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İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

PLASTİK
İSTİLASI
l DOSYA: HAYDİ TÜRKİYE’Yİ KEŞFE ÇIKALIM l TZOB BAŞKANI BAYRAKTAR: TARIMA ÖNCELİK VERİLMELİ l GAZETECİ TALİP YILMAZ SÖYLEŞİSİ
l OYUNCU RÜÇHAN ÇALIŞKUR: OYUNCULUK O OLABİLMEKTİR l KARİYER: YEŞİL YAKALILARIN DEVRİ l RENKLİ YAŞAM: FOLKLOR İLE 32 FESTİVAL
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MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TÜRMOB
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
İSTANBUL ŞUBESİ

MESLEK HAYATINIZDA

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE
ULAŞABİLİRSİNİZ
www.istanbulsmmmodasi.org.tr
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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yaz aylarını geride bırakırken Eylül ayına hızlı bir tempoyla girdik. Yaz aylarında da mesleki faaliyetlerimize ve
eğitim planlamalarımıza tüm hızıyla devam ettik. Odamız tarafından hazırlanan seminerlerimiz ve yeni açılacak olan
kurslarımızla da dopdolu bir dönemi sizlerle karşılamanın heyecanı içinde eylül dönemine merhaba diyoruz. Eylül ve ekim
ayları iş yoğunluğunun arttığı dönemler. Şimdiden herkese iyi ve verimli çalışmalar diliyorum.
Evet, yaşam dergisinin Eylül-Ekim ayı sayısıyla karşınızdayız. Dergimizin yeni sayısında kapak konumuzu son yılların kanayan yarası plastik atıklara ayırdık. Plastik atığa son diyoruz. Araştırmalara göre, dünyada son 50 yılda plastik
kullanımı 20 kat arttı. Her yıl yaklaşık 12 milyon ton plastik ise denizlere karışıyor. Bu vahim tablo karşısında eğer bir an
önce önlem alınmazsa 2025 yılına kadar denizlerde bir ton plastik çöpe karşılık 3 ton balık olacak, 2050’den itibaren ise
çöp miktarı balık miktarını geçecek.
Dosyamızda ise sizi Türkiye’nin keşfedilmemiş rotalarına götürüyoruz. Deniz-kum-güneş üçgeninden çıkıp yeni
yerler keşfetmek, yeni tatlar denemek isteyen sayısı çok. Farklı deneyimler yaşamak isteyenler için yayla turizminden
kültür turizmine kadar Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen turizm rotalarını araştırdık...
Zirvedekiler sayfamızda Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar var. Bayraktar’la tarım
sektörünü enine boyuna konuştuk. Bayraktar, ülkemiz için önceliğin tarım olması gerektiğini belirterek, “Tarımda
olağanüstü potansiyele sahip ülkemiz bu potansiyeli harekete geçirebilirse sadece ülkeyi beslemekle kalmaz, içinde
bulunduğu bölgenin gıda açığının büyük bölümünü rahatlıkla kapatabilir” diyor. Gündemin Sesi’nde ise Ekonomist Dergisi
Haber Müdürü Talip Yılmaz’ı misafir ettik. Yılmaz, dergilerin artık bayi satışlarından öte, kendilerine yeni satış kanalları
yarattığını söylüyor. Yılmaz’la, dergiciliği, ekonomi gazeteciliğini ve dijital yayıncılığı ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Sanatçı
olarak ise sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Rüçhan Çalışkur’a mikrofon tuttuk. O girdiği her role, sesini
kattığı her karaktere güç katan bir oyuncu. En son Avlu dizisinde karşımıza çıktı. Rol aldığı son sinema filmi Borç ile
sonbaharda bizimle olacak.
Renkli Yaşam’da ise meslek mensubu Mehmet Yalnızcan var. Mesleğe 35 yılını veren Yalnızcan, Adıyaman’dan
Silifke’ye, Üsküp’ten, Kars’a kadar 18 yöreye ait oyunu oynayabiliyor.
Yurtdışı gezi sayfalarımızda sizi harika mimari yapılar ve göz alıcı sanat eserlerinin şehri Viyana’ya götürüyoruz.
İstanbul’da ise Boğaziçi’nin en önemli semtlerinden biri Beykoz’dayız... Kültür Sanat, Kitap, Sinema, Lezzet, Kariyer,
Mizah, Teknoloji, Eğitim, Dostlarımız da diğer sayfalarımızı süslüyor.
Keyifli okumalar dilerim.

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

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

Kurtuluş Cad. No: 114
Kurtuluş-Şişli / İSTANBUL

l DANIŞMA KURULU

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

l BASILDIĞI YER:

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

KAPAK

Plastik istilası!
Yapılan araştırmalara
göre dünyada son 50
yılda plastik kullanımı 20
kat arttı. Her yıl yaklaşık
12 milyon ton plastik
ise denizlere karışıyor.
Bu hesapla dakikada bir
kamyon dolusu plastik
denizle buluşuyor. 2050
yılına kadar ise dakikada
dört kamyon plastiğin çöpe
ulaşması bekleniyor.

16

İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

Öncelik tarım olmalı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkemiz için önceliğin
tarım olması gerektiğini belirterek, “Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha
fazla desteklersek, ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir,
milyonlarca insanımıza yeni iş olanakları sağlayabiliriz” dedi.
12

D O S YA

Haydi Türkiye’yi keşfe çıkalım
Yazın denizin tadını çıkaranlar sonbaharda hatta kış mevsiminde bile kendilerine
tatil fırsatı yaratıp Türkiye’yi keşfe çıkıp alternatif turizm çeşitlerini de
deneyebilir. Farklı deneyimler için yayla turizminden kültür turizmine kadar
Türkiye’de keşfedilmeyi bekleyen turizm rotalarını araştırdık...
26

GÜNDEMİN SESİ

İki nesil sonra dijital
Borsa finans yazıları ile
Türk dergiciliğinin 23 yılına
ve pek çok ekonomik krize
şahitlik eden Ekonomist
Dergisi Haber Müdürü Talip
Yılmaz, dergilerin artık bayi
satışlarından öte, kendilerine yeni satış kanalları
yarattığına vurgu yapıyor.
Yılmaz, “Bayi satışları geriyecek, iki nesil sonra dijital
basım gelecek”
22
diyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Oyunculuk
o olabilmektir’
Sinema, tiyatro oyuncusu ve
seslendirme sanatçısı. Rüçhan
Çalışkur girdiği her role,
sesini kattığı her karaktere
güç katan bir oyuncu. En son
Avlu dizisinde karşımıza çıktı.
Rol aldığı son sinema filmi
Borç ile sonbaharda bizimle
olacak…  O, oyunculuk için
“Bence oyunculuk o rolü
oynamak değil,
o olabilmektir”
32
diyor.

KARİYER

Yeşil yakalıların devri başladı!
Bir taraftan küresel iklim değişikliği, diğer taraftan
şirketlerin sürdürülebilirlik stratejileri kariyer dünyasına
‘yeşil yaka’ kavramını getirirken, Türkiye’de 8 bin
500’ü kamuda olmak üzere 50 bin yeşil
yakalının çalıştığı tahmin ediliyor.

36

R E N K L İ

Y A Ş A M

Folklor ile 32 festivale katıldı
Mesleğe 35 yılını veren meslek mensubu SMM
Mehmet Yalnızcan, 1982 yılından bu yana folklorle
uğraşıyor. Adıyaman’dan Silifke’ye, Üsküp’ten,
Kars’a kadar 18 yöreye ait oyun oynayabilen
Mehmet Yalnızcan, farklı ülkelerde 32
yurtdışı festivaline katıldı...
30
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Cumhuriyet’in 95. yılı
Milletin egemenliğini kendi elinde
tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği
milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir ‘Cumhuriyet’. 29 Ekim 1923
günü Mustafa Kemal Atatürk, ‘Cumhuriyet’
önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne vermiştir. Meclisin önergeyi kabul etmesi üzerine
bu tarihten itibaren, Türkiye Devleti’nin yeni
yönetim biçimi Cumhuriyet olmuştur. Yani,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur.
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
Cumhurbaşkanıdır. Cumhuriyet devletinde
egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur; ulus,
kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil
eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır.
Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme
ve seçilme hakkı bulunmaktadır.  Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te
Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına

her yıl 29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey
Kıbrıs’ta Cumhuriyet Bayramı millî bir bayram
olarak kutlanmaktadır. 29 Ekim’de her yer
bayraklarla süslenir, stadyumlarda şenlikler
yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener
alayları düzenlenerek kutlamalar yapılır. Her

yıl olduğu gibi bu yıl da Türk halkı sokaklara
çıkıp ellerinde Türk bayrakları fener alayı
yaparak Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla
kutladı. 100’üncü yıla beş kala Cumhuriyet
coşkusu bu yıl da Ankara’dan İstanbul’a
Türkiye genelinde sokakları şenlendirdi.
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Dil bayramı kutlandı
Türkçe, Türk milletini bir arada tutan
manevi değerlerin ve kültürün gelecek
kuşaklara aktarılmasına imkan sağlayan
en kıymetli hazinedir. Asırlar boyunca farklı
kültürler, medeniyetler ve dillerle etkileşim
neticesinde daha da zenginleşen Türkçemiz,
günümüzde geniş bir coğrafyaya yayılmış
durumdaki ortak maziye sahip olduğumuz
diğer halklarla aramızdaki en güçlü bağı
oluşturmaktadır. İşte bu gerçekten yola çıkılarak1932’deki ilk Türk Dili Kurultayı’nın açılış
günü olan 26 Eylül ülkemizde ‘Dil Bayramı’
olarak kabul edilirken her yıl düzenli olarak
kutlamalar yapılmaktadır. Bu yıl da dünyanın
sayılı dillerinden biri olan, kökenleri tarihin
çok eski dönemlerine uzanan bir dil olan
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Türkçemizin bayramını yani  ‘Dil Bayramı’nı
kutladık.
Türkçemiz, temsil ettiği değerler
bakımından barışın, sevginin ve hoşgörünün dilidir. Sahip olduğu sözcük varlığıyla,
atasözü ve deyimler hazinesiyle dünyanın
en zengin dilleri arasında yer alan dilimiz ne
yazık ki, son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu
değişimler ve dönüşümler sonucu menfi
gelişmelerle karşı karşıya kaldı. Söz konusu
olumsuzlukların başında da, dilimize sirayet
eden yabancılaşma tehdidi geliyor. Türkçemizin yerinde, doğru, kurallarına uygun, açık,
anlaşılır ve temiz bir şekilde kullanımının
sağlanması, bu konuda toplumsal bilincin,
özenin ve duyarlılığın artırılması amacıyla

