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İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

HAYDİ
KAMP YAPALIM
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BAYRAMIMIZ

KUTLU OLSUN
Birlik ve beraberliğimizi, dostluğu, kardeşlik ve

paylaşmayı en sıcak şekilde hissettiğimiz, yardımlaşma
ve paylaşma duygusunu toplumca yaşadığımız sevgi
dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle.

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODAS I
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

başkandan

Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yaz aylarıyla beraber bütün bir yılın yorgunluğunu iyice hissetmeye başladık. Öncelikle 13 Haziran 1989’da
yayımlanan meslek yasamızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Mesleğimiz durmadan
değişiyor ve gelişiyor. Bu yüzden yaz döneminde de eğitimlerimiz devam edecek. Ama tatil yapmayı, bir yılın yorgunluğunu atmayı unutmamak gerekiyor.
Evet, İSMMMO Yaşam’da yeni ve taze yaz sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızda kapak haberimizde tam da tatil
var. Belki tatil planı yapmanıza yardım edebilir. Kamp ve karavan tatiline mercek tuttuk. Yeşillikler içinde kuş sesleriyle
uyanmak, kamp ateşinin başında keyifli sohbetler yapmak, lezzetli kamp yemekleri ile doymak, uzun uzun doğa yürüyüşleri yapmak… Son yıllarda doğa özlemi artan insanların tatil tercihlerinde yeni trend kamp organizasyonları oldu...
Dosyamızda ise teknolojinin değiştireceği meslekleri masaya yatırdık. Yeni iş arkadaşımız yapay zeka olacak. Yeni
yüzyılın temel sorusu ise şu: Zeki makineler rakibimiz mi, yoksa işbirlikçimiz mi? Zirvedekilerde konuğumuz ise Akdeniz
Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı. Turizm, son üç yılın yaralarını hızlıca
sarmaya başlıyor. Yağcı’yla sektörün hedeflerini ve sezon beklentilerini konuştuk. Sanatçı olarak ise Sinan Bengier, sayfalarımızı süslüyor. Namı diğer,  tam teçhizatlı kameraman Cevat Kelle... Yıllar geçse de pek çok farklı karakteri canlandırsa
da o halen bu şekilde tanınıyor. Bengier, “Tiyatroyu hayatımın her döneminde çok sevdim, of dediğim bir anım olmadı”
diyor. Şennur Aybey ise Renkli Yaşam köşemize bu sayıda konuk olan meslektaşımız. O tam bir seyyah olma yolunda
ilerliyor. Bugüne kadar 37 ülke ve 90 şehri gördü. O seyahatlerinde konfor da aramıyor, yeni şeyleri keşfetmeyi seviyor.
Aybey, ömrünün, enerjisinin yettiği kadar dünyayı keşfetmeyi istiyor.
Dünya gezi sayfalarımızda sizi Budva’ya, Karadağ’ın turizm merkezine götürüyoruz. Ülkenin Miami’si olarak
da adlandırılıyor. Dar sokaklarında adeta insanın kaybolası geliyor.... İstanbul’da ise yeşil ile mavinin buluştuğu yer,
Sarıyer’deyiz. Günlerce gezilebilecek kadar çok gezi noktasına sahip bu semtte her zevke hitap eden, son derece hoş vakit
geçirtecek ziyaret yerleri bulunuyor.
Ayrıca Eğitim, Sağlık, Dostlarımız, Kültür Sanat, Sinema, Kitap, Kariyer, Moda, Mizah, Teknoloji, Evim, Lezzet ve
Sinema bölümlerimizde de birbirinden ilginç konular var.
Keyifli okumalar dilerim.

Yücel Akdemir
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KAPAK

Haydi kampa!
Son yıllarda doğa özlemi artan insanların tatil
tercihlerinde yeni trendi kamp organizasyonları
oldu. Lüks tesislerin aksine uygun fiyatlarla
yapılabilen kamp ve karavan tatillerinde doğayı
yeniden keşfedip yön bulmaktan kamp ateşini
yakmaya, kendi yemeğini yapmaya kadar birçok
konuya hakim olmak şart. İstanbul yakınlarından
Türkiye’deki yerlere kadar keşfedebileceğiniz
rotaları mercek altına aldık....
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İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

Akdeniz yaralarını sarıyor
Güven duygusunu yeniden kazanan, şimdilerde ise imaj çalışmasına odaklanan
turizmci, dolup taşan sahilleri ile bu yıl yaralarını rekorlarla sarmaya
hazırlanıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Erkan Yağcı “Güvenli ülke sıfatımızı geri kazandık” diyor.
12

D O S YA

Yeni iş arkadaşımız yapay zeka
Gelişen bilgi teknolojilerinin yarattığı dijital dönüşüm, sosyal hayat
başta olmak üzere iş dünyasında da yeni departmanları ve pozisyonları
beraberinde getiriyor. Yeni yüzyılın temel sorusu ise şu:  “Zeki
makineler rakibimiz mi yoksa işbirlikçimiz mi olacak?”
26

GÜNDEMİN SESİ

‘Eğitimde anlık sistem
değişiklikleri yaşanmaz’
Işık Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal İbiş,
“Türkiye’de eğitim sistemi
ile ilgili sorunların başında
gelen anlık sistem değişikliklerinin bundan sonraki
dönemde yaşanmayacağını
yeni Milli Eğitim Bakanımız
Prof. Dr. Ziya Selçuk’un
yaptığı son
açıklamalarıyla
22
öğrendik” diyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Sevdiğim işi
yapıyorum’
‘Tam techizatlı kameraman
Cevat Kelle... Yıllar geçse
de pek çok farklı karakteri
canlandırsa da o halen bu
şekilde tanınıyor. Sinan
Bengier’den bahsediyoruz.
Bengier, “Tiyatroyu hayatımın
her döneminde çok sevdim,
of dediğim bir anım
olmadı. Sevdiği işi yapmak
bir insan için çok
büyük bir şans”
32
diyor.

KARİYER

Tükendim, tükendim artık!
‘Tükenmişlik sendromu’ kariyer hayatını da tüketiyor.
Yüksek tempo ve mecburiyetler, bireyin içsel kaynaklarında ve motivasyonlarda tükenmeye
yol açarken, şirketlerde hedefler sapıyor, çalışan sağlığı risk altına giriyor...

36

R E N K L İ

Y A Ş A M

37 ülke ve 90 şehir gezdi
Şennur Aybey, seyahat etmeyi seven ve seyyahlık
yolunda ilerleyen bir meslek mensubu. Bugüne
kadar 37 ülke ve 90 şehri gördü. O seyahatlerinde
konfor aramıyor, yeni şeyleri keşfetmeyi seviyor.
Aybey, ömrünün, enerjisinin yettiği kadar
dünyayı keşfetmeyi istiyor.
30
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‘Zafer’in
96. yılı
Bu yıl 96. yıl dönümü kutlanan 30
Ağustos Zafer Bayramı, ülkemizin önemli
bayramlarından biri... Kurtuluş Savaşı sırasında
ordularımız işgalci güçlere son darbeyi vurmak
için harekete geçti ve TBMM’nin 20 Temmuz
1922’deki oturumunda Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’e Başkomutanlık yetkisi verdi. Bundan
sonra taarruz hazırlıkları gizlice sürdürüldü ve
26’sını 27’sine bağlayan gece Büyük Taarruz
Afyon’da başladı. Dumlupınar Meydan Muha-

rebesi ile düşman birliklerinin imha edilmesinin
ardından bu taarruz zaferle sonuçlandı.
Türk ordusu 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da işgal kuvvetlerine karşı büyük bir zafer
elde ederek vatanı düşman işgalinden kurtardı.
30 Ağustos 1924 tarihinde, Dumlupınar’ın Çal
Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Atatürk’ün katıldığı bir törenle Başkumandan Zaferi adıyla yapılan kutlamalarda
Atatürk, milli ruhun canlı tutulmasının önemine

vurgu yapmış ve Meçhul Asker Abidesi’nin
temelini eşi Latife Hanım ile birlikte beraber
attı.1926 yılından itibaren ise bu bayram Zafer
Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. 1 Nisan
1926’da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu’nda 30 Ağustos Başkumandan Muharebesi
gününün cumhuriyet ordu ve donanmasının
Zafer Bayramı olduğu, her yıl dönümünde bu
bayram gününün kara, deniz ve hava kuvvetleri
tarafından kutlanmaya başlandı.

62. GÜN

Kurban Bayramı kutlandı
Müslüman aleminin dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı, bu yıl 21-24
Ağustos tarihleri arasında kutlandı.
İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün
dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla
birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında
farklılıklar bulunur. Kur’an’da Hz. Âdem’in
iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka
âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban
hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac
22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyan-
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lık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe
uğramıştır.
İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili
olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında
ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.
Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır, bunlar;
Müslüman olmak, akıllı ve bulûğa ermiş
olmak, mukim olmak, yani yolcu olmamak ve
belirli bir malî güce sahip bulunmak.

Türkiye başkanlık sistemine geçti
Türkiye, 24 Haziran seçiminin ardından
parlamenter sistemden başkanlık sistemine
geçiş yaptı. 16 Nisan 2017 referandumunda
halkın ‘evet’ dediği yeni yönetim sistemi de
yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın ‘Süratle hayata geçireceğiz’ dediği
sistem hangi değişiklikleri getiriyor? Türk siyasi
tarihinde 1808’de ilan edilen Sened-i İttifak’la ilk
adımı atılan anayasal süreçte, 16 Nisan 2017’de
yapılan referandumla yeni bir sayfa açıldı.
Türkiye’de 1921, 1924, 1961, 1982 olmak üzere
toplam dört anayasa kabul edildi. Parlamenter
sistemi içeren1982 Anayasası 2007’de yapılan
referandumla değiştirilerek Cumhurbaşkanı’nın
meclis tarafından değil, halk tarafından seçilmesi
benimsendi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye’nin seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanınca desteklenen
değişiklikler Meclis’ten geçtikten sonra halk
oylamasına sunuldu ve kabul edildi.
Türkiye 16 Nisan 2017 tarihinde referandumla yaptığı anayasal değişiklerle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararı aldı.
Seçmenler 24 Haziran’da yeni Cumhurbaşkanını
ve milletvekillerini belirlemek için yeniden sandığa gitti. Yeni Cumhurbaşkanı anayasaya göre
yürütmenin başı oldu. Bu durumda artık bakanlar
kurulu olmayacak. Beş yılda bir milletvekilleriyle

DEMOKRASİNİN YANINDAYIZ
15 Temmuz darbe
girişiminin üzerinden iki
yıl geçti. 15 Temmuz darbe
girişimini bir kez daha
kınıyor, yarınlara umut
ve güvenle bakıyoruz.
Ülkemizin daha çağdaş bir
ülke olması için büyük bir
inanç ve güvenle çalışmaya
devam ediyoruz. Her
türlü darbenin ve darbe
girişiminin karşısında ve
demokrasinin yanındayız.

aynı gün seçilecek olan Cumhurbaşkanı, bir
veya daha fazla yardımcı atayabilecek. Türkiye
Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin birliğini temsil
eden Cumhurbaşkanı partili olabilecek; üst kademe kamu yöneticilerini atayıp, görevlerine son
verebilecek, bunların atanmalarına ilişkin usul ve
esasları kararname ile düzenleyecek.
Türkiye bu seçimle Başkomutanı da
belirlemiş olacak. Ülkenin lideri, milli güvenlik
politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri

alacak. Cumhurbaşkanı OHAL da ilan edebilecek.
Parlamenter sistemde Başbakan hükümetini kurup Cumhurbaşkanına sunarken artık Cumhurbaşkanı, seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından
bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.
Yeni sistemde bakanlar Meclis dışından seçilecek.
Milletvekili olan birinin bakan yapılması gerekirse
vekillikten istifa etmesi gerekecek. Bakanlık
sayısı düşürülürken devlet yeni bir yapılanma
gerçekleştirildi.

Kupa Fransa’nın
62. GÜN

Rusya’da düzenlenen 2018 21. FİFA Dünya Kupası, Fransa
ve Hırvatistan arasında oynanan final maçının ardından Fransa’nın oldu. Hırvatistan’ı 4-2’lik sonuçla yenen Fransa, 98 Dünya
Kupası’ndan sonra ikinci kez kupayı kazandı. 14 Haziran-15
Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Dünya Kupası’nda
dünyanın çeşitli ülkelerinden 32 takım, kura çekiminin ardından 8
gruba ayrılıp mücadele verdi. Kupa tarihinde ilk kez üç İskandinav ülkesi Danimarka, İzlanda ve İsveç kupada boy gösterdi.
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İSMMMO eğitimlere
devam ediyor...
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İSMMMO, meslektaş ve
stajyerlerin gelişimine yönelik
eğitimlerine İstanbul’un birçok ilçesinde devam ediyor.
Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde
katılımlar yoğun bir şekilde
gerçekleşiyor.
Odamız ve TESMER
İstanbul Şubesinin ve ortak
düzenlediği seminerler ve
mesleki eğitimler alanında
uzman eğitimcilerin katkılarıyla sürecek.

Bağımsız denetçiler için
sürekli eğitim yetkisi aldık
Odamız, KGK tarafından Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitimle yetkilendirildi. Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayımlanan (4 Kasım 2017
ve 30230 Sayılı Resmi Gazete) “Bağımsız
Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” yürürlüğe
girmesiyle başvuruda bulunan Odamız eğitimler
için yetkilendirildi. Odamız web sitesinde
yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim
Programları Düzenleme Usul ve Esaslarının
6.(1) maddesinin a bendinde, eğitimi düzenleyebilecek kurumlarda aranacak şartlarda
“üniversite, eğitim kuruluşu, meslek odası veya
sivil toplum kuruluşu olması” ifadesi bulunmaktadır. Bu doğrultuda Odamız gerekli başvuruları
tamamlayarak, ‘Finansal Raporlama Standartları (TFRS ve BOBİ FRS Kapsamında)’ programında eğitim verebilecek. Kurum olarak Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yetkilendirilmiştir.”

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

özel emeklilik mevzuatı” ile kurumsal yönetim
ilkeleri ve finansal yönetim” konularında KGK
tarafından düzenlenen bağımsız denetçilik
sınavlarına katılıp başarılı olanlar her bir sınav
konusu için 20 kredi almaya hak kazanır.
Eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil
edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının
başından itibaren başlayacak. Ancak, 1 Ocak
2017 tarihinden önce sicile kaydedilmiş olan
denetçilerin eğitim yükümlülüğü 1 Ocak 2018
tarihinde başlayacak.

Mali tatil yapıldı

Oda başkanımız Yücel
Akdemir, meslek mensuplarına ve
yükümlülere kolaylık getiren ‘Mali
Tatil’ uygulamasının bu yıl 03-20
Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini
bildirdi.
Odamız web sitesinde yapılan açıklamada, “2018 yılı için, mali tatil 3 Temmuz 2018

tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2018 tarihinde
sona ereceğinden, mali tatil kapsamında olan
beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 25
Temmuz 2018 tarihi olacaktır. Bu beyannamelere
göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26

Temmuz 2018 olacaktır” denildi.
Yapılan açıklamada, Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 6661 Kanun ile özel tüketim
vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi,
özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, mali
tatil kapsamından çıkarıldığı ve mali tatilin
uygulanacağı tarihlerin değiştirildiği ifade edildi.

İSMMMO HABER

Söz konusu Tebliğ’e göre eğitim konuları,
“Temel Eğitim Konuları” ve “Destekleyici
Konular”dan oluşmaktadır. Denetçiler, 3 yıllık
dönem içerisinde; en az 60 kredisi temel

mesleki konulardan olmak üzere, 120 kredi
karşılığı eğitimi tamamlamak zorundadır.
Yüz yüze veya uzaktan eğitimler için her 50
dakikalık ders, bir kredi olarak kabul edilmektedir. Yüz yüze eğitim veya uzaktan eğitimler
KGK tarafından doğrudan yürütülebileceği
gibi üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek
odaları ve sivil toplum kuruluşları tarafından
da yürütülebilecektir. Eğitim kredisi elde etmek
amacıyla “muhasebe standartları”, “denetim”,
“sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve
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İnsan kaynakları
bölümü yenilendi
İSMMMO web sitesinde yer alan
insan kaynakları bölümü yenilendi.
Üyelerimize ve stajyerlerimize özel

sunulan CV havuzu haricinde firmalar
da artık ilan bırakabiliyor. ik.ismmmo.
org.tr

Mesleki uyum
eğitimi başvuruları
başladı

İSMMMO HABER

TÜRMOBKart çıkarıldı
TÜRMOBKart projesi, TÜRMOB
tarafından geliştirildi. Kart, Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği’ne bağlı SM, SMMM, YMM ve
Adaya Meslek mensupları için özel
olarak hazırlanmış ön ödemeli akıllı
kimlik belgesidir.
Sizler için özel olarak tasarlanmış TÜRMOBKart’ınıza dilediğiniz kadar TL yüklemesi yaparak anlaşmalı
giyim, turizm, akaryakıt, yiyecek/
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içecek ve daha birçok kategoride size
özel avantajlı hizmet alımı, indirimli
ödeme imkanından faydalanabilirsiniz.
Yeni TÜRMOB kimlik belgeniz
sayesinde müşterilerinizden kolayca
tahsilat yapabilir, geliştirilen uygulamalar ile TÜRMOB’a ve odalara
ödemelerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. TÜRMOBKart ayrıca tüm resmi
kurumlarda T.C. kimlik kartı olarak
da çok yakında kullanabilecekler.

2018/1. Dönem
SM’den SMMM’ye geçiş
Mesleki Uyum Eğitimleri için
başvurular başladı. 4 Ağustos
2018 tarihine kadar devam
edecek.
Odamız web sitesinde
yapılan duyuruda  ‘Mesleki
Uyum Eğitimi’ ve ‘Özel
SMMM Sınavı’ uygulamaları
sonucunda birçok üyenin
SMMM olmaya hak kazandığı
belirtilirken, Mesleki Uyum
Eğitimi’nin son uygulamasının
Ekim-Kasım 2015 döneminde
gerçekleştiği ifade edildi.
Açıklamanın devamında ise
yeni bir Mesleki Uyum Eğitimi
yapılmasına ilişkin karara yer
verildi:
“Bu duruma karşın;
mazeretleri nedeniyle Mesleki
Uyum Eğitimlerine hiç başvuru

yapmamış, başvuru yaptığı
halde süreçleri tamamlayamamış, son Mesleki Uyum
Eğitimi’nin yapılmasından
sonra stajlarını tamamlayarak
Serbest Muhasebeci unvanı
almaya hak kazanmış ya da
daha önce yapılmış olan Özel
SMMM sınavlarında başarılı
olamamış meslek mensuplarımızın eğitim ve sonrasında
Özel SMMM Sınavı’na katılabilmelerini sağlamak üzere,
Haziran-Ekim 2018 döneminde Mesleki Uyum Eğitimi yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılacak olan Mesleki
Uyum Eğitimi’ne ilişkin başvurular http://uyumegitimi.
turmob.org.tr/internet adresi
üzerinden, 25 Haziran-4 Ağustos 2018 tarihleri arasında
yapılabilecektir.”

Mesleğin paydaşları
bir araya geldi

teşekkür ederim” diye konuştu.
Seminerde ‘Vergi Uygulamaları’ konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi
Grup Müdürü Rıza Bilgiç, ‘SGK Uygulamaları’
konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl

Müdür Yardımcısı Murat Özdamar, ‘Geçmişten
Günümüze Dünyada ve Türkiye’de Vergi Afları’
konusunda Yeminli Mali Müşavir, Eski Hesap
Uzmanı Tuncay Kapusuzoğlu birer konuşma ve
sunum gerçekleştirdi.

İSMMMO HABER

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) düzenlediği,  ‘7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’ başlıklı seminerde, Oda Başkanımız Yücel Akdemir oturum
başkanlığı yaparken çok sayıda meslek mensubu
da katılım sağladı.
İTO’nun Eminönü’ndeki merkez binasında
gerçekleştirilen seminerde İstanbul Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Levent Taş, İstanbul Ticaret
Odası Mali Müşavirlik Meslek Komitesi Başkanı-YMM Güventürk Kalaslıoğlu, Sosyal Güvenlik
Kurumu İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş birer
açılış konuşması yaptı.
7143 sayılı Kanuna ilişkin ayrıntıların
görüşüldüğü seminerde oturum başkanlığını yapan Oda Başkanımız Yücel Akdemir, yaptığı kısa
konuşmada mesleğin paydaşlarıyla etkinlikte bir
arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Yücel Akdemir, “Her zamankinden daha
fazla kurumsal birlikteliklere ihtiyacımız var. Bu
birlikteliklerle hem mesleğimiz hem ticaretimiz
hem de ülkemiz kazanacak. Bu anlamda İTO’da
bu etkinlik için emek veren arkadaşlara çok
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Akdeniz yaralarını sarıyor
Tarihi rekorlara imza attığı 2014’ün ardından krizlerle dibi gören turizm sektörü, Akdeniz’den
başlayan bir iyileşme sürecinde. Güven duygusunu yeniden kazanan, şimdilerde ise imaj
çalışmasına odaklanan turizmci, dolup taşan sahilleri ile bu yıl yaralarını rekorlarla sarmaya
hazırlanıyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı
“2018’de güvenli ülke sıfatımızı geri kazandığımızı düşünüyorum” diyor.
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ERKAN
YAĞCI
KİMDİR?

UMUT EFE

RUS TURİST ARTIŞI SÜRÜYOR
Turizm sektörü 2 yıllık bir kriz sürecinin ardından bu yıl gelen taleple dipten çıkış
sinyalleri veriyor. Yıl genelindeki gelişmeleri
özetlerseniz sektör açısından 2018 yeniden
zirve yılı olabilir mi?
Türkiye’nin tarihinde en yüksek turizm gelirini elde ettiği 2014 yılındaki başarımızı yinelemek
ve hatta daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. 2017
yılı toparlanma, 2018 yılı ise iyileşme yılımız oldu
diyebiliriz. 2018 ve 2019 yıllarında, 2014 rakamla-

ZİRVEDEKİLER

Aylardan temmuz, mevsimlerden sarı
sıcak… 40 dereceye varan sıcakların altında tatili
iple çekenler için deniz kum ve güneş zamanı…  
Yeşilin maviyle buluştuğu, her yıl milyonlarca yerli
ve yabancı turiste ev sahipliği yapan, bütün kış boyunca hayalleri süsleyen Akdeniz sahilleri, aradan
geçen 2 yıllık nekahat döneminin ardından yine
cıvıl cıvıl… Nice anılara, yeni dostluklara sahne
olan, kaygılara ve strese geçici bir süreliğine de olsa
veda ettiren, Türkiye’nin turizm cenneti, kırdığı yeni
rekorlarla yaralarını sarıyor. Sektörün hedefi ise
büyük… Uzun vadede 2023 yılında Türkiye için
63 milyon turist, 63 milyar dolar dış turizm geliri
hedefleniyor…Bu sezon için “2018’de güvenli
ülke sıfatımızı geri kazandığımızı düşünüyorum.
Ülkemizin tanıtımına yönelik yapılacak her türlü
etkinliğin turizme katkı sağlayacağını ve kaybettiği-

miz imajımızı düzelteceğini düşünüyorum. Turizmde
pazar çeşitliliğini artırmak, Rusya ve Almanya’nın
yanına 3. ve 4. pazarları da kazanmak durumundayız” özetini yapan Akdeniz Turistik Otelciler ve
İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan
Yağcı ile sektörün hedeflerini ve sezon beklentilerini
konuştuk.

1979 doğumlu olan
Erkan Yağcı,  Bilkent Üniversitesi - Turizm ve Otel İşletmeciliği
bölümünü birincilikle bitirdi.
Üniversite öğrenimi yıllarında
Uluslararası Etik ve Kalite Enstitüsü tarafından Türkiye’den lider
kişi seçildi. Lisans çalışmalarının
ardından uluslararası eğitimine
Amerika Birleşik Devletleri,
Boston şehrinde,  Northeastern
Universitesi D’Amore-McKim
School of Business’ da işletme
ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı (MBA).
2005 yılından itibaren bu
güne Concorde Hotels Yönetim
Kurulu üyeliği bünyesinde
konaklama sektörünün içerisinde
işletme anlamında yeniliklere
öncülük ederek, değişime farklı
bakış açısıyla turizm sektöründe
aktif olarak yer almaktadır.
Sektördeki aktif çalışmalarının
yanı sıra sivil toplum örgütlerinde de çalışmalarını yürüten
Yağcı;  Akdeniz Turistik Otelciler
ve İşletmeciler Birliği Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ulusal anlamda da
turizm sektörünü Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu
üyesi (TÜROFED) ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Turizm
Meclis üyesi (TOBB) olarak temsil
etmektedir.
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rına dönmemiz çok önemli. Ancak bunun kadar
önemli bir nokta daha var ki, o da turistteki
artışın yanı sıra 2-3 yıl içinde fiyatların da
yükselmesi… Ancak bu şekilde, hepimizin
övündüğü fiyat-kalite dengesini oturtabiliriz.
2016 krizinden çıkarken özellikle fiyatlarda
önemli oranda fedakarlıklarda bulunduk. Kriz
döneminde de söylediğimiz gibi amaç önce
ayakta kalabilmek, talebi tutabilmekti. Fiyat
artışları sonra gelecekti. 2014 yılı fiyatlarımızı
yeniden yakalama yoluna girdik. 2017’de bunu
başardık. Şimdi fiyatlar konusunda daha hassas
olmalıyız.
Türk turizminin hem kişi sayısı hem gelir
bakımından esas büyümeyi 2019 ve 2020
yıllarında yakalayacağına inanıyoruz. Uzun
vadede bakarsak 2023 yılında Türkiye için
63 milyon turist, 63 milyar dolar dış turizm
geliri hedefliyoruz. Dış pazara baktığımızda ise
Antalya’ya ziyaretçi gönderen ülkeler arasında
Rusya geçen yılki büyümesini bu yıl da devam
ettiriyor. Yılın ilk 5 aylık döneminde Rusya
pazarındaki büyümemiz yüzde 40’ın üzerinde.
Bu trendin yılsonuna kadar devam edeceğini
öngörmekteyiz. Türk turizminin gelişmesinde
önemli yapıtaşlarından birisi olan Avrupa pazarı
da büyümeye geçti. Önemli pazarımız olan Almanya’da geçen yıla kıyasla yüzde 51 oranında
büyüme gerçekleşti. Henüz en iyi yılımız olan
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2015 yılı rakamlarına ulaşılmadı, ancak 2019
yılı için umut verici bir gelişme oldu.
Yılın tamamına ilişkin sektör
olarak turist sayısı, gelir ve büyüme
hedefleriniz nedir? Son 3 yılda Akdeniz
Bölgesi’ne gelen turist profilinde nasıl bir
değişim yaşandı?
Antalya özelinde konuşacak olursak,
2014 rakamlarını haziran itibarıyla ilk kez
geçmiş bulunuyoruz. 2018 yılının ilk 5 ayında
Antalya’da yaklaşık 3 milyona yakın turist
ağırladık. Bu tablo bize geçtiğimiz yıla oranla yüzde 45
artış yaşandığını ve Mayıs
ayı rekorunu da kırmış olduğumuzu gösteriyor. Yılsonu
itibarıyla ise 12 milyon turist
rakamına ulaşabileceğimizi
öngörüyoruz. 2018 yılı her
ne kadar turist sayısı bakımından ciddi bir büyüme
trendine geçmiş olsa da esas
büyümemiz hem kişi sayısı
hem gelir bakımından 2019
ve 2020 yıllarında olacak.
Bir hasar tespidi
yapıldığı takdirde bu
dönemde özellikle Antalya Bölgesi krizdeki en

büyük hasarı hangi alanlarda oldu?
2016 krizi Türkiye turizmi için bir test
yılı oldu. Her ne kadar sektör çok ciddi sıkıntı
yaşasa da, krizin sonunda sektörün ne kadar
dayanıklı ve güçlü olduğunu bir kez daha
gördük.
Seçim süreçlerinin sezon ortasına
denk geldiği de göz önüne alındığında geçen yıl sektörün kurtarıcısı konumundaki
yerli turistlerle ilgili beklentiniz nedir?
Bu yıl yüksek sezon dediğimiz Temmuz

ve Ağustos dönemlerinde çok ciddi doluluk
söz konusu olacak. Haziran doluluklarımız
yüzde 90-95 seviyesinde seyretti. Bu
trendin Temmuz ve Ağustos aylarında da
devam edeceğini söyleyebiliriz.

