir elbise olarak kimi
zaman da kazak ya da hırka  
olarak karşımıza çıkabiliyor...
Bu deseni kimi zaman kemik bir
gözlükte ya da bir fularda da
görmek mümkün.
Hayvan severlerin hoşlanmadığı bu desenler özellikle orta
yaş ve üstünün vazgeçilmezleri
arasında yerini alıyor. Kadınların bir kısmının
günlük olarak tercih ettiği bu desenler bazıları tarafından da daha şık olmayı gerektiren günlerde
kullanılıyor.

MODA

KOT CEKET

kullanım şekilleri ve kesimleri değişse
de hiç bir zaman modası geçmedi.
Geçmişte daha kaba kesim hatlarındaki kot ceketler son dönemlerde bele
daha çok oturan modellerle karşımıza
çıkıyor.
1990’larda yükselişe geçen
denim modası kot ceketlerin önünü
açmıştı; o dönemin kaba kesim kot
ceketleri artık günümüze oversized
olarak uyarlanmış durumda. Gardıropların klasiklerinden olan kot ceketler
yıllar geçse de favori olmaya devam
edecek gibi gözüküyor...
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Şirketlerdeki
çalışanların ilişkilerinin
problemli olması bir
süre sonra, genel
olarak işin işleyişine
de yansır. Şirkette
bütün çalışanların çok
iyi anlaştığı ve güçlü
bir iletişim kurduğu
ortamlar ise o şirketteki
işlerin yolunda gitmesi
ve işleyişin sağlıklı
ilerlemesini sağlar..
Ofis içi uyuşmazlıkların
önüne geçmek için
kurulması gereken
doğru iletişimin yolu
belli tekniklerden
geçer...
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Etkili çalışma için
doğru iletişim şart
UMUT EFE
Evet belki hayatımızın büyük bir bölümü değil
ama zamanımızın büyük bir kısmı ‘iş’ten ve ofisten
ibaret... Çoğunlukla iş arkadaşlarımızla ailemizden
daha fazla zaman geçiririz... Ofis ise ikinci evimiz
gibidir. Aynı ofis ortamında bir yaşamı paylaşmak,
bir süre sonra çalışma arkadaşlarımızla olan  iletişimi
ofis dışına da taşır... Bir süre sonra ise dışarıdan
bakınca, iş yerinde herkes birbiriyle iyi geçiniyormuş
gibi görünür... Haftalar ve aylar geçtikçe bir şeyler
değişmeye başlar... Tansiyon bir nebze yükselmeye
başlar ve ekipteki bütün çatlaklar birgün yüzüne
çıkar. Sonra da arkadan konuşmalar başlar ve
kaçınılmaz son... Karmaşa ve nefret ortaya çıkar. Ne

oldu da güllük gülistanlık ofis ortamı bir anda kaos
ve gerilim yuvası haline geldi? Cevabı basit: Yanlış
iletişim...

BEDEN DİLİNE DİKKAT!
İş hayatında ve insan ilişkilerinde etkili bir
yol izlemenin kilit noktası etkili iletişimden geçiyor.
İş hayatında ofis ortamlarının ve buralarda kurulan
arkadaşlıklardaki iletişimin önemi o işyerindeki genel
iletişime de yansır. Hatta şirketlerdeki çalışanların
ilişkileri problemli olduğu takdirde bu durum genel
olarak işin işleyişine de yansır. Şirkette bütün çalışanların çok iyi anlaştığı ve güçlü bir iletişim kurduğu
durumlarda ise o şirketteki işlerin yolunda gitmesi ve
işleyişin sağlıklı ilerlemesi işten bile değildir...

Bu nedenle ofis içindeki
iletişimin amacı sorunları çözüme
ulaştırmak ve gereksinimleri karşılamak temeli üzerine kuruludur...
Biri ile iletişim kurarken göz teması
kurmak, konuya ilgili olduğunu
hissettirmek ve dinlemek son derece
önemlidir. Burada sözlü iletişim
dışında beden dilinin de büyük
önem vardır.. Beden dili konuşmayı
tamamlayan ve daha etkili bir hale
getiren hareketler bütünüdür.

KARARLI VE YAPICI OLUN

OFİSİN YAZISIZ KURALLARI
Pek çoğumuzun zamanın büyük bir bölümünü geçirdiği ofis
ortamının da bazı yazısız kuralları vardır. Buradaki temel kurallar da çoğunlukla iletişimle ilgilidir. Ofis ortamında bu kurallara
uyulması ve kişilerin birbirilerine saygı göstermesi durumunda
çalışanlar arasında yaşanabilecek sorunlar en az inebilir. Ortaya
çıkan herhangi bir sorunu da halletmek daha kolay olabilir...
l Özgüven: İş hayatının kilit noktası…Ancak dozu doğru
ayarlanamayan, aşırı bir özgüven önce kişinin kendine daha sonra
da çalışma arkadaşlarıyla arasındaki iletişime zarar verebilir…
l Saygı: İşyerinde iletişimin kurallarının başında tüm
çalışanların birbirlerine seviyeli ve saygılı davranması gelir. İş hayatının dışında ne kadar samimi arkadaşlıklar kurulmuş olursa olsun
şirketin kapısından içeri girildiği andan itibaren bir iş ortamının
gerektirdiği gibi davranmayı tarz edinmek önemlidir...
l Yenilik: Uzun yıllar aynı işi yapsanız da çalışma
hayatında yeni şeyler öğrenmek ve sürekli yeniliklere, öğrenmeye,
gelişime açık olmak büyük önem taşır. Hayatta herkesin her şeyi
bilemeyeceği kuralı iş hayatı için de geçerlidir. Yeniliklere açık olan
çalışanlar çalışma arkadaşlarının fikirlerini önemser, dikkatle dinler
ve sorular sorar.
l Empati: Çalışma ortamında empati yapabilen şirket
çalışanları birbirlerini daha iyi anlayabilir ve yaşanacak sorunlar da
engellenmiş olur...
l Sabır: İş hayatında tüm soruların çözümüne kapı açan
anahtar kelime... Sabırlı olma durumu çalışma arkadaşlarıyla kurulan ilişkilerde de gereklidir. Tahammülsüzlük her durumda başarıyı
engelleyen bir faktördür.

KARİYER

Öncelikle etkili bir iletişim
kurabilmenin yolu dinlemekten
geçer. İnsan, genelde biri ile
iletişim kurarken dinlemek yerine
kendi söyleyeceklerini kafasında
toparlama üzerine kurulu bir iletişim
yolu izler. Bu yüzden de konuşma
sırasında bazı kopukluklar ve yanlış
anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Bunu
önlemenin en iyi yolu karşınızdaki
insanı dinlemek ve ne söylemek
istediğine odaklanarak hareket
etmektir. İletişimin yolu dinlemekten geçtiği kadar kararlı ve yapıcı
bir tutumda hareket etmekten de
geçer. Dil felsefecisi Helbert Paul
Grice’e göre anlatmak istediğinizi
direk ve doğrudan söylemek büyük
önem taşıyor… Burada kararlı,
doğru ve açık olmanın etkili bir
iletişim kuracağını savunan Grice,
doğruyu söylemenin en önemli
kural olduğuna işaret ediyor…
Konuyla alakalı olmayı, açık ve sade
olmayı ve bilgilendirici bir şekilde
konuşmayı öğütleyen Grice, herhangi bir ricada bulunurken anlaşılır
ve açık bir şekilde, konudan çok
sapmadan ve abartmadan yapılacak
bir talebin, avantaj sağlayacağına

dikkat çekiyor...
Öte yandan ofis ortamında
size doğru iletişim ortamını sağlayacak birtakım teknikler ve denenmiş
durumlar da mevcut.. Öncelikle bir
şirket terbiyesi olarak adlandırılan
yazısız kurallar ya planlı ya da
olağan gelişir. Bir yöneticinin bu
noktada, şirket içi temel değerlerini,
politikasını net bir şekilde ortaya
koyması gerekiyor… İş ortamında
kimin samimi kimin samimiyetsiz
olduğunu her zaman bilemeyebilirsiniz ama bunu bazı düşüncelerinizi söylememek için kendinizi
tuttuğunuzda anlayabilirsiniz. Bu
kötü eğilimi, dilinizi ısırmak yerine,
gerçek gözlemlerinizi söyleyerek yenebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınız için
duyması zor olsa bile hem kendiniz,
hem de ekibiniz için ortaya çıkıp
gerçek düşüncelerinizi olumlu ve
yapıcı bir şekilde söyleyin. Pek çok
insan karşısındakini gücendirmemek
veya bir şeyleri dayatıyormuş gibi
görünmemek için açıkça konuşmaz...
Bu noktada yapıcı eleştiride
bulunmanın ve kötü yanılsamalara
yol açmadan tartışmanın yollarını
öğrenmelisiniz... Şirket çalışanları
açısından en kritik noktalardan biri
ise ‘sessiz nezaket’… Bir ekipte
mutlaka dışlanma korkusu yüzünden kendi güvensizliklerini içinde
tutan ve bu yüzden çekince yaşayan
birileri ortaya çıkar. Uzun vadede ise
bu tür bir davranış şekli, o ekipteki
işleri de birkaç ay içinde sekteye
uğratabilir… Burada büyük resme
odaklanmak en iyisi.. İnanılmaz güç
bir duruma, özenle, anlayışla ve
farkındalıkla öncülük etmek büyük
resmi görmek açısından önem taşır...
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Çocukları ödülle
cezalandırmayın!
Bilinçli ebeveynler olarak çocuklarımızı
eğitirken ödül yöntemini kullanmak
doğru mu, yoksa yanlış mı? Yapılan
araştırmalar okulda ve evde ödül
sisteminin çocuğu kısa süreli olarak
motive ettiğini uzun vadede ise olumsuz
sonuçlara neden olduğunu ortaya
koyuyor... Peki geleceğin büyüklerini
motive etmek için kullandığımız ödül
sisteminin fayda ve zararları neler?...

EĞİTİM

NİL DEMİRCİLER
Her anne gibi o da çocuğunun başarılı
bir birey olarak yetişmesini istiyordu. Bunun
için de okul başarısını artırmak üzere sürekli
ödül sistemini kullanıyordu. Ancak her ödül bir
öncekine göre çıtayı biraz daha yükseltmeyi
gerektiriyordu. Önce çikolata ile başlayan
ödüller cep telefonuna kadar çıkmıştı. Buna
karşın çocuğunun okuldaki başarısı aynı ölçüde
artmamıştı... Bir yerde yanlış yapıyordu ama
nerede?...  Çocuk yetiştirmek dünyanın en zor
işlerinden biriydi. Bunun farkındaydı ama iyi bir
ebeveyn olmak için ne yapmalıydı?....
İyi bir ebeveyn olabilmek çocuklara
en doğru yolu gösterip, onları geleceğe en iyi
şekilde hazırlamayı gerektiriyor. Bu zorlu süreçte
de anne-babalar çocuklarını eğitirken,  onlara
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yeni davranış kazandırırken ve de istediklerini
yaptırırken sık sık ödül yöntemini kullanıyorlar.
Ödül her ne kadar cezadan daha masum gibi
görünse de doğru kullanılmadığında çocuklara
zarar verebiliyor. Bu nedenle her ebeveyn ve
eğitimci, çocukların davranışlarına yön verirken
ödül ve övgünün nasıl kullanılacağını öğrenmek
zorunda...
Amerikalı Psikolog Aletha Solter’e göre,
çocuğunuza ödül veriyorsanız, vermediğiniz
anda ceza vermiş oluyorsunuz  yani ödül bir
noktada cezaya dönüşüyor ve yine ceza gibi ödül
de size istediğiniz sonucu vermiyor.

ZARARLARI NELER?
Sanılanın aksine ödül sistemi çocuklara
zarar veriyor. Sürekli ödül alan çocuklar zaman
içerisinde ödüle o kadar çok alışıyorlar ki ödül

alamadıklarında kendilerini kötü hissediyorlar.
Bir süre sonra ödül onlar için hayatın vazgeçilmezi oluyor, çocukta ödüle karşı bağımlılık, ödül
almadığında da tahammülsüzlük gelişiyor, ödüle
alışan bir çocuk bu ödülleri devam ettirebilmek
için zamanla kural dışı yollara bile başvurabiliyor. Sınavda kopya çekebiliyor, yapmadıklarını
yapmış gibi anlatabiliyor. Bu çocuklar hayatları
boyunca sürekli onaylanma ihtiyacı hissedebiliyorlar.
Yararlı olduğu sanılan ödül, çocuğu olumlu davranışa değil, ödülün kendisine yöneltiyor;
çocuk herhangi bir davranışı, yapılması iyi ve
doğru olduğu için değil ödül için yapıyor, ödül,
iyi davranışın kendisini ikinci plana atıyor. Kitap
okuduğunda, kendisine ödül verileceği söylenen
çocuğun ilgisi ödülde olurken, kitap okumak
ödüle ulaşmak için bir araç oluyor ve ikinci plan-

da kalıyor. Böylece çocuğu yarar yerine zarar veriyor
çünkü çocuğun kitap okumaya karşı iç motivasyonu
söndürülüyor ve kitap sadece dış motivasyonla okunacak bir nesne halini alıyor.

SORUNU ÇÖZER Mİ?

SAKINCALARI NELER?

l Çocuğunuzun bir davranışı içselleştirip benimsemesini istiyorsanız, yapacağınız son şey o davranışı ödüllendirmek
olmalı.
l Bir davranışı ödüllendirdiğiniz anda çocuğunuzun
dikkati ve motivasyonu davranışın kendisinden ödüle kayıyor.
l Ödül sistemi, bir şeyleri başkalarından gelecek
takdir ya da zorlama nedeniyle değil kendi içsel motivasyonu
nedeniyle yapan bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamıyor.
l Olumlu bir uygulama gibi algılanılan ödül ceza ile
hemen hemen aynı mekanizma ile çalışıyor.
l Ödül veriyorsanız, vermediğiniz anda ceza vermiş
oluyorsunuz; ödül bir noktada cezaya dönüşüyor, ceza gibi
ödül de istenilen sonucu vermiyor.
ödül verirken de dikkatli olunması gerekiyor,
her doğru davranıştan sonra ödül verilmemeli!  
Örneğin, her diş fırçalamanın ardından küçük
sürprizler vermek doğru değil ama rastgele bir
seçim yaparak ödüllendirmek daha doğrudur.
Aynı şekilde çocuğun kardeşi ile iyi geçindiği
tüm anlar değil, bazı anlar rastgele ödüllendirilmelidir.
Çocuk yaptığı bir çalışmayı değerlendirmeniz için size getirdiğinde, kendi övgünüzü
sunmadan önce çocuğun düşüncesini almak
daha doğrudur. “Anne-baba, resmim nasıl
olmuş?” diyen çocuğunuza  “Çok güzel olmuş”
demeden önce “Sen bu konuda ne düşünüyorsun?” diyerek çocuğun içsel süreçlerini
harekete geçirmek faydalıdır.  Çocuğun
kendi düşüncesi alındıktan sonra ebeveynler
kendi fikirlerini söylemeliler...  Övgüyü genel
olarak değil de detaylandırılmış yapmak
çocuğun övülen alandaki becerilerini geliştirir.
“Anne-baba, resmim nasıl olmuş?” diyen
çocuğunuza “Çok güzel olmuş” demek yerine
“Burada renkleri çok iyi kullanmışsın” veya
“Simetri, tonlama, kağıt kullanımın çok başarılı” gibi detaylı övgüler vermek çocukların
neyi daha güzel yaptıklarını fark etmelerini ve
geliştirmelerini sağlar.