2017 yılı, ‘Dilimiz kimliğimizdir’ başlığıyla
‘Türk Dili Yılı’ ilan edilmişti.
Türkçe, yüzyıllardan beri gelen birikimi
ve çevre kültürlerle harmanlanması sonrasında çok gelişmiş bir dil olmakla birlikte son zamanlarda yaşanan küreselleşme ve internetin
kullanımının yaygınlaşmasıyla değişmeye
ve dönüşmeye başlıyor. ‘Olumlu’ bir değişim
olmayan bu durumda en büyük sorun yeni
neslin ‘internet’ kısaltmaları sebebiyle kelime
haznelerinin körelmesi söz konusu. İşte bu
nedenle ‘Dil Bayramı’ önemli bir yere sahip.
‘Dil bayramı’ kapsamında liderler ve önemli
isimler de mesajlar paylaşarak, ‘Dil Bayramı’nın önemini vurgulayıp Türkçe konusunda
uyarılarda bulunuyorlar.

Turizm günü coşkusu
Dünya Turizm Örgütü’nü (WTO) isteği üzerine
Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar doğrultusunda her yıl 27 Eylül günü Dünya Turizm Günü
olarak kutlanmaktadır. Bu günün kutlanmasındaki
amaç ise dünyada turizmi geliştirmek ve canlandırmaktır. Çünkü turizm farklı kültürlerin birbirleriyle
tanışıp kaynaşmasını sağlayıp dünya barışına ve
ülkelerin ekonomilerine katkı sağlamaktadır.
Akdeniz Çanağı’nın en hızlı gelişen turizm
destinasyonlarından biri olan ülkemizde de turizm
son üç yıldır yaşadığı kötü günleri geride bırakıp bu

yıl eski güzel günlerine dönmeyi başardı. Turizmi
on iki aya yayma hedefiyle hareket eden ülkemiz
golften üçüncü yaş turizmine kadar farklı turizm
dallarını geliştirmeyi başardı ve artık dört mevsim turizm faaliyetlerinin aktif olarak yapılabildiği bir ülke
haline geldi. Özellikle güney bölgelerindeki tesisler
yılın her ayında kapılarını açık tutabilmektedir. Geçmiş yıllarda turizm sezonu 24 hafta iken günümüzde
bu rakam 40 haftaya kadar çıkmış durumda. İşte
bu verilerin ışığında turizmciler bu yıl Dünya Turizm
Günü’nü çok daha keyifle kutlamakta.

Yaşlılar
unutulmadı

Uzayın bilinmezliği hala gerçekliğini korurken çağımızda insanlık
hala uzayda insanlar dışında yaratıklar yani bilindik tanımıyla uzaylılar olup
olmadığını araştırıyor. Mars’ta yaşam kurabilmek için çalışmalar yapılırken uzay
konusundaki bilinmezlerin de aydınlatılması için milyonlarca dolar harcanıyor.
Yeni nesillerin de uzaya ilgisi yüksek. 1999 yılından bu yana ülkemiz de dahil
tüm dünyada 4-10 Ekim tarihleri arasında ‘Dünya Uzay Haftası’ etkinlikleri
düzenleniyor.
1999’da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Uzay Haftası,
insanlığın uzaya doğru açılmasında dönüm noktası olan iki olaya işaret etmektedir; bunların ilki SSCB tarafından 4 Ekim 1957’de dünyanın ilk yapay uydusu
olan Sputnik 1’in uzaya fırlatılmasıydı. Soğuk savaş döneminde gerçekleşen bu
olay süper güçler arasındaki uzay yarışını da başlatmış oldu. İkinci dönüm noktasıysa 10 Ekim 1967’de Ay ve Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı İçin
Devletlerin Faaliyetlerini Düzenleyen İlkeler Antlaşması yani Uzay Antlaşması’nın
yürürlüğe girmesiydi. Antlaşmada dış uzayın ve gökyüzündeki kitlelerin uluslara
tahsis edilemeyeceği ve devletlerin uzaydaki faaliyetlerinden uluslararası hukuk
çerçevesinde sorumlu oldukları gibi maddeler yer aldı.   
Dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanan bu hafta ile uzay
konusunda bir bilinç oluşturulmaya çalışılıyor. Uzayın keşfi ve insanlığın uzaydan
yararlanması amacıyla konferanslar yapılıyor, resim ve kompozisyon yarışmaları
düzenleniyor, sergiler açılıyor, planetaryum gösterileri gerçekleştiriliyor. Tüm bu
etkinliklerle uzay biliminin geliştirilmesi ve toplumların uzay çalışmalarına olan
ilgisinin artırılması amaçlanıyor.
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Türk kültüründe yaşlılar önemlidir, toplumumuzda yaşlılara
değer verilip el üstünde tutulmaları sağlanır. Çocuklara ilk olarak
yaşlıları saygı göstermeleri öğretilir; hem ailemizden hem de
okulda aldığımız eğitimlerle yaşlılarımıza değer vermeyi öğreniriz.
Çünkü onlar bizim geleceğimizi oluşturmada aktif rol almışlardır.
Ülkemizin bu günlere gelmesinde emekleri olan yaşlılarımız bu
yıl da unutulmadı. Her ne kadar yaşlılar evlerinde ya da bakım
evlerinde bakılsa da Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ülkemizde
de kutlamalar yapılmaktadır. Bu özel günde yaşlılar ziyaret
edilip onların keyif alacağı etkinlikler düzenlenmektedir.  Peki
bu Dünya Yaşlılar Günü nasıl ortaya çıktı? İnsanların yaşlı sağlığı
konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan
yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkat çekmek amacıyla
Birleşmiş Milletlerin 1990 yılında aldığı bir kararla 1 Ekim tarihini
Dünya Yaşlılar Günü ilan etmiştir. Son yıllarda yaşlı nüfusunda
meydana gelen artışlara paralel olarak, yaşlıların yaşadığı sağlık
sorunlarında toplumun bilinçlendirilmesi ve yaşlılarımızın daha çok
hatırlanması için ülkemizde de her yıl kutlanmaktadır.

Uzayda
uzaylılar var mı?
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SGK’dan genç girişimciye destek
Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) tarafından genç girişimcilere
verilecek olan prim teşviklerinin
ayrıntıları belli oldu. 18-29 yaş
aralığında yeni iş kuran gençler bir
yıllık prim teşvikinden yararlanabilecek.
SGK kendi işini kurmak isteyen gençlere
yönelik olarak geliştirilen, genç girişimci teşviki
uygulaması için genelgeyi yayınladı. Girişimci
gençlerin merakla beklediği uygulamanın
detayları da böylece belli oldu. Odamızın web
sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya ve kamuda
çıkan haberlere göre; genç girişimci teşvikinden faydalanmak isteyen genç vatandaşların
bazı şartları taşımaları gerekiyor. 18-29 yaş

aralığında veri mükellefiyeti
başlangıcı yapılmış olan,
SGK’ya 4b statüsünde ilk defa
tescil işlemi 1 Haziran 2018
tarihinden sonra olan gençler
bu prim teşvikini almaya hak kazanacak.
Teşvikten yararlanmak isteyen genç
girişimcilerin bazı koşulları yerine getirmiş
olması gerekiyor. Ortakların 29 yaşını aşmamış
olması, girişimcinin fiilen kendi işinde çalışıyor
olması gibi şartları taşıyan genç girişimciler bu
ödemeden yararlanabilecek. Ayrıca çırak, kalfa
veya yardımcı işçi çalıştıranlar da teşvikten
yararlanacak. Seyahat, hastalık, askerlik,
tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar

dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak
da teşvikten yararlanmayı engellemeyecek.
Sigortalılar söz konusu teşvikten tescil tarihinden
itibaren bir yıl süreyle yararlandırılacak.
Teşvikten yararlanmak için şunlar
gerekiyor:
l Vergi dairesinde mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşı dolmuş ve 29 yaşını
doldurmamış olmak.
l 1 Haziran 2018 tarihinden sonra SGK
4/b (esnaf) statüsünde ilk defa tescil işleminin
yapılmış olması.
l Genç girişimcinin kendi işinde fiilen
çalışması veya kendisi tarafından sevk ve idare
edilmesi gerekiyor.
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SMMM sınavları yoğun
katılımla gerçekleşti

8 l İSMMMO YAŞAM

2018/2.Dönem
SMMM sınavları, Marmara
Üniversitesi kampuslerinde gerçekleştirildi.
Marmara Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi ve
İktisat Fakültesi Göztepe
kampuslerinde iki gün
boyunca gerçekleştirilen
ve odamızın yönetim
kurulunun Stajyerler
İletişim Komitesi’nin ve
oda çalışanlarının destek
verdiği sınavlara katılım
yoğundu. Programlarda
meslektaşlar, Muhasebe
Denetimi, Muhasebecilik
ve Mali Müşavirlik Meslek
Hukuku, Vergi Mevzuatı
ve Uygulaması, Hukuk, Finansal Muhasebe, Finansal
Tablolar ve Analizi, Maliyet
Muhasebeci, Sermaye Piyasası Mevzuatı derslerinden
sınava girdi.