FUTBOL VE GOLF TURİZMİ
2019’da kongre, futbol ve
golf turizmi alanında iyileşme ve
yeni bir atak bekliyor musunuz?
Avrupa ve diğer ülkelere kıyasla
tarihi ve kültürel değerler bakımından
zengin olan ülkemiz, Avrupa ve Asya’nın
birleştiği yerde, kongre, futbol, golf için
eşsiz bir mekân konumundadır. Türkiye,
birinci sınıf otel konaklama ve tesisi
zenginliği, dünyanın belli başlı şehirlerine
kolayca ulaşım ve manzara cazibesi sunmaktadır. Bütün bunlara mükemmel bir iklim
ve alternatif destinasyonlara göre çok daha
düşük maliyet avantajı da ekleyebiliriz.
Golf tutkunları için kusursuz tesislere
sahibiz, turnuvalarla da bu turizm dalını daha
da öne çıkarıyoruz. Bilindiği gibi su sene
Antalya, uluslararası kongre ve düğün fuarı
olan IMWF’ye ev sahipliği yaptı. Japonya’dan

da talebi yeniden canlandırma çalışmalarımızı
kararlılıkla sürdürüyoruz. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için gereken unsurlar ise; beraber
çalışacak takım ruhuna, kamu-özel sektör
işbirliğine, turizm bakanlığı ve sektörün tüm
bileşenleri kapsayan çalışma modeline ve en
önemlisi turizm vizyonu ve turizm bakış açısını
sürekli kılacak politikayı devam ettirmektir.

DESTEĞİ HİSSETTİK
Son birkaç yıllık süreç içinde turizm yönetiminin attığı adımlar krizden
çıkış noktasında ne kadar etkili oldu?
Bu süreçte, kamu kesiminin desteğini
her zaman yanımızda hissettik. Antalya,
devletimizden aldığı destekle, Türkiye turizm
büyümesinin ortalamasını yükselten bir
büyüme gerçekleştirdi ve Türkiye turizminin
büyümesinde itici bir güç oldu. Antalya ev
sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası
zirvelerle ülkemizin ve şehrimizin tanıtımlarına
büyük ölçüde destek sağlandı.
Bizler, ülkemizin tanıtımına yönelik
yapılacak her türlü etkinliğin turizme katkı
sağlayacağını ve imajımızı derinleştireceğini
düşünüyoruz ve üzerimize düşen görevi yerine
getirmeye hazırız.

ZİRVEDEKİLER

Brezilya’ya, Kanada’dan Avustralya’ya uzanan
çok geniş bir coğrafya üzerinde, 5 kıtanın tamamından toplam 70 farklı ülkeden sektörün
önde gelen acentalarıyla bir araya gelindi.
Ülkemiz için yararlı olan bu tür etkinliklere
katılım ve desteğimizi sürdürmeliyiz.
Sektörün uzun vadeli plan ve hedefleri doğrultusunda sektörün yeniden
ve sağlam bir şekilde ayağa kalkabilmesi için hangi adımların atılması
gerekiyor?
Maalesef 2016-2017 yılları arasında yaşanan politik olaylar, her sektörü etkilediği gibi
turizmi de etkiledi. İptaller gerçekleşti fakat
2018’de güvenli ülke sıfatımızı geri kazandığımızı düşünüyorum. Ülkemizin tanıtımına
yönelik yapılacak her türlü etkinliğin turizme
katkı sağlayacağını ve kaybettiğimizi imajımızı
düzelteceğini düşünüyorum. Turizmde pazar
çeşitliliğini artırmak, Rusya ve Almanya’nın
yanına 3. ve 4. pazarları da kazanmak
durumundayız.
Erken rezervasyonlarda ilk verilere
göre 2018’de Rusya’da büyüme sürecek. Bu
ülkenin yanı sıra Almanya, Hollanda, İngiltere
pazarlarında da canlanma öngörüyoruz. Öte
yandan İskandinavya gibi önemli pazarlarda

İSMMMO YAŞAM l 15

Son yıllarda doğa özlemi artan
insanların tatil tercihlerinde yeni
trendi kamp organizasyonları
oldu. Lüks tesislerin aksine
uygun fiyatlarla yapılabilen
kamp ve karavan tatillerinde
doğayı yeniden keşfedip
yön bulmaktan kamp ateşini
yakmaya, kendi yemeğini
yapmaya kadar birçok konuya
hakim olmak şart. İstanbul
yakınlarından Türkiye’deki
yerlere kadar keşfedebileceğiniz
rotaları mercek altına aldık....

Haydi kampa!

KAPAK

ELA DAMLA GÖKMEN
Şehir yaşamının boğucu atmosferi
genci, yaşlısı hemen herkeste doğa özleminin
artmasına neden oluyor. Doğa özlemiyle kimi
karavan alıp yollara düşüyor kimi de sırt
çantasını sırtına takıp çadırını da yanına alıyor
dağda, deniz kenarında canı nerede isterse
kamp kuruyor... Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gizem Tetik
de doğa özlemini macerayla birleştirenlerden.
Öğrenci grupları ile doğada yön bulma, hedefe
ulaşma aktivitelerinin yanı sıra sık sık Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kamp kuran Gizem
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Tetik, doğada olmanın kendisine iyi geldiğini
ve zihnini sakinleştirdiğini söylüyor. Çevresinde
birçok kişinin kamp kurmak istemelerine
rağmen bir türlü adım atıp kamp kuramamalarına dikkat çeken Gizem Tetik, “Kamp kurmak
hem eğlenceli hem de tatilin çok pahalı olduğu
şu günlerde beş yıldızlı sıkıcı bir tatile göre
üçte bir oranında daha ucuz. Üstelik uyanma
ya da yemek yeme saatlerinize kendiniz karar
verebilecek kadar da özgür oluyorsunuz” diyor.
Gizem’in yaptığını yapıp kamp kurmak, hem
hesaplı hem de özgür bir tatil planı yapmak
isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Öncelikle kamp
kuracağınız bölgeye karar vermeniz gerekiyor.

Kamp kuracağınız yer bir kamping alanı ise
işiniz kolaylaşıyor. Doğada yön bulabilmek
için de yanınızda mutlaka bir pusula olmalı.
Kamp yaşamı için en uygun çadır çeşidini
bulmalı, kamp ateşi yakmanın püf noktalarını
öğrenmeli ve Türkiye’nin en iyi kamp rotalarını
incelemelisiniz... Tüm bunları kapak haberimizde sizin için bir araya getirdik. Harika bir kamp
ya da karavan tatili yapmanız için gerekli olan
konuları yazımızda okuyup tatilinizi planlamak
size kalmış.....

FİYATLARI DAHA HESAPLI
Kamp yapmak, 2000’li kuşağın yeni

İŞE DÖNÜŞTÜRENLER DE VAR
Kamp ve karavan ile seyahat etme tutkusuyla kurumsal
yaşamlarını bırakıp bu tutkuyu işe dönüştürenler de bulunuyor. Tıpkı
Duygu Şar & Bilgehan Çelik’in yaptığı gibi. Koç Özel Lisesi, Brown
University (ABD), L’IEP (Fransa’da) okuyan Duygu Şar, çeşitli kültür
sanat kurumlarında proje yönetti. Bilgehan Çelik ise, Taşucu Anadolu
Lisesi’nin ardından ODTÜ’de okuyup 7 yıl uluslararası bir şirkette
kültürel pazarlama müdürlüğü yaptı. Kurumsal hayattan sonra 2014
Nisan’ında hayatlarını baştan çizmeye karar veren ikili; dolu dolu, daha
aktif bir hayat kurmanın peşine düşmüş ve yeni girişimlerinin adını
da ‘Biz Evde Yokuz’ koyduk. Kendilerine ‘Evde Oturan Erken Ölür!’
Roman atasözünü ilke edinen ikili, ‘Biz Evde Yokuz’ deneyim bloğu ile  
ölmeden önce yapmak istedikleri şeylerin –Yaban hayat için gönüllü
olmak, serbest paraşütle uçmak, bisiklet turuna çıkmak gibi daha bir
çok şeyin listesini tamamlama kararı almışlar. Bloglarından kamp
kurmanın inceliklerinden dikkat edilmesi gereken konulara kadar her
türlü bilgiyi paylaşıyorlar.
gençleri buluşturuyor.
Kamp kurmak, giderek zorlaşan günümüz ekonomik koşullarında alelade bir otelde
kalmaktan bile çok daha ucuz çünkü çadırlarını
sırtlanan insanlar, herhangi bir yerleşim masrafı
ödemeden kamp kurabiliyorlar. Konfor arayanlar için de kamp alanları mevcut...
Bir kamp alanına gidildiğinde karavanlar için elektrik, su ve kamp yerine park etme
bedeli olarak günlük 40-50 TL ücret uygulanıyor. Birkaç karavan birlikte seyahat edilmesi
halinde ise, güvenli bir yerler bulup bedavadan
park etmek de mümkün. Dağ başından deniz
kenarına her yerde eviniz var... Çadırlar için

camping alanlarının fiyatları 20 TL’den başlıyor
(İki kişilik), kişi sayısına göre 5-10 TL fiyat farkı alınıyor.  Kamp alanları dışında çadır kurmak
için de sadece kamp kurduğunuz yere güven
duymanız gerekiyor. Ülkemizde kampçılara ve
karavancılara yönelik bir saldırı olmaması da
güvenlik sorunu yaşanmayacağının göstergesi... Üstelik yurtdışından az da olsa ülkemize
kamp ve karavan turistleri geliyor. Onların da
ülkeye günde 33 Euro civarında döviz bıraktığı
biliniyor.

ORGANİZASYONLAR YAPILIYOR
Kamp ateşinin etrafında özgürce vakit

KAPAK

trendi haline gelmiş durumda. Özgür ruhlar bir
tesise bağlı kalmak yerine hem hesaplı hem
de daha özgür, yeni yerlerin keşfedildiği bir
tatil istiyorlar. Facebook, Twitter, Instagram
gibi sosyal ağların giderek yaygınlaşması ve
günümüz gençliğince doğru bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla haberleşmek çok daha
kolaylaştı. İnsanların boş vakitlerinde ve tatil
zamanlarında birlikte plan yapmaları da pratikleşti. Özellikle gençlerin koordineli bir şekilde
kamp kurmak için birkaç gün öncesinden sosyal
medya üzerinden haberleşmeleri yeterli oluyor.
Örneğin Facebook’ta kurulan bir kamp grubu,
sayısı kaç olursa olsun kamp kurmak isteyen
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geçirmek, özgürlüğüne düşkün yeni
neslin en büyük heyecan kaynağı
olurken, yeni insanlarla tanışmak,
yeni yerler keşfetmek cazibesini
artırıyor.... İki üç kişilik kampların
yanı sıra daha büyük çaplı kamp
organizasyonları da yapılıyor.
Geçmişte kamp denildi mi çadırlar
ve kamp ateşi etrafında gitar çalıp
şarkı söyleyen genç insanlar, balık
tutmak ve yüzmek gibi aktiviteler
gelirdi. Ancak günümüzde kamp
eğlenceleri de şekil değiştirdi; artık
kamplarda, devasa sahneler kurulup
büyük konserler verilebiliyor, çeşitli
yarışmalar düzenlenip kolektif eğlenceler de
tertip ediliyor. Çadır kampları daha çok 18
ila 45 yaş grubuna hitap ederken karavanlar
ekstrem durumlar hariç daha çok 50-70 yaş
arası emekliler tarafından tercih ediliyor.
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu
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Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Ertuğrul, insanların yeşile olan özleminin artması
ile birlikte ülkemizde son yıllarda kamp ve
karavan turizmine ilginin de arttığını söylüyor.
Soner Ertuğrul, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Türkiye’de yeterince
kamp alanının olmayışının turizm bu alanının

gelişmesinin önündeki en büyük engel
olduğuna vurgu yapıyor.  
Kamp ve karavan turizminin
Türkiye’de geliştirilmesi halinde ülke
ekonomisine önemli bir girdi sağlanabileceğine dikkat çeken Soner Ertuğrul,
“Avrupa’da kamp karavan turizmi
toplam turizm içinde yaklaşık yüzde
23 pay alırken, 35-40 milyar Euro’luk
bir gelir sağlıyor. Bu pazar sadece tatil
amaçlı değil karavan üretimi, karavan
tamir bakımı, kiralık, karavan sektörü,
karavanları sabit yaşam alanı ve yerli ve
yabancı karavanların kamp alanlarında
kamp dışı konaklamada elde edilen
geliri kapsıyor” diyor.
Tatil anlayışının değişmesiyle kamp ve
karavan sektöründe hareketlenme olduğunu
belirten Ertuğrul, beyaz yakalıların alternatif
turizm beklentisinin karavan sektörünü nareketlendirdiğini söylüyor ve şu bilgileri veriyor:  

“Hesaplamalara göre mali açıdan da daha
avantajlı. Üstelik doğaya da zarar vermiyor.
Karavan ile seyahat etmek daha çok bir kültür
işi. Avrupa’da çok yaygın. Şöyle düşünün
Almanya’da olan bir kişi karavanıyla hafta sonu
Adriyatik denizine inebiliyor. Türkiye’de ise karavan tatilini insanlar henüz yeterince bilmiyor.
Konuştuğumuz üreticiler yurtiçi pazarda yılda
yaklaşık 600 karavan satıldığını ifade ediyor.
Bu rakamın çok küçük olduğunu ifade eden
üreticiler Türkiye’de 5 milyar Euro’luk bir potansiyel olduğunu belirtiyor. Çekme karavanlar
40 bin ile 130 bin TL arasında, motokaravanlar
araç hariç 120 bin ila 300 bine TL arasında
değişiyor.”

TEKNİK KAMP, KEYİF KAMPI

l KİLYOS: İstanbul’dan uzaklaşmadan kafa dinlemek isteyenler için Kilyos çok sayıda
kamp alanının bulunduğu iyi bir kamp bölgesi. Kilyos denince deniz, kum, güneş akla gelse de
burada çadırınızla kamp yapabilirsiniz.
l POLONEZKÖY: İstanbul’a en yakın kamp yapılabilecek yerlerden biri de Polonezköy, sakinliğiyle sizi İstanbul’un dışındaymış gibi hissettirir. Hafta içi gitme olanağınız varsa
değerlendirin,  baharda piknikçiler istila ettiği için hafta sonu çok önerilmiyor. Orman içindeki
yürüyüş parkurunda mutlaka tur atmalısınız.
l KIYIKÖY: İstanbul’a yaklaşık 140 km uzaklıkta, Kırklareli’ne bağlı Kıyıköy’a İstanbul’dan en hızlı Çerkezköy-Saray karayoluyla 2 saatte ulaşılıyor. Lüks tesis bulunmayan beldeye
gelenler çoğunlukla kamp yapıyorlar. Yaz aylarında dalgalı denizine de girmek mümkün.
l İĞNEADA: Kıyıköy’den Karadeniz sahilini takip edip ilerlerseniz dünyanın ender
doğal harikalarından biri olan İğneada Longoz Ormanları’na ulaşabiliyorsunuz. Büyülü longoz
ormanlarının temiz havasında yüzlerce yıldızın altında uyuyup sabah keyifle uyanıp denize
girebilirsiniz.
l ŞİLE: İstanbul’dan en kısa sürede ulaşabileceğiniz kamp bölgelerinden biri Şile. Trafik
durumu ve bulunduğunuz konuma göre değişse de, ortalama 1 saatte Şile’ye ulaşabilirsiniz.
Burada birden fazla kamp alanı ve tesis seçeneği bulunuyor.

yanınızda gererek ağaçlara ya da başka yerlere
asabileceğiniz bir kumaş taşıyın. Özellikle muşamba gibi yağmur geçirmez bir kumaş tercih
ederseniz yağmurda çadırınızı korursunuz.
Kampa gidecekseniz etrafınızda böcek
olacağı fikri ile barışmanız lazım, çünkü bu
konuyu kökünden halleden bir çözüm yok. Ne
önlem alırsanız alın sivri sinekler ısıracak ya da
çadıra uçan bir şey girecek... Riski en aza indirebilmek için doğal ve kimyasal sinek kovuculardan faydalanabilirsiniz. Bir parça alüminyum
folyo üzerinde kahve yakmak yemeğinize

üşüşen arıları azaltabiliyor.
En merak edilen konulardan biri de kampta nasıl
temizlenildiği. Kampingde
kalıyorsanız bu ortak duşları
kullanıyorsunuz. Doğadaki
kamplar için de solar duş
çantası kullanılabilir. Ancak
her sabah saçımı yıkayayım,
yatmadan da duşumu alayım
mantığından sıyrılmanız
gerekiyor.

NASIL ATEŞ YAKMALI?
Kamp ateşi yakılmadan kamp olmaz!
Bir tesiste kamp yapıyorsanız ya da arabanıza
atlayıp 5- 10 dakikada varabileceğiniz bir
yerleşim varsa bir çakmak ya da kibrit işinizi
en iyi şekilde görecektir. Zaten bu durumda
bir kamp ocağınız var kamp ateşi yakmanız
gerekmiyor. Kibritiniz ıslanırsa ya da çakmağınız biterse, ısınmanız ve yemek pişirmeniz
imkansızlaşabilir ve ciddi bir hayati tehlike ile
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Kamplar ‘Teknik Kamplar’  ve ‘Keyif
Kampları’ olarak ikiye ayırmak mümkün. Teknik kamplar, doğa ile mücadele ve fiziksel efor
içeren kamplar oluyor. Trekking yapıp kamp
malzemelerinizi sırtınızda taşıyorsanız bu kamp
teknik kamp sınıfına giriyor. Kamp malzemeleriniz doğa şartlarına uygun, hafif ve kompakt
olmalı.
Keyif kampları ise, zevk için; sırtınızda
saatlerce yük taşımadan konfor ve eğlence öncelikli. Çadırınızı ya da karavanınızı koyacağınız
yere ulaşımınızı arabayla sağlıyorsunuz.
Gece kalacağınız sığınak (çadır, karavan,
hamak, vs) ve bunun içinde sağlıklı konaklama şartlarını sağlamak bir kampın olmazsa
olmazları. Mutfak malzemesi almak zorunda
değilsiniz, konserve ve su götürerek pratik olarak çözüm bulabilirsiniz. Yağmurluk bir kampın
olmazsa olmazlarındandır. Uyku tulumunuz ve
eşyalarınızın ıslanmaması için yağmurluğu es
geçmeyin. Günümüzde hemen her çadırda var
ancak yine de doğada olacağınızı hatırlayıp
pencere ve kapılarında sineklik olan çadırları
alın. İlk kullanımdan önce çadırınızı evde kurup
eksik parça olup olmadığını kontrol edin. Çadır
kurma işini gün ışığında yapın. Kampta alanında gündüzleri sığınacak gölge yaratmak için

İSTANBUL’A YAKIN KAMP ALANLARI
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burun buruna gelebilirsiniz, bu tip durumlarla karşılaşmamak için kullanımı kolay bir
ateş başlatıcı taşımakta fayda var. Eğer bir
kampingde kalıyorsanız, elektrik sistemlerine soğutucunuzu takarak yiyeceklerinin
taze kalmasını sağlayabilirsiniz. Bunların
arabaya takılanları da var ancak aküye çok
yükleniyorlar.
Keyif kampına gidenler hava
durumunu göz önünde bulundurarak kıyafet
seçmeli. Doğa yürüyüşlerine de gidecekseniz
trekking botu giyin ve kampa gitmeden
önce botu ayağınıza vurmaması için birkaç
gün giyerek ayağınıza alıştırın. İlk yardım
çantanızı ve ağrı kesici, ateş düşürücü, böcek
sokmasına karşı etkili ilaç ve jellerinizi
yanınıza almayı da ihmal etmeyin.

TURİZM ŞURASINA KATILDILAR
Türkiye’de kamp ve karavan turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.
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Türkiye’nin doğal güzellikleri ile
kamp ve karavan turizmi için çok ideal bir
ülke olduğuna dikkat çeken Antalya Kamp
ve Karavan Derneği Başkanı Leyla Özdağ,
kamp ve karavan turizminin alternatif
turizmi çeşitleri içinde bir turizm çeşidi olarak tanımlanması halinde yerli ve yabancı
turistlerin bu alana özendirilip bu alandan
Türkiye’nin gelir sağlayabileceğini söylüyor.
Kamp ve karavan turizminin bir turizm
çeşidi olarak benimsenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Leyla Özdağ,
“Misyonumuz ülkemize kamp ve karavan
turizmini tanıtmak olacak. Ülke kazanacak,
esnafıyla, özel sektörüyle köyü kasabası ve
şehri ile” diyor.
Öncelikle kamp ve karavan turizmini
ülkenin tanımasının önemine işaret eden
Özdağ, yapılan çalışmaları şöyle özetliyor:
“2017 Kasımında Turizm şurasına katıldık, ilk defa ‘Turizm Çeşitliliği ve Sürdüre-

bilirlik Komisyonu’nda komisyon üyesiydik,
ne kadar gereklilik varsa 13 maddelik bir
rapor hazırlayıp Turizm Bakanlığı’na verdik.
Kamp ve karavan turizminin bilinmediğini, karavan kampında ya da karavan
parkında olmazsa olmazlar (Atık suların
atılması gereken yerler, mutfak, elektrik
vs gibi şeyler) gereken şeyler, uluslararası
standartlar var. Ülke kamp ve karavan turizmini bilmediği için bugüne kadar alternatif
turizmde olmadığı için bir yönetmeliğimiz
bile yok. Uzun yıllardır var olan STK’lar ilgili
bakanlıklara sorunları yazışmalar ile sunmuş
sonuç elde edilememiş. Antalya’da yapılan
uluslararası nitelikteki Hestorex fuarına
katılıp,  fuarın danışma kurulu üyesi olmamız Turizm Şurası’na katılmamıza vesile
oldu. Bu segment özel sektörü ile ülkenin
kamp yerlerini, yönetmeliğinin hazırlamasını
bekliyor. Bizde STK olarak elimizden gelen
çalışmaları sürdüreceğiz.”

TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN KAMP ALANLARI

kurmaya müsait olan bölgede, Aladağlar Camping
Bungalow, oldukça gelişmiş bir kamp alanı.
Bungalowlarda konaklamak mümkün ayrıca bir
de cafesi var.
l BALIKESİR-KAPIDAĞ YARIMADASI: Kapıdağ Kamping, bol ağaçlı, denizi ve plajı
oldukça güzel fiyatları uygun bir kamp alanı. Duş
ve tuvaletlerinin yanı sıra içinde cafe de var.
l EDİRNE-GÖKÇETEPE: İstanbul’a yakın olması nedeniyle genellikle kalabalık olan bir
park olan Gökçetepe Tabiat Parkı, doğayla iç içe
vakit geçirmek, dinlenmek ve denize girmek için
güzel bir kamp ancak tuvalet ve duşları yetersiz.
l BALIKESİR-ERDEK: Eskinin tatil
beldesi Erdek, popülerliğini yitirse de Kirazlı
Manastırı’nda doğanın kucağında özgürce kamp
kurmak mümkün.
l BALIKESİR-KAZDAĞLARI: Oksijeni
bol Kazdağları’ndaki Hızır Kamp, kitlesi, tesisi,
işletmecileri, doğası ile Türkiye’nin en beğenilen
kamp alanlarından biri.
l AYVALIK -CUNDA ADASI: Milli
Park’ın içinde, tüm Cunda’da denizin en temiz
olduğu yerde konumlanan Ada Camping, bakımlı
bir tesis ve bölgedeki en güzel denize giriş noktasında bulunuyor.

l MUĞLA-KÖYCEĞİZ: Sultaniye Köyü’nde Köyceğiz Gölü kenarında yerlilerin işlettiği
bizce harika, dingin, salaş bir yer bulunuyor. Salaş
bir restoran bahçesi camping olarak kullanılıyor.
l MUĞLA-ÖLÜDENİZ: Türkiye’nin
cennet köşelerinden biri olan Muğla Ölüdeniz’deki
Sugar Beach, bungalow tarzı ağaç evlerin bulunduğu bir camping.
l MUĞLA-AKYAKA: Çadır ve karavan
kampı yapacaklar için Akyaka’da Akyaka Orman
Kampı ideal bir mekan.
l MUĞLA-MARMARİS: Marmaris’teki
İnbükü Türkiye’nin en güzel kamplarının başında
yerini alıyor. Karavan veya çadırla kamp yapmaya uygun bir yer olan kamp alanında elektrik,
duş, lavabo ve çamaşırhane gibi hizmetler
mevcut.
l ANTALYA-KAŞ: En sevilen tatil
beldelerinden biri olan Kaş’taki Kaş Camping’de
çadır, bungalow ve karavan alanları birbirinden
ayrılmış.
l ISPARTA-DEDEGÖL DAĞI: El
değmemiş bir yer olan Dedegöl Dağı, çadır
kurmak için geniş çayırlara sahip. Su ihtiyacını
kolay karşılamak için çeşmeye yakın kurmakta  
yarar var.
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l İZNİK: Doğa Muhit Camping, İznik
Gölü kenarında sakin, huzurlu ve oldukça samimi
bir yer. Güzel kahvaltısı göl manzarasında görenleri büyüleyen bir atmosfere sahip.
l BOLU-YEDİGÖLLER: Doğal güzellikler ile insanı büyüleyen Yedigöller Milli Parkı’nda
büfe, restoran gibi olanaklar bulunmadığı için
hazırlıklı gitmekte fayda var. Burada piknikçiler
için tahta masalar ile birlikte kamp alanında su,
wc, aydınlatma var.
l KARABÜK: Eğriova Göleti çevresi, Yenice Ormanları çadır kampına çok elverişli ancak
herhangi bir tesis olmadığı için doğayla başbaşa
olacağınız bir yer. Eğriova, serin bir bölge olduğu
için uyku tulumu, battaniye ve sizi sıcak tutacak
kıyafetler götürmeniz tavsiye ediliyor.
l DÜZCE-TORKUL GÖLÜ: Türkiye’nin
görülmeye değer yerlerinden biri olan Torkul
Gölü, sazlıkları ve nilüferleriyle oldukça şirin
doğal bir göl. Düzce şehir merkezine yaklaşık 28
km mesafedeki gölde kamp tesisi bulunmuyor.
l KOCAELİ -KERPE – KEFKEN –
KUMCAĞIZ: Doğa harikası olan Kerpe ve
Kefken yaz aylarına çok kalabalık olduğundan
diğer ayları tercih etmelisiniz. Kerpe, Kefken ve
Kumcağız sahilleri İstanbul ve İzmit’ten gelen
kampçılarla dolu.
l ÇANAKKALE –KABATEPE: Kabatepe
sahilleri kamp yapanların en çok tercih ettikleri
yerlerden biri. Zeytin Cafe & Bungalow’un önü
kamp kurmaya müsait.
l ÇANAKKALE-ASSOS: Kazdağları’nın
yakınlarındaki Assos Gargara Doğal Tatil Kampı,
doğayla iç içe ve huzurlu bir yer arayanlar için
ideal.
l RİZE-ÇAMLIHEMŞİN: Yeşilin her
tonunun görüldüğü Çamlıhemşin’in Gito Yaylası, el
değmemiş bir yayla niteliğinde. Su veya yiyecek
alabileceğiniz, tuvalete girebileceğiniz yerlerin
bulunmadığı bir kamp için ideal.
l NİĞDE–ALADAĞLAR: Çadır
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‘Eğitimde
anlık sistem
değişiklikleri
yaşanmayacak’

GÜNDEMİN SESİ

ELA DAMLA GÖKMEN
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Eğitim sisteminde birkaç yılda bir yapılan
anlık sistem değişiklikleri velilerin
ve öğrencilerin en önemli problemi.
Eğitim sistemini ve yaşanan sıkıntıları
konuştuğumuz Işık Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal İbiş, “Türkiye’de eğitim
sistemi ile ilgili sorunların başında gelen
anlık sistem değişikliklerinin bundan
sonraki dönemde yaşanmayacağını yeni
Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya
Selçuk’un yaptığı son açıklamalarıyla
öğrendik” diyor.