EĞİTİM

Beni Ödülle Cezalandırma kitabının yazarı Dr.
Özgür Bolat’a göre, ödül, cezadır çünkü asıl sorunu
görmezlikten geliyor. Ödülün asıl sorunu zamanla
daha da derine gömdüğüne vurgu yapan Bolat, derine
gömülmüş bir sorunu çözmenin de çok zor olduğunu, bu
anlamda ödülün bir ceza olduğunu, yapılması gereken
ilk şeyin asıl sorunu keşfetmek olması gerektiğini
vurguluyor.
Özgür Bolat, “Diyelim ki çocuk ödev yapmıyor.
Veli  ‘ödevini yaparsan oyun oynayabilirsin’ diyor. Bu
ödülle çocuğun neden ödevi yapmadığını anlamaya
çalışmıyor sadece ödevin yapılması üzerinde duruyor,   ise zor testi seçti. “Zekisin” diye övülen çocukçocuğun sorunu olmasa ödevi zaten yapar. Ödev mi sıkı- ların övgüyü kaybetmemek adına yeni riskler
cı? Ödev yapmanın yararını görmemiş mi? Aile, çocuğa almaktan kaçındıkları gözlendi...
ödev konusunda çok baskı yaptığı için çocuk değersiz
hissediyor ve tepki mi gösteriyor? Ya da sorun çocukta
DOĞRU KULLANILABİLİR Mİ?
mı? gibi soruların yanıtı aranmalı...” diyor.
Ödül doğru ve yerinde kullanılırsa
başarılı sonuçlar elde etmek mümkün
NASIL YAKLAŞILMALI?
olabiliyor... Peki, bu nasıl yapılacak?  Övgü
Ödül sistemi problemlerin gerçek nedenleriyle
genelde çocuğun kişiliğine değil, performanyüzleşmeyi de güçleştirebilir. Kardeşine şiddet uygulasına yönlendirilmelidir. “Harikasın, çok iyisin,
yan bir çocuğa; “Kardeşine şiddet uygulamazsan sana
zekisin” yerine “Bu resim harika olmuş”,
ödül vereceğiz” denildiğinde çocuk kardeşine vurmaz
“Odanı çok iyi toplamışsın”, “Bu davranışın
ama  “Bu çocuk kardeşini neden dövüyor?” sorusunun çok zekiceydi” demek arasında önemli farklar
cevabı da bulunulamıyor! Bu nedenle ödül sorunların
vardır. İlk cümleler çocuğun kişiliğine vurgu
gerçek nedenlerini örtücü bir faktör olabilir...
yaparken ikinci cümleler yaptığı işe, çabasına
Çocukların gelişmesi için gerekli olan risk alma
vurgu yapmaktadır. Yoğun şekilde kişiliğe
olasılığını düşürmesi de ödülün bir diğer zararı olarak
yapılan övgüler narsizme kadar gidebilir.
gösteriliyor. Ödül konusunda Dweck ve arkadaşlarının
Bu nedenle çocuğun kişiliğini övmek yerine
yaptığı bir araştırmada dört yüzden fazla beşinci sınıf
çabasını övmek gerekir.
öğrencilerine akademik bir test yaptı, sınavdan aynı
Ödül ve övgü davranıştan önce söylesonucu alan öğrencilerin yarısı çabasından dolayı  “Çok nilip davranıştan sonra verilmeli, bir çocuğa
çalışmış olmalısın” diyerek övüldü. Diğer yarısı ise ze“Dişlerini fırçalarsan sana şunu veririm” dekasından dolayı övülmüş ve onlara “Çok zeki olmalısın” mek doğru bir yaklaşım değil, bu şekilde ödül
denmiştir.  Sonrasında bu iki gruba kolay ya da zor yeni önceden beyan edilmiş olur ve çocuğa zarar
bir testten hangisine girmek isteyecekleri soruldu. “Çok verir. Ancak çocuğun dişlerini fırçaladığı anlar
zekisin” denilen çocukların çoğu kolay testi seçerken,
takip edilip sonrasında ödüllendirildiğinde bu
“Çok çalışmış olmalısın” denilen çocukların yüzde 90’ı
ödül motive edici oluyor. Davranıştan sonra
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SAĞLIK

Gribe karşı tedbirli olun!
yöntemlerine başvurmak yerine sağlıklı beslenmek
Kış mevsiminin
ELA DAMLA GÖKMEN
önceliğimiz olmalı.
gelmesiyle bir ısınıp
Bir sabah işe gitmek için yataktan kalkamabir soğuyan havalar
dığınızı mı fark ettiniz? Kendinizi halsiz, bitkin mi
ENGELLEMEK MÜMKÜN
hissediyorsunuz?  39°C ve üzerinde seyreden yüksek
hastalıklara da
Grip, influenza isimli virüsün neden olduğu,
ateş,
yorgunluk
ve
halsizlik,
baş
ağrısı,
genel
ağrı
ve
aniden başlayan 39°C üzerinde ateş, halsizlik, şiddetli
davetiye çıkarıyor.
sancı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı gibi
kas ve eklem ağrıları, titreme, baş ağrısı ve kuru
Özellikle gribal
semptomlar da yaşıyorsanız ne yazık ki grip oldunuz...   öksürük gibi belirtilerle seyreden bulaşıcı bir viral
enfeksiyonların çok sık Peki şimdi ne yapmalı? Neler gribe iyi gelir? Grip
enfeksiyondur. Grip, öksürük ve hapşırık ile yayılır,
görüldüğü şu günlerde nasıl geçer?’ gibi sıkça sorulan soruların yanıtlarını
genellikle bir hafta içinde geçer ancak bazı durumlarda
araştırdık...
ölümcül olabilecek boyutlarda tehlikeli olabilir. Bağışıkhalsizlik, bitkinlik
Gribe yol açan en önemli nedenlerden
lık sistemi zayıf olan kişilerde; çocuklarda, yaşlılarda
gibi şikayetlerin
biri vücudumuza girebilen ve bize zarar veren dış
, kalp, akciğer, böbrek ve şeker gibi kronik hastalığı
yanı sıra elinizde
maddelere karşı koruyuculuğu olan bağışıklığımızın
olan kişilerde ölümcül sonuçlara yol açabilir. Özellikle
mendil ile dolaşmak düşmesidir. Bağışıklığı güçlendirmenin yolu ise, doğru yaşlılarda ve risk grubunda olan kişilerde ciddi sorunlar
istemiyorsanız gribe şekilde beslenmekten geçiyor. Yorgunluk, sık tekrarla- yaratabilir, bu nedenle bu kişilerin grip aşısı yaptırmayan iltihaplanma, grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve ları önerilir.
karşı tedbirinizi
alerjiler bağışıklık sistemimizin düştüğünün en önemli
Kış mevsiminde havaların soğumasının özellikle
almalısınız.
göstergelerinden biridir. Böyle bir durumda, ilaç ve aşı
solunum yolu enfeksiyonlarının çoğalıp yayılmasına
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ortam hazırladığına dikkat çeken Dr.
Mahir Kotuk, yüksek ateş, grip, nezle
gibi hastalıkların hızla yayıldığı bu
dönemde enfeksiyonları engellemenin
mümkün olduğunu söylüyor. Gribin
soğuk algınlığı ile karıştırıldığını
ancak her ikisinin çok farklı durumlar
olduğunu hatırlatan Kotuk, iki hastalık arasındaki farkları şöyle özetliyor:
“Grip ilk 24-72 saat arasında bulaşıcı
hale gelir ve bazı durumlarda ölümcül
hale gidebilir. Bu nedenle hastalarda
belirtiler şiddetliyse, durum giderek
kötüye gidiyorsa, ateşiniz düşmüyorsa veya nefes alma zorluğu,
kalıcı ateş, kusma, ağrılı yutma, kalıcı
öksürük, kalıcı tıkanıklık ve baş ağrısı
gibi şikayetleriniz de varsa mutlaka
doktora başvurmalısınız. Soğuk algınlığı ise, gripten farklı olarak yüksek
ateşin olmadığı, hafif kırgınlık, burun
akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerle
kendini gösteren, halsizliğe yol açmayan, yatak istirahati gerektirmeyen
bir hastalıktır.”

GRİP NASIL GEÇER?

NE ZAMAN DOKTORA
GİTMELİ?
•
•
•
•
•
•

Nefes alma zorluğu,
Kalıcı ateş,
Kusma,
Ağrılı yutma,
Kalıcı öksürük,
Kalıcı tıkanıklık ve baş ağrısı.

HIZLA KURTULMAK İÇİN  
Gripten korunmak kadar hasta olduktan sonra en hızlı
şekilde atlatmak da önemli bir konu. Gribe yakalandıktan
sonra 6 basit uygulamayla hastalıktan en sağlıklı şekilde hızlıca
kurtulabilirsiniz.
1. Gribi hızlı atlatmak için tedavinizi aksatmayın.
2. İstirahat edin.
3. Yeterli sürelerde uyuyun.
4. Sıvı tüketimini azaltmayın.
5. İyi beslenmeye özen gösterin.
6. Ellerinizi sık sık dezenfekte edin.

GRİBİN 6 BELİRTİSİ
1. 39°C ve üstü yüksek ateş,
2. Yorgunluk ve halsizlik,
3. Baş ağrısı,
4. Vücutta genel ağrı ve sancı,
5 Kuru ve ağrılı öksürük,
6. Burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı.

SAĞLIK

Grip için tek bir tedavi yöntemi
olmamasına karşın semptomları azaltabilen pek çok yöntem önerilebileceğini belirten Mahir Kotuk, “Günümüzde grip tedavisi için oldukça etkili bir
kaç anti-viral ilaç mevcut. Bunların
sadece doktor önerisi ile kullanılması
gerekir” uyarısında bulunuyor.
Bazı reçeteli ilaçlar grip belirtileri ilk ortaya çıktığı zaman alındığında hastalık süresini kısaltabileceğine
dikkat çeken Kotuk, özellikle ilk 48
saat içerisinde alındığında bu ilaçların
hastalığın ilerlemesini engellediklerini de vurguluyor.  Kotuk, “Soğuk
algınlığı ve grip ilaçları ateş, ağrı,
burun tıkanıklığı, öksürüğü azaltma

gibi konularda yardım edebilir, gribi
tamamen tedavi etmez. Bu süreci
daha rahat atlatmanıza yardımcı
olabilirler” diye konuşuyor.  Tuzlu
burun spreylerinin de açık solunum
yollarına yardımcı olduğunu söyleyen
Mahir Kotuk, şu bilgileri veriyor:
“Öksürük preparatları, su ve
meyve suları ile birlikte, öksürük
yatıştırmaya yardımcı olabilir. 4 yaş
altındaki çocuklarda mecbur kalmadıkça öksürük ve soğuk algınlığı
ilaçları kullanılmamalı,  6 yaş üzeri
çocuklarda semptomları hafifletmek
için hekiminizin önerdiği ilaçları
kullanabilirsiniz.”
Gribal enfeksiyon durumlarında vücudunuzdan su kaybını önlemek
için bol bol sıvı tüketmeniz burun
mukozanızı rahatlatıyor. Kahve, çay,
kola gibi kafein içeren içecekleri sınırlamanız da öneriliyor. Antibiyotikler
grip ya da soğuk algınlığı tedavisine
yardımcı olmaz, bakterileri öldürür  
ancak grip veya soğuk algınlığına
neden olan virüsler üzerinde herhangi
bir etkisi yoktur. Grip bağışıklık
sisteminizi zayıflatabilir ve bakteriyel
enfeksiyonlar için kapıyı açabilir. Bu
nedenle gribiniz giderek kötüleşiyorsa
hekime başvurun çünkü bakteriyel
bir enfeksiyon geçiriyor olabilirsiniz.
Böyle bir durumda antibiyotik tedavisi olmanız gerekebilir.
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DOSTLARIMIZ

Bir kap su hayat kurtarır
Tıpkı insanlar gibi hayvanlar da kışın karların
Soğuk kış günlerinin UMUT EFE
içinde oynamayı sever. Karnı tok ve sağlıklı dostlahayatı zorlaştırdığı
rımız, tüylerini parlatmak parazitleri dökmek için
Karlı kış günleri kapımıza dayandı… Trafik
bugünlerde, kar ve
oynayarak keyifli bir tablo sergilerler… Köpekler sokeşmekeşi, işe gitme telaşı, soğuk havalar ve hastağukta 17 saat kediler ise 6 saat aç kalırlarsa donarak
soğuk nedeniyle ölüm lıklarla birlikte özellikle metropellerde kış aylarının
ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar… Bu soğuk kış
her günü ayrı bir mücadeleye sahne oluyor. Ancak bu
kalım mücadelesi
soğuk havalarla mücadele etmek zorunda kalan sade- günlerinde sokakta yaşayan dostlarımıza yardımcı olaveren sokaktaki
bilmek için ise yemeklerden sonra artan, hatta masa
ce insanlar değil… Yaşamlarını sokaklarda sürdüren
dostlarımız, bizden
üstünde kalan ekmek kırıntılarını, misafir sonrası arta
pek çok hayvan dostumuz için kış ayları demek adeta
kalan kurabiyeleri, pencere önüne koyarak başlayabiölüm kalım mücadelesi demek… Sokakta pek çok
yardım bekliyor…
lirsiniz… Bu özellikle yiyecek arayışında olan serçe ve
kötü muameleye ve şiddete maruz kalan dostlarımız
Sofrada arta kalan
için havanın 10 derecenin altına düşmesiyle birlikte en kumrular için büyük bir kolaylık olacaktır…
ekmek, bir kap su,
zor dönemler başlıyor… Çünkü bu derecenin altındaki
SU KABI YERLEŞTİRİN
balkonda yapacağınız sıcaklıklarda minik dostlarımız vücut ısılarını koruKedi, köpek ve kuşların güzel havalarda su kaymak ve yemek bulmak için her zamankinden fazla
küçük bir kulübe
nağı olarak kullandığı küçük birikintiler kış aylarında
enerji harcamak zorunda… Ve sokaklarda yaşayan
bugünlerde hayat
donduğundan su bulmaları zorlaşır. Büyük bir pet şişeyi
dostlarımız için atılacak küçücük bir adım bile hayatta
kurtarabilir...
yarıya keserek iş görecek bir su kabı yapabilirsiniz…
kalmaları için yeterli olabilir…
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Burada kaba sıcak su koyarak daha uzun
süre içilebilir halde kalmasını sağlayabilir,
minik dostlarımızı susuz kalmaktan kurtarabilirsiniz... Kalabalık şehirlerde yaşayanlar,
sokağınızdaki birkaç hayvan severle iş
birliği yaparak su kabının sürekli temiz ve
dolu kalmasını sağlayabilirsiniz. Yine plastik
büyükçe bir şişeyi ikiye keserek işlevsel
yemek kapları da yapılabilir… Evde artan
yemekleri çöpe atmaktansa ayrı bir poşette
biriktirerek, sokağın çöp tenekesinden uzak
ve arabaların park etmediği bir bölgesine
yerleştirebilirsiniz... Burada piyasada satışa
sunulan mamalar da büyük kolaylık sağlayacaktır… Eğer mama alamıyorsanız, bir
parça kemikle beraber pişireceğiniz makarna
ya da kırılan yumurtalardan yapacağınız
omlet, sokak hayvanlarına sandığınızdan çok
daha fazla yarar sağlar. Ancak bir noktaya
dikkat... Hayvanlara bozuk yemek vermemeye dikkat edin. Soğuk havalarda direnci
azalan hayvanlar için bir ishal vakası bile
ölümcül olabilir.