Yaşlılarımızın yanında olduk
Oda Başkanımız Yücel Akdemir,
yardımlaşmanın olmadığı yerde
mesleğin bir anlamının olmadığını ifade ederek, hayatın her
alanında birlik ve beraberliğin olması gerektiğini söyledi. Akdemir,
“Ortaklaşmaya, dayanışmaya her
zaman ihtiyacımız var. Yardımlaşma duygusunun da çoğalması
bizleri sevindiriyor. Sonuçta bir
gün yaşlanacağız. Hepimiz sahipsiz kalacağız. Sayılar, miktarlar
hiç önemli değil. Kurumlar olarak
doğru yapılan her türlü hizmetin
yanında olacağız. Bizim işimiz
sadece muhasebe yapmak değil,
sosyal olarak da etkileşimde
bulunuyoruz. Bugün de bize
huzur veren anlamlı bir etkinlik
gerçekleştirdik. Anlamı büyük bir
ziyarette bulunduk” diye konuştu.
Hamza Cebeci de, “Darülaceze’ye
kabul edilme sürecinde din, dil,
ırka bakılmadan mağdur ve
mazlumsa, bakıma muhtaçsa her
zaman kapılarımız açık oluyor.
50 yıldır, 47 yıldır yaşayanlar var.
Gönlümüz arzu ediyor ki böyle
yerlere ihtiyaç olmasın, herkes
kendi evinde baksın yaşlılarına
ama böyle olmuyor. Bugün de
burada olduğunuz, destek ve
dayanışmanızı gösterdiğiniz için
teşekkür ediyorum” dedi.
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Odamızın; Kağıthane İlçe
Temsilciliği, Sosyal Etkinlikler
Komitesi ve Sosyal Sorumluluk ve
Doğal Afetler Komitesi ile birlikte
yürüttüğü dayanışma etkinliğinde
Darülaceze sakinleri ziyaret
edilerek su dağıtımı yapıldı.
Yardım ve destekte
bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte 8 bin su yardımı
yapılırken, meslektaşlarımız
Darülaceze sakinleriyle sohbet
ederek, sıkıntılarını dinlediler.
Oda Başkanımız Yücel Akdemir,
Oda Sekreterimiz Orhan Sarıgene,
Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Ali
Haydar Tunç, Kağıthane İlçe Temsilcisi Muharrem Küçükelçi, Sosyal
Etkinlikler Komitesi Başkanı Sezer
Asiye Karan, Sosyal Sorumluluk ve Doğal Afetler Komitesi
Başkanı Emin Yılmaz ve çok
sayıda meslektaşımız dayanışma
etkinliğinde hazır bulundu. Ayrıca
meslektaşımız Muzaffer Kazan’ın,
Darülaceze’de 40 yıldır yaşlıların
tırnaklarını kesen eşi Şengül
Kazan da etkinlik boyunca yardım
ederek bilgi aktardı.
Etkinliğin ardından oda
başkanımız Yücel Akdemir’i ve
meslektaşlarımızı Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci makamında
ağırladı. Etkinlikle ilgili konuşan
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Meslektaşlar
kahvaltıda
bir arada
İSMMMO Sarıyer İlçe Temsilciliğinde düzenlenen kahvaltıda, çok sayıda meslektaş bir
araya geldi. Meslektaşların bir araya geldiği ve
mevzuat konuları hakkında eğitimler aldıkları
kahvaltılı eğitimler devam ediyor. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği sunumlarla mesleğe
dair bilgilerin giderildiği kahvaltılara çok sayıda
meslektaş ilgi gösterdi.
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İSMMMO Akademi’de ders başı
İSMMMO, meslektaş ve stajyerlerin gelişimine
yönelik eğitimlerine devam ediyor. Oda Başkanımız Yücel
Akdemir, İSMMMO Akademi’de ‘Bağımsız Denetçilik
Sürekli Eğitimleri’ kapsamında gerçekleştirilen derse
katılım sağlayarak meslektaşların yanında oldu. Alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı eğitimlerde katılımlar
yoğun bir şekilde gerçekleşiyor.
Yücel Akdemir, mesleki gelişmelerden ve eğitimin
öneminden bahsetti. Odamızın eğitimlerini seçtikleri
için meslektaşlara teşekkür eden Akdemir, “Eğitimleri
düzenlerken sadece KGK’nın formalitesini yerine getirmek için başlamadık bu işe. Bilgilerimizi tazeleyeceğiz,
eksiklerimizi kapatacağız. Bu yıl 20 saat eğitim almak
gerekiyor. Çünkü 2019’da raporlarda ismimizin geçmesi
için bu şart. Artık mesleğimiz kabuk değiştiriyor. Alanlarımızı belirleyip mesleğimizi ileriye taşımak adına atılımlar
yapmamız gerekiyor. Meslekte farkındalık yaratmamız
adına alacağımız eğitimlerin ve bilgi paylaşımının çok
önemli olduğunu görüyoruz. Meslek biraz vergicilikten,
defter tutmaktan, beyanname göndermekten danışmanlığa, müşavirliğe, raporlamaya dönüyor. Gelişmeleri
birlikte takip edeceğiz” diye konuştu.
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İSTANBUL
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TESMER
TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ
İSTANBUL ŞUBESİ

MUHA SEBEC İLER İÇİN

İŞLETME AĞIRLIKLI

İNGİLİZCE DİL KURSU

HEDE FLERİ NİZE BİZİM LE ULAŞ IN

2018/2 DÖNEM

Mesleki çalışmalar için
İngilizce dil kursu
Muhasebeciler için İşletme ağırlıklı
İngilizce dil kurslarında kayıtlar devam ediyor.
Kursiyerlere mesleki çalışmalarda ihtiyaç
duydukları İngilizceyi edindirmeyi amaçlayan
kursta dilbilgisi ve kelime bilgisi çalışmalarına
paralel olarak işe alım görüşmeleri, tanıtım,
satış, müşteri ilişkileri, iş yemekleri, iş seyahatleri, telefon görüşmeleri gibi ortamlarda

kullanılan İngilizce öğretiliyor. İlk üç kurda
gramer ve iş İngilizcesi ağırlıklı olan kurslarda,
dördüncü kurda İngilizce muhasebe eğitimi,
İngilizce örnek olay, tartışma yöntemleri
kullanılarak lisansüstü seviyedeki bir İngilizce
muhasebe dersine benzer içerikte eğitim sürdürülmektedir. Kursların eğitim birimleri ise Şişli
(Gayrettepe Dedeman) ve Kadıköy TESMER.