Dünyanın gelişmiş ülkeleri, istikrarlı eğitim sistemleri ile
nitelikli nesiler yetiştiriyor. OECD ülkeleri tarafından 3 yılda bir
yapılan PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) eğitim
araştırmasında 71 ülke arasında Türkiye’nin 50’nci sırada yer
alıyor. Bu sıralamada üst sıralarda yer alan ülkeler eğitim sistemini
oturtmuş, nitelikli eğitim veren ülkeler olarak anılıyor.
Ülkemizde ise, birkaç yılda bir anlık sistem değişimleri ile
hem veliler hem de öğrenciler mağdur oluyor. Son olarak TEOG
sınavının bir anda kaldırılıp yerine LGS sınavının getirilmesi ve
yeni sınav sisteminde soruların niteliğinin bilinmemesi nedeniyle
binlerce öğrenci tatsız günler yaşadı. Aynı şekilde üniversiteye giriş
sınavlarında yapılan değişikliklerle milyonlarca öğrenci ve velileri
sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Bu anlamda öğrenci ve veliler kadar
eğitim sisteminin bir paçrası olan kurumlar için de eğitim sistemindeki istikrar büyük önem taşıyor.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, eğitim dünyası
ve veliler açısından umut veren bir isim oldu. Yeni bakanın önümüzdeki dönemde eğitim sisteminde yaşanan sorunların çözülmesine
yönelik çok önemli adımlar atılması için çalışmalar yapması bekleniyor. Türkiye’deki eğitim sistemini, veli ve öğrencilerde travmalar
yaratan sistem değişimlerini, yapılması gerekenleri Işık Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş ile konuştuk:
Türkiye’de eğitim sistemindeki sorunlardan bahseder
misiniz?

‘PİSA’DA
YÜKSELME
ÖNCELİKLİ
HEDEF OLMALI’

Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ziya Selçuk

Eğitim sistemi ile ilgili sorunların başında gelen anlık sistem değişikliklerinin bundan
sonraki dönemde yaşanmayacağını yeni Milli Eğitim
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’un yaptığı
son açıklamalarıyla öğrendik. Öğrenci ve veli kadar
eğitim sisteminin çatısında bulunan kurumlar için
eğitim sistemindeki istikrarın çok önemli olduğunu
söyleyebilirim. Yeni dönemde eğitim sistemindeki bu
sorunların çözülmesine yönelik çok önemli adımlar
atılacağına inanıyorum.
Lise ve üniversitelere girişte sınav
sistemindeki belirsizliği ve soru tiplerinin sürekli değişmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bugüne kadar yapılan sınav sistemleri
öğrencileri 5-6 kategoride değerlendirmeye aldı.
Oysa ki, dünyadaki eğitim sistemleri incelendiğinde
ilköğretimden itibaren çocuklar yeteneklerine
göre eğitim görüyor.  Biz çocuklarımıza genelde,
üniversite çağına geldiğinde yeteneğini seçmesi
için bir fırsat tanıyoruz. Bu da hem çocukta hem de
ebeveynde tedirginliğe neden oluyor. Çoğu zaman
çocuklarımız lise son sınıfa geldiğinde bile mesleki
olarak hangi alana yönelmesi gerektiğinin farkında
olmayabiliyor. Bir de buna her sene değişen sınav
sistemi eklendiğinde elbette endişe ve kaygı adeta
başarının önüne geçiyor.  

GÜNDEMİN SESİ

Çağımızda sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok ülkesinin eğitim sistemi ile ilgili
farklı sorunlar yaşadığını görüyoruz. Türkiye de bu
noktada gelişmekte olan ve eğitim sistemi ile ilgili
farklı prensipleri deneyen bir ülke konumunda.
OECD ülkeleri tarafından 3 yılda bir yapılan PISA
(Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)
eğitim araştırmasında 71 ülke arasında Türkiye’nin
50. sırada olduğunu görüyoruz. Bu sıralamada
yükselmek Türkiye’nin öncelikli hedefleri arasında
olmalıdır. Sürekli değişen sınav sisteminin eğitimin
yanı sıra öğrencilerin uzun yıllar süren bir sınav maratonunun içinde gerçekten yapmak istediği mesleği
icra edememesi gibi temel sorunlar da var.
Bir akademisyen ve Türkiye’nin önde gelen
ve 1885 yılında kurulmuş köklü eğitim kurumlarından Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi’nin rektörü olarak belirtmek isterim ki; eğitim
sisteminde asıl önemli olan üniversiteye hangi
sınavla girileceği değil, öğrencilerin mezun olduktan
sonra mesleğini iyi yapabilmesi ve kaliteli bir yaşam
sürdürebilmesidir. Bu anlamda üniversiteye girdikten sonra aldığınız akademik eğitim ve öğretimin
kalitesi ve mezuniyet sonrası öğrenciye sunulan
imkanlar, üniversiteleri günümüzde birbirinden
ayıran en önemli konudur.  

İçinde bulunduğum dönemde sadece Türkiye’de değil
dünyanın pek çok ülkesinin
eğitim sistemi ile ilgili farklı
sorunlar yaşadığı görülüyor.
Türkiye’nin bu noktada
gelişmekte olan ve eğitim sistemi ile ilgili farklı prensipleri
deneyen bir ülke konumunda
olduğuna dikkat çeken Prof.
Dr. Cemal İbiş, OECD ülkeleri
tarafından 3 yılda bir yapılan
PISA (Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı)
eğitim araştırmasında 71 ülke
arasında Türkiye’nin 50. sırada olduğuna dikkat çekiyor.
Prof. Dr. Cemal İbiş,
“PISA’da yükselmek Türkiye’nin öncelikli hedefleri
arasında olmalıdır. Sürekli
değişen sınav sisteminin
eğitim yanı sıra öğrencilerin
uzun yıllar süren bir sınav
maratonunun içinde gerçekten
yapmak istediği mesleği icra
edememesi gibi temel sorunlar
da var” diyor.
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Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr.
Ziya Selçuk’un eğitim alanındaki söylemleri
bu anlamda umut veriyor. İnsan temelli bir
eğitim anlayışı üzerine yeni bir program
hazırlandığını açıkladı Sayın Bakanımız. Işık
Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri
bizim de en büyük hedefimiz her zaman “İyi
İnsan” yetiştirmek oldu. Eğitim sisteminde de
bu hedef doğrultusunda yeni bir çalışma planı
yapıldığını görmek bir akademisyen olarak
beni mutlu etti.
Çocuklara ve ailelerde travmalar
yaratan bu sürekli değişiklik durumu
nasıl çözülmeli?
Bu anlamda herkesin aynı noktada
olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızı geleceğe
daha iyi hazırlamak, onları “İyi İnsan” olarak
yetiştirmek ve bu ülkeye katkı sağlayacak
bireyler olarak eğitmek hepimizin öncelikli
hedefidir. Türkiye’nin eğitim sisteminde dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer almak gibi
önemli bir hedefi var. Bu hedef doğrultusunda
ve yapılan uzun araştırmalar neticesinde atılacak kesin adımların ve oluşturulacak istikrarlı
bir eğitim sisteminin bu sorunları çözeceğine
olan inancım tamdır.
Bundan sonraki süreçte nasıl iler-
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açıklanmayacağı belirtildi.  Öğrencinin seneye
sınava ne şekilde gireceğini bilerek hazırlanması çok önemli. Kafasında belirsizlik olan
öğrencinin başarıyı yakalama şansı da doğal
olarak azalıyor.

SINAVLAR KALDIRILIR MI?

leyecektir, şu andaki sistem mi korunur
yoksa yeni bir sistem gelir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konu üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bir sistem değişikliği
olacaksa bile bunu eğitim döneminin ortasında

Sınavların tamamen kaldırılacağı
söyleniyor. Sizce bu yapılabilir mi?
Yapılmasını doğru buluyor musunuz?
Böyle bir şey yapılırsa fırsat eşitliği
nasıl gözetilebilir?
Dünyanın eğitim sistemini başarıyla
kurgulayan pek çok ülkesi kendi yöntemlerini geliştirmiş olarak öğrencilerine imkan
sunmaktadır. Burada ülkenin yaşam tarzının,
yönetim şeklinin ve kültürel imkanlarının
gösterdiği farklılıklar vardır.  Sonuçta ülkeler
bu sistemi belirli şartlara göre kurgular.
Sınav sistemi verdiğiniz eğitimin ölçülebilir olması açısından önemlidir. Ancak sınavın
içeriği bu noktada önem taşımaktadır.
Sizce dünya standartlarında bir
eğitim için sistem nasıl olmalı?
Eğitim sisteminin öğrencinin bilgisini
ölçen aynı zamanda yeteneklerini de ortaya
çıkaran bir şekilde tasarlanmasının en ideali

olduğunu düşünüyorum. Işık Üniversitesi olarak bir dünya üniversitesi olma hedefiyle ilerliyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizi sadece
bilgi ile donatmıyoruz. Akademisyenlerimiz öğrencileri hayata karşı
hazırlıyor. Sosyal olarak güçlü, entelektüel ve girişimci öğrenciler
yetiştirmek en büyük hedefimiz. Eğitim sistemi sadece bilgi veren
değil, gençlerimizi hayata hazırlayan bir alt yapıda olmalı.
Türkiye’nin eğitimde dünya sıralamasında yukarılara
çıkabilmesi için neler yapılmalı?
Eğitimin ailede ve özellikle annelerde başladığını hiç unutmamalıyız. Burada en büyük görev önce ailelerin yani annelerin sonra
da biz eğitimcilerin. Eğitim öğretimde bu işin merkezi öğretmendir.
Hangi sistem gelirse gelsin, bir öğrenci ile öğretmen arasındaki
ilişki sağlam ise, öğrenci öğretmeninden beslenebiliyorsa o öğrenci
başarıyı yakalar. Şu anda Işık Üniversitesi’nde 12 öğrenciye bir
akademisyen düşmektedir. ‘Açık Kapı’ politikamız ile öğrencilerimiz
sürekli bir biçimde akademisyenine ulaşabilir, sorusunu sorar. Eğitim
kesintisiz devam eder. Başarıyı sağlayan en önemli sebeplerden
birinin ilköğretimden itibaren öğretmen olduğuna inanırım. Bu
nedenle Türkiye ne kadar çok iyi eğitimci yetiştirirse o kadar çok
başarılı öğrencimiz olur.  

HEDEFİMİZİ YÜKSELTMEMİZ LAZIM

CEMAL İBİŞ KİMDİR?
1963 yılında Gümüşhane’de doğan Cemal İbiş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans, yüksek lisans ve
doktora yaptı. 1988 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı Marmara
Üniversitesi’nde 1999 yılında doçent, 2005 yılında da profesör unvanı
aldı. 2012 yılından beri Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)
üyesi olan Cemal İbiş, aynı zamanda TÜRMOB ve TMUD üyesidir. Halen
Marmara Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Finansal Muhasebe, Sermaye Piyasası Denetim Uygulamaları, İç
Denetim, UFRS, Aracı Kurumların Muhasebe Sistemleri ve Organizasyonu
gibi dersler veren Cemal İbiş, aynı zamanda akademik danışmanlık
vermeye ve birçok bilimsel makaleler yazmaya devam ediyor.
Prof. Dr. Cemal İbiş, Türkiye’nin önde gelen birçok kurumuna
eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir, akademik çalışmalarına
Marmara Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir.
29 Kasım 2017 Resmi Gazetede yayınlanan kararname ile Işık
Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Cemal İbiş, iyi derecede İngilizce
biliyor. İbiş, evli ve iki çocuk babası.

GÜNDEMİN SESİ

Eğitimde dünya nereye gidiyor, biz nerelerdeyiz?
Dünyanın tüm en iyi eğitim sistemine sahip ülkelerinin eğitimi kültürel hayatlarının bir parçası haline getirmiş ülkeler olduğunu
görüyoruz. Yine PİSA araştırmasına göre, dünyanın eğitimde en
başarılı ülkeleri, sanılanın aksine ne Avrupa ülkeleri ne de Amerika.
Singapur, Japonya, Estonya, Tayland ilk dört sırada yer alırken,
eğitim sistemi neredeyse tüm dünyada bilinen Finlandiya 5. sırada
yer alıyor. Bu sıralamada yer alan OECD ülkeleri arasında maalesef
Türkiye iyi bir yerde yer almıyor. Tüm bu ülkelerin eğitim sistemleri
“çabayı” doğuştan gelen “zekadan” üstün tutuyor ve sistemlerin
bu noktada hedefleri çok kesin. Bizim de bu anlamda hedefimizi
yükselterek, eğitim sistemimizin çıtasını arttırmamız gerekiyor.
Son olarak söylemek istediğiniz şey…
Bir Çin atasözü şöyle der;
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan pirinç ek,
On yıl sonrasını düşünüyorsan meyve fidanı dik,
Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan eğit....
İnanıyorum ki, insanı iyi bir eğitim-öğretimle değiştirirseniz,
dünyayı değiştirirsiniz. Bu bağlamda, Türkiye olarak hedeflerimize
iyi bir eğitim ve öğretim ile ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Biz
Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi olarak Türkiye için iyi bir
eğitim ve öğretim yapmanın çabasındayız.
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Yeni iş arkadaşımız
yapay zeka olacak
Gelişen bilgi teknolojilerinin yarattığı UMUT EFE
dijital dönüşüm, sosyal hayat başta
“1996 ve 1997’de IBM’in eseri
olmak üzere iş dünyasında da
süper-bilgisayar Deep Blue karşısında
oynadığım iki maç, “beynin onurunun
yeni departmanları ve pozisyonları
kurtarılması” diye adlandırılmıştı ve bu olay,
beraberinde getiriyor. Yeni yüzyılın
Ay’ın üzerindeki ilk adımlardan, “Terminator”
temel sorusu ise şu:
destanına varıncaya kadar her tür karşılaştır“Zeki makineler rakibimiz mi yoksa maya mahal vermişti. İlk partiyi kazanmıştım… Fakat bir yıl sonraki rövanşı kaybetmiş
işbirlikçimiz mi olacak?”
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olmam unutulmayacaktı; bundan sonraysa
IBM, projesini geliştirmeyi noktalamaya karar
vermişti…”
Satranç şampiyonalarının efsane ismi
olan Rus Garry Kasparov’a ait bu sözler, insanın makine karşısındaki ilk yenilgisine dair
yıllar sonra yapılmış bir itiraf ya da iyimser
bir bakış açısı ile kısa bir değerlendirme. Efsane oyuncunun bir bilgisayar karşısında aldığı
yenilgi, tek başına bir şampiyonun mağlubi-

yetinden öte, insanoğlunun yapay zeka ve dijital
dönüşüm karşısındaki şaşkınlığının ve bundan
sonra olacakların da ilk habercisi gibiydi...
Gelişen bilgi teknolojileri ile ortaya çıkan
dijital dönüşüm, sadece sosyal hayatı değil iş
dünyasından, toplumsal kültüre kadar büyük bir
etki alanıyla hükmediyor.
Gelecek 25 yıl içinde mesleklerin yüzde
47’sinin de yok olacağına işaret eden araştırmalar ışığında Garry Kasparov’un artık “Zeki
makinelerden korkmayın onlarla çalışmanın bir
yolunu bulun” tavsiyesi gelecek yüzyılın da kilit
tespitlerinden biri olacak gibi görünüyor.

MESLEKLERİN YARISI YOK OLACAK
Oxford ve Yale üniversitelerinin yaptığı
bir çalışmaya göre, gelecek 50 yılda yapay zeka
milyonlarca işin üstesinden gelecek. Hazırlanan
çalışma, robotların insanların görevlerini zamanla alacağını düşünen 352 yapay zeka araştırmacısının anket sonuçlarına dayanıyor. İleri düzey
matematik, kitap yazmak gibi karışık görevlerin
yapay zekalar tarafından gerçekleştirilmesi
daha uzun zaman alacak olsa bile, 2051 yılında
insanların gerçekleştirdiği bütün görevlerin ve
2136 yılında da bütün mesleklerin otomatikleşebileceği düşünülüyor. 1990’da Sovyetler
Birliği’nin çökeceği ve internetin hızla yayılacağı
öngörüleriyle haklı çıkan gelecek bilimci ve
mucit Ray Kurzweil‘e göre, 2045 yılında yapay
zeka insan zekasından daha güçlü hale gelecek
ve teknolojik tekillik (singularity) gerçekleşecek.
Yine çalışma kapsamında günümüzde geçerli
olan mesleklerin yüzde 47’sinin gelecek 25 yıl
içinde yok olacağını öngörüyor. Bu noktadan
hareketle, gelişmiş ülkelerde gençler yazılım,
yapay zeka ve robotik teknolojiler konusunda
eğitim almaya başladı bile…

Öte yandan yapay zeka ve dijitalleşmenin
getireceği değişim, bilim insanları arasında da
korkuya neden oluyor. Bill Gates ve Stephen
Hawking de yapay zekadan ürken isimler

MAVİ YAKA ROBOTLAŞACAK
Dijital Kanaat Önderi Tanol Türkoğlu,
“Mavi yaka” denilen iş kollarının robotlarla yer
değiştirilebileceğine dikkat çekerken, yaşanacak
dönüşüme ilişkine şu yorumu yapıyor:
“Tabii bu durum yalnızca mavi yakalı
işlerle sınırlı değil. Bunun yanı sıra beyaz yaka
dediğimiz yani ofis çalışanları da yapay zekâ
yazılımlarıyla yer değiştirebilir. Bu çerçevede
artık ameliyatları robotlar yapabilir. Bir bankayı
aradığımızda bizi artık bir insan değil, yapay
zekâyla desteklenmiş bir yazılım karşılayabilir.
Çok geniş bir alanda yapay zekânın olası bir
uygulaması söz konusudur. Yapay zekâ ile ilgili
teknolojik altyapılar daha emekleme aşamasında. Dolayısıyla yapay zekâ destekli yazılım
ve donanımlar şu an için insanların yapmalarını

istedikleri şeyleri yapacak seviyede. Buna köle
seviyesi diyebiliriz. Bu seviye yapay zekânın
insanın kölesi olduğu bir seviyedir.”
Gelecekte yapay zekâ, yazılım ve
donanım yapabilmenin önemli ve her bireyde
aranacak bir beceri olacağını anlatan Türkoğlu,
“Genç arkadaşlar en büyük meydan okumayı
kendilerinden kıdemli olanlara karşı değil
bekli de yapay zekâ destekli yazılımlara karşı
yapacak. Nitekim gelecekte yazılım geliştirmeye
yönelik becerilerin geliştirilmesi önemli bir beceri
haline gelecek. Gençlere bu açıdan da kendi
mesleklerini değerlendirmelerini öneriyorum”
yorumunu yapıyor.

DEĞİŞİM ANSIZIN GELMEYECEK
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Karaca ise, bu konuda yaptığı
açıklamalarda geleceğin mesleklerinin toplumsal
dönüşümü gerçekleştireceğine dikkat çekiyor.
“Dijital dönüşümle birlikte günümüzde bildiğimiz
birçok meslek miadını dolduracak. Onların yerine, Robot Mühendisliği, 3D Yazıcı Mühendisliği,
Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı gibi meslekler
hayatımıza yön verecek” diye konuşan Karaca,
dijital dönüşümle ilgili en büyük yanılgının
dönüşümün ileride bir tarihte ansızın gerçekleşeceği düşüncesi olduğunu dile getirdi. Özellikle
meslekler konusunda değişim ve dönüşümün

DOSYA

DEVLER KORKUYOR

arasında yer alıyor. Gates yaptığı açıklamalarda
yapay zekaya atıfta bulunarak, “Bazı insanlar
neden endişelenmiyor anlamıyorum” yorumunu
yaparken,  Stephen Hawking ise daha önce
yaptığı açıklamalarda “Yapay zekalı makineler
insan ırkının sonunu getirebilir” yorumunu
yapmıştı. Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, yapay
zeka ve otomasyon ile gelecek 30 sene içinde
günlük çalışma süresinin 4 saate inebileceğini
hatta haftada sadece 4 gün çalışılabileceğine
dikkat çekmişti.
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Bilgisayar ve internet hayatlarının vazgeçilmez parçası olduğu
için, Z kuşağının büyük bölümü meslek seçiminde tercihini bilgi sistemleri, bilgisayar, yazılım ve elektronik mühendisliği alanlarından yana
kullanıyor. Girişimciliği tercih edenlerde ise, bu alanlara ek olarak sağlık,
gıda teknolojileri, fintech ve e-ticaret gibi alanlara yönelim öne çıkıyor.
Ancak bu noktada, kendilerinden önceki kuşaklardan farklı olarak,
geleceğin mesleklerini tasarlamaya yönelik girişimlere de öncülük
ediyorlar. Yapılan araştırmalara göre 18–24 yaş arasındaki gençler her
bir buçuk yılda bir iş değiştiriyor. Şirketler yaratıcı ve inovatif fikirlerin
çalışanlar tarafından hayata geçirilmesine fırsat tanınması halinde, Z
kuşağı bu tip çalışmalara katılıyor ve şirketle arasındaki bağı güçlendi-

sürekli hale geldiğini, kaydeden Karaca,
şöyle devam ediyor: “Bugünün mesleklerinin
çoğunun yok olacağı doğru. Hatta tamamı bir
şekilde dönüşecek. Tıpkı 15. ve 16 yy.’daki
mesleklerin çoğunun yok olduğu gibi. Ama
bu gerçekleşirken yepyeni meslekler, yepyeni
ihtiyaçlar ortaya çıkacak. Dönüşüm ivmesinin
arttığı noktalarda hazırlıklı olmayanların
canı yanacak. İşte en önemli nokta teknoloji
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riyor. Meslek seçiminde her ne kadar garantici bir tavır sergileseler de,
iş–yaşam dengesine verdikleri önem dolayısıyla gerektiğinde konfor
alanlarının dışına çıkmayı göze alabiliyorlar. Öte yandan uzmanlara göre
dijital dönüşüm, endüstri 4.0 gibi küresel anlamda rekabeti şekillendiren
gelişmeler ekseninde, Z kuşağı geleceğin mesleklerinin yaratılmasına
öncülük edecek. Robot veterinerliği, gen terapistliği, sanal gerçeklik,
holoportasyon uzmanlığı, etik hackerlık, duygu tasarımcılığı, bilgi
madenciliği, elektronik gazetecilik, 5 duyu reklam tasarımcılığı, yapay
zeka pazarlamacılığı, rüya gerçekleştiricileri, yapay organ imalatçısı
gibi meslekler, şimdi çok uzak gelse de, fütüristlere göre 20 yıl içinde
hayatımıza girecek”

dönüşümün ivmesinin arttığı son günlerde
toplum olarak, şirket olarak veya kendi birey
özelimizde bu dönüşümü ne kadar anlayıp
hazırlıklı olduğumuz. Artık yıllar önce alınan
diplomalar veya mesleki eğitimler değerini
yitirdi. Her gün yepyeni bir dünyaya uyanıyoruz. İşimiz ve yapış biçimi değişiyor. Hayatımıza
yeni araçlar ve yeni çalışma arkadaşları (yapay
zeka ve robotlar) giriyor. Bu arada yapay zeka

ve robotlar denilince Hollywood filmlerindeki
gibi bir beklentiye de girmemek gerekiyor. Her
gün kullandığımız Siri benzeri sesli asistanlar
zaten hayatımızda yer alıyor. Amazon’un sesli
asistanı Echo 10 bin farklı fonksiyona kavuştu
bile. Oturduğunuz yerden Echo’ya 10 bin farklı
şey yaptırabilirsiniz. Artık şirketlerdeki resepsiyonların yerini akıllı tanıma sistemleri almaya
başladı. Örnekler çoğaltılabilir.”

GELECEĞİN GÖZDE MESLEKLERİ

girişimciler Elon Musk gibi bu konunun üzerinde
çalışıyorlar. Yakın gelecekte bu sorunun derinleşeceğini ve bu alanda çalışıp çözümler üretecek
profesyonellere ihtiyacın artacağını öngörmek hiç
zor değil.
l İnsan DNA Programcısı – Biyoteknolog: Biyoteknoloji son yıllarda en köklü
gelişmelerin yaşandığı alanların başında geliyor.
İnsan benzeri makineler yaratma misyonu, bir
yandan da insan ömrünü uzatan teknolojiler
geliştirme misyonuyla besleniyor. DNA çalışmaları
yaparak daha güçlü, hastalıklara daha dayanıklı
hatta ölümsüz insan yaratmayı amaçlayan bu
çalışmalar gelecekte daha önem kazanacak
ve elbette insan DNA programcılığı geleceğin
mesleklerleri arasında yerini alacak.
l Veri Analisti: Gelecekte internet of
things (nesnelerin interneti), big data (büyük
veri) gibi teknolojilerin bu uzmanlara duyulan
ihtiyacı artırmasına kesin gözüyle bakılıyor…
Günümüzde ise oldukça önemli olan veri analistleri özellikle büyük veri konusunda yaptıkları
çalışmalar ve gelişen teknolojilerle önem kazanmaya devam ediyorlar.
l Endüstriyel Tasarım Mühendisi:
Tasarım ve üretim, tarihin hiçbir döneminde bu
kadar bir arada olmamıştı. Günümüzde herkes
kişiselleştirilmiş ürünlere ve yeni tasarımlara

odaklanıyor. Gelecekte bu durumun devam
etmesi ve daha iyi tasarlanmış ürünlere olan
ilginin artması endüstriyel tasarım profesyonellerine harika fırsatlar sunacaktır. Bu da endüstriyel
tasarım mühendisliğini geleceğin mesleklerinden
biri haline getiriyor.,
l Dijital Rehabilitasyon Danışmanı:
Şu anda bile o kadar çok bilgiye maruz kalıyoruz
ki beynimiz bir yerden sonra yetişemiyor. Sosyal
medyada bir çoğumuz mutluymuş gibi tonlarca
fotoğraf paylaşıyoruz. Paylaşımlar sizce ne kadar
doğruyu gösteriyor? Eski insanlara bir bakın,
daha mutlulardı. Gelecekte teknoloji kullanımının
giderek artacağını düşünürsek insanlar teknoloji
detoksu yapmak isteyeceklerdir. Danışmanlık
eğitimi almış olan insanlar muhtemelen bu işi
yapmak için en iyi şekilde donatılmış olacaktır.
Drone Pilotu: Bu meslek çok yeni olmasına rağmen gelecek sadece video çekimlerinde
değil insan taşımak için hatta belki askeri alanlarda bile kullanılacak.
l Artırılmış Gerçeklik Geliştiricisi:
Hayat şu haliyle çok sıkıcı diyenlerin başını
çektiği bir meslek olarak düşünebiliriz aslında.
Apple’ın son tanıttığı telefonda geleceğinin açık
olduğunu fark etmişsinizdir. Zaten yıllardır Microsoft hololens ile artırılmış gerçekliğini hayatımıza
sokmak için bir hayli gayret gösteriyor.