BALKONUNUZU PAYLAŞIN

l Kutulardan ev yapın, poşetlerle
saracağınız karton kutudan evlerin, yağmurdan
veya diğer hava olaylarından koruyacağını
unutmayın.
l Soğuk havalarda, soğuk suların kısa
sürede donma yapacağını unutmamalısınız.
Bu nedenle daha ılık veya sıcak olmasına özen
gösterebilirsiniz. Sık sık kontrol ederek, susuz
kalmalarını da önleyebilirsiniz.
l Suyuna vitamin damlatın. Veterinerler aracılığıyla hangi vitamini damlatmanız
gerektiğini öğrendikten sonra içeceği suya birkaç
damla damlatmanız, bağışıklık sisteminin kötü
etkilenmesini önleyecektir.
l Her öğün besleyin. Nasıl olsa bir
başkası da gelip besler diye düşünmek yerine,
imkanlarınız el verdiği sürece ve sık sık öğünlerle beslemeye çalışabilirsiniz. Çünkü öğün
kaçırdıklarında hayati tehlikeyi yaşayabilirler.
l Kuşları besleyin…Dışarıda kış
aylarında zor durumda kalacak olan hayvanlar
arasında kuşlar da bulunmaktadır. Uygun yerlere
ekmekleri asmak veya pet şişelerin içerisinde
buğdayları koymak da kurtarıcı bir yardım
olacaktır. Dilerseniz yüksek bir ağaç dalına,
dilerseniz de kuşların gelebileceği zeminlere
bunu yapabilirsiniz.
l Hasta hayvanları unutmayın.. Sokak
ortasında hasta bir vaziyette bulunan hayvanlara
sırtınızı dönüp gitmeyin. Hemen bir veterinerle
görüşün ve sağlığına kavuşmasını sağlayın.
Üstelik fiyat konusunda sizlere asla sorun

çıkarmayacaklardır, dilerseniz barınaklardan bu
konuda bilgi ve destek alabilirsiniz.
l Evinizin kapılarını açın… Eğer
durumunuz müsaitse, sokakta görüp de ihtiyacı
olan köpek veya kedileri sahiplenebilirsiniz.
Bu durumda sizin için de ne kadar iyi olacağını
görmenizi tavsiye ediyoruz.
l Kasapla iletişime geçin… Mahallenizde
kasaplar varsa günün sonunda atacakları parçaları alabilir ve sevimli hayvanları besleyebilirsiniz.
l Kaputu kontrol edin… Araçlara
bindiğinizde kaputlara birkaç parmak darbesiyle
vurduğunuzda, eğer ısınmak için girmiş olan
kediler varsa, hayatlarını kurtarabilirsiniz.
l Barınaklara destek olun…Maddi ve
manevi olarak desteğinizi esirgemediğinizde ve
ihtiyaçların karşılanmasına yardım ettiğinizde
çok daha fazla sevimli dostlarımızın faydalanmasını sağlayabilirsiniz.
l Barınakların telefonlarını kaydedin…
Daima yanınızda bulunacak şekilde barınakların
telefonlarını kaydetmeniz, ani durumlarda
irtibata geçmeniz için faydalı olacaktır.
l Yuva sahibi olmalarını talep edin…
Bu konuda bulunduğunuz bölgenin belediyesi ile
irtibata geçerek, belirli noktalara hayvan barınakları veya beslenmesi için kapların konmasını
sağlayın.
l Battaniyelerinizi paylaşın…Battaniyelerinizi veya eski kıyafetlerinizi atmak yerine
yuvaların içerisine yerleştirebilir ya da barınaklara bağış yapabilirsiniz.

DOSTLARIMIZ

Eğer oturduğunuz ev zemin katta
ise soğuk kış aylarında yardıma muhtaç dostlarımız için biraz paylaşımcı olabilirsiniz…
Zemin katta yer alan balkonda varsa bahçenizde sokağınızdaki hayvanlara ev ve kulübe
desteği vermeyi deneyebilirsiniz… Barınağı
balkon, bahçe ya da sokağın arabaların park
etmediği bir bölümüne yerleştirip, onlara
sıcak bir yuva sağlanabilir… Yalnız barınak
içine havlu, battaniye gibi şeyler koymayın.
Hayvanlar ısınsın diye iyi niyetle yerleştirdiğiniz kumaşlar kısa süre içerisinde ıslanarak
barınağı yaşanabilir bir yer olmaktan alıkoyar. Ayrıca sahiplenmek istiyorsanız da lütfen
hayvan satın almayın. Barınaklar ve sokak
hayvanlarının gönüllü olarak tedavisini yapıp
yuvalandıran veteriner klinikleri bakacağınız
ilk adres olsun. Bu veterinerlerden birine
buradan ulaşabilirsiniz.

KIŞ AYLARINDA YAPABİLECEKLERİNİZ
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SALT GALATA

Sanırım dünyanın en huzurlu mekanı… Eski Osmanlı Bankası binası bugün müze,
sergi ve  konferans salonu, kütüphane ve kafe olarak hizmet veriyor. Burada gün boyu vakit
geçirebilirsiniz. Kâr amacı gütmeyen SALT’ta sergiler, konuşmalar, söyleşiler, konferanslar, film
gösterimleri, performans ve atölyeler düzenleniyor. Kapsamlı bir kütüphaneye sahip olan SALT’ta
arşivi birlikte sunan SALT Araştırma ile Osmanlı Müzesi bulunuyor. SALT, koleksiyon ve arşivlerin
ortak kullanımını öngören Avrupa Müzeler Konfederasyonu L’Internationale üyesi. Karaköy’ün
göbeğinde yaşanan bu mutluluk, kahve içmesek de olur dedirtiyor ama neyse ki kahveleri de
mevcut. Robinson Crusoe 389’un bulunduğu katta yer alan mini kahveci ve tabii bir üst kattaki
Neolokal’in gücüyle muazzam bir yer oluyor burası. Manzaralar da bonusu.

LEZZET

Bir kitap bir kahve...
Adeta modern
zamanın
kıraathaneleri olan
kitap kafeler, bir
fincan kahve ve
bir kitap konsepti
ile büyükşehirlerin
yorgunluğuna adeta
ilaç gibi geliyor. Bu
derlememiz huzuru
kitap ve kahvede
bulanlar için…

44 l İSMMMO YAŞAM

UMUT EFE
Bir fincan kahve ve sizi hayalden hayale
sürükleyip, zamandan koparacak bir kitabınız varsa
elinizde, huzur kendiliğinden gelir… Ve öyle mekanlar
vardır ki,  bu hareketli ve stresli hayatın debdebesinden
sıkıldığınız, durmak istediğiniz anlarda, sizi bir anda
içine çeker, bir fincan kahve sıcaklığı ile en sevdiğiniz
roman kahramanını ikram eder, adeta bir dost omzuna
başınızı yaslamış gibi huzura dalarsınız… Kıraathane
kültürünün modern zamanlardaki yorumu olan kitap
kafeler, biraz kahve ve kitap kokusu, biraz insan ve
fısıltılı muhabbet isteyenlerin kaçamak noktaları… İstanbul’un kalabalık ilçelerinden adeta huzura açılan bir
pencere misyonunu üstlenen bu mekanlar, Beyoğlu’nun

dönüşen çehresylei bir dönem yaşam savaşı verdikten
sonra, şimdi alternatif bölgelerin gelişmesi yeniden
canlandı…

ÖNCE RUHUNUZA HİTAP EDECEK
Kitap ve kahve tutkunlarına ev sahipliği yapan
kitap kafelerin en büyük cazibesi saatlerce kalsanız da
kimsenin gelip sizi rahatsız etmemesi… Kış aylarında
kitap okumak için kendinizi atacak bir çimen, yaslanacak bir ağaç bulamadığınızda imdadınıza yetişiyorlar bir
anda… Bir kısmı zengin kütüphanesiyle, bir kısmı kahvesiyle, rahat koltuklarıyla, bir kısmı karın doyurmalık
atıştırmalıklarıyla göz doldurup, ruhunuza ve midenize
hitap eden, şehrin dört bir tarafına yayılmış bu kafeleri
sizin için derledik…

MİNOA CAFE & BOOKSTORE
Eğer yolunuz, içine yaşayanın semt
dışarıdan bakanın ilçe diye tanımladığı Beşiktaş’a
düşerse, Akaretler’de içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir mekanla karşılaşacaksınız…
Küçük girişi ile izole bir bölge izlenimi verse de
içinde girdiğinizde koca bir edebiyat dünyasıyla
kucaklaşacaksınız… Mekanın içinden kitap
bulunmuyor, mekan adeta kitaplardan oluşuyor.
Kitaplarla dizayn edilen kocaman aydınlatması
mekana farklı bir hava katıyor…. Özellikle çizgi
roman severlerin bayılacağı bir yer. Çünkü mekanın alt katı neredeyse bu kitaplarla dolu. Mekana
girdiğinizde biraz kahve içeyim, biraz tatlılarından tadayım, kitaplarına göz atayım, yeni ne
okuyabilirim, konusunda uzman çalışanlarından
yardım isteyeyim, altta mahzen tadındaki
kitaplıklarını gezeyim derken, bir günün nasıl
geçtiğini anlayamayacaksınız…

FAHRİYE CAFE

NAİL KİTABEVİ
İstanbul’un
en eski semtlerinden Kuzguncuk’ta
gerçek bir kütüphane havası estiren ama sizi
kahvenizden de mahrum etmeyen bir mekan…
Nail Kitabevi... Kuzguncuk’ta eski İstanbul’un
izlerini taşıyan şahane bir binada olmasından da
kaynaklı olabilir tabii ama Nail Kitabevi gerçekten çok iyi. Giriş katından kahvenizi alın ve üst
kata doğru süzülün. Her yer kitap ve istediğiniz
gibi okuyabiliyorsunuz. Başınızda bekleyen bir
çalışan da yok hem. Geniş, uzun masası da var,
ofis olarak da kullanabilirsiniz bazı günler. Fakat
mekanda, ders çalışanların, iş yetiştirenlerin ya
da kitap okuyanların “Kendi aranızda konuşmak
yasaktır” gibi bir uyarı işareti var gibi adeta…  
Mutlak sessizliğin olması gereken alanlar hariç,
kitap olan her yerde sanki sessiz durulması
gerekiyormuş hassasiyeti çok ileri düzeyde…

AKADEMİ 1971
FİL
Arka mahalle olarak tabir edilen
bölgelerin bir anda eğlence ve kültürün merkezi
haline dönüşümünün en güzel örneği bugünlerde
Karaköy… Karaköy’ün en gözde mekanlarından biri ise FİL… Mekan, Türkiye’de parmakla
gösterilen genç sanatçı ve fotoğrafçı Cemre Yeşil
ve onun kardeşi Faik Ali Yeşil’in…Yaratıcıları
FİL’i, fotoğraf kitaplarına, kahvelere ve atölyelere adanmış bir mekan olarak tanımlıyor… Aynı
zamanda FİL’in çok güzel kahveleri, çok lezzetli
kek ve sandviçleri var… Fotoğraf kitaplarının,
sanat kitaplarının, bağımsız yayınlarının, çocuk
kitaplarının yer aldığı alternatif bir mekan. Kafe
de desek kitapçı da desek yanlış olacak. Çünkü
burası aynı zamanda atölyelerin olacağı, söyleşilerin, kitap tanıtım partilerinin, sanatçı konuşmalarının gerçekleştirileceği bir etkinlik mekanı…
Mekan su yeşili renkleriyle, kütüphanesiyle,
rahat koltuk ve yastıklarıyla kısacası her şeyiyle
iç açan bir mekan.

Akademi 1971 de mahallenin yine çok
sahiplendiği, ödevler ve sınavlar söz konusuysa
mahallelinin mekana kapandığı, atölye çalışmalarına, film gösterimlerine,
imza günlerine gittiği bir
mekan. İçeri girer girmez
burada olan herkesin kitaplara, tezlere, ödevlere
ve çalışmalara kapanmış
durumda olduğunu ilk
anda fark ediyorsunuz...
Burası bir kütüphane
değil belki ama kütüphane kadar işlevsel. Hem
çalışmalarınızı yapabilir hem de bir şeyler yiyip
içebilirsiniz bu mekanda… Başrolde kitap olunca okumayan ya da çalışmayan birini bulmak
zor. Haliyle -en önemlisi- mekana bir sessizlik
hakim. Okuma esnasında sizi bölecek olan “Nerede yesem?” derdi de yok hem. Buranın tabak
dolusu makarnalarından, salatalarından, tost ve
sandviçlerinden faydalanabilirsiniz.

LEZZET

Şimdi de boğazın diğer yakasında
Moda’dayız. Bu kadim semtte adını ünlü bir Türk
filminden alan Fahriye Cafe kütüphanesiyle fark
yaratıyor… Moda’da bu denli huzurlu, bu denli
kitap okumaya elverişli bir mekan bulmak biraz
zor. Son dönemlerin yine yükselen semtlerinden
Moda’da artık her yer kıpır kıpır, hareketli…
Fahriye’de ise durum bambaşka…  Gömülebileceğiniz rahat koltukları sizi evinizde hissettiriyor.
Grup çalışmaları için uzun ahşap masaları da

var. Tam öğrenciler ve freelance çalışanlar için
düşünülmüş. Mekanın adının nereden geldiğini
içeri girer girmez anlıyorsunuz… Müjde Ar’ın
harikalar yarattığı filmi Fahriye Abla filminin
afişi hemen dikkatinizi çekecek. Sadece kitap
okumaya gelmiyoruz tabii. Portakallı yaban mersinli kek, cevizli tarçınlı kek, tart ya da çikolatalı
ıslak kek de arada çatalla tırtıklayabileceğimiz
tatlılardan. Ev yapımı limonata ve reyhan şerbeti
de sizi serinletecek içeceklerden…
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Evlerimize sakinlik ve
huzur hakim olacak

Yaşam alanlarımız olan hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz evlerimizin dekorasyon
modası yeni yılla birlikte değişim yaşıyor. ‘Sakinlik ve huzur’un hakim olacağı 2018 yılı
dekorasyon trendlerinde toprak tonları ve kızıl mat renkli eşyalar moda olacak... Yeni
dekorasyon trendlerini evinize taşımak için neler yapabilirsiniz?....

EVİM EVİM

ELA DEMİRCİLER
Yeni yıla ev dekorasyonunu değiştirerek
başlamak da mümkün. Her yılın kendine özgü
trendleri var.  2018’de öne çıkanlar ‘sakinlik ve
huzur’  temasını taşıyor. Atlantik mavisi, nane
yeşilleri, beyaz, pembe tonları, sarılar, siyah, bakır ve pirinç renklerinin tonları bu yıl evlerimize
hakim olurken, toprak tonları ve kızıl renk mat
eşyalar da çok moda olacak...
‘Kafa dinleme’ alanı olarak tasarlanan
salonlarda kahve renk tonları sessizliği, doğallığı
ve göz yormayan detayları da beraberinde
getiriyor. Ana tema ‘sakinlik ve huzur’dan yola
çıkarak oluşturulacak dekorasyon fikirlerinde
sakinlik ve huzur veren renklerle bunları
tamamlayan detayların kullanılması öneriliyor...

DOĞAL DOKUNUŞLAR
Bu yıl dekorasyonlarda doğallık ön
planda olacak. Bu kapsamda doğal ve cilasız
mobilyalar, ham boyasız lakeden uzak ahşap
aksesuarlar, doğal halleri ile dekorasyonda
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sıkça yerlerini alacak. Ağaç köklerinden oluşan
sehpalar, sıcak ev ortamları için çakıl taşları gibi
detaylar evlerimizde yerini alacak....  Bu yıl
dekorasyonlarda halat ipler ve demir borularla kombinlenmiş birçok mobilya aksesuarı
sıkça görülecek. Country tarzı evlerde doğallık
ambiyansı için mobilya aksesuarlarında kütükler
en çok tercih edilen aksesuar olarak karşımıza
çıkacak detay olacak.