Bilirkişi temel eğitim
ön başvuruları başladı

Eğitim kurumları
ile anlaşma
İSMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek
olmaya devam ediyor. Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla
hizmet sunan İSMMMO, birçok eğitim kuruluşuyla yaptığı anlaşmalar
sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet alınmasına destek veriyor. Odamız, Özel Açı Lisesi Kağıthane şubesi ile yaptığı protokolle meslektaşlarına ve üyelerine yüzde 30’luk eğitim indirimi sağlıyor. 23 yıldan bu
yana eğitim veren Açı Eğitim Kurumları, üniversitelere ve liselere giriş
sınavlarında dereceler elde etti. Açı Eğitim Kurumları, 12-14-16 kişilik
derslikleri, tiyatro, spor, dans ve konferans salonları, kütüphanesi, bilgisayar odası, laboratuvarı, 260 metrekarelik yemek salonu ile toplam
4.600 metrekarelik alanda öğrencilerine eğitim veriyor.
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Bilirkişilik faaliyetlerini kapsayan 3 Kasım 2016 tarihli 6754 sayılı
Bilirkişilik Kanunu 24 Kasım 2016 ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de ve buna
bağlı olarak ‘Bilirkişilik Yönetmeliği’ 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlandı. Oda Başkanımız Yücel Akdemir, şu açıklamaları yaptı:
“İlgili kanun kapsamında bilirkişilik başvurusu yapacakların ‘Bilirkişilik
Temel Eğitimi’ni tamamlamış olma zorunluluğu getirilmiş olup; eğitimin çerçevesi
11/08/2017 tarihli 169 sayılı Genelge ile belirlenmiştir. Bilirkişilik temel eğitimi,
beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade
eder. İlgili Yönetmeliğin 30. Maddesi kapsamında katılımcıların derslere devam
durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Bilirkişiliğe kabul edilerek sicile kaydolanlar sicile kaydedildiği tarihten itibaren
üçüncü yılın içinde altı saatten az olmamak üzere teori ve uygulamadan oluşan
yenileme eğitimlerine katılmaları gereklidir. Eğitim, toplam yirmi dört ders saati
olup bunun; on sekiz saati teori ve altı saati uygulamayı kapsamaktadır. Odamız;
Bilirkişi Yönetmeliği’nin 33.üncü maddesi uyarınca eğitim vermek üzere yetki
almıştır. Bu yetki çerçevesinde; 2019 yılı Bilirkişilik listeleri için kayıt başvurusu
yapacak olan meslek mensuplarımızın “Bilirkişilik Temel Eğitimi” her sınıfta 24
katılımcı bulunacak şekilde, eğitim birimlerimizde Odamız tarafından düzenlenmekte olup, süreklilik arz edecektir. “Bilirkişilik Temel Eğitim” önkayıt başvuru
detayları ve programımızı bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”
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Öncelik tarım olmalı
GAYE DELEN
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı
Şemsi Bayraktar, ülkemiz için önceliğin
Tarım halen Türk ekonomisitarım olması gerektiğini belirterek, “Tarımda
nin en önemli sektörlerinin başında
geliyor. 60 milyar dolarlık değeriyle
olağanüstü potansiyele sahip ülkemiz bu
ekonomiye büyük katkı sağlıyor.
potansiyeli harekete geçirebilirse sadece
Kendi katma değerinin yanı sıra
ülkeyi beslemekle kalmaz, içinde bulunduğu
gıda sanayi, tekstil ve konfeksiyon
bölgenin gıda açığının büyük bölümünü
sanayi başta olmak üzere diğer sektörlere hammadde temin ediyor. Tarahatlıkla kapatabilir. Yapısal sorunlarımızı
çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve rım, ulaştırma ve finans sektörlerine
de büyük katkı yapan bir sektör.
gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar
Halen en fazla istihdamı da sağlıyor.
dolara çıkarabilir, milyonlarca insanımıza yeni iş Tarımda çalışan çiftçinin meslek
örgütü ise ziraat odaları. 765 ziraat
olanakları sağlayabiliriz” dedi.
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odasının birliği ise Türkiye Ziraat
Odaları Birliği (TZOB). Çiftçinin mesleki hak ve menfaatlerini korumak
üzere kuruldu. TZOB Başkanı Şemsi
Bayraktar, ülkemiz için önceliğin
tarım olması gerektiğini söylüyor.
Bayraktar, “Tarımda olağanüstü
potansiyele sahip ülkemiz bu
potansiyeli harekete geçirebilirse
sadece ülkeyi beslemekle kalmaz,
içinde bulunduğu bölgenin gıda
açığının büyük bölümünü rahatlıkla
kapatabilir. Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek,
tarım ve gıda ihracatımızı zorlan-

Tarımla ilgili bütün konularda çiftçimizin
sözcüsü olan sorunlarını her platformda
dile getirerek çözüm arayan kurumumuz, yurt dışında da kendi sorumluluk
alanlarında ülkemizi temsil etmektedir.
Son yıllarda, Ziraat Odalarımızın
sayıları artarken, fiziki imkânlarında da
çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Odalarımızın yüzde 61’i kendi hizmet
binalarında faaliyet göstermektedir. Ziraat Odalarımızın yüzde 40’ında makine
parkı bulunmaktadır. Sayısı 80’i bulan
toprak tahlil laboratuvarlarıyla çiftçimize
hizmet veren Ziraat Odalarımız, bir
meslek kuruluşu olmasına rağmen sektördeki boşlukları ve ihtiyaçları dikkate
alarak, fabrika, ürün işleme, kurutma,
paketleme, depolama ve tohum temizleme tesisleri gibi ekonomik tesisler de
kurmaktadır. Birliğimizin yarım yüzyılı
aşan tarihinde bir devrim niteliği taşıyan,
Ziraat Odalarımız ile genel merkezimizi
birbirine bağlayan Ziraat Odaları Bilgi
Sistemi’ni (ZOBİS) projelendirerek 2
yıl gibi kısa sayılabilecek bir sürede
hayata geçirdik. Bilgisayar otomasyon
sistemiyle çiftçilerimizin Sosyal Güvenlik
Kurumu’na kayıtları çevrimiçi olarak
yapılıyor. Sistemle e-Devlet kapsamında kamu ve diğer kuruluşlarla web
servisleri üzerinden bilgi paylaşımında
bulunulabilecek. Kurumumuz verimliliğin
en temel gerekliliklerinden biri olarak
gördüğü eğitime büyük önem vermekte,
eğitim çalışmalarını adeta bir seferberlik
halinde devam ettirmektedir.
Türkiye’de çiftçilerin
sorunlarıyla ilgili neler söylemek
istersiniz?
Mazot, gübre, yem, elektrik, tohum, ilaç gibi girdi maliyetleri makul düzeylere çekilmelidir. İntikali yapılmamış
arazilerde intikal işlemlerini hızlandırmak için 15 Mayıs 2018 tarihine kadar

‘İKLİM ŞARTLARI
ÇOK ÖNEMLİ’
İklim değişikliği sektörü nasıl etkiliyor?
İklim değişikliği konusunda uzun yıllardır uluslararası
düzeyde çalışmalar devam etmekte olup bu konuda çalışan
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporlarında,
iklim sistemindeki ısınmanın kesin olduğu ve 1950’lerden beri
gözlenen değişikliklerin çoğunun bin yıllık bir zaman dilimine
kadar benzeri görülmemiş düzeyde olduğu belirtilmektedir.
Yine hazırlanan raporlarda iklim değişikliği nedeniyle, 2030
yılı senaryolarına göre artacak olan olası tehlikeler genelde
sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık, şiddetli
yağışlar şeklinde sıralanmıştır. Ülkemiz iklim değişikliğinin
etkilerinin yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz Havzası’nda yer
almaktadır.
Ülkemizde iklim değişikliğine yönelik uyum ve geleceğe yönelik çalışmalar, tahminler devam ederken son yıllarda
artan doğal afetler ülkemizde iklim değişikliğinin yaşanmakta
olduğunu ve olumsuz etkilerinin arttığını göstermektedir.
Tarım, iklim koşullarına bağlı olarak yürütülen bir
faaliyettir. İklimde yaşanan bu değişimler öncelikle tarım
sektörünü etkilemektedir. Tüm dünya üzerinde etkili olan ve
ülkemizde de son dönemde daha fazla gerçekleşen iklimsel
değişimler ve sayısı giderek artan doğal afetler tarım sektöründe etkilerini ciddi anlamda göstermeye başlamıştır. Yapılan
bilimsel çalışmalarla yapılan ürün bazındaki senaryolar
bugüne kadar ki tablonun daha da olumsuza gideceği yöndedir. Bu gerçeklerden hareketle Türkiye Ziraat Odaları Birliği
olarak yaşanan doğal afetlerin tarım sektörüne ve üreticilere
verdiği zararları daha sıkı takip etmekteyiz. Birliğimizce her
yıl üretim dönemi başlangıcından sonuna kadar; üreticinin
karşılaştığı afetler takip edilmekte, afet sonrası üretici ziyaretleri gerçekleştirilmekte, neden olan zararlara ilişkin hasar
tespit çalışmaları yapılmakta, ortaya çıkan sonuçlar hasar
tespit raporu olarak ilgili kurumlara iletilerek, çiftçilerimizin
mağduriyetine çözüm yolları aranmaktadır. Uzun vadede
artması beklenen iklim değişikliğinin etkilerinden erken ve
en ağır biçimde etkilenecek olan yoksul kesimlerin ve küçük
çiftçilerin korunması ve desteklenmesi için gerçekçi ve kalıcı
politikaların geliştirilmesi bugünden zaruret haline gelmiştir.
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madan 40-50 milyar dolara çıkarabilir,
milyonlarca insanımıza yeni iş olanakları
sağlayabiliriz.Yeni dönemdeki reformlar
bu amaca yönelik olarak planlanmalıdır.
Sektörün bütün paydaşları bu amaç
doğrultusunda omuz omuza vermeli ve
gayret göstermelidir” dedi. Bayraktar’la
tarımı, çiftçiyi, sorunları ve çözüm
önerilerini konuştuk.
Öncelikle TZOB hakkında
bilgi verir misiniz?
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB), Türkiye’nin en fazla sayıda
üyesi bulunan meslek örgütüdür.
Ülkemizde 1881 yılında faaliyete geçen
Ziraat Odaları, kurulduğundan bu yana
çiftçimizin hizmetinde olmuştur. Türkiye
Ziraat Odaları Birliği ise 1963 yılında
hizmete başlamıştır. Birliğimiz son 15
yılda gerçekleştirdiği etkin örgütlenme
çalışmalarıyla bütün il, ilçe, belde ve
köylerimizdeki çiftçilerimizin yüzde
100’üne hizmet verir duruma gelmiştir.
Ülke çapında 5 milyona yaklaşan kayıtlı
üyemize 765 Ziraat Odamızla hizmet
vermekteyiz. Bir meslek örgütü olan
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları
Birliği en başta çiftçimizin mesleki hak
ve menfaatlerini korumak üzere
toplanan her bir kuruşun tekrar çiftçiye
hizmet olarak döndürülmesi ilkesi ve
‘çiftçiye hizmet etmek ibadettir’ şiarıyla
çalışmalarını sürdürmektedir. Üretim ve
israf etmeden bilinçli tüketimin bütün
toplum katmanlarında değer görmesi için
toplantı, panel, konferans gibi etkinliklerle farkındalık oluşturma gayretlerimizi
devam ettiriyoruz.
Ayrıca basın açıklamalarımızla
çiftçimizi ve kamuoyunu, sektörümüzde
çok fazla görülen ve gerek tarıma gerekse ülkemize ciddi anlamda zarar verdiğini düşündüğümüz bilgi kirliliğinin önüne
geçiyor, doğru bilgiyle aydınlatıyoruz.
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uzatılan ‘miras kalan tarım arazilerinin intikal
işlemleri esnasında alınan tapu harcı muafiyeti’
devam ettirilmelidir. 2B arazilerinin tarım arazisi
olarak korunması kaydıyla çiftçimize satışında
rayiç bedel, tarımsal arazi rayiç bedeli üzerinden
belirlenmelidir.
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YENİ FİNANSMAN SAĞLANMALI
Çiftçilerimize verilen doğrudan destekler,
Tarım Kanunu’nda öngörüldüğü gibi gayri safi
yurtiçi hasılanın yüzde 1’ine çıkarılmalıdır.
Tarımsal desteklerden alınan yüzde 2 ile yüzde
4 arasında değişen stopaj kesintisi kaldırılmalıdır. Tarımda kullanılan elektrik, tohum, fide
ve ilaçtan alınan KDV sıfırlanmalı, elektrikteki
Enerji Fonu ve TRT payı kaldırılmalıdır. Hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektriğe tarımsal
sulama abone grubu tarifesi uygulanmalıdır.
Çiftçimizin düşük faizli kredi talebi karşılanmalı,
tarımsal kredilerde kredi masrafları alınmamalı,
sigorta mecburiyeti kaldırılmalıdır.
Çiftçilerimize yeni finansman olanakları
sağlanmalı, takibe düşmüş kredi borçları faizsiz
ve uzun vadeli olarak yapılandırılmalıdır. Dekar
başına 1 liradan 5 liraya yükseltilen yeraltı
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suyu kullanım ücreti yeniden 1 liraya düşürülmelidir. Tarım sigortalarında primler çiftçimizin
ödeyebileceği seviyelere çekilmeli, sigorta
kapsamı genişletilmelidir. Tarım Bağ-Kurlularda
aylık prim ödeme gün sayısı 25 günden, 2008
yılında olduğu gibi yeniden 15 güne indirilmelidir. Çiftçilerimize, prim ödedikleri her yıl
için 90 gün, 4 yılda 1 yıl hesabıyla fiili hizmet
payı, kamuoyunda bilinen ismiyle yıpranma
hakkı verilmelidir. Kadın çiftçilerimizin, sigortalı
olmadan önce gerçekleşen doğum nedeniyle
hizmet borçlanması yapabilmesi sağlanmalıdır.
Çiftçilerimize muafiyette geçen süreler için
borçlanma imkânı verilmelidir
Çiftçiler doğal afetlerle nasıl mücadele ediyor?
2017 yılında ülkemizde 598 olağanüstü
meteorolojik olay gerçekleşmiştir. Zarar oluşturan meteorolojik olağanüstü olayların oransal
dağılımı ise fırtına ve hortum yüzde 36, şiddetli
yağış ve sel yüzde 31, dolu yüzde 16, kuvvetli
kar yüzde 7, yıldırım yüzde 4, çığ ile don yüzde
1.5 ve diğerleri yüzde 1’den küçük olarak gerçekleşmiştir. Bu yılki üretim döneminde de doğal
afetler çiftçinin peşini bırakmamıştır. Ekim-Ka-