DOSYA

l Robot Teknisyeni: Dönüşümün en
somut örnekleri olan robotlar neredeyse bizden
biri haline gelecek. Robotların teslimattan kişisel
asistanlığa kadar yavaş yavaş hayatımıza dahil
olduğu göz önüne alındığında, gelecekte robotların ve robotları özel görevlere programlayacak
teknisyenler iş hayatında kilit bir rol oynayacak.
Çok da uzun sürmeyecek bir zaman sonra robotlara alışmamız gerekecek ve robot teknisyeni de
gelecekte en çok değer kazanacak mesleklerin
başında gelecek gibi görünüyor.
l Yapay Zeka Eğitmeni: Anlaşılması
en zor konuların başında gelen ve teknolojinin
gelişimiyle birlikte bugünlerde en çok konuşulan
mesele de yapay zeka. Temelde insan davranışlarının ve düşünme biçiminin makinelere öğretilmesi ve makinelerin bağımsız düşünmelerini
ve bu çerçevede aksiyon almalarını amaçlıyor.
Bu durum teknoloji alanında çalışacak birçok
insanı da beraberinde getiriyor. Hatta şimdiden
bu mesleğin gelişimini gözlemeye başladık da
diyebiliriz. Yapay zeka şu an konuşulduğundan
çok daha fazla konuşulacak ve belki de yapay
zeka eğitmenliği geleceğin en gözde meslekleri
arasında yerini alacak.
l 3D Üretim Mühendisi: İç organdan
eve kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip
olan 3 boyutlu yazıcılar son yılların en çok dikkat
çeken teknolojilerinden biri. Bu alanda kurulan
girişimler ise özellikle tekstil, sağlık, yemek gibi
konularda önemli değişimler vaat ediyor. 3D üretim mühendisliği gelecekte üretimi seri üretimden
kurtarıp kişiselleştirebilir bir hale getirecek. Siz
de gelecekte kendi ürünlerinizi kendinize özel
üretmeye hazır olun. Üstelik çok daha hızlı ve
ekonomik.
l İklim Mühendisi: İklim değişikliği
ve küresel ısınma gibi konular ve ekosistemdeki
bozulmanın gündeme oturduğu bugünlerde yaşananların insanlık için büyük sorunlar oluşturacağı
fikri her geçen gün artıyor ve bu alanda yapılan
çalışmalar yoğunlaşıyor. Ülkeler, iş adamları hatta
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37 ülke ve 90 şehir gezdi
Şennur Aybey, seyahat etmeyi
seven ve seyyahlık yolunda
ilerleyen bir meslek mensubu.
Bugüne kadar 37 ülke ve 90
şehri gördü. O seyahatlerinde
konfor aramıyor, yeni şeyleri
keşfetmeyi seviyor. Aybey,
ömrünün, enerjisinin yettiği
kadar dünyayı keşfetmeyi
istiyor. “Sınırım yok” diyor.
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GAYE DELEN
O, seyyah bir meslek mensubu. Bugüne
kadar 37 ülke ve 90 şehir gezmiş. Sadece
dünyada değil Türkiye içinde de aktif bir
gezgin.. Şennur Aybey’den bahsediyoruz....
Ticaret lisesinden mezun olan Aybey,
staj yaparak mesleğe adım atmış. Sonra
işletme eğitimi almış. Staj sırasında muhasebeciliği ve iş hayatını çok severek bu yolda
uzmanlaşmak istemiş. Küçükken dansçı olmak
istemesine karşın mali müşavir olmaya karar

vermiş. Şennur Aybey, “İlk başlarda muhasebenin matematiği, 1 kuruş bile tutturamadığın
hesaplar, bunların kaynağını bulmak adeta
bilgisayar oyunu gibi çok merak uyandırıcı ve
keyif verici oldu, benim için. Sonrasında uzmanlaşmaya başladıkça kanunların yorumu,
firmaya katkı sağlama, devlet teşvikleri derken çok ama çok keyifle bu mesleği yaparken
buldum kendimi” diye anlatıyor.
1996 yılında girdiği firmada ise halen
çalışmaya devam ediyor. Lise stajyeri olarak
başladı daha sonra muhasebe müdürü oldu.

Şu anda ise yönetim ve mali işler müdürlüğü
yapıyor. Aybey, meslekteki gelişimi de şöyle
değerlendiriyor: “Ben tam değişim dönemi öncesi
meslek mensubu oldum. Muhasebeyi insanlar
yakın geçmişte ‘artı, eksi, eşittir’ olarak görürdü.
Firmalar ve küçük işletmeler artık çok daha bilinçli.
Muhasebe karanlık odalarda tutulan kayıtların
dışında firmanın büyümesi, doğru yatırımların
yapılabilmesi, gelecek hedeflerin belirlenmesi için
en etkili bölüm. Yani her işletmenin olmazsa olmazı.
Herkes için para yönetimi çok önemli. Biz mali müşavirler, etkili bir yönetim birimiyiz. Ayrıca odamızın
başarılı faaliyetleri, eğitim destekleri ve dinamik
duruşu mesleğimizin gelişimini hızlandırıyor. Fakat
Avrupa, Amerika gibi gelişmiş ülkelerle kıyaslayınca kat etmemiz gereken yollarımız olduğu
aşikar. Mesleğimizin değeri konulu seminerlerden
de sürekli anlatıldığı gibi önce kendi değerimizi
bilmemiz gerekiyor. Odamız bunun için tüm gücü ile
yanımızda bizlerle omuz omuza.”

BELGESELLER ETKİLEDİ

BENİ DİNAMİK KILIYOR
Teknoloji çağını yaşarken çalışmanın seyahate asla engel olamayacağını da vurgulayan Şennur
Aybey, “Her seyahat dönüşümde çok mutlu ve
keyifli bir şekilde daha dinamik bir halde çalışmaya
başlıyorum. Seyahatteyken de işten koptuğum
pek söylenemez. Meslek mensuplarımızın internet
grupları sayesinde değişiklikleri çok daha kolay
öğreniyoruz. Meslek grubumuz, bilgi paylaştıkça
çoğalır kavramını özümsemiş durumda, herkes
birbirine çok yardımcı olmaya çalışıyor. Muhasebe
derya deniz hepsini bilmemiz tabi ki pek  mümkün
değil. O yüzden biz gerçekten birlik içinde bir
meslek grubuyuz” diye aktarıyor.
Aybey’i en çok etkileyen şehirleri de sorduk.
Onun cevabı şöyle: “Öncelikle Küba beni etkilemişti.
Sokaklarda dans eden genç-yaşlı insanlar, her yerden yükselen Latin ezgileri mutlu, gülen insanlar…
Myanmar’ın doğal güzelliği beni hala benden alıyor.
Sri Lanka, bir büyülü ismi çağrıştırmıyor mu? Vietnam’daki o mütevazı dünya tatlısı çalışkan insanları
ve muhteşem doğayı  nasıl es geçerim? Meksiko’daki dünya umurunda olmayan, bebekleri bile kola
ile besleyen aklımın almadığı bir yaşam.. Hepsi
birbirinden etkileyici gerçekten, lütfen gidin görün.
Avrupa’ya her zaman gidebilirsiniz unutmayın.”
Aybey, ömrünün, enerjisinin yettiği kadar
dünyayı keşfetmeyi istiyor. “Sınırım yok” diyor.

NASIL BÜTÇE
YARATIYOR?
Seyahat etmek güzel ama ya bütçe? Şennur Aybey’e göre, bir mali müşavir
olarak onun için en kolay konu bu: “Biz
fırsatları değerlendirmeyi bilen, teşvikleri
kaçırmayan dikkatli ve iyi hesap yapabilen bir meslek grubuyuz. Aynı titizliği
özel hayatımızda da yerine getirebilirsek
inanın uzak seyahatler yakınlarda ödenen
bir haftalık tatil köylerinden daha ucuza
gelecektir. Bankaların mil kampanyalarını
takip edin, biletinizi önceden alın ve
lüksten uzaklaşın, hayatı yaşayın derim.
Bazen turlar çok uygun olabiliyor tur ile
gidip gezilerinizi kendiniz yaparsanız çok
daha uyguna gelecektir. Turların içindeki
geziler maalesef çok pahalı.”

‘KONFOR ARAMAYIN’
Aybey, seyahatin keşfetmek,
öğrenmek ve zorluklarla baş edebilmek
anlamına geldiğini söylüyor. Güven ve
konforu unutmak gerektiğini belirtiyor.
Konfor arayanın turist kategorisine
girdiğini, diğerlerine seyyah dendiğini
belirtiyor ve maceralarında birkaçını
şöyle anlatıyor: “Rehber peşinden giderek
ufkunuz gelişebilir tabi ki fakat bu gelişim
rehberin sınırları içerisinde kalır. Seyahatlerimde inanılmaz deneyimler yaşadım.
Dolandırıldım mesela. Uçak biletim bile
sahte çıktı. İki gün havaalanında zorunlu
kaldım. Hava günlük güneşlikken direksiyon başında kar fırtınasına yakalandım.
Ve benzeri bir sürü macera... Bunları yaşadığım için de çok mutluyum. Ben hayatımı
böyle yaşamayı seviyorum. İçimdeki keşif
aşkı artarak devam etsin istiyorum. Ne sırt
çantalı gezgin olabilirim, ne de topuklu
ayakkabılarımdan vazgeçebilirim.”

RENKLİ YAŞAM

Seyyah olmaya nasıl karar verdi? Çocukken
izlediği ve büyüdükçe tutku haline dönüşen gezi
belgeselleri ve programları sayesinde bu virüsü
kapmış. Çocukken gezi programlarını izlerken
televizyonun içine girebilmeyi hayal edermiş hep.
O aradaki camdan duvarı aşmak en büyük hayali
olmuş. Şennur Aybey,  “Dünya o kadar farklı insan
topluluğu ve coğrafyadan oluşuyor ki her gittiğiniz
yer sizin için bir keşif oluyor. Ufkunuz açılıyor hayatı ve sorunları daha basit görüyorsunuz. Dünyayı
hissediyorsunuz” diyor.

Aybey, Türkiye’nin muhteşem bir coğrafyaya
ev sahipliği yaptığını, her gittiği ülkede ülkemizi anlatmaya çalıştığını da dile getiriyor. Aybey, çalışırken
seyahate nasıl vakit ayırdığını ise şöyle anlatıyor:
“Planlı ve kadrolu çalışıyorum. Çalışma arkadaşlarımı da eğitimlere dahil ediyorum ve uzman bir
kadromuz var. Böylece bir mali müşavire yakışan
danışmanlık şeklinde çalışıyorum. Ayrıca uçaklarda
kanun okumak oldukça keyifli oluyor. Uzak ülkeye
uçuşlar en az 8 saat sürüyor. 20 saatleri bulabiliyor.
Bu süre yeni çıkan kanunları okumak adına harika
bir fırsat yaratabiliyor size. Tabi tatile gidiyorum, işi
mi düşüneceğim mantığında değilseniz. Mesleğimizi
hayatımızın geçim kaynağı olarak görürsek, inanın
bu hiç de zor gelmeyecektir.”
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‘Sevdiğim işi yaptığım için
çok şanslıyım’

‘Tam techizatlı
kameraman Cevat
Kelle... Yıllar geçse de
pek çok farklı karakteri
canlandırsa da o halen bu
şekilde tanınıyor. Sinan
Bengier’den bahsediyoruz.
Bengier, “Tiyatroyu
hayatımın her döneminde
çok sevdim, of dediğim
bir anım olmadı. Hep
bu işi yaptığım için
Allahın sevgili kullarından
olduğumu düşündüm...
Sevdiği işi yapmak bir
insan için çok büyük bir
şans” diyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

BANU BOZDEMİR
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Sinan Bengier’le son olarak
rol aldığı Azraille Dans filmiyle ilgili
konuştuk. Ama karşımızdaki hayatını
oyunculuğa adamış biri olunca geçmişe
yolculuk yapmak da çok keyifli oluyor.
Tam teçhizatlı kameraman Cevat Kelle
karakteriyle hafızalarımıza kazanan
Bengier tiyatro sayesinde Türkiye’yi
gezdiğini ve dolu dolu yaşadığını
söylüyor.
Bizim kuşak sizi hala ‘Tam
techizatlı Cevat Kelle’ olarak
tanıyor. Öte yandan başka
güçlü karakterleri canlandırdığınız
da oldu. Bunca yıl geçmesine

oynadığı rolün unutulmaması çok güzel bir
şey. Şimdilerde kalıcı tip çıkmıyor severiz
sevmeyiz Recep İvedik çıktı sinemada,
televizyonda da Bir Demet Tiyatro’nun
tipleri unutulmadı. Bolca üretiliyor ama o
kadar çok dizi var ki tiplemeler yapışmıyor
insanlara... Şimdilerde Vartolu fırtınası var.

YILLARI TURNELERDE GEÇTİ

TAM TECHİZATLI
KAMERAMAN
CEVAT KELLE!
Sinan Bengier, 31 Mart 1948 tarihinde Ankara’da doğdu. ilk, orta ve liseyi Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde okudu. 1969 yılında ilk tiyatro denemesi
‘Kargalar Okulu’ diye bir oyunda kapıcı rolüydü.
Daha sonra lisede öğretmenlerinin teşviki ile okul tiyatrosunda 1970 yılında Cevat Fehmi Başkut‘un ‘Göç’
adlı eseri, ertesi sene Necati Cumalı’nın  Nalınlar adlı
eserinde rol aldı. 1968 hava astsubayı olarak mezun
oldu, daha sonra ordudan ayrıldı. 1969 yılında
amatör olarak tiyatroya başladı. 1971′de Karagöz
Çocuk Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Daha sonra
Ankara Oyuncuları, Asaf Çiyiltepe Sahnesi, Ankara
Devlet Tiyatrosu, Ankara Halk Tiyatrosu ve Oya Başar- Levent Kırca Tiyatrosu, Beşiktaş Kültür Merkezi,
Kaktüs Kabare Tiyatrosu’nda yaklaşık altmış oyunda
görev aldı. Ankara Etibank’ta 1974’ten 1984’e kadar
yaklaşık on yıl memur olarak çalıştı.
1984’de Levent Kırca’nın teklifiyle İstanbul’a
geldi. Olacak O Kadar ve Levent Kırca ile on sene
çalıştı. Levent Kırca’nın “Olacak O Kadar” adlı programında ‘tam teçhizatlı haber kameramanı Cevat Kelle’
karakteriyle tanındı.
1995 yılında BKM Oyuncuları’na katılan Sinan
Bengier onlarla birlikte bazı filmlerde rol aldı. Erkeksen Seyret, Bir Demet Tiyatro, Olacak O Kadar, Çılgın
Bediş, Esir Şehrin İnsanları, Bir Filiz Vardı dizilerinde
oynadı. Otogargara, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü,
Bana Bir Şeyhler Oluyor oyunlarında ve Vizontele
filminde rol aldı.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

rağmen basında hala kameraman
arkadaşlarımızla ‘Geldi Cevat Kelle’
diye şakalaştığımız oluyor. 2000’li
yıllardan bu yana böyle karakterler
hafızamızda artık yer almıyor. Sizce
üretemiyor muyuz?
‘Olacak O Kadar’ yayınladığı
dönemde çok sevildi. Orada bir politik, toplumsal, yaşam ve yaşam tarzı eleştirisi vardı. Ülkede ne kadar yanlış giden şey varsa
Olacak O Kadar da işlendi.  Gazetelerin
ilk sayfası siyaset, ikinci sayfası magazin,
üçüncü sayfası da kaza ve cinayet haberlerinden oluşur. Bakar bakmaz bir program
çıkaracak malzeme çıkıyordu. Elbet çok
sevilme nedenlerinden biri de televizyon
içinde televizyon olması ve televizyonun
dahi eleştirilmesiydi ama seyredilmesindeki
önemli faktörlerden biri de o dönemde TRT
karşısındaki tek özel televizyon olan Star
TV’de yayınlanmasıydı, tercihin özel TV’ye
dönmesiydi.  Önce TRT’de başlamıştı, siz
yoruldunuz gibi bir bahane iletilerek sonlandırıldı. Diğer kanallar da yayın hayatına
başladı ama Olacak O Kadar krallığını
ilan etmişti. Cevat Kelle, 24 yıl önce bitti
ama hala efsanesi sürüyor, bir oyuncu için

Çoğu tiyatro oyuncusu tiyatro
sahnesinde kalmak için ne kadar
dirense de er ya da geç mutlaka bir
TV dizisinde yer alıyor. Bunun nedeni
sizce nedir?
Tiyatro geçinmek için gereken
parayı hiçbir zaman kazandıramadı,
günü kurtardık diyebilirim. Oynadığımız
dönemlerde oyun bitti para da bitti. Büyük
usta Zihni Göktay’ın bir lafı var; ‘tiyatro
ekmek parası kazandırır, köfte için bir iş
daha gereklidir’ demişti. Dizide oynamak
herkesin evine ulaştırıyor. Ama ne kadar
çabalarsan çabala tiyatroyu Anadolu’nun
her yerine ulaştıramıyorsun. Benim yıllarım
turnelerde geçti. Türkiye’yi herhalde on
kereden fazla dolandım. Batman’ı 1970’de
gördüm,  15 dakikada gezilirdi şimdi
günler gerek. Urfa’da balıklı göl şehir
dışıydı şimdi merkezde kaldı. Gaziantep,
Diyarbakır, Aydın ve sayamadığım çok
yerin değişimlerine turnelerde tanık oldum.
Başladığımda toplamda 7-8 ay turnelerde
geçerdi, şimdilerde 30-40 günlük turneler
zor yapılıyor. Ama söylemeden geçmeyeyim vefasız biri değilim, yerel yönetimlerin
birçoğu bütçelerinde varsa tiyatroya evet
diyorlar.
Tiyatroya gönül vermiş usta bir
oyuncu olarak Tuluat tiyatrosunun bu
dönemimizdeki durumunu yorumlar
mısınız?
Tuluat zor iştir, oyuncuda beyin
hızlı çalışmalı ve dünyadan haberdar
olmalı. Yaşayan son efsane Allah uzun ve
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sağlıklı bir ömür versin büyük usta Zihni
Göktay’dır. Elbet tuluattan bahsederken
yetişebildiğim İsmail Dümbüllü  var,
Bahri Beyat var Allah rahmet eylesin.
Çok izleme ve tanışma şansına sahip
olduğum, izlerken seyirciyi nasıl avuçlarına aldığına tanık olduğum Nejat Uygur
var.  Ankara kökenliyim rahmet olsun
Erkan Yücel vardı... Mekanları cennet olsun kaybettiğimiz diğer ustaların da…
Oyunculukta gelişirken rol
model olarak seçtiğiniz oyuncular
var mı?
Bu işe başlamadan önceleri
bir Haluk Kurtoğlu vardı. Hayrandım. Sonraları Erkan Yücel’i izledim.
Tiyatroya başladığımda Ankara Sanat
Tiyatrosu’nda ve 10 yıl beraber çalışma
şansım oldu müthiş bir oyuncuydu,
başka bir şeydi oyunculuğu. Ne yazık ki

çözülemeyen yaramız trafik kazasına kurban
gitti. Sahnelerden, gönlümüzden çok şeyi de
beraberinde götürdü.
Oyunculukta en sevdiğiniz döneminiz ne zaman?
Tiyatroyu hayatımın her döneminde çok
sevdim, of dediğim bir anım olmadı. 19701980 dönemi çok başka. Çok gençtik. Her
gün otobüste ve akşamları sahnede geçen bir
hayat. Nadiren otel de giriyordu hayatımıza
ama şikayetimiz yoktu. Hep bu işi yaptığım
için Allahın sevgili kullarından olduğumu
düşündüm... Sevdiği işi yapmak bir insan için
çok büyük bir şans.
Yeni komedyenlerden yetenekli
bulduğunuz bir isim var mı?
Binnur Kaya, Yasemin Yalçın, Şebnem
Sönmez, Gürgen Öz, Engin Günaydın, Demet
Evgar, Levent Ülgen, Hakan Yılmaz, Şahin
Irmak aklıma geliverenler. Elbette kaybettiklerimizi yazmak çok uzun sürer...Ekonomisi
oynayan ülkelerden çok komedyen çıkar. Bu
aklıma gelenler elbette birlikte oynadığım
oyuncular, set adapları, doğallıkları ve iş
ciddiyetleri, seçimimde etkili oldu...
Son rol aldığınız “Azraille Dans”

nasıl bir film oldu?
Hani bir tabir var ya ‘’ eski filmlerin
tadında’’ diye… Öyle bir film oldu küfürsüz
samimi.  Ben bu projede düşünüldüğüm için
çok mutlu oldum.
Filmde canlandırdığınız karakter
nasıl biri? Devamı gelir mi filmin?
Azraili oynuyorum ama duyguları işinin
önüne geçen bir Azrail, ne de olsa melek.
Filmin devamı düşünülüyor çekim sırasında
çok lafladık devamı için.
Set eğlenceli geçti mi?
Eğlenceliydi hem de çok. İşini bilen bir
taptaze ekip, saygılı güler yüzlü, günaydın,  
iyi geceler dilemesini bilen bir ekip. (bunlar
hayatımızdan çıkalı çok oldu-önemli bence)
Umarım bu neşe filmden seyirciye de geçer...

YÜZE YAKIN OYUN
Gerçekleştirmek istediğiniz ama
fırsatınız olmayan bir dizi veya sinema
ya da tiyatro oyunu var mı?
Çok fazla oyunda yer aldım neredeyse
yüze yaklaştı. Son yıllarda özlemim olan
dramatik rollerde geliyor,  kostüme rollerde.
Daha ne olsun.

‘DİZİ SEKTÖRÜ
YAŞAMAYA ZAMAN
BIRAKMIYOR’
YAŞAM’IN PORTRESİ

Oyuncular son 2-3 yıldır dizilerin uzun saatlerinden, çekimlerin yoğunluğundan yakınıyorlar. Siz
şuan dizi sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir
dizi teklifi gelse kabul eder misiniz diye sorduğumuzda aldığımız cevap tahmin ettiğiniz gibi biraz
dertli oluyor...
Dizi sektörü bir facia halini aldı, insanlara
yaşamaya zaman bırakmıyor artık, her hafta
bir film süresini bulan diziler çekiliyor, tabi bunu
izlemesi de bir facia oluyor. Reklam, tanıtım tekrar
reklam, tekrar tanıtım derken dizi 20.00 de başlıyor
23.00-23.30 da bitiyor. Ne çekim süresi ne de
oynatım süresi kurallar dahilinde, nasılsa dur diyen,
ne oluyor diyen yok… Sağlam bir firmadan gelirse
teklif elbette oynarım, sağlam denilecek firmalar
bir elin parmaklarından biraz fazla. Çok oyuncunun
şikayeti piyasada kalan paralar.
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KARİYER

Tükendim, tükendim artık!
Büyük rekabetlerin, yıkıcı
hızın ve modern zamanların
insanoğlu ile tanıştırdığı
‘tükenmişlik sendromu’ kariyer
hayatını da tüketiyor. Yüksek
tempo ve mecburiyetler,
bireyin içsel kaynaklarında ve
motivasyonlarda tükenmeye
yol açarken, şirketlerde hedefler
sapıyor, çalışan sağlığı risk
altına giriyor...
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UMUT EFE
Modern şehir hayatı ile değişen zamanın hediyelerini büyük bir hevesle kabul
eden insanoğlu, çoğu zaman dönüşümün
getirdiği adaptasyon sorunlarını görmezden
gelme eğiliminde…. Yaşamın yükselen
temposu ile her işe yetişme telaşı, her konuda başarılı olabilme hevesi ve sahip olmak
isteyip de olamadıklarına ulaşma arzusu,
hem iş hem de özel hayatta psikolojik, fiziksel ve zihinsel anlamda yorgunluğa sebep
oluyor. Çok değil son 5 yıl önce tanıştığımız

‘tükenmişlik sendromu’ kavramı,  aslında
kişinin üst üste birkaç konuda başarısız olma,
çabalamaktan yorulma, yıpranma, enerji
ve gücün azalması ya da isteklerin tatmin
edilememesi sonucunda ortaya çıkıyor.
Yüksek tempo ve mecburiyetler, bireyin
içsel kaynaklarında ve motivasyonlarda bir
tükenmeye yol açarken, duygusal anlamda
tükenme, yaşama karşı duyarsızlaşma ve
kişisel başarısızlıklar, kabul edilmesi zor
gerçekler olarak ortaya çıkıyor…
Tükenmişlik sendromu tüm dünyada
ilk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger

tarafından tanımlandı. Freudenberger’ın ‘kişinin başarısız olma,
yıpranma, enerji ve gücün azalması
veya tatmin edilemeyen istekler
sonucunda bireyin iç kaynaklarında
meydana gelen tükenme’ olarak tanımladığı bu sendrom için bir de Christina Maslach  tarafından, Maslach
Tükenmişlik Ölçeği (MBI) geliştirildi.
Aslında tükenmişlik sendromunu
daha çok iş yaşamı ile iş yaşamında
yaşanan başarısızlıklarla bağlantılı
bir kavram... Maslach Tükenmişlik
Ölçeği’ne göre tükenmişlik sendromu, bir kişinin işi gereği yoğun
duygusal taleplere maruz kalması
ve sürekli diğer insanlarla yüz yüze
çalışmak zorunda olan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik, uzun süreli
yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk
duygularının, yapılan işe, hayata ve
diğer insanlara karşı olumsuz tutum
ve davranışlarla yansıtması olarak
ortaya çıkıyor.

YETERSİZLİK GETİRİR

SENDROMUN BELİRTİLERİ

TÜKENMENİN KAYNAĞI

KRONIK YORGUNLUK

Uzmanların işaret ettiği
gibi, stres tükenmişliğe yol açan
en önemli etkenlerden biri. Ancak
çalışanlar yaşadığı stresin maddi
karşılığını aldığını düşünürse
gerçekten de bunun üstesinden
gelebiliyor. Dünyanın en stresli
işlerinden biri yolcu uçağı pilotluğu.
Ancak işinden şikayet eden ve stres
yüzünden işine gitmek istemeyen
pilot görmek de çok zor. Bunun
sağlayan en önemli neden elbette
maddi tatmin duygusu. Yani iyi
kazanan stresli de olsa işini verimli
ve mutlu bir şekilde yapabiliyor.
Ayrıca, bütün insanlar, takdir edilme
gereksinimi duyar. Dahası işini hakkıyla yapan her çalışan bunun için
övgüyü hak ettiğine inanır ve bunu
işvereninden ya da yöneticisinden
bekler. El yazısıyla yazılmış bir teşekkür notu, topluluk içinde yapılan
bir övgü konuşması hatta daha da
iyisi küçük de olsa ikramiye vermek
tükenmişliği önlemenin en etkili
ilaçları arasında.

KAÇMA HISSI Bir tatil beldesine tek yön uçak bilet almayı iş

yerinizin güvenliğini atlatmayı, toprağa dönüp çiftçilik yapmayı mı düşünüyorsunuz?  Uzmanlara göre bu tür hayaller ‘iş hayatında tükenmişlik
sendromu’ yaşadığınızın en önemli göstergesi… Bu tür hayaller, kendinizle
işiniz arasında bir mesafe koyduğunuza ve . ortak paydada birleşemediğinize işaret eder.

AŞIRI ALAYCI DAVRANIŞLAR… Eskisinden daha eleştirel,

daha alaycı davranışlar sergiliyor, size çok içten davransa bile iş arkadaşınıza
da alaycı yaklaşıyorsanız, bunun nedenlerini biraz düşünmelisiniz...

SIK SIK HATA YAPMA Yıldönümü unutmaları, kahvaltıda boş

boş bakmalar, dikkat eksikliği; tükenmişlik sendromunun en önemli üç
belirtisi. Bir şeyleri hatırlamakta, aklınızda tutmakta ya da günlük işlerinizi
yapmakta zorlanıyorsanız, tükenmişlik sendromu yaşıyor olabilirsiniz.
Mükemmel bir hafta sonu sabahında bile
yataktan kalkmak istemiyor, devamlı
uyuma ihtiyacı duyuyorsanız, alarm
zilleri çalmaya başlamış demektir….
Bu ısrarcı tembellik hali, özellikle de
bütün bir günü uyuşuk uyuşuk yatakta
geçirmek, duygusal boşluğunuzu açığa
vuran işaretlerden biri olabilir. Demek
ki iş yerinde fonksiyon bozukluğu
yaşıyorsunuz...

HUZURSUZLUK Belki gerçekten haklısınızdır ancak bu tür düşüncelerin tükenmişlik sendromuna işaret edebileceğini de unutmayın.

ŞÜPHE İş yerinizde “Aslında hiçbir işe yaramıyorum” diye düşünmeye

başladıysanız, kendinize şunu sorun: Gerçekten bir işe yaramıyor olsanız, sizi
orada neden tutsunlar ki? Bu düşünce biçimi, tükenmişlik sendromunun en
klasik belirtisi. Cerrahlardan atletlere kadar, her türlü meslek dalında çalışan
kişilerde görülebiliyor. Endişelerinizi kontrol altına almaya çalışın… Zihniniz
size bir tür oyun oynuyor...