KADİFE YILI
Tarihler boyunca dekorasyonun ana
unsurlarından biri olmayı başarabilen kadife, bu

yıl da ev dekorasyonlarının öne çıkan en önemli
unsurlarından biri olacak. 2018 trendlerine göre
döşenen evlerin baş köşesinde kadife kumaşlar
yerini alacak. Kadifenin yumuşak ve parlak
etkisi sıcaklık ve rahatlık hissini verirken görsel
olarak da tarihler boyunca ihtişamın simgesi
olmuştu. Perdelerden döşemeliklere kadar
kadifeyi kullanmaya alışkınız fakat bu yıl kadife
giydirilmiş duvarları da sıkça göreceğiz... Sofraları yerlere kadar kaplayan şık kadife masa
örtüleri davetlerde tercih edilecek.
Yeşil bu yılın en vazgeçilmez rengi
olacak. Bu yıl ev dekorasyonlarında favori olan
diğer renkler ise, çivit mavisi, limon sarısı ve
menekşe moru... Yeşil aynı zamanda doğaya
dönüşün bir temsili olarak mekanların genel dekorasyonunda da sıkça görülecek. Ev aksesuarlarında özellikle vazolarda yeşilin harmanlandığı
büyük dal yapraklar, yaprak desenli yastıklar,  
çerçeveler, tabaklar bu desenlerle süslenecek.
Dekorasyonda yeşilin kullanıldığına, siyah,
beyaz ve hasırlarla birlikte kombinlendiğine
sıkça şahit olacağız.

TEMİZLİK, FERAHLIK
Evin en çok kullanılan alanlarından
biri olan mutfaklarda da ‘sakinlik ve
huzur’ temasının hakim olması bekleniyor. Kadınların gün içerinde sık kullandıkları mutfağın onlara ferahlık ve huzur
vermesi bu yıl daha da önemseniyor.  
Mutfaklar yeni yılın trend dekorasyon
renkleri ile temiz, ferah ve huzur dolu,
keyifle vakit geçirilen bir mekan olarak
öne çıkacak. Geçmişte mutfak eşyalarının
sıkça duvarlara asıldığı trendler hakim
olurken bu yıl mutfak eşyaları dolaplara
ya da çekmecelere girecek. Böylece
daha sakin bir ortam oluşturulabilecek.
Gereksiz detayların da ortadan kaldırıldığı dekorasyon trendinde göz yormayan
detaylara yer verilebilecek...
Country ya da modern mutfak dolaplarıyla
da pastel kahve tonlarına uyum sağlayacak
modeller tercih edilecek. Bu yılın dekorasyon
trendlerinde kahve ve koyu lacivert renklerinin
en yoğun olarak kullanılacağı alan olan yatak
odaları uykuyu kaliteli hale getirecek. Burada
da sakinlik ve huzur temaları hakimiyetlerini
koruyacak.

ÇOCUK ODALARI
Çocuk odası dekorasyonunda da bu
yıl sakinlik, dinginlik öne çıkıyor. Renklerin çocuk
psikolojisi üzerindeki etkisi düşünülerek çocuğunuzun psikolojisini rahatlatacak, onu yatıştıracak
renkler seçmeniz öneriliyor...  Sakinlik ve huzur

erkek çocuğunuzun odasında mavi,  beyaz,
kırmızı, yeşil gibi renklere yönelmelisiniz... Çocuk
odasında sakinliği odada kullanılan detayları
azaltarak da sağlayabilirsiniz. Oyuncakları kutulara, çekmecelere ya da dolaplara yerleştirmek,
duvarlara olabildiğince az tablo ya da fotoğraf
asmak sakinliği yakalamanızı sağlayacaktır.

BAKIR VE PİRİNÇ YILI

mekanlarda hafif bir parıltı yaratmak isteyenler
için bu yıl pirinç ve bakır detaylar favori olacak.
Sofistik ve modern tarzı bir arada yansıtmak
isteyenler için pirinç kaplı eşyalar bu yılın favori
ürünleri arasında başı çekiyor... Bunun yanı sıra
bu yıl ev dekorasyonlarımızda kadife kumaş
kaplı koltuklara bakır renkli detaylar göz alıcı
şekilde eşlik edecek.

Ev dekorasyonunun en önemli unsurlarından biri de aksesuarlar oluyor. Evlere kişilik
katmada en önemli araç olan aksesuarlar da
ayrıntılardaki küçük değişikliklerle mekanlarda
büyük farklılıklar yaratılmasını sağlayabiliyor.
Doğadan ilham alan tasarımların hakim olduğu

EVİM EVİM

veren renklerin ise genellikle açık tonlar olduğu
gerçeğine odaklanarak özellikle mavi ve pembe
gibi insan üzerinde rahatlatıcı etkisi olanların seçilebileceğine dikkat çekiliyor. Çocuğunuzun odasını onun zevklerini ve cinsiyetini dikkate alarak
dekore etmelisiniz. Eğer kız çocuğa sahipseniz
pembe, sarı, krem, mor gibi renklere yönelirken,
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Komşuda kayak keyfi!
AYŞEGÜL EMİR
Kış tatili denince ilk akla kayak gelir....Ama biraz pahalı bir spor
olan kayağa herkesin de bütçesi yetmez. Hem uygun fiyatlı hem de
güzel kayak pisti nerede bulunur? Bu sorunun cevabını araştırırken
hemen yanı başımızdaki komşumuz Bulgaristan’la tanışıyorum. Sömestr
tatilini yurtiçinde harcamak yerine hem bir ülke görmek hem de kış

sporlarının keyfini çıkarmak... Şahane bir fikir. Schengen vizesi almak
zorunda olmak en büyük eksisi ama fiyatları görünce bu zahmete
katlanmaya değer diye düşünüyorum.
Komşuda ilk aklımıza gelen şehirler Sofya, Varna, Vidin ve Filibe
oluyor. Ama kışın en gözde yerleri Bansko, Borovets, Pamporovo, Chepelare..  Bu merkezler dünyanın her yerinden kayak severlerin gözdesi.
İstanbul-Sofya hattında THY’nin 18 seferi var. Kışın bu seferler

GEZİ-DÜNYA

Sofya
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Bonsko

artıyor. İstanbul-Sofya arası 1 saat 10 dakika.
Kayak için yanıp tutuşsam da ilk günümü hazır
gelmişken göreyim deyip Sofya’ya ayırıyorum.
Planlı yerleşimi ve yeşillikleriyle ayrı bir havası
var. Klasik eski komünist ülkelerdeki yekpara
devasa binalar biraz çirkinleştirse de beklediğimden güzel çıkıyor. Zaten Sofya, Balkanların

Paris’i olarak anılır. Burası 500 yıla yakın
Osmanlı yönetiminde kalmış. Yeşil parkları
dikkat çekiyor. İlk olarak en önemli meydanlarından birinde bulunan Aleksander Nevski
Katedrali’ne gidiyoruz. Kubbesi altından.
Bulgar Ortodoks katedrali. Parıltısıyla göz alıcı.
Piramid şeklindeki üçgen yapısıyla hayranlık

Komşu ülke Bulgaristan,
doğal güzellikleri
yanında kayak
severlerin de gözdesi.
Hem uygun fiyatlı
hem de güzel kayak
merkezleriyle dünyanın
her yerinden olduğu
gibi Türkiye’den de
pek çok turisti çekiyor.
Bansko, Pamporovo
ve Borovets, doğası,
manzarası, her seviyeye
hitap eden pistleriyle
size unutamayacağınız
bir kayak tatili sunuyor.
uyandırıcı...
Meclis, başbakanlık binası, Sofya Üniversitesi ve Milli Kütüphane de görmeye değer.
Şehrin merkezi iki taraftan Arslanlı ve Kartal
Köprüleri arasında kalıyor. Şehir, İskır Nehri
üzerine ve Vitoşa Dağı eteklerine kurulmuş.
Vitoşa Dağı’nı şehrin her yerinden görebili-
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yorsunuz. En güzeli de Sofya, İstanbul’da
özlemini çokça çektiğimiz yeşilin her tonunu
sunuyor size. Doğasıyla da ziyaretçilerini
büyülüyor. Osmanlı yapılarını da az da olsa
görmek mümkün. Banyabaşı Camii bunlardan biri. 1566 yılında yapılan cami Mimar
Sinan’ın eseri. 1.8 milyon kişinin yaşadığı
Sofya’da, merkeze doğru insan kalabalığının
yoğunlaştığına tanık oluyoruz. Komünizmin
etkilerini silmiş gibi duran ülkede, kadınlar ve
erkekler adeta şıklık yarışında. Son modayı
takip etmeye çalışan kadınlara, geniş omuzlu
yapılı erkekler eşlik ediyor. Bir günlük hızlı
Sofya turunun ardından ver elini Bansko.

GEZİ-DÜNYA

PİRİN DAĞI ETEKLERİNDE

Pamporovo
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Sofya’dan 150 kilometre uzaklıkta
olan ve 2.5 saat yolculukla gidilebilen
Bansko’dayız. 990-2.600 metre arasında 15
kayak pisti var. Bansko küçük bir kasaba.
Tarihi Ortaçağa dayanan eski bir köy aslında.
Ama artık kayak turnuvalarına bile evsahipliği yapıyor. Bulgaristan’da en çok kar alan
ve karın en çok kaldığı merkezmiş. Her şey
kayak turizmine odaklı. Devamlı yaşamak
sıkıcı olabilir gibi geldi ama sunduğu kayak
fırsatı harika. Kasabanın ortasında Gondola
yani teleferik istasyonu var. Sekiz kişilik
kabinlerle kayak yapılacak dağa tırmanılıyor.
Pirin Dağı eteklerinde şahane bir merkez bizi
karşılıyor. Pirin Dağı’nın doruklarından dönüp
kasabaya bakmak paha biçilemez. Doğa
bütün zarafetini önünüze seriyor. Teleferiğin
farklı duraklarında farklı pistler var. Kayak
bilmeyenler için eğitmenler de bulunuyor.
Yemek ve içmek için kafeler de var. Malzemenizle gelmediyseniz kiralayabileceğiniz
yerler de bulunuyor. Banderishka, en zirvede
Tomba denilen en zor pisti barındırıyor. Biz
merkezde kolay pistleri deniyoruz. Yabancı
bir ülkede bacak kırma tehlikesini çok da
göze alamıyoruz. Bankso’nun en iyi yanlarından biri farklı zorluk derecelerindeki pek çok
pisti barındırması. Burada mavi pistler kolay,
kırmızı orta ve siyah zor pisti gösteriyor.

Borovets

TÜRKİYE’YE ÇOK YAKIN

olur ne olmaz deyip geceyi pas geçiyoruz.
Kayak okulları ve teleferiği de var.
Teleferikten izlediğimiz manzara en az
kayak kadar bize zevk veriyor. Bansko daha
kalabalık ve turistik eğlencesi daha fazla.
Pamporovo daha sakin bir kayak kasabası. 10
binin üzerinde yatak kapasiteli 80 otele sahip.
Ucuz olduğu için Bulgarlar da kayak tatilinde
burayı tercih ediyormuş. Otellerin iyi restoran
ve barları da bulunuyor. En önemlisi de her
yerde fiyatların çok uygun olması...

ÇAM ORMANLARIYLA ÇEVRİLİ
Komşudaki diğer ünlü kayak merkezi
ise Borovets. Sofya’ya 72 kilometre uzaklıkta.
Bulgaristan ve Balkanların ilk kayak merkezi
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Bulgaristan’da kayak
turumuz devam ediyor. Bu kez
istikamet Pamporovo. Rodopların eteklerinde. Sofya’ya
240 kilometre uzaklıkta. Aynı
zamanda ülkedeki Türkiye’ye
en yakın kayak merkezi. Türkiye’den araçla
gidilebilecek mesafede olması ülkemizdeki
popülaritesini artırıyor. 18 pisti var ve bu
pistler daha çok başlangıç seviyesinde kayanlara uygun. Ama her zorluk derecesinde pisti
sunuyor.
Pistleri, Snejanka Zirvesi’nin etrafında
konumlanıyor. Alp disiplini, kayaklı koşu pisti,
snowboard pisti, kızakla kayma alanları bulunuyor. Toplam pist uzunluğu 37 kilometre. Yine
daha çok kolay pistler olsa da her seviyeye
hitap eden pistler sunuyor. Kayak pistlerinin
adları Studenets, Snejanka, Yazovira, Malina,
Yazovira2 ve Snejanka2. Gece kayak keyfi
yaşamak isteyenler de unutulmamış. Biz ne

olduğunu öğreniyoruz. Çam ormanlarıyla
çevrelenmiş doğa harikası bir kasaba. Burada
yağan kar diğer bölgelere göre daha yumuşak
oluyor. Sezon Aralık ayı ortasında başlıyor. Kayak pistlerinin toplam uzunluğu 58 kilometre.
Her seviyede kayakçı için pistleri bulunuyor.
Bunlar Sitnyakovo-Martinovi Baraki, Markudjik
ve Yastrebets olmak üzere üç bölgeye dağılmış.
Borovets, Rila Dağı’nın kuzey yamaçlarında,
Musala tepesinin tam dibinde yer alıyor. Teleferik tesisleri her yıl yenileniyor. Büyük alanı
kaplayan suni kar sistemiyle de her zaman
övünüyorlar. Gece kayak keyfi için aydınlatması da mevcut. 200 metre uzunluğundaki
yeni bir yürüyen merdiven, 2007 yılından beri
faaliyette. Avrupa’nın en uzun tesislerinden biri
ve kayakçıların ‘Markudjik’ kayak bölgesinden
teleferiğin üst istasyonuna taşınmasını sağlıyor.
Bulgaristan’ın üç ünlü kayak merkezini
deneyimleyerek güzel bir kayak tatilini sona
erdiriyoruz. Güzel anılar eşliğinde geri dönüş
vakti gelip çatıyor...
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İstanbul’un en
tarihi semtlerinden biri
olan Kadıköy, şarkılara,
şiirlere konu olan bir ilçe...
Kültür-sanat yaşamının da
en önemli merkezlerinden
biri.  Bağdat Caddesi’nden
Moda’ya kadar birbirinden
keyifli semtleri ile öne
çıkan ilçe, İstanbul’un en
yaşanılası bölgelerinden biri
olarak da anılıyor....

En yaşanılası ilçe: Kadıköy
GEZİ-İSTANBUL

ELA GÖKMEN
“İstanbul’u sevmezse gönül, aşkı ne anlar?” diye soran Behçet
Kemal Çağlar’ın o sorusunu sesiyle ölümsüz kılan ise Münir Nurettin
Selçuk oluyor...
Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de kıştan
Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan
Ah Kalamış’tan
Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan
Ah Kalamış’tan.....
Zamansızlığa uzanan böyle unutulmaz bir şarkıyı yazdıran
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ilhamın kaynağı ise Kadıköy’ün en eski ve en sevilen semti Kalamış’tır.
Huzurun her dem aranır olduğunu düşündüren ve bulunacağı adresi
veren o şarkıyı haklı çıkarırcasına, takvimlerin gösterdiği tarihler değişse
de Kalamış’taki huzur hiç değişmez...
Kadıköy, geçmişte nezihliği, güzelliği ile bilinirmiş, şehzadelerin
Topkapı Sarayı dışında yaşadığı ilk yer olarak da anılıyor... Günümüze
ulaşamayan Kurbağalıdere Köşkü, Şehzade Abdülaziz ve Murat’a
ev sahipliği yapmış yıllarca; devlet adamları, paşalar, sarayda görev
yapanlar yerleşmek için hep Kadıköy’ü seçmişler. Özellikle 2. Abdülhamid devrinde paşaların gözdesiymiş... Münir Nurettin’in adını taşıyan bir
cadde var bugün Kalamış’ta ve üzerinde sporla arkadaşlığın birleştiği,
ter atarken eğlenilen Kalamış Parkı... İçinde iki de heykel var. Biri Fazıl
Hüsnü Dağlarca’ya diğeri de Kaplumbağa Terbiyecisi tablosuyla tanınan
Osman Hamdi Bey’e ait...