sım ayları arası yağış yetersizliği hububat
verimini olumsuz etkilerken, Ocak ayından bu
yana başta aşırı yağış ve dolu olmak üzere don,
sel, fırtına afetleri ürünlere zarar vermiştir. Ürün
hasadının ülke genelinde başladığı Mayıs ve Haziran aylarında mevsim normallerinin üzerinde
bir yağış görülmüştür. Bu yıl gerçekleşen afetler
ülke genelinde önemli rekolte kayıplarına neden
olmasa da afetin yaşandığı ilçe veya köylerde
ürünlere önemli zararlar vermiş, üretici gelirleri
yetersiz kalmıştır. Yaşanan afetlerden başta
kayısı, buğday, arpa olmak üzere şekerpancarı,
mısır, elma, armut, erik, kiraz, şeftali, fındık,
çilek, üzüm, incir, narenciye, zeytin, ceviz,
badem, Antep fıstığı, nohut, mercimek, kimyon,
tütün, ahududu, böğürtlen, gibi ürünlerimiz etkilenmiştir. Bu ürünlerin yanı sıra biber, fasulye,
kabak, soğan, sarımsak gibi sebzelerde de zarar
meydana gelmiştir.

İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİLMELİ
Makineleşme ne durumda?
Tarım sektöründe makine kullanımının
ana amacı üretim ve verimliliği artırmak, girdilerin optimal kullanımını sağlayarak yapılan

DAHA FAZLA KAYNAK AYRILMALI
Tarıma verilen destek ve teşvikler
yeterli mi?
Ülkemizde tarımsal destekler doğrudan
ve dolaylı olarak verilmektedir. Doğrudan
destekler kapsamında alan bazlı destekler ve
prim desteği ile çiftçilerimiz desteklenmektedir.

Bu çerçevede çiftçilerimiz alan bazlı destek
olarak mazot, gübre, fidan ve tohum desteği ile
fındık desteklerinden yararlanmaktadır. Prim
destekleri ağırlıklı olarak arz açığı olan stratejik
ürünlere ödenmektedir. Ayrıca hayvancılık
destekleri, su ürünleri destekleri, organik ve iyi
tarım destekleri, genç çiftçi desteği, küçük aile
işletmesi desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık
desteği, çevre koruma amaçlı destekler, tarım
sigorta desteği, indirimli faiz desteği, basınçlı
sulama destekleri, biyolojik mücadele destekleri,
araştırma geliştirme destekleri diğer desteklerdir.
Üreticilerimiz bu desteklerden yararlanmaktadır.
Ancak çeşitli nedenlerle desteklerden
yararlanamayan üreticilerimiz de bulunmaktadır.
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptıramayan
üreticilerimiz desteklerden faydalanamamaktadır. Bunlar içinde gerekli çözümün getirilmesi
büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda tarımsal
destekler bütçe imkânlarına göre artarak devam
etmektedir. Yine de üretim maliyetleri çiftçimizi
zorlamaktadır. Desteklerin artarak sürmesi tarım
sektörü için hayati önem taşımaktadır. Çiftçimize
verilen doğrudan desteklerin Tarım Kanunu’nda
öngördüğü şekilde gayri safi yurtiçi hasılanın
yüzde 1’ine çıkarılması, sektörümüzün önünü
açacak önemli bir gelişme olacaktır. Desteklerdeki önemli bir husus da destek ödemelerinden
kesinti yapılıyor olması. Çiftçilerimiz sanki zirai
kazanç elde ediyormuş gibi yüzde 2 ile yüzde 4

arasında değişen oranlarda stopaj kesilmektedir.
Geçmişte, Doğrudan Gelir Desteğinde yüzde 4
stopaj kesintisi yapılmamaktaydı. Benzer bir
uygulamaya gidilmeli ve bu kesinti mutlaka
kaldırılmalıdır. Tarım desteklerinin miktarı kadar
desteklerin zamanında açıklanması da önemli bir
husustur. Çiftçilerimizin ekim yapmadan alacağı
desteği bilmesi sağlanmalıdır.
Bütçe imkânları çerçevesinde tarım
kesimimize önemli miktarda destek verilse de
bu destekler, çiftçimizin rekabet ettiği ülkelerin
çiftçileriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük
kalmaktadır. Mevcut tarımsal işletme yapımızdan
dolayı verilen desteklerin dengeli, hakkaniyetli
dağıtıldığını söylemek oldukça güçtür. Tarımsal
destek bütçesinden çiftçilerin; yüzde 71.2’lik
kısmı 2 bin liranın, yüzde 52.8’lik kısmı ise 1000
liranın altında destek almıştır. Üstelik bu desteği
almak için çiftçi, yılda 8-10 kez tarım teşkilatına
gitmekte, evrak bedeli, yol masrafı olarak yaklaşık 250 lira harcamaktadır. Ayrıca, desteklerin
yüzde 46’sını, çiftçilerin yüzde 5’i alırken, yüzde
95’lik kitleye desteklerin yüzde 54’ü kalmaktadır. Çiftçiye verilen destekler global rekabette
yeterli değildir. Tarımda hem büyümeyi hem de
gelir istikrarını sağlamak, kırsalın kentlerle olan
ekonomik sosyal orantısızlığını gidermek ve üreticilerimizin alım gücünü yükseltmek için tarıma
daha fazla kaynak ayrılmalı ve bu kaynak adil
bir şekilde aktarılmalıdır.
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işin maliyetini düşürmeye yöneliktir. Tarımsal
mekanizasyon düzeyinin gelişimini gösteren
en önemli kriter traktör sayısı, traktörlerin
nitelikleridir. Yıllar içinde ülkemiz mekanizasyon düzeyindeki gelişmelere bakacak olursak,
2000 yılında 941 bin 835 olan traktör sayımız
aradan geçen 17 yıl içinde yaklaşık yüzde 38.7
oranında artarak 1 milyon 306 bin 736 adede
yükselmiştir. Ülkemiz mekanizasyon düzeyinin
AB’nin gerisinde olduğu görülmektedir. Bugün
AB’de traktör başına düşen ekipman sayısı 10
iken maalesef ülkemizde bu rakam 5.2’dir.
Ülkemizde traktör başına düşen alan 22
hektar iken AB’de bir traktör 11.3 hektar alanı
işlemektedir. 1000 hektar alana ülkemizde 45
adet traktör düşerken AB’de 57 adet düşmektedir. AB’deki traktörlerin yüzde 90’ı dört çeker
ve ortalama güçleri 100 beygirin üzerinde iken
ülkemizdeki traktörlerin sadece yüzde 20’si dört
çeker ve ortalama gücü 60 beygir civarındadır.
Bu rakamlar ülkemiz tarımsal mekanizasyonun
tüm gelişmelere rağmen hâlâ yeter düzeyde
olmadığını göstermektedir. Ülkemiz makine
parkına katılan her bir alet ve makine iş gücü
verimliliğini, ürünün kalitesini ve verimini
artırmaktadır. Mekanizasyona yapılan her
bir kuruşluk yatırım çiftçinin rekabet gücünü
yükselttiği gibi ülkemiz ihracatına da yeni
pazarlar kazandıracaktır. Tarım yapılan arazi
büyüklüğünü, var olan su kaynaklarını arttıramayacağımıza göre verimliliğin ana unsuru
olan mekanizasyon girdisinin de desteklenmesi
geleceğe yapılacak en önemli yatırımdır. Tarımsal
üretimde kullanılan eski teknolojiye sahip alet ve
makinelerin terk edilerek, ileri teknolojiye sahip
mekanizasyon araçlarına geçilmelidir.
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Plastik istilası!