SIK HASTALANMA Bilim adamları, fiziksel şikayetler ile

tükenmişlik sendromu arasında ciddi bağlantılar keşfetti. Bazen iş stresi ateş
yükselmesine, hatta kalp krizine bile neden olabiliyor. Asla geçmeyen baş
ağrısı, mide gurultusu, solunum güçlüğü... Doktorlar bir şey bulamıyor ama
şikayetler bitmiyor! Bir durup düşünün, bütün bunlar neden oluyor? Şöyle
bir iş takviminize bakın bakalım, normal mi yoksa çok mu bunaltıcı?

KARİYER

Büyük rekabetlerin ve hızın
etkisi altındaki iş dünyasında tükenmişlik sendromu birçok uzman
tarafından çalışanların verimliliğini
düşüren en önemli sorunlardan biri
olarak gösteriliyor. Fazla sorumluluk ya da mali baskılar bu durumun
en önemli nedenleri arasında yer
alırken, “tükenmişlik” eğer fark
edilmezse uzun vadede ciddi sağlık
sorunlarına yol açabiliyor. Burada
ilginç olansa buna neden olan
etkenlerin başında işverenlerin ya
da yöneticilerin ekiplerini daha
verimli hale getirmek için kullandığı
yöntemlerin olması. Ancak uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda bu
alanda atılacak önemli ve etkili

adımlar var…  Örneğin herhangi
bir satışçının ulaşamayacağı bir satış
hedefiniz var. Aşırı yüksek hedefler
çalışanların bu hedefi tutturması
için fazla mesai yapmasını ya da
imkansız yöntemlere başvurmasını
gerektirecek. Dahası hedefleri tutturamamak çalışanlarda ve ekibin
tamamında yetersizlik duygusu
doğuracaktır. Bu yüzden hedefleri
ve beklentileri ekibin üstesinden
gelebileceği şekilde ve tutturabileceği oranlarda belirlemeniz şart.
Bu noktada, takımınızdaki ya da
ekibinizdeki insanlara özerklikler
vermeyi deneyin.
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D Vitamini uğruna
kavrulmayın
Bir güneş ülkesi olan Türkiye’de son yıllarda D vitamini düşük
olan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. D vitamini almak için
neler yapmalı? D vitamini almak uğruna korumasız güneşe
çıkmanın sakıncaları...

SAĞLIK

ELA DAMLA GÖKMEN
Sağlıklı bir insan olabilmek ve çocuklarda da kemik ve diş gelişimi için D vitamini
olmazsa olmazlardandır. Kemikler, ihtiyacı
olan kalsiyum ve fosforu  D vitamini sayesinde
alabilir. Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılayan en iyi kaynak güneştir. Cilt, güneş ışınlarını
sentezleyerek D vitaminine dönüştürür.
Dünya Sağlık Örgütü, D vitamini
yetersizliği sorunuyla karşı karşıya olan
toplumların D vitamini desteklerini kullanma,
yaygın olarak tüketilen uygun besinleri D
vitaminiyle zorunlu zenginleştirme politikaları
uygulamaları konusunda değerlendirme çağrısı
yapıyor. Güneş ışınlarından yeterli ölçüde
yararlanamayan Birleşik Krallık, İskandinav

38 l İSMMMO YAŞAM

ülkeleri ve Kanada gibi ülkelerde, D vitamini
ile zenginleştirilme uygulamaları yapılıyor.
Örneğin, Kanada’da tüm içme sütleri D vitamini
ile zenginleştiriliyor. D vitamininin eksikliği
kadar fazla olması da sıkıntılar yaratabiliyor;
aşırı D vitamini alımı, vücut ağırlığında istemsiz
ve hızlı kayıplar, yorgunluk, yer ve zaman
algısında bozukluk, kusma veya kabızlık gibi
sorunlara yol açabiliyor.

NEDEN GEREKLİ?
D vitamini, fosforla birlikte kalsiyumun
emiliminde ve kemiklerde depolanmasında
görev alır. Aynı zamanda kandaki kalsiyum
ve dolaylı olarak da fosfor düzeyini de kontrol
eder. Kalsiyum yetersizliği ve/veya kalsiyum
fosfor oranındaki dengesizlik, çocuklarda

raşitizm, yetişkinlerde ise kemik erimesi
gibi sorunlara yol açabilir. D vitamini kemik
sağlığının yanı sıra kas işlevleri ve denge için
de gereklidir.
Kemikleri güçlendirmek ve kandaki D
vitamini düzeyini normal aralıklarda tutmak,
özellikle yaşlılarda görülen, düşme kaynaklı
kemik kırıklarını yüzde 20-30 oranında azaltabilmektedir. D vitamininin yaşlılarda, bilişsel
işlev kaybı, multiple skleroz, romatizmal eklem
iltihabı, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerine
karşı da (göğüs, kolon, prostat kanserleri gibi)
koruyucu olabileceği belirtilmektedir.
Yeterince kalsiyum alsanız da gerekli
miktarda D vitamini almıyorsanız kemikleriniz
ve dişleriniz bu kalsiyumdan faydalanamaz.
Vücudun günlük kalsiyum ihtiyacı 30-50 yaş

NASIL ALINMALI?
arasında günde 1000 mg, 50 yaş üzerinde ise günde 1200 mg. Dünya Sağlık
Örgütü, çocuklar, gebeler ve emzikliler
ile 50 yaş altı yetişkinler için günlük 5
µg (≥ 200 Uluslararası birim (IU), 51-65
yaş arası bireyler için 10 µg (≥ 200
Uluslararası birim (IU) ve 65 yaş üstü
bireyler için 15 µg (600 IU) D vitamini
alımını öneriyor.

SAATE DİKKAT!
D vitamini içeren gıdaları ne
kadar tüketseniz de, ne yazık ki günlük
ihtiyacınızın en fazla yüzde 20’sini
karşılayabiliyorsunuz. Geri kalanı için
cildinizin güneş ışığı ile buluşması şart.
Endokrinoloji Uzmanı Dr. Bilge Ceydilek,  
“Ülkemizde güneş ışınlarından en
çok fayda görülecek zamanlar Mayıs
ayından Kasım ayına kadar saat 11.00
ile 15.00 arasındaki zaman dilimidir.
Bu saatler arasında her iki diz altının ve
her iki kolun çıplak olacak şekilde ve
koruma faktörü olmadan güneşlendirilmesi önemli. Açık tenliler günde 15-20
dakika, koyu tenliler günde 30-45 dakika faydalanabilir. Ancak daha uzun süre
güneşte kalacaksanız mutlaka koruyucu
kreminizi sürün!” diyor. Koruyucu kremin yanı sıra kıyafet ya da pencerenin
ardından güneşlenmek de, güneş ışığının
ciltte D vitamini üretmesini engelliyor.

UYKU ÖNEMLİ

DÜZENLİ KONTROL
D vitamini takviyesi alıyorsanız
altı ayda bir vitamin düzeyinizi ve
kalsiyum düzeyinizi kontrol ettirmeniz
öneriliyor. Yeni başlamak istiyorsanız da
öncesinde mutlaka test yaptırmalısınız.
D vitamini düzeyinize göre değişen
miktarlarda D vitamini takviyesi almanız
gerekiyor.
Ampul formlarının çok yüksek
düzeyde D vitamini içerdiğini belirten
Dr. Bilge Ceydilek, bunların doktora
danışılmadan eczaneden alınarak
gıdalara karıştırılıp tüketilmesinin hayati
riske bile neden olabileceğini, damla
şeklinde alınabilen D vitaminlerinin
tercih edilmesini söylüyor.
D vitamini eksikliği çocuklarda
raşitizme, ileri yaşlarda ise, osteoporoza
(kemik erimesine)  neden oluyor. D
vitamini fazla alındığında ise, kanda
kalsiyum birikmesi oluyor; böbrek
taşları, kalp ve böbrek yetmezliği gibi
hastalıklara neden olabiliyor.

AÇIK HAVAYA ÇIKIN
Günümüzde insanların büyük bir kısmı gün içerisinde kapalı mekânlarda çalışıyorlar, çocuklar da kapalı
mekanlarda kalıyorlar. Güneş ile temas edemedikleri için
yeteri kadar D vitamini alamıyorlar.
Besinlerle yetersiz D vitamini alanlarda, midenin
ameliyatla alınması gibi durumlarda, çölyak ve ince barsak
hastalıklarında, pankreas yetersizliğinde, yağ emilim
bozukluğunda, siroz gibi kronik karaciğer hastalıklarında,
böbrek yetmezliklerinde, protein kaybına neden olan
böbrek hastalıklarında da D vitamini eksikliği sıklıkla
görülüyor.
Epilepsi-sara, mantar enfeksiyonu, AIDS ilaçları da
D vitamini eksikliğe neden oluyor. Son yıllarda yapılan
çalışmalarda insulin direnci, şeker hastalığı, karaciğerde
yağlanma, obezite ve birçok kanserin, D vitamini eksikliği
ile ilişkili olduğu görüldü.

SAĞLIK

Düzenli uyku, D vitamininden
daha fazla faydalanmanızı sağlıyor.
Yapılan çalışmalar, günde beş saatten az
uyuyanlarda D vitamini düzeyinin daha
düşük olduğunu ortaya koyuyor. Narkolepsi ve huzursuz bacak sendromu gibi

uyku bozuklukları, D vitamini düzeyi
düşük olanlarda daha sık görülüyor.
Aşırı kilolu kişiler D vitamini eksikliği açısından risk altında. Obezlerde
vücut yeterli güneş ışığı alsa bile, ciltte D
vitamini üretimi azalabiliyor ve oluşan D
vitamini de genişlemiş yağ hücrelerinde
uzun süre hapsedilerek etkisiz hale
gelebiliyor. Bu nedenle ideal kilonuzu
koruyun. Sağlıklı beslenmeye dikkat
edin; basit şeker içeren gıdalardan ve
işlenmiş gıdalardan uzak durun, düzenli
olarak haftanın en az üç-dört günü
en az yarım saat tempolu yürüyün;
bisiklete binin, yüzün.

D vitamininin temel kaynağı güneştir; ultraviyole
B (UV-B, 280-315 nm) ışınlarının cilde temas etmesi
sayesinde ciltte oluşan bazı metabolik süreçlerle üretilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, her gün, yüz ve kollar açık
olarak, yanık oluşmayacak şekilde, güneşin geliş açısına da
bağlı olarak yaklaşık 20-30 dakika güneşlenerek yeterli D
vitamini üretilebileceğine dikkat çekiyor.
Vardiyalı çalışanlar gibi gün ışığından yararlanamayan kişiler, dışarıya sık çıkamayan yaşlılar D vitamini
yetersizliği açısından risk taşıyanlar arasında yer alıyor.
Güneş ışınlarının arttığı bahar ve yaz aylarından itibaren
kullanılan güneş koruyucu kremlerin D vitamini yapımını
nasıl etkilediği ise hala tartışılan bir konu.
Balık karaciğeri, balık yağı, yağlı balıklar ve yumurta sarısı D vitamini kaynakları arasında gösterilse de, D
vitamini açısından zenginleştirilmemiş besinlerin D vitamini
içeriğinin oldukça düşük olduğu unutulmamalı. Ülkemizde
D vitamini açısından bir iki besin haricinde bir zenginleştirme söz konusu olmazken, günlük D vitamini ihtiyacını
sadece besinlerle sağlamak mümkün olmuyor. Güneş ışınlarından yeterlince faydalanamayan, kronik böbrek hastaları
D vitamini yetersizliği açısından riskli gruba giriyorlar.

İSMMMO YAŞAM l 39

EĞİTİM

Çocuk
akademisi
nasıl
seçilmeli?
faaliyetlerinin bulunup bulunmadığının değerlendirilNİL DEMİRCİLER
Yaz mevsimiyle birlikte
mesi olduğunu söylüyor.
aileler için çocukların
Akademi kavramının aileler ve çocuklara okul
Okulların kapanması, yaz mevsiminin başlagünlerini nasıl planlaması masıyla birlikte küçük Kemal evde tüm gün yalnız
kavramından biraz daha cazip geldiğine dikkat çeken
gerektiği konusu da
Çağlayan, “Yaz okulu denildiğinde yaklaşık 9 ay
kalacaktı. Ancak anne ve babası onun yaz tatilini
okula devam eden öğrenci için tatil döneminde adında
gündeme geliyor. Çocuklara keyifle ve bir şeyler öğrenerek geçirmesini istiyor‘yaz’ geçmesine rağmen sonunda ‘okul’ kavramı
du. Bunun için de bir yaz okulu arayışına girdiler.
eğlence ile öğrenmeyi bir
Günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan aileler bulunduğu için çok tercih edilmeyebilir” diyor.
arada sunan yaz okulu
için yaz dönemi, çocuklarının eğlenme ve öğrenmeyi
arayışları başlıyor. ‘Yaz
HANGİ DERSLER OLMALI?
birlikte sunacak yaz okulu arayışlarını içeren, biraz
Sadece ders ağırlıklı ve klasik yöntemlerin
okulu’ kavramı son yılarda endişeli ve yoğun geçen bir dönem oluyor. Ancak son
kullanıldığı okul ve akademilerde istenilen sonuçlara
yerini ‘Çocuk akademisi’ne yıllarda ‘Yaz okulu’ kavramı yerini
ulaşmak son derece zordur; bu tarz kurumlarda
‘Çocuk akademisi’ kavramına bırakmaya
bırakırken bu süreçte
öğrenci, aile ve okul sonuçtan memnun kalmaz.
başlamış durumda.  Peki çocuklar için en uygun yaz
ebeveynler yaz okulu
Derslerin ilgi çekici bir biçimde sunulduğu, öğrencinin
okulu (çocuk akademisi) hangisi?
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Çelebi istek ve merakının canlı tutulduğu çocuk akademileseçerken nelere dikkat
Çağlayan, çocukların etkili ve en verimli geçirebileceği rinde öğrencinin derse giriş hızı ve çıkış hızı ailelere
etmeli sorusu gündeme
önemli ipucu verir. Öğrenciler derse, etkinliğe girerken
yaz okulu ya da diğer bir adıyla çocuk akademisi
geliyor. Biz de bu sorunun seçerken ilk yapılması gereken şeyin  çocuğun ilgi ve çok yavaş davranıyor ama günün sonunda çalan zille
yanıtını aradık…
çok hızlı bir biçimde merkezden ayrılıyorsa burası
yeteneğine uygun etkinliklerin ve beceri kazandırma
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büyük grev psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri birimine düşerken, bu birimde
görevli uzmanlar tarafından öğrencilerin ilgi
ve ihtiyaçları tespit edilip bu doğrultuda bir
planlama yapılmalı. Doğru yönlendirme ve
uygun bir rehberlik desteği ile kısa sürede çok
ciddi ilerleme yaşanabilir.
FİZİKSEL AKTİVİTELER: Çocukların
beden sağlığı için önce düzenli beden eğitimi
etkinliklerine katılmak da gerekiyor. Beden
eğitimi etkinliklerinde futbol, basketbol,
voleybol, yüzme, tenis gibi sporların yanı sıra
özellikle takım oyunlarını içine alan, iş birliğini
destekleyen, sorun çözme ve karar verme
becerini geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin de önem taşımaktadır.
GÖRSEL SANATLAR: Çocuk eğitiminde önemli bir yere sahip olan görsel sanatlar
alanında düzenlenecek etkinliklerle öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi, düşüncelerini
resme dökmesi desteklenmeli. Burada asıl
dikkat edilmesi gereken şey geleceğin ressamlarını yetiştirmek değil, öğrencilerin söze
dökemediği duygu, düşünce ve hayallerini
renklerin desteği ile ifade edebilmelerine fırsat
vermek olmalı.
HALK OYUNLARI- DANS: Çağımız
çocukları için dans önemli bir etkinlik. Özellikle
de ülke kültürünü devam ettirmeyi sağlayan
halk oyunları ile modern dans takımla hareket
etme, özgüven, sahne deneyimi, zihin ve
beden uyumu gibi konularda öğrencinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle dans
çocuk akademilerinin en çok önem vermesi
gereken etkinliklerin başında yerini almalıdır.
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER: Kütüphane gezisi, hayvanat bahçesi
gezisi, sosyal sorumluluk projeleri, meslek
tanıtımları ve kariyer günleri etkinlikleri, üst
eğitim kurumları gezisi, tiyatro ve drama
faaliyetleri, yaratıcı yazarlığı destekleyici
etkinlikler, fen ve doğa bilimleri etkinlikleri,
deneyler, gözlem, araştırma, çevre duyarlılığı
gibi etkinlikler sayılabilir.

DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER
1- Teknolojinin imkanları ile yaz okulu
konusunda pek çok seçeneği oturduğunuz yerden
değerlendirebilirsiniz. Öncelikle size en yakın ve en
uygun seçeneklerin bir listesiniz yapın. Evinize yakın yaz okulu yoksa sizin ya da eşinizin iş yerlerine
yakın seçenekleri değerlendirebilirsiniz.
2- Yaz okulunun o yaz dönemi için uygulamak istediği eğitim ve aktivite programı ve bu
programın çocuğunuz ile olan uyumuna bakmalısınız.
3- Seçim yaparken mutlaka çocuğunuz ile
düşüncenizi paylaşmalı, seçimi birlikte yapmalısınız. İlk elemenin ardından bütçeniz için uygun
seçenekleri değerlendirip çocuğunuzla paylaşmalısınız.
4- Yaz okulunun eğitim kadrosu ele alınması
gereken bir diğer önemli konudur. Eğitmenlerin deneyim düzeyleri ve eğitim kökenleri sorgulanmalı.
5- Güvenlik yaz okulu seçiminde dikkat
edilmesi gereken en önemli konudur. Havuz, spor
alanları, soyunma odaları ve duşlarda kullanılan
malzemelerin yaş grubuna uygunluğu, hijyenik
oluşu ve düzenli bakım yapılıp yapılmadığı gibi
konulara dikkat edin. Havuz için kurum tarafından katılımcılarda istenen aşı belgeleri de olması
gereken kriterler arasındadır.
6- Yaz okulu seçiminde servis ve ulaşım
seçenekleri önemli ve seçim kriterinizi belirleyecek
konulardan biri olmalı.
7- Sportif faaliyetler dışındaki aktiviteler
de yaz okulu seçiminde önemli rol oynar. Örneğin
yabancı dil eğitimi çocuğunuzun yıl içinde gördüğü
ders ortamından farklı olarak verilebiliyor mu?
Yaratıcılık program genelinde nasıl bir rol oynuyor?
Düşünme ve problem çözme becerilerine yönelik
çalışmalar var mı? gibi konuları araştırın.

EĞİTİM

için çocuğun ilgisini çeken, ihtiyacına cevap
verebilen bir yer değildir.
Çocukları mutlu edecek bir çocuk akademisinde olması gereken ders ve etkinlikler
şöyle sıralanıyor:
YABANCI DİL: Günümüzde çok
önemli bir yere sahip olan yabancı dil öğretiminin çocuğun yaş ve gelişim seviyelerine
uygun etkinliklerle keyifli ve uygulamaya
dönük bir biçimde sunulması çok önemlidir. Bu
nedenle yaz okulunda bu eğitimin verilmesi de
faydalı olacaktır.
MÜZİK: Yaz okulunda müzik eğitiminde amaç, çocuğu bir müzisyen olarak yetiştirmek değil ritim becerisini geliştirebilmek
olmalı çünkü çocuklar kazandıkları ritimsel becerileri etkili kullanarak eğitim hayatlarında ve
özel yaşantısında daha da gelişmiş, karmaşık
beceriler elde edebilirler. Ritim eğitimi, bedeni
doğru kullanabilme ve bu sayede çocuğun
fiziksel ve psikolojik gelişimini olumlu yönde
etkilemesi açısından da çok önem taşımaktadır.
Çocuklarda öz güven, takım çalışması, denge,
rahatlık sağlayan ritim eğitimi, eğitimin önemli
amaçlarından biridir.
BİLGİSAYAR KOD YAZILIM: Çağımız bilgi çağı, bilgisayar yazılımı teknolojiye
çok ilgili bir neslin yaz döneminde de teknolojiden uzak durmaması, teknolojinin oyun
oynama ve sosyal medya kullanım amacının
dışında farklı amaçlarla da kullanılabileceğinin
fark ettirilmesi açısından önemlidir.
DUYGUSAL ZEKÂ ETKİNLİKLERİ:
Çocukların sadece akademik zekâsının gelişimini desteklemek ve bu alanda faaliyetler
planlamak okul ve yaşam başarısı için yeterli
olmaz. Günümüzde duygusal zekâ, akademik
zekânın da önüne geçmektedir; sevgi, hoşgörü
ve yardımlaşma, saygı, sabır, paylaşım, adalet,
öz güven, empati, doğruluk ve dürüstlük,
disiplin ve sorumluluk gibi kavramların
desteklenmesi ve pekiştirilmesine yönelik
etkinliklerin de yer aldığı bir eğitim akademisi
çocuklar ve aileler için yararlı olur. Burada en
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Onları sıcaklardan koruyun
Yaz aylarında
hayvanları traş
etmek, arabada
yalnız bırakmak,
onlara soğuk su
içirmek, sokak
hayvanlarını yemek
artıkları ile beslemek
gibi önemli hatalar
yapılmaktadır.
Oysa bunlar
tehlikeli sonuçlar
doğurabilecek
hatalardır. Dikkat
edilmesi gerekenleri
araştırdık.
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UMUT EFE
Uzun ve kasvetli bir kış döneminin ardından,
yaz ayları kavurucu sıcakları tatil planları ve eğlence
hayalleri ile kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.
Tatil ve açık hava planlarını birer birer devreye alarak
yazın tadını çıkaran bizler kadar evcil dostlarımız da
çıkarmak ister… Bu dönemlerde detaylara dikkat ve
titizlik isteyen bir konu olan evcil hayvan bakımında
yapılan yanlışlar, hayvanlarda kalıcı hasarlara yol
açarken, bir adım ötesinde, hayati tehlikelere de
neden olabiliyor. Özellikle yaz aylarında evcil hayvan
sahiplerinin doğru bildikleri birkaç kulaktan dolma
bilgi, sevimli dostlarının sağlığının bozulmasına neden
olabilir. Yaz aylarında hayvanları traş etmek, arabada
yalnız bırakmak, onlara soğuk su içirmek, sokak
hayvanlarını yemek artıkları ile beslemek gibi önemli
hatalar yapılmaktadır. Oysa bunlar tehlikeli sonuçlar
doğurabilecek hatalardır.
Öncelikle evcil dostlarımız ihtiyaçlarını söy-

leyemedikleri için neye ihtiyaçları olduğunu tahmin
etmeniz gerekir. Özellikle yaz aylarında hayvan
dostu kişilerin ve evcil hayvan sahiplerinin sokaktaki
canlıların ve evcil hayvanların tüylerini traş ettirdiği
görülüyor. Oysa hayvanların tüylerini traş etmek, eğer
herhangi bir sağlık sorunları yoksa yanlış bir davranıştır. Çünkü köpeklerin ve kedilerin tüyleri onların
güneş ışınlarından korunmasını sağlar. Tüyler güneş
ışınlarının doğrudan derilerine nüfuz etmesini önler
ve tüyler arasındaki hava tabakası serinlemelerini de
sağlar. Tüyler arasındaki hava tabakasının görevini
yerine getirebilmesi için köpeklerin ve kedilerin yaz
aylarında sık sık fırçalanması yeterlidir.
Tüm köpeklerin iyi bir yüzücü olduğu düşünülse
de bu yanlıştır. Ayrıca suyu seven her köpeğin iyi bir
yüzücü olduğu düşüncesi de yanlıştır. Sadece bazı
köpekler yüzme konusunda yeteneklidir. Yüzme
konusunda deneyimi olmayan bir köpeği aniden denize, havuza ya da göle atarak heyecandan kalbinin
durmasına, yüzse bile çıkışı bulamayarak boğulması-

na, denizde ya da gölde kaybolmasına neden
olabilirsiniz. Köpeğiniz iyi bir yüzücüyse sarp
kayalıkların olduğu bir kıyıdan değil, yürüyerek rahatça çıkabileceği bir kıyıdan denize
girmesine izin vermelisiniz. Havuz ise köpekler
için tehlikelidir. Köpekler havuzlarda çıkış yolu
bulamadıkları için panikleyerek boğulma tehlikesi geçirebilirler.Tüm tehlikeleri göz önünde
bulundurarak, yakın gözetim olmaksızın
köpeğinizi havuz, göl, deniz kenarında yalnız
bırakmamalısınız.

SOĞUK SU İÇİRMEK
Yaz aylarında kedi ve köpeklerin de
insanlar gibi soğuk su içebileceği, böylece
susuzluklarını daha sağlıklı bir şekilde
giderebileceği düşünülmektedir. Oysa dolaptan
yeni çıkmış soğuk su ya da buzlu su, kedi ve
köpeklerde boğaz enfeksiyonlarına neden
olabilmektedir. Yaz aylarında bazı evcil hayvan
sahiplerinin sevimli dostlarının buz parçaları
ile oynamasına da izin verdiği görülmektedir.
Ancak buz küpleri, hayvanların güçlü çene
yapıları sayesinde kolaylıkla kırabilmekte, cam
kadar keskin bir hal alabilmekte ve ciddi yaralanmalara neden olabilmektedir. Hayvanlar
için oda sıcaklığında ya da hafif serinletilmiş su
tercih edilmelidir.

YEMEK ATIKLARIYLA BESLEMEK

ARABADA YALNIZ BIRAKMAK
Birçok evcil hayvan sahibi, arabanın
camlarını biraz aralayarak evcil hayvanlarına
yeterli oksijenin sağlanacağını düşünür ve
onları arabada yalnız bırakma hatasına düşer.
Ancak kediler ve köpeklerin insanlar gibi
terlemediği unutulmamalıdır. Kedi ve köpekler
vücut ısılarını hava yoluyla dengelerler ve
havanın sıcaklığına bağlı olarak kendilerini serinletirler. Arabadaki sıcak havayı devamlı solumaları, vücut sıcaklıklarının hızla artmasına
neden olur. Kediler ve köpekler kapalı kaldıkları bir arabada kısa süre içinde düzensiz kalp
atışları ve nefes alıp verme belirtileri gösterir,
oksijensiz ortam ve sıcak havanın da etkisiyle
kalp krizi geçirebilirler. Gittiğiniz yerde evcil
hayvanınızı arabadan indiremeyecekseniz, onu
bir hayvan bakım evine ya da hayvan dostu
bir yakınınıza emanet edebilirsiniz.

SIK BANYO YAPTIRMAK
Evcil hayvan sahipleri, sevimli dostlarının serinlemesi için onları sık sık bahçe
hortumu ile ıslatır ya da onlara gün aşırı banyo yaptırır. Halbuki sürekli ıslak olmak kedi
ve köpeklerin doğasına aykırı bir durumdur.
Köpeklerin ve kedilerin tüyleri arasındaki hava
akımı onların serinlemesini sağlar. Sürekli ıslak
olduklarında ise bu hava akımı gerçekleşmez
ve hayvanın derisi hava alamaz. Yaz aylarında
hayvanlara sık banyo yaptırmak, soğuk
algınlıklarına karşı daha hassas olmalarına,
derilerindeki faydalı yağ tabakasının kaybolmasına ve derilerinin kurumasına neden olur.