Yunanca’dan gelen Kalamış’ın anlamı ise kamışlık... Kalamış Marina, İstanbul’daki en büyük marina olma özelliğine sahip.
Marina’nın tam karşısındaki  19. yüzyıldan kalma Ayios Ioannis
Hrisostomos Kilisesi semtin en işlek noktasında yer alıyor. Altın Ağızlı
Yuhanna anlamını taşıyan kilise adını 344 yılında Antakya’da doğan
ve Bizans imparatoru tarafından zorla Fener patriği yapılan Yuhanna’dan almış...  Bugünkü Fenerbahçe semtiyse geçmişin Kalamış’ının
bir parçası, 16. yüzyılda yapılan deniz feneri ile ‘bahçe-i fener’ yani
fenerin bahçesi olarak anılmaya başlanmış. Zamanla ayrı bir semt
haline dönüşmüş...

Bağdat Caddesi

Haydarpaşa Garı

EN SEVİLEN SEMTLER
Bağdat Caddesi, Moda, Fenerbahçe, Suadiye... İstanbul’un en
sevilen ve en çok yaşanılmak istenen semtleri... İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Kadıköy, İstanbul’da yaşanılması
istenilen ilçelerin arasında başı çekiyordu... Gezilip görülecek yerlerinin bolluğu, eğlence mekanları ve kültür-sanat ajandasının yoğunluğu insanları cezbeden özelliklerinden bazıları... Üstelik Kadıköy,
İstanbul’un en merkezi semtlerinden biri...
İstanbul fethedilmeden Kalkedonya adıyla anılan ilçe,
İstanbul’un fethinden sonra yönetimi İstanbul kadısına verilmiş ve
Kadıköy olarak anılmaya başlanmıştır. Merkezi konumu deniz, kara
ve hava ulaşımının kolaylığı, parkları, restoranları ve otelleri ile yerli
ve yabancı turistlerin mutlaka gezip görmek istedikleri ilçelerden biri
olarak öne çıkıyor.

TÜRK FİLMLERİNİN MEKANI

Bahariye Caddesi

BULUŞMA NOKTASI
Kadıköy’ün simgelerinden biri de Bahariye Caddesi’nin girişinde bulunan Boğa Heykeli oluyor, heykel Kadıköy’e gelenlerin buluşma
noktalarından biri olarak da biliniyor. Boğa Heykeli’ni Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki dostluğun sembolü olarak, Almanya
Kralı II. Wilhelm Osmanlı İmparatorluğu’na hediye etmiştir...

Kalamış Marina

GEZİ-İSTANBUL

Beşiktaş’tan vapura binerek Kadıköy’e geçenleri tarihi güzellikleri ile karşılayan ilk bina Haydarpaşa Garı oluyor. Türk filmlerinin
vazgeçilmez figürü olan tarihi Haydarpaşa Garı oluyor. Günümüzde müze yapılmasına karar verilen bina, geçmişte Anadolu’dan
İstanbul’a gelenleri karşılayan yapı olarak eski Türk filmlerinde boy
göstermesiyle ünlüydü. Haydarpaşa Garı,1906-1908 yılları arasında
Alman mimarlar  Otto Ritter ve Helmuth Cuno tarafından Bağdat ve
Hicaz Demiryolu hatlarının da başlangıç noktası olarak hizmet vermek
üzere inşa edildi. Haydarpaşa Garı’na adını veren ise III. Selim’in
paşalarından biri olan Haydar Paşa’dır.
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Moda Çay Bahçesi

Kültür-sanat yaşamının öne çıktığı Kadıköy’ün sembol binalarından biri de 1924 yılında Süreyya İlmen tarafından inşa edilen
opera binası oluyor. Opera, bale ve müzik gösterileri yapılması
amacıyla tasarlanan bina, yıllarca yalnızca sinema salonu olarak
kullanıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından iki yıl süren çalışmalarla
aslına uygun olarak restore edilen yapı, 2007 yılından bu yana
Süreyya Operası olarak hizmet veriyor.

TARİHİ MODA ÇAY BAHÇESİ

ENTELEKTÜEL MEKANLAR
Kadıköy, entellektüel mekanları ile de İstanbul’un tercih edilen
ilçelerinden biri oluyor... Antikacılar Sokağı bunların en ünlülerinden....
Kadıköy Tellalzade sokakta antika ve ikinci el bir çok ürün bulmak mümkün... Sanata ve sanatçılara değer verilen bir ilçe olan Kadıköy’de bir sokak
sanatçılarına ayrılmış durumda... Bu sokağın adı Kadıköy Sanatçılar Sokağı.
Sokak sanatçılarının eserlerini özgürce sergileyebildikleri bu Avrupai tarz
sokakta gezerken evinizi süsleyebilecek güzel tablolardan satın alabilirsiniz.

İstanbul’un en ünlü semtlerinden biri olan Moda, Türkiye’nin
dünyaca tanınan sanatçılarından biri olan merhum Barış Manço
sayesinde daha da tanındı. Barış Manço, Moda 81300 adresi
bugün Barış Manço Müzesi’ne ev sahipliği yaparken, sanatçının
yaşadığı dönemde Manço Ailesi’nin aile konutu olarak kullanılıyordu.... Günümüzde Kadıköy’ü gezmeye gidenlerin mutlaka
uğraması gereken adresler arasında başı çekiyor.  Moda’ya gidip
de çay içmeden dönmek olur mu? Kadıköy’de geçirilen bir günün
tadını doyasıya çıkarabileceğiniz mekanlardan biri olan Moda Çay
Bahçesi manzarası ile huzur vahası niteliğinde... Muhteşem bir gün
batımı ve deniz manzarası eşliğinde çayınızı ve kahvenizi yudumlayabileceğiniz mekanın hemen yanında çocuklar için oyun parkı da
bulunuyor. Moda Deniz Kulübü’ne yakınlığı ile de biliniyor...

PARKLARI İLE ÜNLÜ
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Tellalzade sokağı

KÜLTÜR SANATIN MERKEZİ
İlçede sergilerden gösterilere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği
yapan ilçede çok sayıda kültür merkezi bulunuyor. Merhum sanatçı Barış
Manço’nun anısına 1998 yılında kurulan Barış Manço Kültür Merkezi de
bunlardan biri oluyor. Kurulduğu günden bugüne, profesyonel ve amatör
grup, kişi ve toplulukların değişmez adresi olarak çalışmalarına devam
eden merkez, tiyatrodan konserlere, söyleşilerden sergilere, atölyelerden
etkinliklere ve değişik alanlarda üretimlerle kültür-sanat alanında İstanbul’daki önemli adreslerden biri özelliğine sahip.
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Eskiden Moda-Pendik arasında vapur seferleri düzenlenirmiş
ve bu hat üzerinde birçok iskele bulunurmuş. Moda-Pendik sahil
hattının ilk durağı ise Moda İskelesiymiş... Tarihi Moda İskelesi ve
Kadıköy Vapur İskelesi Mimar Vedat Bey tarafından 1917 yılında
yapılırken, 2001 yılında restorasyon görmüş.
Kadıköy’ün gezilip görülecek yerleri arasında gösterilen
Moda sahili ve Yoğurtçu Parkı, özellikle hafta sonları İstanbul’dan
uzaklaşmadan deniz havası almak isteyenlere yürüyüş yapabilecekleri keyifli bir ortam sunuyor. Kadıköy Özgürlük Parkı da
İstanbul’un en çok ziyaret edilen parkları arasında başı çekiyor...

EĞLENCENİN MERKEZİ
Beyoğlu’ndaki eğlence mekanlarının bir bir kapanması ve
Çiçek Pasajı da dahil olmak üzere Beyoğlu eğlencelerinin eski rengini kaybetmesi İstanbul’da yeni eğlence mekanlarının oluşmasını
sağladı. Bunlardan biri de Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi... Sanat
etkinliklerinden eğlence mekanlarına kadar yeni yüzü ile beğenilen bir bölge olmayı başarmış durumda. Kadıköy’de eğlencenin
kalbinin bu sokakta attığını söylemek hiç de yanlış olmaz...
Balıkçılar Çarşısı da Kadıköy’ün en hareketli ve canlı so-

ÇAĞDAŞ YAŞAMIN ÖNCÜSÜ OLDULAR

Kadıköy, çağdaş, demokrat,
firmaları bünyesinde
hoşgörülü ve aydın halkı, sinema,
barındırıyor. Özellikle
tiyatroları, üniversiteleri, kültür
kentsel dönüşümün
merkezleri, sivil toplum kuruluşen yoğun yaşandığı
ları ile çağdaş yaşamın öncüsü bir
ilçe olması nedeniyle
ilçe. İstanbul Serbest Muhasebeci
inşaat sektörü son
Mali Müşavirler Odası (İSMMMO)
yıllarda büyük bir
Kadıköy İlçe Temsilciliği’ne kayıtlı
önem kazanmış dutoplam 2736 meslek mensubu
rumda. Ayrıca Moda
bulunuyor; bunlardan bin 124
semtinin sokakları
Mustafa Gün
meslek mensubu bağımsız olarak
son zamanlarda hızla
çalışırken, bin 612 meslek mensubu bağımlı
sayısı artan birbirinden güzel, renkli kafe ve
olarak çalışıyor.  Kadıköy günümüzde ekonorestoranları ile Kadıköy’ü güzelleştirirken ilçe
mik faaliyetleri ve imar açısından İstanbul’un
ekonomisine katkıda bulunuyor.
en önemli ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Meslek hayatıma vergi denetimi
Üretim faaliyetleri daha sınırlı olmasına
yaparak başladığını, 2011 yılında kendi ofisimi
karşın ticaret ve hizmet sektörlerinde öncü
açarak bağımsız olarak çalışmaya devam

ettiğini belirten İSMMMO Kadıköy İlçe Temsilcisi
Mustafa Gün, “2011-2013 yıllarında İSMMMO
Bağımsız Denetim Komitesi’nde görev yaptım.
2012 yılında TÜRMOB Bağımsız Denetim
Eğitimleri projesinde yer alarak İstanbul ve
Anadolu’nun çeşitli illerinde eğitimler verdim.
2010 yılından bu yana İSMMMO eğitmeni olarak görev almaya devam etmekteyim. 2016
yılında da Kadıköy Temsilcisi olarak atandım”
diye konuşuyor.
Kadıköy’de yaşamanın bir ayrıcalık
olduğuna dikkat çeken Mustafa Gün, şunları
söylüyor: “Kadıköy yaşadığınız her alanda
hissettiren bir ilçedir. Ayrıca kozmopolit bir
yapıya sahiptir. Bu sebepten dolayı farklı
sektörlerden birçok firma ilçemizde faaliyet
göstermektedir.”

kaklarından biri olarak anılıyor... Bu sokakta her
istediğinizi bulabilirsiniz yan yana sıralanan balık,
kahvaltılık, turşu, fırın gibi dükkanların yanı sıra
birçok restaurant da bu bölgede bulunuyor. Kadıköy Barlar Sokağı da cuma ve cumartesi geceleri
oldukça hareketli... İstanbul’un pek çok semtinden
buraya eğlenmeye gelenlerin sayısı oldukça fazla.
Bir çok mekanın yan yana sıralandığı bu sokakta
her zevke uygun eğlence bulunuyor....

ALIŞVERİŞİN KALBİ

KİTAP KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR
Teknolojinin geliştiği günümüzde dijital mecra artık kağıt baskının tahtına oturmuş
durumda. Gazete, kitap, dergi gibi yayınlar artık sanal ortamda tüketicilere sunuluyor. Kağıt
kokusunu hissetmek isteyen bazı tüketiciler dışında kitap, dergi, gazete alanların sayısı
günümüzde giderek azalıyor. Ancak Kadıköy’de öyle bir mekan var ki kitap severlerin,
özellikle de eski kitapları biriktirmekten hoşlananların sık uğradıkları bir adres oluyor...
Akmar Pasajı, çok uzun yıllardan bu yana kitap severlerin uğrak adresi olarak hala popülerliğini koruyor... Eğer siz de eski basım kitaplardan birini arıyorsanız Kadıköy’ün en çok
bilinen yerlerinden biri olan Akmar Pasajı’nda aradığınız kitabı bulma şansınız çok yüksek...  
Kadıköy, Yazıcıoğlu Han ile teknolojiyi de evlerimize taşıyor. Teknolojinin kalbinin attığı bu
hanın bulunduğu sokakta yer alan dizi dizi teknoloji ürünleri satan mağazalar da öğrenci-çalışan tüm kesimlerin teknolojik ihtiyaçlarına cevap veriyor...

GEZİ-İSTANBUL

Türkiye’nin dünya alışveriş caddeleri listesine girmeyi başaran nadir caddelerinden biridir
Bağdat Caddesi.... Dünyanın önde gelen markalarının sıra sıra dizildiği bu caddedeki cafeler de
hem alışveriş hem de keyif yapma fırsatı sunuyor.
Kadıköy Bahariye Caddesi de Kadıköy’ün alışveriş
merkezi olan bir diğer caddesi olarak öne çıkıyor.
Burada herkese her keseye hitap eden birçok
markayı yan yana bulabiliyorsunuz. Özellikle
gündüz saatlerinde çok kalabalık olan Bahariye
Caddesi’nde, mağazaların yanı sıra oturup bir şeyler içebileceğiniz kafeler ve yemek yiyebileceğiniz
restoranlar da bulmak mümkün.
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İranlı Bob Dylan
Türkiye’de

New York Times’ın İran’ın Bob Dylan’ı olarak tanıttığı ve
Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mohsen Namjoo, 1
Şubat 2018’de Zorlu PSM’de sahne alacak. İran’daki gençliği dünyada
temsil eden vizyoner bir isim olan Namjoo klasik fars setarını, elektrik
gitar, Rock veblues vokal tekniklerini Avaz ile (Fars şarkı söyleme
tekniği) birleştiriyor. Acem-blues türünün kurucusu Mohsen Namjoo,
Rock ve cazı geleneksel İran müziği ile harmanladığı eşsiz bir müzik
türünün  yaratıcısı olarak konumlandırılıyor. Namjoo, 90’lı yılların
başında şarkı yazmaya başladı. 100’e yakın bestesi olan ve bunlardan
dokuz tanesini ilk albümü Toranj ile yayınlayan müzisyen, başarılı
bir şarkı sözü yazarı olmasına rağmen bu albümde daha çok Hafez,
Mevlana ve Sadi-i Şirazi’nin şiirlerinden yararlandı. Namjoo 2011’de
ABD’ye taşındıktan sonra, Amerika’nın en prestijli okullarında dersler
verirken ve tüm dünyada da biletleri günler öncesinden tükenen
konserlere imza atıyor…

K Ü LT Ü R S A N AT

Yerli dokunuş
Tüm dünyada bir
fenomen haline gelen yılların
eskitemediği, kült Broadway
müzikali Damdaki Kemancı  
(Fiddler on the Roof), yeni yılda
Zorlu PSM’de sanatseverlerle
buluşacak. ‘Sütçü Tevye’ öykülerinden uyarlanan, Broadway’de
en uzun süre sahnelenen 15
eserden biri olarak kayıtlara geçen Damdaki Kemancı müzikali,
2018’de Zorlu PSM prodüksiyonuyla Zorlu PSM sahnesine
çıkmaya hazırlanıyor. Broadway yapımı ile 10 dalda aday gösterildiği
Tony Ödülleri’nden 9’unu kazanmayı başaran müzikal, Türkiye’de ilk kez
Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 1969 yılında sahnelenmişti. Zorlu
PSM’de kalabalık bir oyuncu kadrosuyla Mehmet Ergen yönetmenliğinde
sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Damdaki Kemancı müzikalinin başrollerini ünlü oyuncu Binnur Kaya ve devlet tiyatrolarının başarılı sanatçısı
Mehmet Ali Kaptanlar paylaşıyor…Damdaki Kemancı, müziklerini Jerry
Bock’un bestelediği, şarkı sözlerini Sheldon Harnick’in yazdığı, konusu
1905 yılında Çarlık Rusyası’nda geçen ve ilk kez 1964 yılında Broadway’de
sergilenen müzikal sahne eseri… Müzikalin ilk sahnelemesi, 2, 3, 25 ve
26 Ocak 2018’de, Drama Sahnesi’nde gerçekleşecek.
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7 Kocalı Hürmüz’e
yeni yorum
Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil’in kaleme
aldığı, farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz’ün yedinci
kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatan
“7 Kocalı Hürmüz” müzikali, iddialı kadrosu ve usta tiyatrocu
Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınıyor. Oyun 21
Ocak tarihine kadar TİM Show Center’da sahnelenecek. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Müjdat Gezen’in üstlendiği “7 Kocalı
Hürmüz” müzikalinin oyuncu kadrosunda;  Müjdat Gezen, Birce
Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan
Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can Bana, Aykut
Taşkın, Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin yer alıyor.
Kostüm tasarımını Leyla Gezen ile Bahar Korçan’ın, koreografisini
Pınar Ataer’in üstlendiği oyunun müziklerini Emirhan Cengiz
hazırlarken fotoğraflarını ise Ayşegül Dinçkök çekecek.