KAPAK

UMUT EFE
Sarı sıcak bir yaz gününde, Akdeniz’in
yeşille buluşan keşfedilmemiş koylarını tek
tek dolaşan bir teknenin içinde, hayallerinizin
gerçeğe döndüğü bir an… Üzerinizde, az önce
kulaç attığınız masmavi denizin ve yüzünüze
ince ince çarpan dalgaların o huzur veren tatlı
yoğunluğu, karşınızda ise kıyı boyu uzanan
Torosların son sıradağları ve kokusu iyotla
karışan çam ormanları… İnsanın soluğunu
kesen bu eşsiz manzara karşısında susuzluk
ihtiyacı ile elinize aldığınız su şişesi ile kana
kana hayata, suya karıştınız… 25 saniye…
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Bir pet şişenin ortalama kullanım ömrü 25
saniye…. 25 saniyelik bu hayatla buluşma
sonrası veda ettiğiniz plastik şişe nice medeniyetlere ev sahipliği yapan Akdeniz’de 500 yıllık
bir yolculuğa çıkıyor. Adı ‘çözünme’ veya ‘yok
olma’ olan bu uzun yolculukta pet şişe kimi
zaman Akdeniz’in bakir bir koyuna ulaşıyor,
bazen denizin metrelerce dibine, kimi zaman
bir deniz kaplumbağasının midesine veya bir
deniz kuşunun kursağına…

DAKİKADA BİR KAMYON PLASTİK
Denizin ortasındaki bir teknede, şehrin
merkezindeki bir sokakta, bir taşra kasabasının

köy kahvesinde, İstanbul’un merkezindeki bir
evde birkaç dakika için bir insana yardım eden
plastiklerin yüzde 70’i yok olma mücadelesini
denizlerde verirken, binlerce deniz canlısının
ise sonunu getiriyor… Yapılan araştırmalara
göre dünyada son 50 yılda plastik kullanımı 20
kat arttı. Her sene yaklaşık 12 milyon ton plastik ise denizlere karışıyor. Bu hesapla dakikada
bir kamyon dolusu plastik denizle buluşuyor.
Uzmanlara göre, tüm dünya kıyılarının geleceğinin en büyük tehdidi ülkelerin doğru bir
atık yönetimi sistemi olmaması. Yani denizleri
aslında denize atılan çöplerden çok, ev, iş yeri
gibi mekanlarda oluşan çöplerin doğru şekilde

GERİ DÖNÜŞÜM YETERSİZ
Plastik, esasında karbon bazlı
malzemelerden yapılan sentetik
bir bileşim. Plastiklerin birçoğu
petrolden ve diğer fosil malzemeler-

den elde edilse de selüloz ve mısır
nişastası gibi kaynaklar da plastik
yapımında kullanılabilir. Dayanıklı
bir malzeme olduğu için yaygın
olarak kullanılan plastik, yine bu
özelliği nedeniyle tehlike arz eder.
Öyle ki plastiklerin birçoğu biyo
çözünür değildir ve yüzyıllarca çevreyi kirletmeye devam eder. Plastik
kirliliğinin temelinde çoğu Akdeniz
ülkesinin plastik atık yönetimini
geciktirmesi ve tamamlamaması
yatıyor. Avrupa’da her yıl açığa
çıkan 27 milyon ton plastik atığın
sadece üçte biri geri dönüştürülüyor.  
İtalya, Fransa ve İspanya’da plastik
atıkların yarısının son durağı katı
atık depolama alanları oluyor. Geri
dönüştürülmüş plastikler ise şu
an Avrupa’daki plastik talebinin
sadece yüzde 6’sını oluşturuyor.
Başta balıkçılık ve turizm olmak
üzere Akdeniz’in kilit ekonomik
sektörleri plastik kirliliğinden
olumsuz etkileniyor. Azalan av
potansiyeli ve gemilere verdiği
zarar nedeniyle deniz kirliliğinin

KAPAK

Yapılan araştırmalara göre dünyada son 50
yılda plastik kullanımı 20 kat arttı. Her yıl
yaklaşık 12 milyon ton plastik ise denizlere
karışıyor. Bu hesapla dakikada bir kamyon
dolusu plastik denizle buluşuyor. 2050 yılına
kadar ise dakikada dört kamyon plastiğin çöpe
ulaşması bekleniyor. Bu vahim tablo karşısında
eğer bir an önce önlem alınmazsa 2025 yılına
kadar denizlerde bir ton plastik çöpe karşılık
3 ton balık olacak, 2050’den itibaren ise çöp
miktarı balık miktarını geçecek

ayrıştırılıp, geri dönüştürülmek
yerine düzensiz depolama alanlarına gömülmesi kirletiyor. Bu gömü
alanlarının taşıdığı yük dalgalar, sel,
rüzgar, kanalizasyon, nehirler ve
yeraltı suları aracılığıyla da çöpler
denizlere ulaşıyor. Burada temel
nokta, temiz denizler ve sürdürülebilir bir çevre için doğru atık yönetim sistemi uygulanması ve kaliteli
atıkların geri dönüştürülmesi. Canlı
bir yapıda olan denizler, atıkları her
zaman içinde bırakmıyor. Pek çok
zaman atıklar bir ülkenin kıyılarında
birikmiyor, dalga ve akıntılarla birlikte tüm dünya kıyılarına yayılıyor.
Yani, Türkiye’nin denize karışan
atıkları başka ülkelerin sahillerini
kirletirken, diğer ülkelerden gelen
atıklar da Türkiye kıyılarını tehdit
ediyor.
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AB balıkçılık filosuna verdiği yıllık ekonomik
zarar 61.7 milyon Euro’yu buluyor. Kirlenen
kıyılar nedeniyle turist sayısının azalması ve bu
sektörde iş kayıplarının ortaya çıkması ihtimali
de ortaya çıkıyor.

KAPAK

NEFESİMİZİ KESİYOR
Burada plastiğin yarattığı tehlikeye
dikkat çekmek için Plastic Oceans Foundation, plastiğin dünyamıza verdiği zararı geniş
kitlelere duyurmak adına 4 yılda, 20 farklı
lokasyonda deniz ve okyanusların durumunu
inceleyerek “A Plastic Ocean” adında bir film
çekti. TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) Yönetim
Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu belgeselden
yola çıkarak plastiğine etkilerine ilişkin yaptığı
değerlendirmede: “Her geçen gün artan plastik
kirliliği, oksijen kaynağı planktonları ve deniz
çayırlarını yok ederek aslında nefesimizi
kesiyor. Ve bizler de TURMEPA olarak önümüz-
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deki yıllarda artan plastik sorununu daha çok
gündemimize alacağız. Türkiye bir deniz ülkesi.
Mavi vatanımıza hep birlikte sahip çıkmak,
çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak
bizlerin en önemli görevi. Bu nedenle değişime
önce kendimizden başlamalı, denizlerimiz
konusunda farkındalığımızı en üst seviyeye
taşımalıyız” değerlendirmesini yaptı.
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim
üyesi Prof. Dr. Ahmet E. Kıdeyş ise mikroplastiklerin balıkların karaciğerine kadar girdiğine
işaret ederek, “Yediğimiz balıkların çoğunun
mide ve bağırsağında mikroplastik buluyoruz.
Başka bir araştırma grubu deniz tuzlarına
baktı. Tuzda da mikroplastik saptadı. Mikroplastikler balıkların karaciğerine kadar girdi.
Onlara geçiyorsa, insanlara da geçme ihtimali
yüksek. Plastik kirliliğine karşı devlet, sanayi,
halk el birliğiyle bir an önce harekete geçmek
gerekiyor. Müfredata çevreyle ilgili güncel

konular mutlaka eklenmeli” diye konuştu.