SOKAKTAKİLERİ
UNUTMAYIN
l Havaların iyiden iyiye ısındığı ve
sokaktaki dostlarımızın yaşamak için daha
fazla ilgiye ihtiyaç duyduğu bu dönemler de
birkaç küçük dokunuş hayat kurtarır…
l İnsanlarda olduğu gibi su, hayvanlar
için hayati öneme sahiptir. Sıcak havalarda
köpeklerin ve kedilerin günlük tükettikleri
besinin 2 buçuk katı kadar su tüketmesi
gerekir. Kediler ve köpekler aşırı sıcak ve
artan susuzluk nedeniyle halsiz düşebilir, hatta
kalp krizi geçirebilirler. Onların sıcaktan bu
derece etkilenmesinin nedeni ise ter bezlerinin
olmayışıdır. Bu nedenle sıcağa karşı oldukça
duyarlı hayvanların, insanlar tarafından
rahatlatılması ve su ihtiyaçlarının karşılanması
gerekir.
l Sokakta yaşayan hayvanların su
ihtiyacını karşılarken suyu metal kaba koymamak gerekir. Isınan kap, kedi ve köpeklerin
dil ve ağızlarının yanmasına, suyun ısınmasına neden olacaktır. Sokağınızda yaşayan
hayvanların su dolu kaplarını parklarda gölge
ve kuytu alanlara yerleştirebilirsiniz.
l Sıcak yaz günlerinde sokakta
yaşayan dostlarımızın yemek bulması da
oldukça  zordur. Halsizlik ve susuzluk çeken
hayvanların kolayca erişebileceği noktalarda
kuru mama bulundurulmalı ve boşalan mama
kapları mutlaka tazelenmelidir. Bu sevimli
dostları yemek atıkları ile beslemek çok yanlış
bir davranıştır. Yemek atıkları sıcak havada
hızlı bir şekilde bozulabileceğinden onların
zehirlenmelerine ve ölüm tehlikesi ile karşı
karşıya kalmalarına neden olabilirsiniz.
l Sıcaklarda sokakta yaşayan hayvanların da dinlenebilecekleri rahat ve gölge
bir alana ihtiyaçları vardır. Özellikle güneş
ışığından uzak parklara, ağaçlık alanlara satın
aldığınız ya da farklı malzemelerle tasarladığınız kulübeyi yerleştirebilirsiniz.
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Yaz aylarında görmeye alışık olduğumuz manzaralardan biri de sokak hayvanlarına kaplar içinde sunulmuş yemek atıklarıdır.
En sık yapılan hataların ilk sırasında belki
de bu davranış yer almalıdır. Örnek vermek
gerekirse; bir yaz günü mutfak tezgahında
unuttuğunuz yemeğin sabah olduğunda ne kadar ağır bir kokuya sahip olduğunu düşünün.
Yemek ekşiyerek, çöpe atılacaktır. Peki yaz
sıcağında sokakta bırakılan yemek taze mi kalacak? Tabi ki hayır. Sokak hayvanlarına iyilik
olsun diye kaplara doldurulan yemek atıkları,
birkaç saat içinde bozulacağından onların
zehirlenmelerine ve ölüm tehlikesi ile karşı

karşıya kalmalarına neden olabilir. Sokak
hayvanları için en besleyici yemek, kuru ve
yaş mamalardır. Sokağınızda yaşayan hayvanlar için plastik mama kaplarında kuru mama
bulundurabilir, kedi ve köpekler için özel
üretilmiş yaş mamaları da tercih edebilirsiniz.
Ancak yaş mamaların hemen tüketilmesini
beklemeli, kalan mamayı sıcaktan bozulma
riskine karşı kapta bırakmamalısınız.
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İstanbul için teras zamanı

LEZZET

Beton yığınları arasında bastıran
sıcaklarla bir ağaç görüntüsüyle mutlu
olup, ufacık da olsa açık bir teras ve
bir bahçe arıyor gözlerimiz. Çiçekli
bahçe süsü verilmiş bahçeler, bazen
apartmanların ortak avlusu, bize mekan
oluyor. Ancak İstanbul’un, içinizdeki
kaçıp tatile çıkma isteğinizi bastırmadan,
kilometrelerce yol kat etmeden kısa
süreli tatil havası yaşamanızı sağlayacak
terasları da var...

UMUT EFE
İnsanı dört duvar arasına
hapseden kasvetli kış günlerinin
ardından, nihayet güneş gökyüzündeki hakimiyetine yeniden kavuştu...
Bütün yazı tatil beldelerinde geçirmek
hayallerin zirvesinde olsa da İstanbul,
yaz ve iş üçlemesi bir anda hayallerden hayatın temel gerçeklerine doğru
indiriyor insanı… Yoğun betonlaşma
ile İstanbul’da yaz artık sıcağın nemle
birleşmesi, vantilatör, klima gölgesi,
soğuk  bir bardak soğuk suya bağımlı

olmak demek… Tatile giden binlerce
kişiye rağmen yoğun nüfusun getirdiği
sıkış tıkış trafikte, gökyüzüne hasret
bir şekilde nefes almaya zorlanırken
insan doğası özüne yeşile dönmek
istiyor bir yandan… Ancak şehir
merkezinde, küçücük kapılardan
kocaman bahçe ve teraslara açılan
insanı aslında şehirde değilmiş gibi
hissettirebilecek mekanlar mevcut…
Yoğun ve stresli bir günün sonunda, iş
çıkışlarınızda gidebileceğiniz, kendinizi
Ege ve Akdeniz’de hissedebileceğiniz
pek çok seçenek var...

BERLİN HAVASI İÇİN MİTTE

ALAÇATI KARAKÖY’E İNDİ

İstanbul’da  Berlin havası almak için istikametiniz Kadıköy/
Moda… Adını Berlin’in Mitte bölgesinden alan bu kafe, Moda’nın
arka sokaklarında sessiz sakin, naif bir yer. Bahçesinde yapılan keyif
ise bambaşka… Ev yapımı limonatası, sandviçleri ve en sağlıklısından kahvaltıları ile öne çıkıyor. Ayrıca Mitte sadece sadece bir kafe
değil, bir atölye, bir vintage shop. Yeri geldiğinde bir atölye, bir
dükkan, bir galeri ve her zaman da kitabınıza boğulabileceğiniz bir
kütüphane halinde. Arada kahvaltıya, dedikoduya mola verip Mint’in
kanaviçelerini, vintage kıyafetleri, Mel’s Garden’ın el yapımı beton
vazolarını, defterleri inceleyebilirsiniz. Hatta alıp evinize bile götürebilirsiniz. Mahalle arasında lezzetli kahvaltınızı yapıp, kahvenizi
sıcak bir ortamda yudumlayabilirsiniz…

Zelda Zonk… Marilyn Monroe’nun tanınmak istemediği zamanlarda kullandığı takma ismi. Kesinlikle akılda kalıcı ve bir duyan
bir daha unutmuyor. Evet, Karaköy’de yaz sonunda Gradiva Otel’in
üst katında açılan Zelda Zonk yeme-içme sahnesine Marilyn Monroe
gibi indi. Karaköy’ün enerji dolu çocuğu o. Gece başlar hayata.
11’den önce ufak bir kıpırtı duyamazsınız. Burada, yazın püfür
püfür esen rüzgarla gönlünüzce dans edebilir kıyılara olan mesafenizi kapatabilirsiniz. Adeta, Alaçatı’da bir beach’te gibi hissettirecek
mekan aslında çatı katında dar uzun bir koridor. Ama çok akıllıca bir
dekorasyonla tüm konukların manzarayı göreceği bir düzenleme yapılmış. Arkanız dönük otursanız bile boydan boya aynalar sayesinde
tarihi yarımadayı tüm ihtişamıyla seyredebiliyorsunuz.
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GALATA’DA BİR FRANSIZ ESİNTİSİ
Le Fumoir Georges Hotel’in güzel mi güzel, manzaralı mı manzaralı terasında
yer almasıyla bu listeye de girmeye hak kazandı. Ter dökeceğiniz sıcaklarda bile hala
romantik bir gece geçirmek istiyorsanız doğru mekandasınız. Buranın terası romantizminize leke sürmeyecek derecede serin. Seçeceğiniz çeşit çeşit Fransız şarabının yanına
bir peynir tabağı, et tartar tabağı ya da en iyisi bir salata söyleyin. Bol dedikodulu sabah
kahvaltılarınız için de burayı tercih edebilirsiniz. Kruvasan ve kahve başrolü kapanlar.
Otel konukları, dışarıdan gelen ziyaretçiler olağanüstü boğaz ve Haliç manzarasının tadını Instagram’ın en popüler mekanlarından birinde, Alex Waldman içkileri ve uluslararası
hazırlanmış menüsü eşliğinde, hafta içi 01:00 ve hafta sonu 02:00’a kadar çıkarabiliyor.

TAKSİM’İN ARKA BAHÇESİ

ŞEHRİN DÖRT BİR YANI ZANZİBAR
Adını Afrika’da bir ada ülkesi olan Zanzibar’dan alan ve 1993 yılında tarihi
bir köşkte hizmete başlayan Zanzibar, deniz manzarası ve bahçesi ile Caddebostan’da keyifli saatler vaat ediyor. Zanzibar, kahvaltısından ev yapımı mantısına,
Fransız et yemeklerinden tatlılarına dek geniş, kitap gibi bir menüye sahip. Dünya
mutfağından örneklerin sunulduğu mekanın popüler mutfağı, İtalyan mutfağı.
Özellikle de pizzası çok ilgi görüyormuş. Bunun dışında yanında ‘Zanzibar usulü’
yazan her şeyi fazla düşünmeden sipariş edebilirsiniz. Zengin mutfağı, güler yüzlü
personeli ve kaliteli hizmet anlayışı ile bir İstanbul klasiği haline gelen mekan,
Caddebostan’da Adalar manzaralı köşk ve bahçesinde 150 kişilik kapalı,250 kişilik
açık mekan kapasitesi var. Mekan bir de  Göktürk Zanzi ile “Cafe Zanzibar” keyfini
yaşatmaya devam ediyor. Nefis kahvaltıları ve ev yapımı makarnalardan Fransız et
yemeklerine, meşhur salataları ve nefis pizzalarından leziz tatlılarına kadar farklı
lezzetleri ile Cafe Zanzibar, hafta içi ve hafta sonu 10:00’da kahvaltı ile başlayan
servisine saat 24:00’e kadar devam ediyor.

LEZZET

Limonlu Bahçe chill-out müzikler eşliğinde
dinlenebileceğiniz, İstiklal’e yakın fakat kaostan uzak
bir mekan… Limonlu Bahçe, ismini bahçesinde bulunan
limon ağaçlarından alıyor. İstiklal caddesinden Tophane’ye inerken Fransız sarayının arkasında yer alan
Limonlu Bahçe, her şeyiyle ‘Ben Beyoğluluyum’ diyen bir
apartmanın içerisinde. Bahçeli mekan deyince ilk akla
gelecek kadar meşhur Limonlu Bahçe çünkü genişçe bir
bahçesi ve leziz limonataları var. İnşaat ve kalabalık
yüzünden göz gözü görmeyen Taksim’de böylesi bir
vaha bulmak, yazın en şanslı hissettiğiniz anlarından biri
olacak. Kapısında alelade bir apartmana giriyor gibi hissedebilirsiniz fakat kısacık, labirent gibi bir girişten sonra
bahçeye ulaşacak ve ‘oh be dünya varmış’ diyeceksiniz.
Ağaçların hışırtıları, kedilerin kovalamacaları, neşeli
sohbetler kulağınıza ilk çalınacak sesler. Fakat bir köşede
kendi halinde kitabını okuyan ya da adeta ‘İstiklal
Caddesi Kaçış Oyunu’ndan kurtulmanın huzurunu sadece
oturarak yaşayan insanlar da olacak. Limon, portakal,
nane kokuları ise yaz ortasında bambaşka bir dünyanın
kapılarını açıyor.  
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Küçük evlere genişlik efekti
NİL DEMİRCİLER  
Ailelerin giderek
küçülmesi, şehir
Üniversiteyi bitirip iş hayatına adım atan Dilek,
hayatının yarattığı
ailesinin şehir merkezinden uzak evinden her gün işe
şartlar gibi birçok gitmekte zorlanıyordu. Bu zorlu yolculuklara daha fazla
faktör yaşam
katlanamayacağını fark eden Dilek, kent merkezinde
küçük bir daire kiralama kararı aldı… Son yıllarda
alanlarımız olan
büyük şehirlerde böyle tablolarla sıkça karşılaşıyoruz.
evlerimizin son
Şehir hayatının zorlukları, insanların giderek biyıllarda giderek
reyselleşmeye başlaması yaşam tarzlarını da değiştiriyor.
küçülmesine neden Aynı evde yaşayan kalabalık ailelerin yerini çekirdek
oluyor. İnsanların aileler alırken, tek başına yaşayanların sayısı da gün
birçoğu da boydan geçtikçe artıyor. Bu süreçte de şehirler büyürken içinde
yaşadığımız evler küçülme trendinde. Ülkemizde ve dünboya camlı,
yada ailelerin küçülmesi, konut metrekare fiyatlarındaki
odalar, mutfaklar, artış gibi sebeplerden dolayı özellikle büyük şehirlerde
balkonlar hayal
yaşam alanları da giderek küçülüyor. Geçmişin salon
edip küçükleriyle salomanjeli evleri yerini küçük salonlara yerini bırakıyor.
yetinmek zorunda Birçoğumuz geniş odalar, mutfaklar, balkonlar hayal
edip küçükleriyle yetinmek zorunda kalıyoruz. Özellikle
kalıyor. Küçük
büyük şehirlerde 1+1 ve stüdyo dairelerde oturanların
mekanlara
sayısı her geçen gün artıyor. Oysa küçük evleri bazı
birtakım
dekorasyon hileleri ile daha geniş göstermek mümkün.
Bunu nasıl yapacağımızın yanıtı ise şöyle:
dekorasyon
hileleri ile genişlik
İŞLEVSEL MOBİLYALAR
efekti vermek
Yaşadığımız mekanları en verimli kullanmanın
mümkün.
yolu işlevsel mobilyalar kullanmaktan geçiyor. Geçmişte
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her mobilyanın işlevi ayrı iken artık günümüzde çok
fonksiyonlu tek bir mobilya ile minimum eşya maksimum saklama alanı oluşturmak mümkün. Örneğin
saklama alanlı koltuklar, gece açıldığında yatak olabilen
işlevsel dolaplar gibi ürünlerle yaşam alanınızı genişletebilirsiniz. Küçük evlerin salonlarında büyük oturma
grupları yerine, değişik modellerde mobilyalar kullanabilirsiniz. Üçlü bir kanepenin etrafına tekli koltuklar veya
puflar tercih ederek daha işlevsel bir salon oluşturabilirsiniz.  Dar mekanlarda kalabalık bir görüntü yaratmamak için sadece tek kişinin kullanabileceği sehpa, berjer
gibi eşyalar almamalısınız. Televizyonunuzu duvara
asarak ya da küçük bir ünite seçerek alandan kazanabilirsiniz. Ayrıca kolçaksız sandalyelerle daha ferah bir
görünüme ulaşabilirsiniz.
Bir mekanı daha geniş gösterebilmenin bir yolu
da sade malzemeler kullanmaktan geçiyor. Birbirinden
farklı desenler kalabalık ve karışık bir görüntü yarattığı

için küçük salonlarda kullanılmamalı. Sade
desenlere, renklere yönelmeniz, salonunuzu
çok daha şık ve ferah bir hale getirir. Örneğin;
salonunuzda kullandığınız desenli bir halı salonunuzun olduğundan daha küçük görünmesine
neden olacaktır. Bununla birlikte düz ve açık
renk bir halı tercih etmek mekana derinlik
katıp daha geniş algısı yaratacaktır.  
Dökümlü kalın perdeler geniş salonlarda
kullanılmalı. Küçük salonunuzu daha ferah
göstermek için stor perdeleri tercih etmelisiniz.
Stor perdeler hem yer kaplamamaları hem de
kullanım kolaylığı sağlamaları ile hayatımıza
kolaylık sunan ürünler arasında gösteriliyor.
Bunların da toz tutmayan, kolay temizlenen
çeşitlerini seçmenizde fayda var.
Mekanı geniş göstermek için, mobilya
düzenini rahat yürünebilen ve kolay ulaşılabilen şekilde yapın. Labirent gibi mobilya dizimi
mekanı dar gösterirken, odadan odaya veya
eşyadan eşyaya ulaşmanın kolay olduğu bir ev
her zaman geniş ve ferah hissettirir.

RENKLER VE AYDINLATMA

DÜZENLİ TUTUN
Kalabalık evler her zaman için daha
sıkıcı ve daha küçük gözükmektedir. Evinizde
ıvır zıvır eşyalarınızı koyacak bir alanınız yoksa

bunları minimuma indirmeyi deneyin. Kurtulmanızın mümkün olamadığı eşyalarınızı da
bol çekmeceli ve kullanışlı bir dolap edinerek
saklayabilirsiniz. Evinizin ve odalarınızın uygun
bir köşesine büyük boy ayna asarak mekanınıza derinlik kazandırıp daha geniş gösterebilirsiniz. Eğer büyük bir ayna koyacak yeriniz
yoksa, aynanızı gün ışığını yansıtabilecek bir
köşeye yerleştirip ferah ve iç açıcı bir görünüme
kavuşabilirsiniz.

AZ AKSESUAR KULLANIN
Aksesuar bir mekana hareket katmanın
yanı sıra abartıya kaçılması halinde mekanlara

boğucu bir görüntü verebilmektedir. Bu gerçekten yola çıkarak evinizde kullandığınız aksesuarlar konusunda ölçülü olmayı denemelisiniz.
Yaşanılan mekanda ferahlık hissi yaratmak için
duvarlarda mininum derecede aksesuar kullanmalı. Ayrıca evin farklı köşelerinde kullanılan
aksesuarlar da küçük boyutlarda olmalı.
Küçük evlere, küçük odalara geniş bir
görünüm kazandırmak için şeffaf mobilyalar
tercih etmek de işe yarayacaktır. Örneğin,
cam orta sehpa ve şeffaf sandalyeler ortama
ferah bir hava katacaktır. Bu tür ürünler hem
modern bir görüntü kazandırması bakımından
günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir.

EVİM EVİM

Bir mekanda kullanılan renkler derinlik
ve ferahlık algısı yaratması bakımından dekorasyonda dikkat edilmesi gereken bir diğer
detay oluyor. Duvarlarda açık renkleri tercih
etmek odalarınızı daha geniş ve ferah gösterir.
Kartonpiyerleri, alçı duvar süslemelerini duvar
renginden daha açık bir tona boyarsanız, duvarlar geriye doğru itilmiş gibi görünüp odanın
daha büyük algılanmasını sağlar. Bir evi ferah
gösteren en önemli unsur gün ışığıdır. Eviniz
güzel bir doğal ışık alıyorsa bundan mümkün
olduğunca yararlanmalısınız. Örneğin, tavan
ışıklandırmasının yanı sıra köşelerde lambader
kullanarak geceleri de maksimum genişliği
yakalayabilirsiniz.
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Karadağ’ın Miami’si: Budva
Budva, Karadağ’ın turizm merkezi.
Ülkenin Miami’si olarak da
adlandırılıyor. Dar sokaklarında adeta
insanın kaybolası geliyor. Taş işçiliği
ve kırmızı kiremitli eşsiz yapıları beni
benden alıyor. Ortaçağ’da yolculuk
yapıyorum adeta. Budva, tarih,
deniz ve doğa adına  ziyaretçilerine
çok şey vaat ediyor...
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AYŞEGÜL EMİR
Uzun kumlu plajları, şahane koyları, kayalıkları, daracık sokakları, güzel
manzaralı kalesi, danseden kız heykeli,
Sveti Stefan, balıkçı köyleri, Ortaçağ
havası ve gece hayatı...
Bunlar, Balkanların minik ülkesi
Karadağ’ın sahil şehri Budva’da deneyimlenebileceklerden sadece birkaçı. Budva,
Karadağ’ın turizm merkezi. Ülkenin

Miami’si olarak da adlandırılıyor. Her yıl
çok sayıda turistin ziyaret ettiği sevimli bir
sahil şehri. Adriyatik Denizi kıyısında yer
alıyor. 17 sahilinin yanı sıra adaları, tarihi
geçmişiyle tam bir cazibe merkezi. Bunu
da temiz ve düzenli bir şekilde korumaları
takdire şayan...

ORTAÇAĞ HAVASI
Evet, sonunda hayalini kurduğum
Budva’dayım. Son dönemde Türklerin

UZUN KUMLU PLAJLARI VAR
Yaz tatilinde hem kültür hem de deniz sunan
şehirlerden, Budva. Tam 17 plajı var. Hepsi uzun
ve kumlu. Plajlar sırtlarını da dağlara dayamış.
Bir yanda mavi diğer yanda yeşilin her tonu. Plaja
girmeyi de ihmal etmiyoruz. Mavi bayraklı plajlar ve
çoğunun girişi de ücretsiz. Mogren, Jaz, Slovenska,

Becici, Queen’s ve Milocer Beach en ünlüleri. Biz
girmek için Becici Beach’ı tercih ediyoruz. Şehir
merkezine 3-4 kilometre uzaklıkta. Budva’nın en
büyük plajı. Kumlu plaj sevenler için kaçırılmaz
güzellikte. Adriyatik Denizi’nde yüzmek de ayrı bir
deneyim oluyor.

favori tatil destinasyonlarından biri. Her yerde
olduğu gibi burada da eski ve yeni şehir ayrımı var.
Asıl görmek istediğimiz yer tabii ki eski şehir Stari
Grad. Eski şehrin tarihi 2.500 yıl öncesine kadar
uzanıyor. Dar sokaklarında adeta insanın kaybolası
geliyor. Taş işçiliği ve kırmızı kiremitli eşsiz yapıları
beni benden alıyor. Ortaçağ’da yolculuk yapıyorum
adeta. Doğal afetlerle dönem dönem hasar aldığı
için aslına uygun restore edilmiş. Budva aslında bir
ada. Eski bir balıkçı köyü olan Stevi Stefan adlı bir
yolla karaya bağlanıyor. Her şeyiyle büyüleyici bir
ada şehir... Heybetli duvarlar arkasında size tarih
şöleni sunuyor. 15 bin nüfusla sakin ve dingin bir
atmosfer sunuyor.
15’inci yüzyıl yapımı Venedik surları arasında
bulunan eski şehir bölümünün, 1979 yılındaki
depremde büyük hasar gördüğünü öğreniyoruz.
Ancak daha sonra tamamen yenilenmiş. Budva’nın
ana cazibe merkezi. Surlar da çok iyi korunmuş.
Binaların çoğunun giriş katı kafe, butik, sanat

galerisi ve mağazaya dönüştürülmüş. Gündüzleri
yemek içme ve alışveriş, geceleri ise eğlence için
ideal bir adres...

KALEYE TIRMANIŞ

GEZİ-DÜNYA

Sırada kaleye tırmanış var. Kale Kosmac. Çok
güzel bir manzara sunuyor. Brajici köyü yakınlarında ve 800 metre yüksekliğinde. 1841-1850 yılları
arasında yapıldığını öğreniyoruz. Eskiden Avusturya
kalesi olarak bilinirmiş.
Dans eden kız heykelini de pas geçmek
olmaz. Şehirde en çok fotoğraflanan yerlerden biri.
Rehberden hikayesini dinliyoruz. Denizde boğulan
bir kızın heykeli olarak buraya dikilmiş. Heykele
dokunmanın uğur getireceğine inanılıyor. Biz de
dokunup fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyoruz. Şehrin diğer cazibe merkezi Sveti Stefan. Bir yarımada
üzerinde eski bir balıkçı köyü. Zamanla büyümüş.
Ada ana karaya dar bir yolla bağlı. Stevi Stefan’da
3 küçük kilise var. Ama adanın en yüksek kesimin-
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BUDVA’DA
NE YENİR?

50 l İSMMMO YAŞAM

Balığın her türü var. Yerel içkileri ve şarapları da çok
güzel. Turizm şehri olması nedeniyle dünya mutfağından
her türlü çeşidi bulabilirsiniz. Çin mutfağından deniz ürünlerine kadar pek geniş yelpazede yemek önerisi sunuyor.
Yerel Akdeniz mutfağından lezzetleri de deneyebilirsiniz.
Kurutulmuş dana eti ile yapılan kastradina ve bir bir çeşit
pide olan pogea’yı deneyebilirsiniz. Pizza ve krep satan çok
dükkan var. Karadağ’ın enfes şaraplarını tatmadan dönmek
olmaz. Mozart Cafe, Jadran, Zeleni Gaj, Konoba Bacun,
Konoba Portun ünlü restoranları arasında. Gece hayatı ise
çok hareketli. Denize paralel olan sahil yürüyüş yolunda bulunan gece kulüpleri ve diskolar sizi eğlenceye doyuracak.

SVETI STEFAN’DAYIZ
Karadağ’ın ünlü yerlerinden Sveti
Stefan’ın tarihçesini rehberimizden dinliyoruz.
15. yüzyılda saklanma ve silahları ateşleme
noktası olarak savunma amaçlı kullanılmış.

Dönem dönem korsanlar ve Osmanlıların
saldırılarına maruz kalmış. Bir balıkçı köyü
olarak kullanılan Sveti Stefan birkaç kez
baştan inşa edilmiş. 19. yüzyılda 400 kadar
kişinin ikamet ettiği ada zamanla değişime
uğrayarak 1940’laradan sonra turistik
destinasyon haline gelmiş. Günümüzde
içerisinde otel bulunan adayı yalnızca otelde
konaklayanlar gezebiliyor. Ada genellikle
sadece uzaktan görülebiliyor yani adaya
geçmek mümkün değil, otel misafirleri dışında

izin verilmiyor. Ama adanın uzaktan da olsa
manzarası çok etkileyici.
Budva yakınındaki Sveti Nikola Adası
da görmeye değer. Hawaii havasında. Bot
taksi ya da küçük sandallar ulaşılıyor. Biz gidemedik ama dadaki hayvan ve bitki çeşitleri
görmeye değer. Petrovac ise, deniz kenarında
eski bir balıkçı kasabası. Kumlu sahili herkesi
çekiyor. Budva’daki popüler noktalardan. İki
günlük seyahatimizde Budva’nın her yerini
geziyoruz ve geri dönüşe hazırlanıyoruz.

GEZİ-DÜNYA

de Stevi Stefan kilisesi bulunuyor. Sokaklar,
duvarlar, çatılar, ev cepheleri ilgi çekici. Adeta
sizi yıllar öncesine götürüyor. Şu anda sadece
oteller bulunuyor. Ünlüler buradaki otellerde
kalmayı tercih ediyor.
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İstanbul’un tarihi semtlerinden biridir Sarıyer. Günlerce
gezilebilecek kadar çok gezi
noktasına sahip bu semtte
her zevke hitap eden ziyaret
yerleri bulunmaktadır. Bu
semtte, Atatürk Arboretumu’ndan Sadberk Hanım
Müzesi’nden Sakıp Sabancı
Müzesi’ne, Tarabya Koyu’ndan Belgrad Ormanı’na,
Emirgan Korusu’ndan Rumeli
Hisarı’na kadar tarihi ve doğal güzelliklere sahip ziyaret
edilmeyi bekleyen pek çok
nokta bulunuyor.

Yeşil ile mavinin
buluştuğu yer: Sarıyer
GEZİ-İSTANBUL

NİL DEMİRCİLER
Anadolu yakasında Beykoz, Avrupa
yakasında da Sarıyer semti Boğaz’ın Karadeniz’e açılan dar ve kilit noktalarına ev sahipliği
yapıyor. Karadeniz havasını İstanbul’da yaşamak
isteyenlerin mutlaka görmesi gereken Sarıyer’de, Emirgan ve Belgrad gibi yeşilin cömertçe
sunulduğu yerler kentin boğucu atmosferinden
kaçmak isteyenler için ideal gezi mekanları
oluyor. Böreğiyle meşhur ilçede Tarihi Sarıyer Börekçisi’nde kahvaltı yaptıktan sonra müzelerden,
köşklere, sahildeki restoranlardan çay bahçelerine orman alanlarında piknik yapmaktan Atatürk
Arboretumu’nda gezip fotoğraf çekmeye kadar
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pek çok aktivite yapabilirsiniz.
İstanbul’un yaz denilince en çok tercih
edilen plajları Sarıyer Kilyos’ta. Yazın oldukça
kalabalık olan plajların çevresinde yeşil alanlar
bulunuyor. Hem piknik hem de yüzmek isteyenlerin ideal adresleri arasında yer alıyor.