Dahi İstanbul’da....
Rönesans döneminin en büyük dâhisi olan ve
eserleri ile modern çağlara da etki etmeyi başaran Leonardo Da Vinci, kaşifleriyle buluşuyor…
Dünyanın en büyük ve en kapsamlı Leonardo Da
Vinci sergisi ‘Leonardo Da Vinci Expo: Dahi İstanbul’da’, UNIQ İstanbul’daki UNIQ Müze’de açılıyor.
Leonardo Da Vinci’ye adanmış en önemli sergi olarak
tasarlanan uluslararası bu sergi, prömiyerini yaptığı
Brugge’ün (Belçika) ardından dünya turuna ilk
olarak İstanbul’da başlıyor. Da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarak oluşturulan 100 replikasıyla
birlikte; orijinal el yazması, tablo ve çizimlerin de

dahil olduğu 200’e yakın eseri sanatseverlerle
buluşturacak olan ‘Leonardo Da Vinci Expo: Dahi
İstanbul’da’ sergisi UNIQ Müze’de 7 Nisan 2018’e
kadar devam edecek.

Mavi Adam ilk kez Türkiye’de sahnede
5001. gösteri

performanslarıyla Blue Man Group, Milano,
Viyana ve Barselona gibi Avrupa şehirlerinin
ardından, 13 Şubat - 4 Mart 2018 tarihleri
arasında 24 performansla Zorlu PSM’de
sahne alacak. Blue Man Group, 1991’den
bu yana 20’den fazla ülkede, senede 3 bin
600 kez sahnelendi ve 35 milyondan fazla
kişi tarafından izlendi. Hiçbir gösterisi bir
diğerine benzemeyen Blue Man Group, New
York, LasVegas, Boston, Chicago, Orlando ve
Berlin’de büyük ilgi gören şovlarının yanı sıra
dünya turneleriyle de grubun başarısını ve
renklerini yansıtmaya devam ediyor.

K Ü LT Ü R S A N AT

Tüm dünyada 35 milyondan fazla
izleyici tarafından izlenen ve müzik, komedi
ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca
ünlü performans grubu “Blue Man Group”
ilk kez Türkiye’de…  İsmini ekibin bizzat
yaratıp bir kimlik haline getirdiği mavi
karakterden alan müzik, eğlence, sanat
ve komedi öğelerini taşıyan sahne şovuyla
dünyaca ünlü bir fenomene dönüşen Blue
Man Group, Zorlu PSM ve BKM işbirliğiyle
İstanbul’a gelecek. Dev prodüksiyon, eşsiz
enstrümanlar, etkileyici teknolojik detayların
buluştuğu şaşırtıcı ve heyecan verici interaktif

Türkiye’de doğup büyüyen dünyaca ünlü
dans topluluğu Anadolu Ateşi, 17. yılında efsane
bir prodüksiyonla 27 Ocak Cumartesi gecesi
5001’inci gösterisine çıkmaya hazırlanıyor.
Gösteri 27 Ocak Cumartesi günü İstanbul MOİ
sahnede sahnelenecek… Mustafa Erdoğan’ın
hayalini gerçeğe dönüştürme kararı alıp 1999
yılında gazetelere “dansçı aranıyor” ilanları vermesiyle başlayan “Sultan’s of theDance” girişimi,
ardından başvuran 750 aday arasından seçilen
90 genç ile bir buçuk yıl süren zorlu bir çalışma
temposu geldi.
Anadolu Ateşi halen devam eden turnelerinde 100 ülkede  (birçok ülkeye defalarca gidilmiştir) 5000’e yakın gösteri ile 50 milyonu aşan
sanatsever tarafından izlenildi. Bugüne kadar
yapılan yurtdışı turneleri ve tanıtım çalışmalarıyla dünyanın sayılı dans  toplulukları arasında
gösterilen Anadolu Ateşi, ulusal kültürümüzün
gücüyle, evrensele ulaşan en görkemli projeler
arasında yer alıyor...
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Arif v 216

Tür: Komedi, Bilimkurgu
Yönetmen: Kıvanç Baruönü
Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Özkan Uğur
Planlanan Vizyon tarihi 5 Ocak 2018

Cem Yılmaz’ın merakla beklenen yeni filmi Arif v 216, vizyona
giriyor. Arif v 216, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın 2004 yılında vizyona
giren filmi G.O.R.A.’nın baş kahramanlarını ele alıyor. Cem Yılmaz’ın
canlandırdığı Arif karakterini çok özleyen duygusal robot ‘216’, Türkiye’ye
geliyor. Filmde bu defa Arif ile ‘G.O.R.A’da tanıştığı insansı robot 216’nın
maceraları anlatılıyor. Esnaf Arif ve yakın arkadaşı robot 216’nın yeni
maceralarını işleyecek olan filmde başrolleri Cem Yılmaz ile Ozan Güven
üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor.50
kişilik bir teknik ekiple 71 gün süren çekimler boyunca İstanbul’un güncel
ve tarihi, doğal dokusu dekor olarak kullanıldı.

Labirent: Son İsyan

Tür: Bilimkurgu, Macera, Yönetmen: WesBall, Oyuncular: Dylan
O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-SangsterPlanlanan
Vizyon tarihi: 26 Ocak 2018

SİNEMA-DVD

All The Money In
The World

Son Labirent, Labirent film serisinin 3. devam halkası… Bu bölümde,
Thomas ve arkadaşları Labirent’ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları
tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon
W.I.C.K.E.D.’e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa’nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.
C.K.E.D.’a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho’nun,
organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho’yu
kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine
düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da
kaderini değiştirecektir.
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Tür: Gerilim, Dram
Oyuncular: Mark Wahlberg, Michelle Williams, Christopher Plummer, Yönetmen: Ridley Scott
Planlanan Vizyon tarihi: 23 Şubat 2018
Bol yıldızlı kadrosuyla göz dolduran ve kaçırılan bir çocuk
için girişilen mücadelenin konu edinildiği  ‘All the Money in the
World’ beyaz perdeye iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Amerika’nın sayılı zenginlerinden olan John Paul Getty’nin 16 yaşındaki
torunu kaçırılır. Fidye olarak 17 milyon dolar istenmektedir. John
Paul Getty Jr.’ın annesi Gail, fidye için milyarder kayınpederine
gider ancak John Paul Getty cimriliğiyle ünlenmiş biridir ve fidyeyi
fazla yüksek bulur. Oğlunun hayatını kurtarmak isteyen Gail,
çözüm bulmak bir hayli zor olacaktır.

Suyun Sesi

Tür: Fantastik, Dram
Yönetmen: Guillermo del Toro
Oyuncular: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard
Jenkins, Planlanan Vizyon tarihi: 16 Şubat 2018

Soğuk savaş dönemi Amerika’da geçen
hikayede, Elisa yalnız bir kızdır. Sessiz, rutin bir
hayatı olan Elisa, gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet
laboratuvarında temizlikçi olarak çalışır. Elisa iş
arkadaşı Zelda ile devletin yaptığı gizli bir deneyi
keşfeder ve suda hapsedilen insansı bir yaratığı
acımasız deneyden kurtarmaya çalışırlar.  The Shape
of Water’ın çıkış noktası, bir deniz kızına aşık olan

hademenin öyküsünü anlatma fikri olmuş. Zamanla
fikir gelişip 1962 yılında, Soğuk Savaş döneminde,
gizli bir askeri merkezde temizlikçi olarak çalışan
dilsiz bir kadının, Elisa’nın, Amazon halkının bir tanrı
olarak görüp tapındığı ve Amerikan ordusu tarafından ele geçirilip sorgulanmak, incelenmek üzere
bu merkeze getirilen deniz yaratığına aşık olduğu
masalsı projeye dönüşmüş.

DVD SEPETİ
l Eve Dönüş: Sarıkamış
Filmde, tarihe damga vuran bir hayatta kalma
mücadelesi anlatılıyor. I. Dünya Savaşı sırasında
Ruslara karşı yapılan, 90.000 askerin şehit düştüğü ‘Sarıkamış Harekatı’ sonrası Doğu Anadolu
Bölgesi, Ocak 1915 tarihiyle artık hiç kimseye
ait olmayan, belirsizliğin ve karmaşanın hüküm

l Arabalar 3

l Tamam mıyız?

Hayatındaki seçimleri Temmuz’u babası ile
karşı karşıya getirir, maddi hiçbir destek
beklemeksizin kendi hayatını yaşamak
isteyen ve evinden ayrılan Temmuz,
ruhunu meslek olarak seçtiği heykeltıraşlıkla arındırır. Hayatını devam ettirmek
için çocuk romanları için çizerlik yapan
Temmuz’un hayatı, sevgilisinden aldığı bir
e-posta ile allak bullak olur. Sevgilisi tarafından terk edildiğini öğrenen Temmuz aynı zamanda da işini kaybetmiştir. İhsan ise, bedensel
dezavantajı nedeniyle  hayatını annesine bağlı yaşamak zorunda
genç bir adamdır. Temmuz ve İhsan hayatlarının çöküşünde, dibe
vurdukları bir anda karşılaşır ve bu karşılaşma Temmuz’u hayatı,
sanatı, umudu yeniden tanıyacağı, İhsan’ı ise hayata yeniden
tutunacağı bir dostluğa, başlangıca sürükler. Temmuz İstanbul’un hiç
bilmediği bir köşesinde ve hiç tanımadığı bir ailenin içindedir.

SİNEMA-DVD

Kayıp Balık Dori ve Oscar ödüllü
Ters Yüz filmlerinin yaratıcısı Disney
Pixar’dan samimi, neşeli, tam gaz eğlence dolu bir film…Başını Jackson
Storm’un çektiği yeni nesil hızlı ve
havalı yarış arabaları tarafından gafil
avlanan efsane Şimşek McQueen bir
anda kendini çok sevdiği yarışların
dışında bulur. Yeniden pistlere geri dönebilmesi için
genç ve hevesli yarış teknisyeni CruzRamirez’in
yardımına, eski dostu Hudson Hornet’in verdiği ilhama,
biraz şansa ve iyi bir plana ihtiyacı vardır. Unutulmaz
karakterlerle dolu yüksek oktanlı bu harika film ile
Arabalar heyecanı DVD ile evinizde…

sürdüğü bir yere dönüştü. Savaşın ortasında
kalmış, harabeye dönmüş ve terk edilmiş bir
köye birbirlerinden farklı, toplumun değişik sınıf
ve kültüründen gelen yedi insan, vahşi doğanın
ve koşulların ortasında kalmış bu ıssız köyde
dayanılmaz bir açlıkla baş ederken hayatta
kalmanın peşinde ve eve dönüş mücadelesi ile
karşı karşıyadır artık..
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l Yazar: Ayşe Kulin, Yayın Evi: Everest Yayınları, Sayfa Sayısı: 296 Kördüğüm, haya-

tının hassas bir evresinde, günümüzün acımasız çarkları arasına sıkışmış genç bir kadının yaşadıklarını
çarpıcı bir “geri dönüş” hikayesiyle anlatıyor. Ayşe Kulin çok sevilen Kanadı Kırık Kuşlar’da olduğu gibi,
ülkesinin çalkantıları ile sarsılan ama tutkularına da sorumluluklarına da sahip çıkan genç bir kadının ayakta
kalma mücadelesini gözler önüne seriyor. Hikayenin ana kahramanı olan Gizem, bellek kaybı yaşayan ve kendi
gerçeğine ulaşmak isteyen bir kadın… Bir süre hastanede kaldıktan sonra özel bir kliniğe yatırılan Gizem, bu
kapalı ortamda, hayal bile edemeyeceği travmalar yaşamış genç bir kadınla ve onunla özel olarak ilgilenen
doktor Orhan’la ilişki kurar. Zamanla kendinde unutuşun o sımsıkı kilitli kapısını aralayacak gücü bulan Gizem,
hatırladıklarıyla kumpaslar, entrikalar ve rastlantılarla örülü, Türkiye’de yaşanan bu karmaşık günleri de içine
alan esaslı bir kasırgaya kapılmış gitmekte olduğunu görecektir…

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

l Yazar: Grigory Petrov l Yayın Evi: Koridor Yayıncılık
l Sayfa Sayısı:229 İlk kez Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye çevrilen Beyaz

Zambaklar Ülkesinde kitabı, tarihi bir önem de taşıyor. Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı
başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların
müfredatına dahil edilmesini emretti. Türk askerleri ülkelerindeki “yaşamı yenilemek” için mutlaka
bu kitabı okumalıydılar. O vakitler, kitap o kadar çok ilgi gördü ki, Kuran-ı Kerim’den sonra en çok
okunan kitap haline geldi. Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına karşın bir
avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, Finlandiya’yı, ülkelerini geri
kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir mücadele verdiklerini, tüm insanlığa örnek olacak biçimde gözler
önüne sermektedir. Halkların destansı özverisiyle yoksulluktan kurtularak, ekonomik, politik ve kültürel olarak
nasıl mükemmel bir ülke yaratılabileceğini gösteren, okurlara dudak ısırtan ölümsüz bir eser….

Başlangıç

KİTAP

l Yazar: Dan Brown l Yayın Evi: Altın Kitaplar l Sayfa Sayısı: 479 Her kitabı

ile tüm dünyada çok satanlar listesini alt üst eden Dan Brown, yeni kitabında insanoğlunun en büyük
arayışına ışık tutuyor… Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? İnsanoğlunun var olduğu günden beri
cevabını bulmaya çalıştığı bu temel soruya cevap bulma iddiasındaki bir fütüristin tam da keşfini
açıklayacağı gece her şey trajik bir biçimde karanlığa gömülür. Eski öğrencisinin sunumuna davetli
olan Simgebilim Profesörü Robert Langdon söz konusu keşfi öğrencisinin anısına dünyaya duyurmaya
karar verir. Ancak, kendisini bekleyen şifrelerden, acı sürprizlerden ve ölümcül fanatiklerden habersizdir...
Kim olursan ol, neye inanırsan inan, çok yakında her şey değişecek… Piskopos, haham ve ulema birbirlerine
baktılar, sıkılmış görünüyorlardı. Piskopos, “İlginç bir girizgâh Bay Kirsch. Bize gösterecekleriniz dünya dinlerinin temelini sarsacakmış gibi konuşuyorsunuz” dedi. Genç adam kutsal metinlerin saklandığı bu eski mahzende
etrafına baktı. Temellerini sarsmayacak, yıkacak, diye düşündü. Din adamları üç gün içinde bu sunumu bir
etkinlikle insanlara duyuracağını bilmiyorlardı. Bunu yaptığında tüm insanlar, dini öğretilerin gerçekten de ortak
bir noktası bulunduğunu anlayacaklardı: Hepsinin tümden yanlış olduğunu...
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l Kördüğüm
l Ufak Şeyleri Dert Etmeyin
l Başlangıç
l Beyaz Zambaklar Ülkesinde
l Beni Neden Sevmedin
l Güzel Kaybettik
l İbrani Masalları
l Elon Mask
l Sem Kimsin
l Hüzünlü Bir Ponçik

ŞİİR
AŞK İKİ KİŞİLİKTİR
Değişir rüzgarın yönü,
Solar ansızın yapraklar;
Şaşırır yolunu denizde gemi,
Boşuna bir liman arar.
Gülüşü bir yabancının,
Çalmıştır senden sevdiğini;
İçinde biriken zehir,
Sadece kendini öldürecektir;
Ölümdür yaşanan tek başına
Aşk iki kişiliktir.
Bir anı bile kalmamıştır,
Geceler boyu sevişmelerden;
Binlerce yıl uzaklardadır,
Binlerce kez dokunduğun ten;
Yazabileceğin şiirler,
Çoktan yazılıp bitmiştir;
Ölümdür yaşanan tek başına,
Aşk iki kişiliktir.
Avutamaz olur artık
Seni bildiğin şarkılar;
Boşanır keder zincirlerinden
Sular tersin tersin akar;
Bir hançer gibi çeksen de sevgini
Onu ancak öldürmeye yarar:
Uçarı kuşu sevdanın
Alıp başını gitmiştir;
Ölümdür yaşanan tek başına,
Aşk iki kişiliktir.
Yitik bir ezgisin sadece,
Tüketilmiş ve düşmüş, gözden.
Düşlerinde bir çocuk hıçkırır
Gece camlara sürtünürken;
Çünkü hiç bir kelebek
Tek başına yaşayamaz sevdasını,
Severken hiçbir böcek
Hiç bir kuş yalnız değildir;
Ölümdür yaşanan tek başına,
Aşk iki kişiliktir.