PLASTİĞİN BEŞİĞİ AKDENİZ
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
tarafından geçen aylarda yayınlanan “Plastik
Kapanından Çıkış: Akdeniz’i plastik kirliliğinden
kurtarmak” raporuna göre okyanuslarda 5
trilyon plastik parçası var. Okyanuslardaki
plastiklerin yüzde 70’i batık, yüzde 15’i yüzer
durumda ve diğer yüzde 15’i kıyı ve sahillerde
bulunuyor. Okyanuslardaki plastiklerin yüzde
90’ının deniz tabanına çökeceği tahmin ediliyor.
Medeniyetlerin beşiği ve olağanüstü bir çevre
mirasının merkezi Akdeniz, dünyada plastik
kirliliği seviyesi en yüksek denizlerden biri
haline geldi. Akdeniz’in açık sularını, deniz tabanını ve kıyılarını kirleten atıkların yüzde 95’i
plastik. Bu atıkların başlıca kaynağı Türkiye ve
İspanya. İtalya, Mısır ve Fransa da bu iki ülkeyi
takip ediyor. Çin’den sonra dünyanın ikinci en

büyük plastik üreticisi olan Avrupa’da yılda
150 bin ila 500 bin ton makroplastik, 70 bin
ila 130 bin ton mikroplastik denize atılıyor.
Bu plastiklerin çoğu yolculuğunu Akdeniz’de
tamamlayıp deniz hayatına büyük bir tehdit
oluşturuyor. Büyük plastik parçalar, deniz
kaplumbağaları gibi koruma altında veya
tehdit altındaki türler de dahil olmak üzere
deniz canlılarının yaralanmasına, boğulmasına ve çoğu zaman ölümüne neden oluyor.
Akdeniz’de asıl tehdit, miktarı rekor seviyelere
ulaşan, daha küçük ve sinsi parçalar olan
mikroplastikler. Akdeniz’deki mikroplastik
yoğunluğu Büyük Okyanus’un kuzeyinde
bulunan plastik adasındaki mikroplastik
yoğunluğunun dört katından daha fazla. Gıda
zincirinin bir parçası haline gelen bu parçacıklar giderek daha fazla sayıda hayvan türünü
ve insan sağlığını tehdit ediyor.

ÇÖP MİKTARI BALIKLARI GEÇECEK

AKDENİZİ EN ÇOK KİRLETEN
ÜLKE: TÜRKİYE
2015 verilerine göre, Türkiye’de yılda ortalama 1.24 milyon ton plastik üretiliyor.
Bu plastiğin yüzde 40’ının geri dönüştürüldüğü söyleniyor. Şeffaf  plastik parçacıklar,
Türkiye denizlerinde en yaygın rastlanan plastik türü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin
Mersin ve İskenderun körfezlerinde yaptığı araştırmaya göre 28 türe ait 1337 balığın
yüzde 58’inin sindirim sisteminde mikroplastik buldu. Balıkların midelerinde bulunan
parçacıkların yüzde 70’i fiber iplik, yüzde 20.8’i sert plastik, yüzde 2.7’si naylon, yüzde
0.8’i kauçuk ve yüzde 5.5’i ise tanımlanamayan plastik olarak tespit edildi. ‘Akdeniz’de
Denizel Atık Değerlendirmesi’ne göre Türkiye’de  kıyı şeridinde yaşayan nüfusun yaklaşık 34.042.862 olduğu ve bu nüfusun çöp üretme oranının günlük kişi başına 1,77 kg olduğu ortaya çıktı. WWF-Türkiye, 2018 yılında, Act4Litter projesi kapsamında Patara Özel
Çevre Koruma Bölgesi ve Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda 100’er metrelik
iki alanda plastik atık toplama çalışması yaptı. Çalışmanın değerlendirmesi sonucu en sık
ve en çok bulunan atıklar ve adet olarak miktarları sırasıyla şu sekilde: 2.5-50 cm arası
tanımlanamayan plastik parçacıklar, sigara izmaritleri plastik şişe ve plastik torba parçacıkları. 2017 Ambalaj Atığı Kontrol Yönetmeliği uyarınca, plastik üreticileri ve endüstriyel
kullanıcılar, üretimlerinin yüzde 54’ünü geri dönüştürmek zorunda (2020’den sonra
bu oran yüzde 56’ya çıkıyor). Türkiye 2019’a kadar plastik poşet kullanımını yılda kişi
başına 90’a, 2025’teyse 40’a düşürmeyi hedefliyor. 2023 yılında ise ambalaj atıklarında
yüzde 65 ve geri dönüştürülebilir atıklarda yüzde 35 oranında geri dönüşümü amaçlıyor.
1 Ocak 2019 itibarıyla Türkiye’de plastik poşetler ücrete tabi olacak.
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Dünya Ekonomik Formu DAVOS’ta da
ele alınan plastik istilasına dair araştırma
sonuçları Ellen-MacArthur Vakfı tarafından
yaptırılan bir araştırmaya göre, 2050
yılında denizlerde balıktan çok çöp yüzecek.
Araştırmada daha şimdiden her yıl denizlere
8 milyon ton plastik çöp karıştığına dikkat
çekildi. Bunun, her dakikada plastik çöp dolu
bir kamyonun bu çöpü denize boşaltması ile
aynı anlama geldiği belirtildi. Araştırmada,
“Eğer hemen harekete geçilmeze bu miktar
dakikada iki kamyon çöpe çıkacak” ifadelerine yer verilirken, 2050 yılına kadar ise bunun
bir dakikada dört kamyon plastik çöp olacağı
belirtildi. Plastik çöpün özellikle plastik paketlerden oluştuğunun altı çizilen araştırmanın
sonuçlarına göre, eğer önlem alınmazsa 2025
yılına kadar denizlerde bir ton plastik çöpe
karşılık 3 ton balık olacak, 2050’den itibaren
ise çöp miktarı balık miktarını geçecek.
Davos Ekonomik Forumu Çevre İnisiyatifleri
Direktörü Dominic Waughray, bu nedenle
plastik tüketimi, özellikle de geri dönüşüme
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PLASTİK İSTİLASINA
SON VERİN

l Mümkün olan her durumda, plastik yerine
biyoçözünür veya geri dönüştürülmüş  malzemelerden oluşan ürünleri tercih edin: Naylon yerine
biyoçözünür diş ipi; ahşap tarak veya mandal; selülozdan yapılmış süngerler; seramik tabaklar, kaplar
ve fincanlar; cam bardaklar; pamuklu kumaştan
peçeteler; bambu liflerinden yapılmış yoga matları.
l Tek kullanımlık ürünlerden kaçının: Başlığı
değiştirilebilir diş fırçası veya tıraş bıçağı tercih edin;
plastikten yapılmış pipet, alışveriş poşeti, su şişesi,
tabak veya çatal kaşık, kulak temizleme çubuğu,
kalem ve çakmak kullanmayın.
l Gıda ürünlerini muhafaza etmek için
plastik kullanmayın: Plastik streç film, poşet veya
saklama kapları yerine, plastiğin aksine herhangi
bir kirletici yaymayan ve reaksiyona girmeyen bir
malzeme olan cam kullanın.
l Mikroplastik içeren sabun ve kozmetik
ürünler kullanmayın: Ürünün içindeki maddeleri
kontrol edin, polietilen, polipropilen, polivinil
klorür... Bunların tamamı plastiktir.
l Ambalajlanmamış ürünler satın alın: Ambalaj kullanımını en aza indirmek için meyve, sebze,
peynir, et, balık ve diğer gıda ürünlerini alırken
tek tek ambalajlanmış olanları değil, ağırlığınca
satılanları; deterjan alırken de toptan satılanları
tercih edin.
l Şehrinizde veya mahallenizdeki atık
ve geri dönüşüm uygulamalarına dikkat edin ve
mümkün olduğunca çok atığınızı geri dönüşüme
gönderin.
l Bir an önce gereksiz plastik kullanımının
azaltılması, sürdürülebilir alternatiflerin teşvik
edilmesi, atık yönetiminin iyileştirilmesi ve geri
dönüşüme yatırım yapılması için belediyenizdeki
mağaza ve süpermarketlerle temasa geçin.
l Sorumlu bir vatandaş olun, tek kullanımlık
plastik ürün kullanmayın ve bütün atıklarınızı (sigara izmariti, ambalaj ve plastik oyuncaklar) kıyıları
ve çevreyi kirletmeyecek şekilde bertaraf edin.
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ilişkin anlayışın bir an önce değişmesi
gerektiğini ifade etti. Uzman, bu konuda
kamu, özel sektör ve vatandaşların
işbirliği içinde olması gerektiğini belirtti.

pipet yerine matara gibi çok kullanımlı
alternatifler kullanılmasını istiyoruz”
yorumunu yaptı.

YENİ NESİL ETKİLENECEK

Deniz kuşları yiyeceklerini
koklayarak seçer. Yosun ve bakteriyle
kaplanmış plastikler, yaydıkları keskin
kükürt kokusu nedeniyle kolayca yiyecek zannedilebilir. Bu kokuyu alan deniz
kuşları, plastiği av zannedip kendi koku
duyularının tuzağına düşerek plastik
yiyebiliyor. Plastiklerin kokusu balıkları
da yanıltıyor. Temiz plastiklere kayıtsız
kalan bir hamsi sürüsünün, beslenme
zincirlerindeki krilin kokusunu andıran
mikroplastiklere yöneldiği görüldü. Deniz kaplumbağalarıysa avlarını görerek
seçer. Denizanası, plastik poşetler ve
balonlar, hepsi deniz kaplumbağasına
yiyecekmiş gibi görünür. Birçok genç deniz kaplumbağası yaşamının büyük bir
bölümünü, tehlikeli okyanus plastiklerinin yoğun bir şekilde görüldüğü okyanus
akıntıları boyunca açık denizlerde
geçirir. Bugün, deniz kaplumbağalarının
yarısının plastiğe maruz kaldığı biliniyor.