NASIL GİDİLİR?
Avrupa Yakası’nda konumlanan Sarıyer’e
Taksim ve Beşiktaş üzerinden 25T veya 40B
otobüsleri ile Beşiktaş üzerinden minibüslerle
gelmek mümkün. Yine Beykoz iskelesinden
kalkan vapurla 10 dakikada Sarıyer’desiniz. Bir
diğer alternatif ise, Eminönü’nden kalkan ve
Beşiktaş-Sarıyer istikametinde yol alan vapurlar.

Sarıyer, İstanbul’un en güzel manzaralarından birine sahip olan Tarabya Koyu’na da
ev sahipliği yapıyor. Sarıyer’in en çok ziyaret
edilen semti arasındaki Bahçeköy, yeşil alanları
ve birbirinden değişik bitki örtüsünün yarattığı
zenginliklerle muazzam bir atmosfer yaratıyor.
Doğa yürüyüşünü sevenler için parkurların yer
aldığı Bahçeköy’de, kır düğünü, piknik gibi
değişik aktiviteler için de hizmetler sunuluyor.
Sarıyer’in en hareketli semtlerinden
Yeniköy ise, değişik kafe, restoran ve barlarla
oldukça canlı. Eğlenmek veya lüks restoranlarda
farklı lezzetler tadabilmek için Yeniköy mutlaka
ziyaret edilmesi gereken noktalardan biri.
Türk-Japon ilişkilerinin 2003’de daha da

gelişmesinden sonra kurulan Japon Bahçesi ise,
Emirgan’ın hemen yanında. Japonlara ait boğaz
minyatürlerinin ve birtakım çiçek türlerinin yer
aldığı, bir top sahası büyüklüğündeki bahçeyi
gezmek için on dakikanızı ayırmanız yeterli.
Rumeli Hisarı ile 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü manzarasına sahip Duatepe Parkı, 19
bin metrekare alanda, içinde yürüme parkur, bisiklet yolu ve restoranlar yer alan bir park. Çeşitli
türden bitki ve çiçeklerin yer aldığı parka botanik
tutkunları fotoğraf çekmek için sıkça geliyor. Sarıyer’in en çok ziyaret edilen noktaları arasında
kuş gözlem kulesi yer alıyor. Eğitim ve turizm
amaçlı inşa edilen kuleye yolculuk ederken eşsiz
orman havası alınıyor. Ardından kuş meraklıları
ve gözlemcileri için inşa edilen ve turistlik amaçlı
da ziyaret edilebilen 30 metre yükseklikteki kule
üzerinden yaban hayatı yakından izlenebiliyor.

KARADENİZ KÖYÜ

MÜZELERİYLE ÜNLÜ
Sarıyer, müzeleri ile ünlü bir ilçe. Sadberk
Hanım Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Ural
Ataman Müzesi, Rumeli Hisarı Müzesi ve  Elgiz
Çağdaş Sanat Müzesi bu müzelerden birkaçı...
Türkiye’nin ilk özel müzesi olarak bilinen
Sadberk Hanım Müzesi, Vehbi Koç’un eşi olan
Sadberk Koç anısına 1980 yılında açıldı. Sadberk
Hanım’ın kişisel eşyalarının yanı sıra arkeolojik
eserler ve İslam medeniyetine ait yazılı ve estetik
dekoratif objelerin sergilendiği müze, Azaryan
Yalısı’nda yer alırken, Türkiye’deki ilk özel müze
olması açısından önemlidir.
Uluslararası standartlara sahip bir müze
olan Emirgan’daki Sakıp Sabancı Müzesi’nde ise,
her dönem farklı sanatçıların koleksiyonları ile
dünyaca ünlü sanatçıların eserleri sergileniyor.
Sanata meraklı kişilerin mutlaka ziyaret etmesi
gereken müzeye giriş ücretli. Müze kartına sahip
olanlar ise ücretsiz gezebiliyor.
Klasik otomobil tutkunlarının ilgisini çeken
Ural Ataman Müzesi’nde, 1920’den 1970’e
kadar çıkan otomobiller kronolojik sıraya göre
sergileniyor. Yüzden fazla klasik otomobile ev
sahipliği yapan müze, otomobil teknolojisinin
gelişimini ve değişimini yakından gözlemlemek
adına ideal.
Kesinlikle görülmesi gereken tarihi
mekanlardan biri olan Rumeli Hisarı, İstanbul’un
fetih hazırlıkları sırasında 1452 yılında, Fatih
Sultan Mehmet tarafından, Anadolu Hisarı’nın
tam karşısına, Bizanslılara Karadeniz üzerinden
gelebilecek yardımların kesilmesi için yapıldı.
Eşsiz bir manzaraya sahip tarihi yapı bugün
müze olarak hizmet veriyor.
Sarıyer’de konumlanan Elgiz Çağdaş Sanat
Müzesi ise, güncel sanata dair yenilikleri takip
edebileceğiniz, sanatçıların yaratıcılıklarına tanık

GEZİ-İSTANBUL

Son zamanların en popüler köyleri arasında yer alan Garipçe, tipik bir Karadeniz köyü.
Tarihi evleri, sahili ve yeşil atmosferiyle şehir
hayatının stresinden kaçmak isteyenleri misafir
ediyor. Üçüncü köprünün yapılmasıyla ziyaret
akınına uğrayan köyün kendisine has atmosferi
görenleri büyülüyor.
Garipçe Köyü ve Garipçe Kalesi, Osmanlı
zamanında Sultan III. Mustafa tarafından 17571774 yıllarında yaptırılmış. Hem Garipçe Köyü’ne
hem de Boğaz’a bakan çok güzel bir manzaraya
sahip. Kalenin içine indiğinizde gördüğünüz
manzara size Game of Thrones‘da Daenerys
Targaryan’ın ejderhaları ile yaşadığı Ejderha Kayası’ndaymışsınız hissini veriyor. Tabi kale o denli
heybetli değil. Köyü ve kalesini gezdikten sonra
burada denize girmek için çeşitli yerler mevcut.
Garipçe’den yaklaşık 2,6 km uzaklıktaki
Rumelifeneri Köyü, adını köydeki fenerden
alıyor. Sarıyer ilçesine bir balıkçı köyü olan
Rumelifeneri, Rumeli’nin en kuzeyinde Anadolu
Feneri’nin karşısında konumlanıyor. Köyün
merkezinde 1910 yılından kalma bir çınar var.
Çınarın çevresi kahvehanelerle çevrili. Garipçe’ye

göre biraz daha gelişmiş bir havası var.
Feneryolu Kuş Gözlem Kulesi, orman yolu
içinde. Eşsiz manzarayı izlemek üzere tepesine
çıkmak için para ödenmiyor. Yükseklik korkusu
olmayanlara tavsiye edilir...
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olabileceğiniz bir müze. Kar amacı gütmeyen müze, sadece sanatçıların
yaratıcılıklarını üretime dönüştürmelerini hedefliyor.

GEZİ-İSTANBUL

TARİHİ KASIR VE KÖŞKLERİ
İstanbul’un tarih kokan ilçelerinden biri olan Sarıyer, kasır ve köşkleri ile diğer ilçeleri kıskandırıyor. Emirgan Korusu’nun doğal görünümünü
tamamlayan, ormanın ortasında yer alan bir mücevher gibi olan Sarı Köşk,
kuş evi görünümüne sahip. Hidiv İsmail Paşa tarafından inşa ettirilmiş
özel bir yapı niteliğinde. Emirgan Korusu’nu süsleyen tarihi köşklerden en
kıymetlisi olan Pembe Köşk, İsmail Paşa tarafından inşa ettirilmiş, iki katlı
ve Osmanlı Ev üslubunda bir yapı. Levent ile Ayazağa arasında yer alan
Maslak Kasırları, Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan yapılar topluluğudur. Bu bölgedeki yapılaşmalar aslında II. Mahmut dönemine uzansa da,
büyük bir bölümü Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmıştır.  Osmanlı
dönemine ait eserlerden biri olan Huber Köşkü ise, devlet idaresi için
kullanılan bir yer. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çalışma ofisi
ve misafirlerinin ağırlandığı yer olarak kullanılan mekanın bahçesi ve
mimari estetiği mutlaka görülmelidir.
İstanbul’da piknik ya da doğa ile baş başa zaman geçirmekten
söz edildiğinde ilk akla gelen nokta Belgrad Ormanı’dır. İstanbul’un
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akciğerleri Sarıyer’in kalbi olarak anılan Belgrad, İstanbul’un en eski
ormanları arasında yer alıyor. Mimar Sinan tarafından yaptırılan su
kemerleriyle bir dönem İstanbul’un su ihtiyacının Belgrad Ormanı sınırları içerisindeki ırmak üzerinden karşılanmış. Su kemerleri günümüzde
piknik ve gezi amaçlı ormana gelen kişilerin ziyaret ettikleri tarihi
eserler arasında.
Sarıyer, park bakımından en zengin ilçelerden biri. Atatürk
Arboretumu, ilçedeki yeşillik açısından zengin parklar arasında yer
alıyor. Arboretum kelime kökeni olarak ağaç kelimesinden türemiş ve bir
nevi ağaç parkı ama aynı zamanda bir müze. Ağaç türlerinin gelişiminin
gözlemlenmesi için kurulmuş bir yer. Envai çeşit ağaç türünün yer aldığı
içinde üç suni göletin olduğu bir park alanı. Burada mangal, piknik yapmak yasak. Dışarından su dışında yiyecek içecek sokmak yasak. İçeride
de satış yok. Bu yasaklar içerisinin korunması için alınmış önlemler. Girişi
ücretli olan park, fotoğraf tutkunlarının ve düğün fotoğrafı çektirmek
isteyen çiftlerin gözdesi.
İstanbul’un en beğenilen korularından biri olan Emirgan Korusu,
300 dönümlük arazisi ile oldukça geniş bir alana yayılmış durumda. Geçmişte Osmanlı padişahlarının konaklama yeri olan koru, en çok ziyaret
edilen noktalardan biri. Nisan ayında lale festivallerinin düzenlendiği

“HER YIL ATAMIZIN GELİŞİNİ KUTLUYORUZ”
İstanbul’un en eski
yerleşimlerinden biri olan Sarıyer
ilçesinde  bağımlı ve bağımsız
yaklaşık  bin 350 meslek mensubu bulunuyor.
İSMMMO Sarıyer İlçe
Temsilcisi serbest muhasebeci mali
müşavir Ahmet Çakır, iki dönem
temsilci yardımcılığının ardından
2010 yılından bugüne kadar
Sarıyer ilçe temsilciliği görevini
yürütüyor.
Ahmet Çakır, ilçenin son
yıllarda gerek meslektaş profili
ve gerekse ekonomik olarak hızlı bir gelişim
gösterdiğini söylüyor.
İlçenin İstanbul ve Türkiye ekonomisine
turizm, finans, hizmet, balıkçılık, fidancılık,
seracılık organik tarım ve hobi bahçeleri, arıcılık, geyik üretme çiftliği, az da olsa hayvancılık
alanlarında katkı sağladığına dikkat çeken Ahmet Çakır, Atatürk Oto Sanayi Sitesi ile otomotiv

sektörüne hizmet
verilirken, Ayazağa ve Seyrantepe  
mahallelerinde
ağırlıklı olarak  
imalat sektörü ve
fabrikalar mevcut
olduğunu, sahil
kesimlerinde ise,
balık lokantaları
Ahmet ve kafeteryalar
Çakır yer aldığını
vurguluyor.
Borsa
İstanbul’un (BİST) ilçede olması sebebiyle finans
sektörü ve aracı kurumlar, iletişim sektörü,
İTÜ Arı Teknokent, otomotiv, üniversiteler, özel
okullar, hastaneler, büyük ve küçük denetim
şirketleri, konsolosluklar, köşkler, haber alma
teşkilatı bulunuyor.
Sarıyer için en önemli değerin Mustafa
Kemal Atatürk olduğuna vurgu yapan Ahmet

Çakır, “Atatürk Cumhuriyet’in ilanından sonra 8
Temmuz 1927 yılında Çırçır piknik alanına gelmiştir ve her yıl bu tarihte Sarıyerliler Derneği
öncülüğünde Ata’mızın gelişi kutlanmaktadır”
diye konuşuyor.
Sarıyer’in İstanbul ve Türkiye genelinde
yaşanılabilir en güzel ilçelerden biri seçildiğini
belirten Ahmet Çakır, şunları söylüyor: “Bir
zamanlar ilçemizde Rum ve Ermeni vatandaşların Boğaz’da en fazla yaşadığı yer Sarıyer idi.
Boğaz’ın en büyük ve doğal limanı Büyükdere’dir. Yine göçmen vatandaşlar ilk olarak
Bahçeköy ve Gümüşdere’ye gelmişlerdir. Yazın
plajları, kumsallarıyla, mesire alanlarıyla ve en
önemlisi İstanbul’un ciğerleri konumunda olan
ormanlarıyla birçok misafire hizmet etmektedir. Osmanlı döneminden kalma altı adet su
kemerleri ilçemizde bulunmaktadır. Sözün özü
Sarıyer artık merkezden ibaret değil; siteleriyle,
iş merkezleriyle, plazalarıyla hem şehir hem de
özlediğimiz doğal hayatı yaşayabileceğimiz bir
ilçedir.”

korunun en kalabalık ve renkli alanı meydanıdır. Alanda, kahvaltı
yapabileceğiniz ahşaptan inşa edilen egzotik restoranlar yer alıyor.

PİKNİK İÇİN İDEAL

GELİNLERİN UĞRAK YERİ
Özellikle gelinlerin uğrak yeri olan Telli Baba Türbesi, Sarıyer’in
gözde ziyaret mekanlarından biri. Telli Baba, Osmanlı döneminde
yaşayan veliler arasında yerini alıyor. Rumeli Hisarı’na oldukça yakın
olan türbesi yerlive yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Türbe
sadece hafta içi açık.
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Mesire alanı açısından son derece zengin olan Belgrad Ormanı içerisinde; Kirazbent, Irmak, Falih Rıfkı Atay ve Fatih Çeşmesi gibi değişik
mesire alanlarını barındırıyor. Buranın en ünlü mesire alanları ise şöyle:
AYVAD MESİRE ALANI: Belgrad ormanındaki en eski mesire
alanlarından biridir. 1700’de inşa edilen Ayvat bendi etrafına inşa edilen
mesire alanı ailece mutlu ve huzurlu bir piknik yapmak isteyenler için
ideal.
BENTLER MESİRE YERİ: Osmanlı döneminde inşa edilen birçok bendin yer aldığı alana inşa edilen bir mesire alanıdır. Alanda büfe ve çeşitli
ihtiyaçların karşılanabileceği hizmetler bulunurken, Mahmut, Topuzlu ve
Valide bentleri de bölgede yer alıyor.
BİNBAŞI ÇEŞMESİ MESİRE ALANI: Belgrad’ın en iyi mesire alanlarından biridir. Çeşitli güller, bitki örtüsü ve yeşilin doyumsuz atmosferinde bir piknik için tercih edilebilir.
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Rock
tarihinin
yıldızı
Türkiye’de
Sadece progresif rock için değil, tüm
müzik dünyası için bahşedilmiş en önemli
dehalardan biri olan İngiliz müzisyen Steven
Wilson, 22 Temmuz gecesi Zorlu Performans
Sanatları Merkezi’nde sahne alacak.
Genel hatlarına bakıldığı zaman,
kariyerinin çıkış noktası için verilen Pink
Floyd referansı, sanatçının Porcupine Tree,
yan projeleri ve solo işlerine yakın çekim

bakıldığında çok daha geniş bir fotoğrafla
birleşiyor. Öyle ki; bu fotoğrafta Donna
Summer’dan Jethro Tull’a, King Crimson’dan
ABBA’ya, Donovan’dan The Beatles’a, çok
geniş bir aileye rastlamak mümkün. Günümüz
ve tüm progresif rock tarihinin en önemli yapı
taşlarından biri olan Porcupine Tree’yle şu ana
kadar hepsi de birbirinden önemli 10 stüdyo
albümüne imza attı. Bugüne kadar 2 kez

Porcupine Tree’yle, 1 kez Mikael Åkerfeldt’li
projesi Storm Corrosion’la, 1 kez de solo albümü Grace for Drowning’le Grammy’ye aday
oldu.  Müzisyen kimliğinin yanında kendi kendini yetiştirerek çok yetenekli bir prodüktör
haline gelen Steven Wilson; Opeth, Marillion,
Orphaned Land, Yoko Ono, Anja Garbarek,
Pendulum ve Anathema başta olmak üzere
birçok önemli sanatçıyla çalıştı.

K Ü LT Ü R S A N AT

Ankara’dan
‘Sarsılan İmge’
Kuruluşundan
bugüne birçok ulusal ve
uluslararası eğitim kurumuyla işbirliği yaparak genç
sanatçıların yapıtlarının izleyiciyle buluşmasına destek
veren Pera Müzesi, bu yıl da
Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nden
Lisansüstü ve Sanatta Yeterlik öğrencilerinin işleri arasından yapılan bir
seçkiyle Sarsılan İmge sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Dilek
Karaaziz Şener’in üstlendiği sergide, halen fakültede eğitime devam eden
sanatçıların, resim, heykel, yerleştirme, video, baskı, grafik ve seramik
gibi çeşitli disiplin ve mecradaki üretimleri, imgenin kavramsal katmanlarını ve üretim süreciyle olan ilişkisini araştırıyor. Sergilenen işler genç
kuşak sanatçıların güncel sorgulamalarını yansıtırken görüntü, beden,
toplum, bellek, mekân, doğa ve kültürel normlar gibi iç içe geçmiş farklı
bağlamların imgeyle olan ilişkisine odaklanıyor.
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Dünyaca ünlü
başyapıt sahnede
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü tarafından düzenlenecek  ‘9. Uluslararası İstanbul
Opera Festivali’ 21 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’de
ilk defa sahne alacak ünlü isimleri İstanbul’da ağırlayacak. Nikos
Kazancakis’in dünyaca ünlü başyapıtı Zorba, Mikis Theodorakis’in
müziği, Lorca Massine’nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor.
Dünyanın en popüler eserlerinden olan ve 35’ten fazla ülkede
sergilenen Zorba iki sezon kapalı gişe oynadığı Ankara’dan sonra
İstanbul seyircisinin yoğun talebi üzerine 7 Temmuz’da Zorlu
PSM’de seyircilerle buluşacak.

Görünenin Ötesindeki
Osman Hamdi
Sanat tarihimizde önemli yeri olan Osman
Hamdi Bey’in Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı
Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan eserleriyle,
sanatçının bunları yaparken kullandığı tekniklere
dair bulgular ‘Görünenin Ötesinde Osman Hamdi
Bey’ sergisiyle sanatseverlere sunuluyor. İki yılda
tamamlanan “Osman Hamdi Bey Tablolarının Bilimsel
Analizleri ve Konservasyonu” projesinin bulgularına
dayanan bu sergi, sanatçının boya uygulama tekniklerini, kullandığı malzemeleri ve eserlerin geçirdiği
restorasyon çalışmalarını izleyicilere aktarmayı
hedefliyor. Sergi boyunca konservasyon ve bilimsel
analiz çalışmalarının aşamaları adım adım yansıtılıyor ve böylece Osman Hamdi Bey’in eserlerinde
çıplak gözle görünenlerin ötesindeki ayrıntıların,

onun sanatını değerlendirmede nasıl bir
açılım sağlayabileceği konusunda ipuçları
sunuluyor. Osman Hamdi Bey Tablolarının
Bilimsel Analizleri ve Konservasyonu”
araştırması sonucunda sanatçının sıklıkla
kullandığı pigmentlerin türlerinin yanı
sıra boya uygulama tekniğinde de gözle
görülemeyen ayrıntılar ortaya çıkarıldı.
Eserlerindeki keskin ve yumuşak fırça
darbeleri belirlendi ve resme başlamadan
önce tuval üzerinde yaptığı çalışmalarla
ilgili bilgiler sağlandı.

İstanbul Modern’de
insan doğası
K Ü LT Ü R S A N AT

İstanbul Modern, geçici mekânında düzenlediği ilk süreli sergide günümüz
heykel sanatının en özgün ve yenilikçi isimlerinden, Britanyalı sanatçı Anthony
Cragg’i ağırlıyor. Sanatçının 40 yılı aşan kariyerinin her evresinden en karakteristik örneklere yer veren sergi, heykel sanatının doğasını oluşturan içerik,
kütle, boşluk, malzeme, renk, ölçek gibi ayırt edici özelliklerin Cragg tarafından
nasıl yorumlandığını ve dönüştürüldüğünü görünür kılıyor. Doğa, insan ve
ikisini kuşatan sonsuz düşünce ve üretim alanı, Anthony Cragg’in heykellerinin
merkezini ve sentezinin kaynağını belirler. Biçimler dünyasına kattığı her yapıtın
kendine ait bir kökü ve duygularla kurduğu yakın bir ilişkisi olduğunu düşünen
Cragg, izleyicisi ile doğal bir duygudaşlık kurabilmiş nadir sanatçılardandır. 1949,
Liverpool doğumlu Anthony Cragg, kauçuk üzerine gerçekleştirdiği laboratuvar
teknisyenliğinin ardından Gloucester Sanat ve Tasarım Koleji, Wimbledon Sanat
Okulu ve Kraliyet Sanat Koleji’nde sanat eğitimi aldı. Yapıtları 1970’li yıllardan
itibaren sayısız kent ve sanat kurumunda sergilenen, 1988’de ise Turner Ödülü’ne
layık görülen Cragg, aynı yıl 43. Venedik Bienali’nde ülkesini temsil etti.
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Otel Transilvanya 3

Tür: Animasyon, Komedi
Yönetmen: Genndy Tartakovsky
Oyuncular: Adam Sandler, Kathryn Hahn, Selena Gomez
Vizyon tarihi: 13 Temmuz 2018

Serinin üçüncü filmi Otel Transilvanya 3:
Yaz Tatili, Dracula ve ailesinin lüks bir canavar
gemisinde başlayan tatil maceralarını konu
ediniyor… Mavis, lüks bir canavar gemisinde
bir aile yolculuğu ayarlayarak Dracula’ya sürpriz
yapar. Tatil sayesinde Dracula otelden başını
kaldırıp biraz nefes alabilecektir. Dracula’nın
arkadaşları da bu geziye katılmaya karşı koyamaz. Canavarlar, canavar voleybolundan devasa
büyüklükteki büfelere ve egzotik gezilere
kadar gemi gezisinde sunulan tüm eğlencelerle
günlerini gün ederler. Fakat işler Dracula’nın
geminin ilgi çekici ancak tehlikeli kaptanına aşık
olmasıyla birlikte değişir. Aile, arkadaşlar ve
tomurcuklanan bir romantizmi dengede tutmak,
en güçlü vampir için bile çok fazla olabilir...

Derinlerdeki
Dehşet
Ant-Man ve Wasp

SİNEMA-DVD

Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu
Yönetmen: Peyton Reed
Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas
Vizyon tarihi: 6 Temmuz 2018
Paul Rudd ile Evangeline Lilly’nin başrollerinde yer aldığı Ant-Man
and the Wasp, süper kahramanlık ile babalık görevlerini bir arada yürütmek
konusunda problemler yaşayan Scott Lang, nam-ı diğer Ant-Man’in, acil bir
durum için Hope van Dyne, yani Wasp ile birlik olacağı görevi anlatıyor…
Captain America: Civil War’dan sonra, Scott Lang hem bir süper kahraman hem
de bir baba olarak yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla boğuşmaktadır. Hayatının iki
yanını da dengede tutmaya çalışan Scott hem iyi bir baba, hem de sorumluluk
sahibi kahraman Ant-Man olmak için çabalarken, Hope van Dyne ve Dr. Hank
Pym acil bir görevle kapısını çalarlar. Scott bir kez daha kostümünü giymeli ve
The Wasp ile işbirliği yaparak geçmişindeki sırları çözmek için işe koyulmalıdır.
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Tür: Gerilim, Aksiyon
Yönetmen: Jon Turteltaub
Oyuncular: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
Vizyon tarihi: 10 Ağustos 2018
Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan
derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen
büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı,
mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu’nun
en derin yerinde durmaktadır. Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı
Suyin’in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman
derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor’ı tutar. Taylor sualtının
çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih
öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği
zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış
herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla
yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır...

Siberia
Lucas elmaslı ticaret yapan ABD’li bir ticaret adamıdır.
Kaynağı belirsiz olan nadir mavi elmasları satmak için Rusya’ya
gider. Yaptığı anlaşma çökmeye başlarken Rus bir kafe sahibi
Katya ile küçük bir Sibirya kasabasında yakınlaşır. İkilinin ilişkisi
kısa sürede saplantılı bir hal alır. Lucas’la Katya’nın ilişkisi
derinleşirken, Lucas kendisini kurtarmayı başaramadığı elmas
ticaretinin tehlikeli dünyasını da keşfedecektir. Amerikalı adam
umutsuzca çıkışı olmayan bir dünyadan çıkmaya çalışırken iki
bölge kesişmeye başlayacaktır...

Tür: Gerilim
Yönetmen: Matthew M. Ross
Oyuncular: Keanu Reeves, Molly
Ringwald, Ana Ularu
Vizyon tarihi: 20 Temmuz 2018

DVD SEPETİ

l Suyun sesi Titizlikle hazırlanmış bu mücevher, Pan’ın Labirenti’nden
beri Del Toro’nun en tatmin edici çalışması.
Usta hikaye anlatıcı Guillermo del Toro, soğuk savaş döneminin Amerikasında geçen,
bu dünyanın dışından bir peri masalıyla
karşımızda. Gizli ve yüksek güvenlikli bir

l Phantom Thread Savaş

(Sally Hawkins) rutin ve yalnız hayatı, iş
arkadaşı Zelda’nın (Octavia Spencer) gizli
bir deneyi öğrenmesiyle sonsuza kadar
değişir. Michael Shannon, Richard Jenkins,
Michael Stuhlbarg ve Doug Jones da
yardımcı rollerde yer alıyor.

l Doğu Ekspresinde Cinayet Kenneth

Branagh’ın yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı Doğu
Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie’nin aynı isimli klasikleşmiş
romanından sinemaya uyarlandı.
Kenneth Branagh, Agatha
Christie’nin çok satan romanından uyarlanan bu stil sahibi ve
şüphe dolu gerilimde, Johnny
Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope
Cruz, Judi Dench ve Leslie Odom, Jr ‘dan oluşan yıldızlarla
dolu bir kadroya liderlik ediyor. Lüks bir tren yolculuğunda bir
cinayet işlenir ve bir anda herkes şüpheli duruma düşer. Şimdi
ünlü ve son derece becerikli dedektif Hercule Poirot (Kenneth
Branagh), katil yeni bir cinayet işlemeden önce zamana karşı
yarışmalı ve bu bulmacayı çözmelidir.

SİNEMA-DVD

sonrası 1950’lerin büyüleyici Londra’sında
İngiltere modasına yön veren Reynolds
Woodcock (Oscar ödüllü Daniel Day
Lewis*) ve kız kardeşi Cyrill (Lesley Manville) kendilerine özgü tarzlarıyla kraliyet
ailesinden film yıldızlarına, soylulardan
sosyeteye kadar çok geniş bir müşteri
kitlesine sahiptir. Kadınlar Woodcock’ın hayatından iz bırakmadan geçip gitmektedir.
Ta ki genç, hırslı Alma (Vicky Krieps) Woodcock’ın ilham perisi ve
çok geçmeden sevgilisi olarak hayatının merkezine gelip oturana
kadar. O ana kadar hep kendi kontrolü altında olan, her adımı ince
ince planlanmış hayatı aşık olmasıyla altüst olur. Çok geçmeden bu
ilişki “şeytani şekilde eğlenceli ve şehvetli” ve “saf ve lezzetli bir
hazla dolu” Gotik bir aşk hikâyesine dönüşür.

hükümet laboratuvarında çalışan Elisa’nın
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Değişim Sürecinde Türkiye

l Yazar: Mahfi Eğilmez l Yayın Evi: Remzi Kitapevi l Sayfa Sayısı: 248 ”Osman-

lı’dan Cumhuriyet’e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme” Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus
devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu
hep bir ümmet devleti olarak kaldı. Ne tam olarak aydınlanmaya girebildi ne de sanayi kapitalizminin
getirdiği rüzgârı yakalayabildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla aydınlanma ve sanayileşme
atılımı gibi kazanımlar çıktı ortaya. Ne var ki bunlar, toplumca bir çaba karşılığı elde edilmiş kazanımlardan çok, ilerici bir kadronun getirdiği düzenlemelerdi. O nedenle de toplum tarafından tam olarak
sahiplenilmediler. Son yüz yılda ülkemizde yaşanan sosyo-ekonomik evrim başlangıçta ileriye doğru
olsa da sonradan çok daha karışık bir görünüm içine girdi. Bizde hiçbir zaman geniş bir sanayi
burjuvazisi oluşamadı. Daha çok bir esnaf burjuvazisi oluştu. Hiçbir zaman kapitalizm, ahbap-çavuş kapitalizmini
aşamadı. Türkiye bazen Batı’ya bazen Doğu’ya, bazen ileriye bazen geriye doğru kararsız bir denge içinde savrulup durdu. Bu kitap Türkiye’nin Osmanlı’dan bu yana yaşadığı bu karışık ve kararsız değişimi değerlendirmeyi
amaçlıyor.