ATAOL BEHRAMOĞLU

l  Remzi Kitabevi

Kördüğüm

EN ÇOK SATANLAR

Hüzünlü Bir
Ponçik

Beni Neden Sevmedin
l Yazar: Zeus Kabadayı l Yayınevi: Hayykitap
l Sayfa Sayısı: 160
Son dönemlerin yükselen ismi Zeus Kabadayı’nın bu romanı
hayata yönelik cesur tavırlarıyla okurların ilgisini çekiyor. Kitabın tanıtım bülteni
ise şu içerikle kitap hakkında bir fikr veriyor: “Vasiyetim şu…Varsa param, hepsini
bağışlayın. Vücudumda kullanılabilir ne kadar organ varsa ve kime ne yarıyorsa,
dağıtın.Ama kalbimi vermeyin…Kalbim sadece ona ait ve hep öyle kalacak. Ben
ondan başka kimseyi sevmeyeceğim, sevemem. Çünkü onun baktığı gibi bakamaz
kimse bana.İçimden hep “beni neden sevmedin” diye sordum. Durmadan sordum.
Cevap bulamadım.Olsun. En azından ben sevdim, bu ikimize de yeterdi. Bu bedende bu kalp sadece ona ait diyorum işte, sevmese de ona ait. Kimseye vermeyin.
Bencil olduğumu mu düşünüyorsun? Bana sorarsan o bunu hak ediyor yine de.
Kimse bunu bana çok görmesin. Hayatı boyunca kimseye sevgi besleyememiş bir
adamın son isteği bu.Kalbimi ona verin. Kabul etsin.Hak ediyor muyum bunu?
Bilemem. Belki de etmiyorumdur…”

l Yazar: Çağrı Taner l Yayın Evi:
HayyKitap l Sayfa Sayısı: 152
Bir Çağrı Taner Kitabı olan Hüzünlü Bir Ponçik, gördüğü ile çok satanlar
listelerinin üst sıralarına tırmandı. Aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni
olan yazarın kitaba dair içeriği ise şöyle: “Sen aşık bir kadındın. Aşka aşık,
aşktan vazgeçmeyen bir kadın. Çok geç oldu bunu fark edişim. Bir seçenek
olmak, aşık olunan değil sadece o hissin denek olarak kullanıldığı bir yürek
olmak acıtıyor içimi. Bundandır belki de benim sana deli gibi tutuluşum.
Ve bundandır senin bana hiç tutunmayışın ardında kırık dallar bırakıp yok
oluşun. Özgür kanatların, naif ruhun, buram buram aşk kokan tenin. Hepsi
birer suçlu şimdi içimde. Tutuklanması gereken, müebbetlik birer suçlu.
Sana varamamış, senin olamamış olmanın acısı birikmiş tamamen içimde.
Çoğalmış, kanamış, kanatmış...Ah! Kadınım..Ben, özledim bizi...”

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Ayı Kim Çaldı

Orman Kitabı
Yazar: Helen StrattonWould
Yayınevi: Yapı Kredi
Yayınları
Sayfa Sayısı: 40

KİTAP

Ay’ı Kim Çaldı? Helen Stratton-Would’un ilk kitabı. 1972
doğumlu Stratton-Would,
Fransızca ve Rusça Uygulamalı Dilbilim bölümünden mezun oldu. Oğlu
aynı zamanda kitabın da baş karakteri. 1981 doğumlu illüstratör Vlad
Gerasimov ise eğitimini ekonomi alanında yapmış olsa da çocuk kitapları
resimliyor. Kitabın ana kahramanı olan Berk, geceleri gökyüzünü pırıl
pırıl aydınlatan Ay’a hayrandır. Ay’a bakarak uykuya dalarken güzel hayaller kurar. En büyük hayali de astronot olmaktır. Ama bir gece, bir de
bakar ki, gökyüzü bomboş, Ay’ın yerinde yeller esiyor. Büyük bir üzüntüye kapılan Berk, Ay’ı birilerinin çaldığını düşünüp aramaya koyulur...

Yazar: RudyardKipling
Yayınevi: Remzi
Kitabevi
Sayfa Sayısı: 112
Bebekken kaplan Şer
Han tarafından kaçırılan
Mogli, ormanda onu
bulan kurtlar tarafından büyütüldü. Dostu
kara panter Bagera ve
öğretmeni ayı Baloo’dan
ormanda nasıl yaşaması gerektiğini öğrendi. Orman pek çok tehlikeyle doluydu. Ama belki de en kötüsü, bebekken elinden kaçırdığı
Mogli’yi avlamaya ant içmiş acımasız kaplan Şer Han’dı...
Rudyard Kipling bu öyküsünde cesaret ve kararlılık, dostluk ve
dayanışma, kurallar ve düzen temalarını işliyor.
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Bilgisayarlarda
Türkçe’ye daha uygun
olan F klavyenin daha
fazla kullanılması
için adeta seferberlik
başlatıldı. Kamuda F
klavye zorunluluğu
2018’de uygulamaya
kondu. Ancak satılan
bilgisayarların sadece
yüzde 5’inde F klavye
bulunuyor. Sektör de yeni
gelişmelere göre kendini
dönüştürüyor.

‘F klavye’ye dönüş var

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Kamuda 2018 yılı itibariyle bilgisayarlarda F klavyenin zorunlu hale gelecek olması
sektörü hareketlendirdi. Ak Parti İstanbul
Milletvekili ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
Genel Başkanı Ekrem Erdem’in girişimleri
sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarında F
klavyeye kademeli geçiş yaşanacak.
Türkiye’de son yıllarda talep olmaması
nedeniyle F klavyeli dizüstü ve masaüstü bilgisayar bulmak çok zordu. Zaten son istatistikler
Türkiye’de yılda satılan bilgisayarların sadece
yüzde 5’inde F klavye olduğunu gösteriyor.
Ancak bu yeni gelişme ışığında F klavyeli bilgisayar sayısının ciddi oranda artış yaşanması
bekleniyor.
Türkçeye uygun F klavyenin mucidi
geçen yıl vefat eden İhsan Sıtkı Yener. 1946’da
Türk dilinin özelliklerine göre yapılmış bir daktilo icat etme çalışmalarına başladı. F klavye,
20 Ekim 1955 tarihinde Bakanlıklararası Stan-
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dardizasyon Komitesi tarafından onaylandı. F
klavye, Türkçenin teknik özellikleri ve parmakların fiziksel özelliklerinin kombinasyonuna
göre oluşturuldu. Hızlı yazmak için Türkçede
sıklıkla kullandığımız harfler klavyenin kolay
ve rahat ulaşılabilir olan orta bölümüne, daha
az kullandığımız harfler de kullanma sıklığına
göre klavyenin kenar bölümlerine doğru sıralandı. F klavyenin sağ tarafında ünlü harfler,
sol tarafına ise ünsüz harfler yerleştirildi.

DAHA FAZLA HIZ İÇİN
Parmakların klavyede harften harfe
geçerken kaybettiği zamanla ilgili yapılan
araştırmalarda, F klavyenin Q klavyeden
yüzde 11 daha hızlı olduğu saptandı. Günümüz
Türkçesine göre F klavyede birkaç tuşun yerinin değiştirilmesi sonucu Q klavye’ye göre yüzde 46 daha çabuk yazılabileceği de görüldü.
F klavyede parmakların yeri değiştirilmeden
sadece orta sıradaki 8 harfle Türkçe metnin
yüzde 55’i yazılabiliyor. Prof. Dr. Firdevs Gü-

neş’in araştırmasına göre, F klavyede Türkçe
metinleri yazarken sağ el yüzde 51, sol el ise
yüzde 49 oranında kullanılıyor. Bu durum her
iki beyin yarım küresinin de yazma sürecine
dengeli katılmasını sağlıyor. Bu sayede F
klavye, düşünme, anlama, sorgulama, dikkat,
yaratıcılık ve üreticilik gibi zihinsel becerileri
geliştirmeye katkı sağlıyor.

Q KLAVYENİN HANDİKAPI
Dünyada en çok kullanılan klavye
olan Q yani Qwerty klavye ülkemizde de çok
yaygın. İngilizce konuşan ülkelerde daha
yaygın olsa da hiçbir dile uyumlu olarak geliştirilmedi. Çünkü mucidi Christopher Latham bu
dizilişi yaparken, daktilo kullanımında en çok
kullanılan harfleri birbirine yakın koymaktan
kaçınmış. Özellikle yazı makinesinde sıkışıklık
nedeniyle özellikle hızlı ve seri yazılmasını önlemek için bu yöntemi kullandı. Bu nedenlerle
Q klavye seri yazmaya uygun olmayan bir
klavye olarak nitelendiriliyor.

GEAR SPORT TÜRKİYE’DE

Samsung, sportif bir yaşam tarzını benimseyenler için geliştirdiği Gear Sport akıllı saat modelini Türkiye’de satışa sunduğunu
duyurdu. Yeni Gear Sport’un Super Amoled 1.2 inç ekranı ve gelişmiş
arayüzü sayesinde hareket halindeyken bile bilgiler kolay bir şekilde
görüntülenebiliyor. Kullanıcılar internete bağlı olmadıklarında dahi
beslenme ve egzersiz tavsiyeleri alabiliyor. Gear Sport ile aralarında
Under Amour Record, MyFitnessPal, MapMyRun ve Endomondo’nun da
yer aldığı aktivite, beslenme ve topluluk uygulamalarına erişilebiliyor.
Ayrıca Spotify ile en sevilen şarkılar online ya da offline olarak akıllı
telefon olmadan dinlenebiliyor. Gear Sport’un farklı renk ve tasarımlardaki değiştirilebilir kayışları, farklı kıyafetlere ve stillere kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.

KABLOLU VE
KABLOSUZ
KULAKLIK

ALCATEL IDOL 5 GELDİ

Alcatel Idol 5, Türkiye’de satışa
çıktı. Idol 5, önceden programlanmış bir
uygulama çoğaltıcı işleviyle geliyor. Bu özellik kullanıcının birden fazla hesapta oturum
açabilmesini sağlamak için kullandığı uygulamaları çoğaltmasına izin veriyor. Gençler
bir tane okul, bir tane de özel hayatları
için Instagram hesabı açabilir, profesyonel
fotoğrafçılar bir tane profesyonel Facebook
ve bir tane de özel Facebook profiline aynı
cihazı kullanırken sahip olabilir. Telefonun
7.55 mm’lik ince çerçevesi, metal gövdesi
ve parlak HD 5.2 inç’lik ekranı var. Hareket
halindeyken de görsel ve dokümanları net bir
şekilde görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Bombeli

camıyla eskimeyecek bir tasarım sunuyor. Kamerası
da dikkat çekiyor. 16 MP’lik arka, 8 MP’lik flaşlı ön
kamerası var. Fiyatı da 1.399 TL olarak açıklandı.

Huawei’nin yapay zekalı cep telefonu modeli Mate 10 Pro
ve dört kameralı akıllı telefonu Huawei Mate 10 Lite’ın tanıtımı
yapıldı. Mate 10 Pro, süper güçlü işlemcisi Kirin 970 ve yapay zeka
teknolojisi ile akıllı telefonları zeki telefonlara dönüştürüyor. Kirin
970 işlemcisi tarafından desteklenen daha hızlı ve kişiselleştirilmiş
bir mobil deneyim yaşatarak yapay zeka gelişimleri sunan ilk cihaz olma özelliği taşıyor. Çift lensi için Leica
ile işbirliği yaptı. 12 MB ve 20 MB’lik sensörü var. 6 inçlik Amoled ekranı, 6 GB Ram’i ve 128 GB kapasitesi
bulunuyor. Android 8.0 ile çalışıyor. Kahverengi ve mavi renkleriyle satışa sunulacak telefonun fiyatı 4.399
TL. Şık tasarıma sahip Mate 10 Lite ise, dört kamerasıyla dikkatleri çekiyor. 5.9 inç’lik ekranı var.

TEKNO-YAŞAM

YAPAY ZEKALI TELEFON

Plantronics, hem kablolu
hem kablosuz olarak kullanılabilen BackBeat 500 serisiyle
kulaklık trendini yeniden belirlemeyi hedefliyor. Bluetooth
özellikli 500 serisi, pil ömrü, tasarımı ve ses kalitesinin yanında
renk seçenekleriyle de dikkat
çekiyor. Müzik tutkunlarının
vazgeçemeyeceği bir model
olan BackBeat 500, yüksek pil
ömrü ile de benzerlerini geride
bırakıyor. Plantronics teknolojisiyle tasarlanan kulaklıklar, 40
mm’lik kulak üstü sürücülere
sahip. Konforlu yapısıyla 18
saate kadar kullanım süresi
tanıyan BackBeat 500 serisini
pili tükendiğinde şarj etmek
zorunda değilsiniz. Kulaklığın
yanında gelen 3.5 mm jak girişli kablosuyla müzik veya film
keyfinize devam edebileceğiniz
Plantronics BackBeat 500, sizi
yarı yolda bırakmıyor.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

ON ÜÇ

BADEM

Bir adam evine giderken hastanenin
bahçesinden ‘13,13’ diye bağırıldığını duyar.
Merak etmiş duvara tırmanmış. Deliler
adamın kafasını tuttukları gibi içeri çekmişler ve
‘14, 14’ diye bağırmaya başlamışlar.

Tur otobüsü şoförünün omzuna dokunulunca adam hafifçe başını çevirmiş, bir bakmış ki elinde bir
avuç badem, yaşlı bir kadın durmakta. Teşekkür ederek almış bademleri ve yemiş.
15 dakika sonra yaşlı kadın tekrar şoförün omzuna dokunup bir avuç daha badem vermiş ve bu
ikramı 5 kere daha yapınca: - Zahmet ediyorsunuz efendim. Hep bana yedirdiniz. Biraz da kendiniz
yesenize.
Yaşlı kadın:- Çiğneyemiyorum evladım. Dişlerim yok.
- Niye satın alıyorsunuz o zaman?
- Evladım ben sadece üzerindeki çikolatayı emmesini seviyorum!

ASİT
Kimya dersinde öğretmen elindeki metal
parayı gösterdi:
- Şimdi bu beş yüzlüğü aside batırıyorum.
Ne dersiniz eriyecek mi?
Ahmet parmak kaldırıp cevapladı:
- Erimez, öğretmenim.
- Evet erimez, neden erimez?
- Eriyecek olsa aside atmazdınız da ondan.