Rüzgârın Şarkısını Dinle

l Yazar: Haruki Murakami l Yayın Evi:Doğan Kitap l Sayfa Sayısı: 168

Haruki Murakami’nin yirmili yaşlarının sonunda yazdığı, çevrilmesine yıllar sonra izin verdiği ilk
romanı Rüzgârın Şarkısını Dinle Murakami okurlarını şaşırtacak ipuçlarıyla dolu…  Kesinlikle
güzel biri değildi. Ancak “güzel biri değildi” demekle ona haksızlık etmiş olurum. “O, kendine
yakışır güzelliğe sahip biri değildi” demek daha doğru bir ifade olur.Tek bir fotoğrafı var bende.
Fotoğrafın arkasında tarih ve not da var; 1963 Ağustos. Başkan Kennedy’nin başından vurulduğu
yıl. Yazlık bir yerlerde gibi, sahildeki dalgakırana oturmuş, biraz keyifsiz bir şekilde gülümsüyor.
Saçı Jean Seberg modelinde kısacık kesilmiş, kırmızı çizgili kumaştan, uzun kollu bir elbise
giymiş. Hem biraz tuhaf, hem de güzel görünüyor. İnsanın yüreğine dokunan bir güzellik bu. Kız
arkadaşımın neden öldüğünü kimse bilmiyor. Kendisinin bilip bilmediğinden de şüpheliyim nedense.

Fahrenheit 451

KİTAP

l Yazar: Ray Bradbury l Yayın Evi: İthaki  l Sayfa Sayısı: 208 Ray Bradbury sa-

dece bilimkurgunun değil fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci yüzyıldaki ustalarından biri. Bilimkurgunun iyi edebiyat da olabileceğini kanıtlayan belki de ilk yazar. Yayımlandığı anda klasikleşen,
distopya edebiyatının dört temel kitabından biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci yüzyıl başyapıtı.
Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdüğü bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi
zira itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe veriyordu. Montag’ın işi ise yasadışı olanların en tehlikelisini yakmaktı: Kitapları. Montag yaptığı işi tek bir gün dahi sorgulamamıştı ve tüm
gününü televizyonla kaplı odalarda geçiren eşi Mildred’la beraber yaşıyordu. Ancak yeni komşusu
Clarisse’le tanışmasıyla tüm hayatı değişti. Kitapların değerini kavramaya başlayan Montag artık tüm bildiklerini
sorgulayacaktı. Mutlu olmamız için gerekli her şeye sahibiz, ama mutlu değiliz. Bir şey eksik. Etrafa bakındım.
Ortadan kaybolduğunu kesinlikle bildiğim tek şey, on-on iki yıldır yaktığım kitaplardı.
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l Değişim Sürecinde Türkiye
l Rüzgarın Şarkısını Dinle
l Fahrenheit 451
l Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim
l Hippi
l Sevseydi Gitmezdi
l Sanma ki Yalnızsın
l Hayal
l Japon Masalları
l Kedi Gibi Düşünmek ve Davranmak

l  Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR

ŞİİR
GEYİKLİ GECE
Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta
Herşey naylondandı o kadar
Ve ölünce beş on bin birden ölüyorduk güneşe
karşı
Ama geyikli geceyi bulmadan önce
Hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk.
Geyikli geceyi hep bilmelisiniz
Yeşil ve yabani uzak ormanlarda
Güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan
Hepimizi vakitten kurtaracak
Bir yandan toprağı sürdük
Bir yandan kaybolduk
Gladyatörlerden ve dişlilerden
Ve büyük şehirlerden
Gizleyerek yahut dövüşerek
Geyikli geceyi kurtardık
Evet kimsesizdik ama umudumuz vardı
Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk
Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza
Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk
akşamları
Kadınların kocalarını aramasını seviyorduk
Sonra şarap içiyorduk kırmızı yahut beyaz
Bilir bilmez geyikli gece yüzünden
‘Geyikli gecenin arkası ağaç
Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü
Çatal boynuzla

TURGUT UYAR

Hippi
l Yazar: Paulo Coelho l Yayın Evi: İthaki
l Sayfa Sayısı: 264 Paulo Coelho’nun kendi
yaşamöyküsüne belki de en yakın eseri Hippi, başka
bir dünyanın mümkün olduğuna inanan barışçıl bir neslin arayış ve
dönüşüm öyküsü. 1970 yılının Eylül ayında, dünyanın merkezi olma
şerefi için yarışan iki mekân vardı: Londra’daki Piccadilly Circus ve
Amsterdam’daki Dam Meydanı... 1970 yılının Eylül ayında uçak
biletleri ateş pahası olduğundan uçakla seyahat ancak elit kesim için
mümkündü. Gençlerden oluşan muazzam bir kitle içinse durum farklıydı. 1970 yılının Eylül ayında dünyaya kadınlar hükmediyordu…
Genç hippi kadınlar demek belki daha doğru olur... 1970 yılının Eylül
ayında herkesin paranormal güçleri vardı, olmayanlar da sahip olma
yolundaydı…1970 yılının Eylül ayında, yazarlık hayalleri kuran
Paulo, özgürlük peşinde dünyayı dolaşırken Karla’yla karşılaşınca
ikisinin de yaşamı kökten değişecekti; Peru’nun kayıp şehirleri,
Brezilya’nın zindanları, Amsterdam’ın arka sokakları, İstanbul’un
çarşıları bir bütünün parçaları haline gelecekti...

Gecekonduların
Güzel Kızı
l Yazar: Atakan Yusufoğlu
l Yayın Evi: Cinius l Sayfa Sayısı: 71
Serseri bulutlar
üşüdüğümü anama
dalgınlığımı karıma
söylemeyin
bulutlardan da gamsız
bir şarkı dudaklarımda
kıyıları rengarenk
bir denizde
rüzgarla bir
dalmış gidiyoruz
ne yıldızlardır üstümüzde
ne güneş
ne ay
bir serseri buluta takılmış gidiyoruz

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Hayalet Avcısı
Yazar: Michelle Paver
Yayın Evi: Remzi Kitapevi
Sayfa Sayısı: 240

Yazar: Jules Verne
Yayın Evi: İş Bankası Kültür Yayınları
Sayfa Sayısı: 136
Chairman yatılı okulundan bir grup
öğrenci, eğlenceli bir yat gezisi için hazırlanıyordu. Yolculuk sabah güneş doğarken
başlayacağı için öğrenciler akşamdan
yata yerleşmiş ve erkenden uyumuşlardı.
Bütün hazırlıklar tamamlanınca gemideki
görevliler karada dolaşmaya çıktılar. İşte
ne olduysa tam bu sırada oldu - yatı iskeleye bağlayan palamar bilinmeyen bir nedenle çözüldü ve tekne kuvvetli
rüzgârın etkisiyle hızla açığa sürüklendi. Ardından patlayan fırtına tekneyi
okyanusun uzak köşelerine taşıdı ve çocuklar için inanılmaz bir yaşam
savaşı başladı.

KİTAP

İlkçağlardan gelen gizemli bir serüven...
Tarihöncesi Günlükleri’nin son kitabı olan
HAYALET AVCISI hayatta kalma mücadelesini, kayıpların acısını ve dostluğun gücünü
anlatan bir öykü. Michelle Paver bizi uzak
bir geçmişin gölgeli dünyasına sürüklüyor.
Kahramanımız Torak, Orman’dan ayrılmak
ve Hayaletler Dağı’nda Eostra’nın saklandığı yeri aramak zorundadır. Renn de zorlu
bir kararla karşı karşıyadır. İkisinin sadık sürü kardeşleri Kurt ise büyük
bir acının üstesinden gelmek zorundadır. Ve karanlık güçlere karşı son
mücadelesinde Torak, ölümcül bir seçim yapacaktır.

İki Yıl Okul Tatili
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Türkiye’de sanal aşk
dünyası her geçen
gün büyüyor. Bu
alanda halihazırda
pek çok site ve
uygulama var.
Ama Facebook’un
çöpçatanlığa
gireceğini açıklaması
daha da büyüyeceği
anlamına geliyor.
Sanal aşka mercek
tuttuk.

Sanalda aşk başkadır!

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
online ve mobil çöpçatan dünyası her geçen gün
büyüyor.  Facebook’un da bu alana giriyor olması
sektörü büyütecek. Facebook’ta kullanıcılar
mevcut profilleriyle bağlantılı bir çöpçatan profili
yaratabilecek. Bu profili kullanıcının arkadaşları
göremeyecek. Daha sonra Facebook algoritması
kullanıcıya olası eş tavsiyelerinde bulunmaya
başlayacak. Yeni özelliğin Facebook’un tüm
hizmetlerinde olduğu gibi ücretsiz olacağı da açıklandı. Zuckerberg, çöpçatanlık özelliğini sıfırdan
inşa ettiklerini, kullanıcıların kişisel bilgilerinin
tamamen güvende olacağını da taahhüt etti.
Türkiye’de halihazırda faaliyette olan
onlarca site ve uygulama var. Siberalem, eÇift,
İstanbul.net, EvlilikMerkezi, Yonja, PembePanjur,
İslamiEvlilik bunlar arasında. Pek çok bölgeye,
şehir ya da inanca yönelik uygulama da bulunuyor. Tinder, Happn ve Badoo gibi Türkiye pazarına
giren uluslarası uygulamalar da var. Türkiye’de
yaklaşık 5 milyon kişinin aşkı internetten aradığı
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belirtiliyor. Bu kitle ise ağırlıklı 18-35 yaş arasındaki genç ve yetişkinlerden oluşuyor.

DAHA DA BÜYÜTECEK
Facebook’un hamlesine karşı ilk yorum
happn’dan geldi. happn uygulaması, 40
ülkede 50’den fazla büyük şehirde 47 milyonun
üzerinde kişi tarafından kullanılıyor. happn’ın
Türkiye’de de 2 milyona yakın kullanıcısı
bulunuyor
Yapılan açıklamada: “Facebook’un yeni
tanışma uygulamasını duyurmasının, tanışma
uygulamaları sektörünün ulaştığı olgunluğu ve
dijital hizmetler içindeki önemini ortaya koyan
önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz.
Facebook’un yeni özelliğini açıklayarak tanışma
dünyasıyla ilgilendiğini duyurması sektörünün
ulaştığı olgunluğu ve dijital hizmetler içindeki
önemini ortaya koyan önemli bir gösterge
olduğunu düşünüyoruz. Kısa zaman önce içinde
maruz kaldığı tartışmaları ve flört ile ikili
ilişkiler gibi konuların son derece özel ve gizli
bir alan olduğu gerçeğini göz önüne aldığımızda,

Facebook’un tanışma uygulaması dünyasına
girme isteğini duyurmak için seçtiği zamanlamayı şaşırtıcı buluyoruz” denildi.

BUNLARA DİKKAT EDİN
Online çöpçatan sitesi yöneticisi Ayhan
Er de, online’da aşk ararken dikkat edilmesi
gerekenleri şöyle sıraladı:
l Net üzerinde aşk hiç kolay değil.
l İnsanların büyük bir kısmı profillerinde
boy, kilo, gelir ve yaşlarını doğru yazmıyor.
l İnternette randevulaşanların üçte biri
randevularına gitmiyor.
l Profillerdeki kişilerin kötü niyetli
çıkabileceğini dikkate almalısınız.
l İnternet üzerinden tanışıp evlenen
kişilerin boşanma olasılığının daha yüksek olduğu
belirtiliyor.
l Uzun zaman harcayıp sanal olarak
tanıdığınız adayı ilk karşılaşmanızda beğenmeyebilirsiniz.
l Sanalda aşkı bulmanın gerçek yaşamda
bulmaktan daha kolay olduğunu da düşünmeyin.

ANDROID GO’LU MODEL
General Mobile, Google’ın ‘Android Go’ versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan ‘GM 8 Go’ modelini kullanıcıların beğenisine
sundu. ‘GM 8 Go’, geliştirilmiş Google uygulamaları ile kullanıcıların
hayatını kolaylaştırıyor. ‘GM 8 Go’, yenilenen Chrome ve Google
uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri
tasarrufu sağlıyor ve böylece çok daha hızlı işlem yapabilmeyi fırsatı
sunuyor. Kullanıcı dostu ara yüze sahip olan ‘GM 8 Go’ kullanıcılara
Android’in en güncel versiyonu olan Android Oreo 8.1 işletim sistemini sunuyor. 5.5 inç’lik ekranı, 1 GB Ram’i, 16 GB dahili hafızası,
13 MP’lik arka 5 MP’lik ön kamerası bulunuyor.

WI-FI
ÖZELLİKLİ
TELESKOP

GELİŞMİŞ KAMERALI  A6
Samsung Electronics, Galaxy A6 ve A6+
modellerinin haziran ayında Türkiye’de satışa
sunulacağını duyurdu. Yeni Galaxy A6 ve A6+,
premium Super Amoled ekranı ile öne çıkarken
etkileyici kamera performansı sunuyor. Sonsuz
ekran tasarımı ve metal gövdesiyle tüketiciyle
buluşacak olan yeni Galaxy A6 serisi akıllı
telefonlar, siyah, altın ve mavi olacak şekilde
üç renk seçeneğiyle tüketicinin beğenisine
sunuluyor. A6, 5.6 inç, A6+ ise 6 inç’lik ekrana sahip. A6’da arkada 16 MP önde ise 16 MP’lik kamera var.
A6+’da ise arkada 16 MP+5 MP’lik çift, önde 24 MP’lik kamera bulunuyor.

OYUNCULAR İÇİN MOUSE

TEKNO-YAŞAM

Logitech G, Lightspeed teknolojisine ve Hero sensöre sahip yeni G305 kablosuz oyun mouse’u
oyuncularla buluşturdu. Kablolu farelerden daha hızlı bir oyun deneyimi sunmak için Logitech G’nin özel
Lightspeed teknolojisini kullanan Logitech G305, sensörü sayesinde yeni nesil performans ve önceki nesil
farelerden 10 kat daha fazla güç verimliliği sunuyor. Hızlandırma ya da yumuşatma olmadan duyarlılık
ve doğruluk sunan, yüksek güç verimliliğine sahip sensör, 12000 DPI’a kadar duyarlılık ve 400 IPS
hassasiyet değeriyle öne çıkıyor. Hero sensörünün
uzun pil ömrü sayesinde, performans modunda
250 saate kadar oyun oynanabiliyor.

Teleskop, mikroskop ve
dürbün markası Celestron, kablosuz kontrol teknolojisini Astro
Fi teleskop serisi ile birleştirdi.
Wi-Fi destekli teleskop, Ay ve
gezegen görüntülerinin yanı
sıra parlak yıldızlardan ve derin
uzay nesnelerine kadar geniş
bir alanda net görüntülerle bir
keşfe çıkmanızı  sağlıyor. Tablet,
telefon gibi akıllı cihazlardan
kontrol edilebilen teleskop, kullanıcılarına gözlemlemek istediği
tüm gök cisimlerini kendi bulabilme özelliği sunuyor. Bir Star
Pointer bulucu dürbünü ve iki
Kellner oküler merceğine sahip
teleskop, yeryüzü kullanımları
için de uygun. Kauçuk tepsisi ile
telefon ve tabletlerinizi teleskop
üzerinde tutabileceğiniz Astro Fi
serisi ile 120 binden fazla gök
cismini gözlemleyebilirsiniz.
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PARAŞÜT

Temel paraşüt satıyormuş. Bir müşteri gelmiş. - Bu
paraşütle 4.000 metreden atladık diyelim. Açılmazsa ne
olacak? -1. düğmeye bas açılır.
-Ya açılmazsa. - 2.düğmeye bas açılır.
-Ya yine açılmazsa.
-Uşağum 3. düğmeye bas kesin açılır.
-3.düğmeye bastık ya açılmazsa.
-Heee o zaman 2 yıl garantisi var geturursun
değiştururuk da!

BİRBİRİNE BAĞLI

Hakim, kaza yaparak birkaç kişinin ölümüne yol
açan bir şoförün ehliyetini iptal eder.
Şoför:  - Aman hakim bey, diye sızlanmış. Benim
yaşayabilmem şoförlük yapmama bağlı. Hakim cevap
vermiş: - Başkalarının yaşaması da sizin şoförlük yapmamanıza bağlı.

MİZAH

ZEKA ÖLÇÜMÜ

Fatma ile Ayşel, bebeklerini parkta dolaştırıyorlardı. Ayşe, 12 aylık bebeği yürüyor, Fatma’nın 22 aylık
bebeği ise kucakta..
Ayşe: - Övünmek gibi olmasın benimki çok akıllıdır,
Fatma’nın cevabı farklı gelir: - -Benimki daha
akıllı! 20 aylık oldu hâlâ kendini taşıtıyor...
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SESİM NEREYE GİDİYOR?
Nasreddin Hoca, kırda sesinin
yettiğince bağırarak şarkı söylüyor ve
olanca hızıyla koşuyormuş. Bu durumu
gören birkaç kişi, Hoca’ya bir şey
olduğunu düşünerek yanına yaklaşıp

sormuşlar: - Ne oldu sana Hoca Efendi?
Bu ne iştir? Hoca, koşmasını sürdürerek:
- Sesimin nerelere kadar gittiğini
merak ettim de onun için arkasından
koşuyorum...

DUVAR
Bir gün tımarhanede iki deli konuşuyormuş. Biri demiş ki, ‘Git şu arka tarafa
bak, duvar yüksekse altını kazıp kaçarız.
Eğer duvar alçaksa üstünden atlarız.’

Deli gidip arka tarafa bakmış. Koşa
koşa gelmiş.
- Sanırım biz buradan kaçamayacağız. Çünkü hiç duvar yok....

TEMBEL
Hasta, doktora derdini anlattı:
- Sabahları bir türlü yataktan
kalkamıyorum. Canım çalışmak da
istemiyor.
- Şikâyetiniz bunlar mı?

- Evet.
- Bunun adı tembellik.
- Biliyorum, doktor. Ama patronuma hastayım demek için bunun Latince
bir adı yok mu:)))

ARKADAŞ GRUBUNDA BURÇLAR
Koç: Grubun havalısı
Boğa: Grubun inatçısı
İkizler: Grubun manyağı
Yengeç: Grubun annesi
Başak: Grubun zekisi
Aslan: Grubun neşesi

Terazi: Grubun yardımseveri
Akrep: Grubun lideri
Yay: Grubun baş belası
Oğlak: Grubun gizli koruyucusu
Kova: Grubun sessizi
Balık: Grubun sakinleştiricisi

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

ÇUKUR PROBLEMİ

1-Daldan atlar, kuyruğumdan sarkarım.
2-Salkımda tane tane tadı da pek şahane.
3-Karşıdan baktım al, ağzıma aldım bal.
4-Dalda durur elde durmaz.
5-Suda yaşar, karada ölür.
6-Her gün yeniden doğar dünyaya haber
yayar.
7-Ben giderim o gider güneşte beni izler.
8-Bilgi verir herkese en güzel dosttur bize.
9-Elde yapılır, kulağa asılır.

Karadeniz’de köyün birinde bir çukur varmış ve pek çok
kişi içine düşüp yaralanıyormuş. Köyün ileri gelenlerinden üç
kişi toplanmış ve çözüm aramaya başlamışlar. Birincisi demiş ki:
– Çukurun yanında bir ambulans beklesin ve düşenleri
hemen hastaneye yetiştirsin.
İkincisi: – Çukurun yanına hastane kuralım düşenleri
yetiştirmesi vakit almaz, demiş.
Sıra Temel’e gelmiş. – Ula kafanız hiç çalışmıyor, demiş.
Bunu kapatalım ve gidelim hastanenin yanında bir çukur
açalım.

1-Maymun
2-Üzüm
3-Kiraz
4-Kuş
5-Balık
6-Gazete
7-Gölge
8-Kitap
9-Küpe

YEDEK FUTBOLCU

Futbolcu Temel yeni bir kulübe transfer olmuş. Kendisiyle
yapılan röportajda:
- Şimdi yedekte kalmak için çalışıyorum. - Herhalde
takıma girmek için demek
istediniz? - Yoo yedekte kalmak için. - Neden peki,
herkes as takıma girmek ister?
Temel: - Maçları daha rahat seyretmek için da.

NİYE SIRITIYOR?

Savcı morgdaki üç cesedi incelemek üzere gelmişti.
Birinci ceset sırıtıyordu. Savcı nedenini sordu: - Milli Piyago’da
büyük ikramiye kazandı, sevincine dayanamadı. Kalp krizi
geçirdi ve öldü. İkinci ceset de sırıtıyordu. Savcı sordu: - Bu
neden sırıtıyor?
- Bunun da oğlu doğmuştu. Sevinçten kalbine yenik
düştü. Üçüncü ceset Temel’in kömür halindeki cesediydi. O da
sırıtıyordu.
- Bu neden öldü?
- Efendim buna yıldırım çarptı. - Peki neden sırıtıyor?
- Fotoğraf çekiyorlar sanmış.

Cevaplar

l Almanya’da Almanlar yaşıyorsa Sakarya’da
sakarlar mı yaşıyor?
l Ben seni sevdim diye sen de beni sevmek
zorunda değilsin tabi. Ama en azından bir
arkadaşını ayarlayabilirdin.
l Meteorolojiden açıklama: Evden çıkarken
yanınıza şemsiye, güneş gözlüğü, yağmurluk,
güneş kremi, kışlık kaban, mayo alın...
l Biz Anadolu’ya göç ederken; Çinliler falan
bizim arkamızdan ‘gerçekten gittiler mi lan’
diye baktıkları için gözleri kısıldı.
l Şarjım yüzde yüz olunca kendimi süper
kahraman gibi hissediyorum, tren altında
kalacak küçük bir çocuğu kurtarabilirmişim
gibime geliyor.
l Parayla Saadet olur, Merve olur, Hale olur,
Jale olur. Parasız en fazla Naciye ne biliyim
Hayriye falan olur.
l Aynı hatayı iki kez yapmam ben… En az
5–6 kez yaparım ki iyice emin olayım…
l Alt komşu külümüze muhtaç diye bütün
sigarayı balkonuna attım. Şimdi kapıyı
zorluyorlar.
l Dedem eskiden sevgilisine kızınca güvercini
duvara fırlatmış, tabi o zamanlar telefon yok.
l Doktora gittim, ağrı nerede, dedi. Doğu
Anadolu’da dedim. Yeminini bozdu, zor kaçtım.
l Bana gitmem için üç neden söyle. Neden,
neden, neden...
l Aşk bitki isimleriyle başlar, hayvan isimleriyle biter.
l Başkalarının seni ezmesine izin verme,
ehliyet al sen onları ez!
l Anne gidiyorum buralardan. Unutma
giderken çöpü de at!
l Gittiğim yol yol değil de manzarasını
seviyorum.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

MİKROP
Öğretmen sınıfta temizlikten bahseder. Mikropları anlatır. - Derin nefes
almanın mikropları öldürdüğünü biliyor
muydunuz çocuklar?
Öğrencilerden biri: İyi ama öğretmenim,
derin nefes almaları
için mikropları nasıl
ikna edeceğiz?
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SUDOKU
K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA

1. Asker kemeri – Yumruk oyunu. 2. Bir tür gemici düğümü – Eski
Mısır tanrısı. 3. Canlı – Gemilerde bulundurulan sandal. 4. Atılgan,
gözü pek – Kazıklı humma. 5. Bir Uzakdoğu sporu – Erler. 6.
Maneviyat – Çok Önemli Kişi (kısa). 7. Evlenmemiş kimse – Yassı,
büyük yemek tabağı. 8. Ağabey – Kutsal inanç. 9. Ürkü – Antalya’da
bir plaj. 10. Arseniğin simgesi – Tekdüze. 11. Yargılama, yargı –
Konut – Ayak. 12. Bir nota – İri taneli kara bir üzüm. 13. Canavar
düdüğü – Endonezya’nın plaka işareti – Avuç içi. 14. Akıl – İzmir’in
bir ilçesi – Sayma, sayılma. 15. Yakışır, uygun – Beden yapısı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Kir – Bir burç adı – Kale duvarı. 2. Yeni olgunlaşmaya başlayan
ekin – Bir zaman birimi. 3. Böğürleri kalçalara doğru daralan at –
Bir kadın giysisi – İnce perde. 4. Bir kan grubu – Ramayana
destanının kahramanı – Fakat – Naz, işve. 5. Bir tür kumaş –
İtalya’da bir kent – Kayınbirader. 6. Ölçüt – Boya inceltici sıvı – Kiloamperin simgesi. 7. Familya – Harekete hazır, tetikte – Cerahat. 8.
Kalite – Meksika içkisi. 9. Öküz, sığır – Bir ilimiz – Bir hayvan. 10.
Öz yurt – Radyumun simgesi. 11. Kriptonun simgesi – Kulak iltihabı
– Badem. 12. Bir mavi türü, gece mavisi – Bir balık oltası – Bayağı.

Ç Ö Z Ü M

KARE BULMACA ÇÖZÜM
SOLDAN SAĞA
1. Palaska-Boks. 2. Alaborina-Ra.
3. Sağ-Filika. 4. Acar-Tetanos.
5. Karate-Erat. 6. Moral-Vip.
7. Bekar-Piyata. 8. Aka-İtikat.
9. Panik-Lara. 10. As-Monoton.
11. Kaza-Ev-Pa. 12. La-İrikara.
13. Siren-Ri-Aya. 14. Us-Dikili-Ad.
15. Reva-Anatomi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Pasak-Başak-Sur. 2. Alacatek-Salise.
3. Lağar-Kap-Zar. 4. Ab-Rama-Ama-Eda.
5. Sof-Torino-İni. 6. Kriter-Tiner-Ka.
7. Aile-Apiko-İrin. 8. Nitelik-Tekila.
9. Bakar-Yalova-İt. 10. Anavatan-Ra.
11. Kr-Otit-Payam. 12. Saks-Paraka-Adi.

K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA: 1. Palaska-Boks. 2. Alaborina-Ra. 3. Sağ-Filika. 4. Acar-Tetanos. 5. Karate-Erat. 6. Moral-Vip. 7. Bekar-Piyata. 8. Aka-İtikat. 9. Panik-Lara. 10. As-Monoton. 11. Kaza-EvPa. 12. La-İrikara. 13. Siren-Ri-Aya. 14. Us-Dikili-Ad. 15. Reva-Anatomi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Pasak-Başak-Sur. 2. Alacatek-Salise. 3. Lağar-Kap-Zar. 4.
Ab-Rama-Ama-Eda. 5. Sof-Torino-İni. 6. Kriter-Tiner-Ka. 7. Aile-Apiko-İran. 8. Nitelik-Tekila. 9.
Bakar-Yalova-İt. 10. Anavatan-Ra. 11. Kr-Otit-Payam. 12. Saks-Paraka-Adi.

UYGULAMALI MUHASEBE MESLEK ELEMANI EĞİTİMİ

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM

ÖNDE OLUN
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MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ
KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00
EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

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.