MİZAH

İLK AŞK
Evliliklerinin üstünden henüz bir ay
geçmiştir. Mutlu koca genç ve güzel karısına
sarılır:  
- İlk aşk ne kadar tatlı, ne heyecanlı değil
mi?
Genç karısı yanıtlar:
- Evet. Ama seni tanıdığıma da
memnunum...
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ARABA HIRSIZLIĞI
Dursun telaşla gelmiş: - Temel arabani çalayiler, demiş.
Temel dışarı fırlayıp arabanın arkasından koşmuş ve bir süre sonra geri dönmüş.
Dursun: - Ne oldi yakalayabildun mi, demiş.
Temel de: - Yakalayamadum ama plakasini aldum.

HANGİSİ DAHA AKILLI?
Çok akıllı geçinirdi. Kapısında ‘ikinci kez gelen hastalardan yarım ücret alınır’ yazılı doktora girdi.
Gülerek:
- Bakın doktorcuğum yine ben geldim. Hatırladınız değil mi beni?
Doktor da güldü:
- Tabii, hatırlamaz olur muyum?
- Eee. Muayene etmeyecek misiniz, ilaç vermeyecek misiniz?
- Hayır gerekmez. Geçen gelişinizde verdiğim ilaca devam edin...

l Çok yaprak az meyve: Bu doğanın yasasıdır. Çok
söz ve az iş bu da insanın hatasıdır.
l Zayıflar hiçbir zaman affedemez, affedebilmek
güçlülere özgüdür.
l Size başarının değil ama başarısızlığın formülünü
verebilirim: Herkese hoş görünmeye çalışın.
l Bakılan manzara üzerinde bulunulan tepeye
bağlıdır.
l İnsan inançlarının eseridir. Nasıl inanıyorsa
öyledir.
l İyi bir vicdan rahat bir yastıktır.
l Vaktinde istemesini bilene her şey vaktinde gelir.
l Fırsatların sayısı onları görecek insan sayısından
çok daha fazladır.
l Zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür.
l Her bildiğini söyleme ama her söylediğini
mutlaka bil.
l Öngörmek yönetmek demektir.
l Göz, mideden büyüktür.
l Endişe çoğu kez küçük bir şeye büyük bir gölge
verir.
l Her münakaşanın temelinde birisinin cahilliği
yatar.
l Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun yaprakları
yine de yere düşer.
l Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.
l Hayatta hep mutlu olursam hayalini kuracak
neyim kalır?
l Güneşin sana gelmesini istiyorsan gölgeden çık.
l Yaşam duygulananlar için bir trajedi, düşünenler
için bir komedidir.
l Susuyor olmam acı çekmediğim anlamına
gelmez.
l  Bazen önemli olmamalı gidecek ola ya da
gelmeyen. Çünkü bazen başlaman gerekir her şeye
yeniden.
l Bakmayın etrafımda çok insan dolandığına.
Sırılsıklam yalnızım aslında.
l Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye
güldüğünden akıl seviyesini anlarsın.

KOKLA BIRAK
Adamın biri dahiliye uzmanına gitmiş. Doktor hastayı
soymuş. Sırtına dinleme aletini dayamış:
- Nefes al, bırak, nefes al, bırak. Bu şekilde muayeneyi
tamamlamış. Hasta muayene ücretini çıkarmış ve doktorun
burnuna uzatmış:.
- Kokla bırak, kokla bırak.

MAHÇUP
Karısı Temel’in yanına gelir:
- Ula Temel en yakın arkadaşın Dursun’un karısı ölmüş.
Niye cenazeye gitmeysun.
Temel: - Çok mahcubum gidemem.
Karısı: - Niye mahcupsun o senin en iyi arkadaşın.
Temel: - Adam beni altıncı karısının cenazesine çağırdı,
daha ben onu bir kere bile çağıramadım.

KADIN ERKEK FARKI
Kadınlara yapılan bir araştırmada. Bir kadın bütün gece
eve gelmemiş. Kocası eve geldiğinde nerede olduğunu sormuş.
Kadın bir arkadaşında kaldığını söylemiş. Erkek inanmamış ve
kadının en samimi olduğu 10 kadın arkadaşını aramış ve karısının kendilerinde olup olmadığını sormuş. Kadınların hiçbiri
adamın karısının kendi evinde olduğunu onaylamamış.
Erkeklere yapılan bir araştırmada ise. Bir erkek bütün
gece eve gelmemiş ve karısı eve geldiğinde nerede olduğunu
sormuş. Erkek bir arkadaşında kaldığını söylemiş. Kadın
inanmamış ve erkeğin en samimi on arkadaşını aramış. Erkeklerden beşi, kadının kocasının kendisinde kaldığını onaylamış.
Diğer beşi ise kadının kocasının hala kendi evinde olduğunu
iddia etmiş...

Cevaplar

ANLAMLI SÖZLER

1-Şekere benzer tadı yok, gökte uçar
kanadı yok
2-İçini boşaltınca büyüyen şey nedir?
3-Ben giderim o kalır
4-Saatten niçin korkulur?
5-Hangi yolda yürünmez?
6-Horoz nerede öter?
7-Yeter be çektiğim
8-Hangi gül sahtedir?
9-En duygusal köfte hangisidir?

1-Kar
2-Çukur
3-Ayak izi
4-İçinde akrep olduğu için
5-Samanyolunda
6-Kendi çöplüğünde
7-Fotoğraf makinesi
8-Virgül
9-İçli köfte

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

ÇOCUK
BİLMECELERİ

SUÇSUZ
ÖĞRENCİ
Sınıfa yeni gelen öğrenci ikinci gün
öğretmenine sorar:
- ‘Öğretmenim insana yapmadığı
bir şey için ceza verir misiniz? Öğretmeni: - Olur mu
öyle şey evladım
neden insana
yapmadığı bir
şey için ceza
vereyim.
Öğrenci: - İyi
o zaman dün
verdiğiniz ev ödevini yapmadım ben
de ceza verirsiniz zannediyordum....
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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. Bir et yemeği – Altılı ganyanda beşinci ayağa verilen ad. 2.
Herkes, yabancılar – Bir şeyin ne olduğu, içyüz. 3. Bir orta öğretim
kurumu – Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği. 4. Yeri-ne
kullanma – Öğe, unsur. 5. Hayır için dağıtılan su – Briçte sanzatu.
6. Emanet olarak – Su. 7. Bir ay adı – Bebek yiyeceği. 8. Bir yüzey
ölçüsü – Meksika içkisi – Hile, entrika. 9. İnleme, inilti – Rey – Bir
tür içecek. 10. Bir görevde temelli olarak. 11. Sürgün – Katman.
12. Parola – Çelik çomak oyunu – Çocuklara anlatılan hikaye. 13.
Kar ayaklığı – Gevşek karşıtı. 14. Tuzak, kapan – Parasal – Beyaz.
15. Altın – Bakı – Hükümdar başlığı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Sözcük – Çözümleme. 2. Dağ keçisi – Tören – Demirin simgesi.
3. Merdiven bölümleri – İsveç’te idari bölüm – Bir çoğul eki. 4.
Bayrak – Bir şeyin niteliğini belirtmek. 5. Peru’nun plaka işareti –
Mantık – Bir kadın giysisi. 6. Fas’ın plaka işareti – Spielberg’in bir
filmi – Blucin kumaşı – Sanat eseri konusu. 7. Sebep olma – Bir
uğur simgesi. 8. Benzenden türeyen amin – Ad, ün. 9. Kıymet,
değer – Bir mastar eki – Karmaşık olmayan. 10. Keder – Miliamperin simgesi – Muhtemel. 11. Lityumun simgesi – Sermaye –
Manda pastırması. 12. Bir borca karşılık, hesabı daha sonra
görülmek üzere yapılan kısmi ödeme – Bir tatlı su balığı.

Ç Ö Z Ü M

KARE BULMACA ÇÖZÜM
SOLDAN SAĞA
1. Kebap-Tabela. 2. Elalem-Nelik.
3. Lise-Aside. 4. İkame-Eleman.
5. Sebil-Nt. 6. Emaneten-Ma.
7. Ekim-Mama. 8. Ar-Tekila-Al.
9. Nale-Oy-Kola. 10. Asaleten.
11. Linet-Tabaka. 12. İm-Met-Masal.
13. Leken-Sıkı. 14. Fak-Mali-Ak.
15. Zer-Fal-Taç.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kelime-Analiz. 2. Elik-Merasim-Fe.
3. Basamak-Lan-Lar. 4. AlemNitelemek. 5. Pe-Eseme-Etek.
6. Ma-Et-Kot-Tema. 7. Sebebiyet-Nal.
8. Anilin-Nam. 9. Bedel-Mak-Basit.
10. Elem-Ma-Olası. 11. Li-Anamal-Kakaç.
12. Akont-Alabalık.
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SOLDAN SAĞA: 1. Kebap-Tabela. 2. Elalem-Nelik. 3. Lise-Aside. 4. İkame-Eleman. 5. Sebil-Nt. 6.
Emaneten-Ma. 7. Ekim-Mama. 8. Ar-Tekila-Al. 9. Nale-Oy-Kola. 10. Asaleten. 11. Linet-Tabaka. 12.
İm-Met-Masal. 13. Leken-Sıkı. 14. Fak-Mali-Ak. 15. Zer-Fal-Taç.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Kelime-Analiz. 2. Elik-Merasim-Fe. 3. Basamak-Lan-Lar. 4. Alem-Nitelemek. 5. Pe-Eseme-Etek. 6. Ma-Et-Kot-Tema. 7. Sebebiyet-Nal. 8. Anilin-Nam. 9. Bedel-Mak-Basit.
10. Elem-Ma-Olası. 11. Li-Anamal-Kakaç. 12. Akont-Alabalık.

İSTANBUL
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE
ULAŞABİLİRSİNİZ
www.istanbulsmmmodasi.org.tr
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12
raporlar hazırlama ile ilgili eğitim verilmektedir.13
l Ticaret Hukuku
l Eğitim Süreleri; Başlangıç, Orta Öncesi, Orta ve İleri
l Muhasebe Denetimi
21
seviyereleri için 154 saat, 11 Haftadan oluşmaktadır.
l Meslek Hukuku
9 günleri
l Kurslarımız; hafta içi akşam Pzt.-Salı-Çarş.-Perş.

TÜRMOB
TÜRMOB
TÜRMOB
TEMELTEMEL
EĞİTİM
VE STAJVEVEMERKEZİ
TEMELEĞİTİM
EĞİTİM
STAJMERKEZİ
MERKEZİ
STAJ
İSTANBUL
ŞUBESİŞUBESİ
İSTANBUL
ŞUBESİ
İSTANBUL

STAJ SÜRESİNDEN
SAYILMASI
==> SMMM
STAJHAKKINDA
BAŞLATMA

SMMM
SINAVI HAZIRLIK KURSLARI
YETERLİLİK
SINAVLARINA
HAZIRLIK
KURSLARI

İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursumuzda Bir kurun tamamına
kayıt yaptırmak sureti ile, kursa devam süresinin 150 saat ve
üzerinde olması durumunda 3 ay, devam süresinin 113 saat ve
EĞİTİMİN
AMACI 2 ay staj süresinden sayılabilecektir.
üzerinde
olması durumunda
Başlama
Sınavı Hazırlık Kurslarımızın
amacı, Stajyer
İki kurStaja
devam
eden kursiyerlerimiz,
kurs süresini 6temel
aya kadar
Adaylarınısaydırabilir.
sınavlara tam olarak hazırlayabilmektir. Eğitim
staj süresinden
içeriği ve eğitim materyalleri tamamen bu amaca yönelik
İÇERİKolarak hazırlanmıştır.

l Temel
muhasebe
terimleri,
GENEL
BİLGİLER
l Hafta
İçi Kursları:
HaftaBilanço,
içi her gün
saatleri
l Finansal
Tablolar
(Gelir Tablosu,
Nakit18.30-21.30
Akış Tablosu)
arası vebilgi
tümsistemi,
program
süresince
genellikle
l Muhasebe
muhasebe
kayıt
tekniği 5 Cumartesi günü
14.00-18.00
arasında,
Kadıköy,
Şişli, Şirinevler eğitim
l Hizmet
ve ticaretsaatleri
işletmelerinde
dönem
içi işlemlerin
birimlerinde devam etmektedir.
muhasebeleştirilmesi
l Hafta Sonu Kursları: Hafta Sonu (Cumartesi - Pazar
l Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,
günleri 10:00-18:30 saatleri arası) ve Hafta içi (9 gün
l Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi,
19:00-22:00 saatleri arası) Kadıköy, Şişli, Şirinevler eğitim
l Finansal
tabloların
analizi,
oranlar ve nakit akış tablosu
birimlerinde
devam
etmektedir.
yardımı ile analiz,
l Maliyet
muhasebesi
terimleri, maliyet muhasebesi problemleri,
EĞİTİM
KİTAPLARI
SMMMmuhasebesi
Staj Başlatma
Sınavları
Hazırlık
Kurslarımızda, verilen
l Yönetim
terimleri,
karar
problemleri
eğitimlere paralel içerikte hazırlanmış Muhasebe Uygulamaları
ve BİRİMLERİMİZ
Hukuk konuları ile ilgili konu anlatımlı ve örnek çözümler
EĞİTİM
içeren kitaplarımız, Deneme Sınavı Kitapçığı kursiyerlerimize
TESMER Kadıköy Eğitim Birimi
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ve üzerinde olması durumunda 4 ay staj süresinden sayılabilecektir.
Adayların, kurs süresini staj süresinden saydırabilmesi için, kursa
katıldıkları dönemde dosya başvurularının bulunması ve aynı
dosya süresi içinde sınavı kazanarak stajlarını başlatmış olmaları
gerekmektedir.
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EĞİTİM BİRİMLERİMİZ
Cumartesi günleri saat 13:00-18:00, Pazar günleri 09:30-15:30
TESMER Kadıköy
Eğitim Birimi
arasında gerçekleşmektedir.
Ağırlıklı
Dil Kurslarımızda
katılımcılara
HasanpaşalMah.İşletme
Uzunçayır
Cd. İngilizce
No:29 Kat:1
Kadıköy/İstanbul
Dinlediğini
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545 35anlama
51 - 545(Listening
35 52 Comprehension), Konuşma
(Speaking),
incelemeAkademi
(Reading Comprehension),
TESMER Şişli
EğitimMetin
BirimiOkuma,
/ İSMMMO
Yazma
(Writing)
becerileri
kazandırılmaktadır.
Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3
Devam zorunluluğu olan program , kursiyerlerini ingilizce
Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22
seviye belirleme ve çeşitli test-sınavlara da hazırlamaktadır.
TESMER Şirinevler
Eğitim Birimi
- Hürriyet
Mahallesi
l Katılımcıların,
en çok 17’şer
kişilik
sınıflarda, eşit seviyede
Mahmutbeyolması
Cd. Arıkan
İş Merkezi
Şirinevler
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açısından
büyük No.1
önemKat.3
taşımaktadır.
Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64
llwww.istanbulsmmmodasi.org.tr
Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- Şişli/İstanbul

lTelefon:
egitim@ismmmo.org.tr
(212) 315 84 00 Faks:(212)
m www.istanbulsmmmodasi.org.tr
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m Şişli/İstanbul
Telefon:
l egitim@ismmmo.org.tr
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Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cd. No:29 Kat:1 Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 545 35 51 - 545 35 52
TESMER Şişli Eğitim Birimi / İSMMMO Akademi
Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3
Beşiktaş Telefon: (212) 274 42 22
TESMER Şirinevler Eğitim Birimi - Hürriyet Mahallesi
Mahmutbey Cd. Arıkan Dağlar İş Merkezi No.1 Kat.3 Şirinevler
Telefon: (212)503 59 59 - 552 24 64
l www.istanbulsmmmodasi.org.tr
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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.