WWF-Türkiye Genel Müdürü
Aslı Pasinli, Türkiye’de tek kullanımlık
plastikler nedeniyle ortaya çıkan atık
miktarının geri dönüşüm kapasitesinin
oldukça üzerinde olduğuna dikkat
çekerken, bu devasa sorunun en çok
da gelecek nesilleri ilgilendirdiğine ve
endişelendirdiğine vurgu yaptı.  Bu hızla
plastik tüketimine devam edilmesi durumunda 2050 yılında dünya denizlerinde
balık sayısı kadar plastik olacağına
dikkat çeken Pasinli, “Geleceğimiz için
plastik kullanımını azaltın. 2019 itibarıyla plastik poşet ücretlerinden gelecek
bütçeyle Çevre Fonu kurulsun istiyoruz.
Alışverişte poşet istiyor musun diye
sorulmasını ve çok kullanımlı çantanın
yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz.
Maratonlarda, spor karşılaşmalarında,
uçaklarda, otobüslerde, pikniklerde tek
kullanımlık şişe, plastik çatal, bıçak ve

HAYVANLAR GIDA SANIYOR

PLASTİKSİZ AKDENİZ İÇİN WWF’DEN ÖNERİLER
l Plastiklerin okyanuslara atılmasını
engellemek üzere yasal bağlayıcılığı bulunan
uluslararası bir anlaşmanın imzalanması.
Anlaşma kapsamında bağlayıcı ulusal azaltma
hedefleri, izleme ve değerlendirme çerçevesi ve
uygulamayı destekleyen mali mekanizmalar yer
almalıdır.
l Endüstri için doğaya tüm plastik sızıntısını durdurmayı hedefleyen, Birleşmiş Milletler
Çevre Asamblesi’nin deniz çöpleri kararıyla
uyumlu bir seviye sıfır vizyonunun geliştirilmesi;
değer zincirinde ve genel endüstriyel faaliyetler
sırasında plastiklerin doğaya sızma ihtimali
olan noktaların haritalandırılması ve sayılarının
azaltılması.
l Denizlerde hayalet avcılığa devam
eden bütün atıkların temizlenmesi ve uygun
bir şekilde bertaraf edilmesi. Hayalet avcılık
malzemelerinin yerlerini tespit etmek ve bunları
uygun liman tesislerinde bertaraf etmek için
araştırma yapılması ve fon bulunması gerekiyor.
Plastik içeren balık tutma malzemeleri üretenler,
bu ürünleri denizlerden toplama maliyetini
karşılamalı ve kullanılmış balıkçılık malzemeleri
ile denizden toplanan hayalet avcılık malzemelerinin uygun liman tesislerine getirilmesi
karşılığında mali teşvikler sağlanmalıdır.

ürünlerle ikame edilebilecek plastik poşet ve
diğer tek kullanımlık ürünlerin yasaklanması ve
atık üretimini azaltmayı hedefleyen teşviklerin
getirilmesi
l Tüketici ürünlerinde (ör. deterjanlar,
kozmetik ürünler) ve teknik ürünlerde mikroplastik kullanımının yanı sıra geri toplanmamak
üzere çevreye kasten salınan ve biyoçözünür
olmayan bütün plastik ürünler de yasaklanmalıdır.
l Etkili geri dönüşüm ve entegre atık
yönetimi planları ile atık toplamada yüzde 100
başarıyı sağlamak. Atıkların daha iyi ayrıştırılmasını (ör. organik atıklar, kağıt, metal ve plastikler) içeren entegre bir atık yönetim sisteminin
kurulması gerekmektedir. Atık yönetiminde
daha sistemli ve sürdürülebilir yaklaşımlara ve
plastik atıkların yönetimi ve geri dönüşümünde
daha iyi sonuçların elde edilmesine izin veren
altyapılara yatırım yapılmalıdır.
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l Plastik atık ihracatçıları için geri
dönüşüm kriterlerinin tanımlandığı uluslararası
plastik atık ticareti mevzuatının oluşturulması.
Piyasaya sürülen bütün plastik ürünler için üretici sorumluluğu programları belirlenmeli ve ilgili
yerlerde depozito uygulamaları getirilmelidir.
l Halihazırda yüzde 30 olan plastik
atık geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranının
2030’a kadar yüzde 100’e çıkarılması. 2025’e
kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına
ilişkin ulusal hedefler belirlenmelidir: Metaller
için yüzde 90, kağıt için yüzde 80,  plastikler
için gelişmiş ülkelerde yüzde 70,  gelişmekte
olan ülkelerde yüzde 50. Üretici sorumluluğu
sisteminin getirildiği durumlar ve depozito
fonları için ayrı toplama hedefleri belirlenmelidir. * 2025’e kadar tek kullanımlık plastik
poşetlerin ve ürünlere eklenen mikroplastiklerin
yasaklanması. Bütün ülkeler 2025’e kadar
plastik atıkların azaltılması amacıyla, alternatif
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İki nesil sonra dijital
Borsa finans yazıları ile Türk dergiciliğinin
23 yılına ve pek çok ekonomik krize
şahitlik eden Ekonomist Dergisi Haber
Müdürü Talip Yılmaz, dergilerin artık
bayi satışlarından öte, kendilerine yeni
satış kanalları yarattığına vurgu yapıyor.
“Nesil değiştikçe dergilerin bayi satışları
daha da gerileyecek. Onun yerini dijital
basım alacak” diyen Yılmaz’ın, sektöre
dair öngörüsü ise şöyle: “Bunun hemen
olacağını söylemiyorum ama belki bir
nesil, iki nesil sonra olacak. Dergiler, bu
yeni nesle uygun içerik hazırlayıp, dijital
satış kanalları üzerinden hareket etmek
zorundalar…”
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UMUT EFE
Kendi deyimi ile bir ‘köy çocuğu’
olarak çalışma hayatında ekonominin
çekirdeğinden yetişen Talip Yılmaz, 23
yıllık ekonomi gazeteciliği kariyerinin
de ilk adımlarını toprakta attı. Okuma
ve araştırma merakı ile aldığı gazetecilik eğitiminin ardından, ekonomi basınının her kademesinde çalışan Yılmaz, 30
yıllık ekonomi dergiciliğinin 23 yılına
şahitlik ettiğini söylüyor… Krizlerle
birlikte büyük yükseliş yakalayan ve
uzman görüşlerinin ağırlıkta olduğu
dergiler için zorlu bir dönem yaşandığını kaydeden Yılmaz, gelinen noktayı
şöyle özetliyor: “Piyasalar ile ilgili
internet siteleri, gazetelerin ekonomiye

ve para ve sermaye piyasalarına daha
fazla yer ayırması ve Bloomberg gibi
ekonomi kanalları ile birlikte ekonomi
özellikle de borsa dergileri için deniz
bitti. Ekonomist gibi sadece piyasaya
değil, ekonominin her kesimine hitap
eden dergiler ayakta kalmayı başardı.”
Talip Yılmaz’la kariyerini, sektörü ve
ekonomi gazeteciliğini konuştuk.
Öncelikle, kendinizi, çocukluk ve eğitim hayatınızı kısaca
anlatır mısınız?
1974 yılında Düzce’nin dağ
köylerinden içinde Samandere Şelaleleri
tabiat anıtını da barındıran Samandere köyünde doğdum. Giresun’dan
Düzce’ye Birinci Dünya Savaşı sırasında
göç etmiş Çepni kökenli bir ailenin ikinci

çocuğuyum. İlk orta ve lise eğitimini, babamın bu şehirde kamu
kuruluşunda çalışmasıyla birlikte Adapazarı’nda tamamladım.
Meslek lisesinde motor bölümünde okudum. İlk ve ortaokulda
ailemin tarım ve hayvancılık faaliyetleri nedeniyle her köy çocuğu gibi çalışma hayatının, ekonominin içindeydim. Ancak gerçek
anlamda çalışma hayatına 1989 yılının sonbaharında, henüz
15 yaşındayken başladım. İki yıl, meslek lisesinin staj programı
kapsamında haftanın üç günü, kamu iktisadi teşekkülü (KİT)
olan Köy Hizmetleri’nde çalıştım. Sonrasında yakın aile çevremde üniversiteli çok fazla insan olduğundan, üniversite okumaya
karar verdim. Zaten dilbilgisi, edebiyat, tarih gibi konulara ilgim
vardı. Yoğun bir çalışma temposu sonrasında meslek lisesinden
çıkıp Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne girdim. 23 yıldır
da gazetecilik yapıyorum. 16 yıldır evliyim, iki çocuk babasıyım.

BAŞKA İŞ DÜŞÜNMEDİM

EN BÜYÜK TUTKUM
FENERBAHÇE
İş dışındaki zamanınızı nasıl geçirirsiniz? Hobileriniz
neler?
İş dışında ağırlıklı olarak ailemle zaman geçiririm. Seyahat
etmeyi, yeni yerler görmeyi çok seviyoruz. Fırsat buldukça geziyoruz. Ailemin bağı bahçesi var. Bağ bahçe ile ilgileniyorum. Tabii en
büyük tutkumuz da Fenerbahçe. Her fırsatta maçlara gidiyorum.
Son yıllarda biraz küskünlük vardı, ancak Ali Koç’un başkanlığı ile
birlikte tekrar tribünlere döneceğiz.
Kitap yazma ya da bu tarzda bir projeniz var mı?
Kitap gibi bir projem yok. Kolay bir iş değil, ciddi bir ön
hazırlık istiyor. Yazan arkadaşlarıma gıpta ile bakıyorum. En son
Hürriyet’ten arkadaşım Ceyhun Kuburlu Deli misin sen? kitabını
yazdı. Ceyhun’dan kitabın devamını da bekliyoruz. Çünkü Türkiye’de başarılı olmuş çok isim var. Bu isimler, yeni girişimcilere çok
ciddi ilham veriyor.
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Gazeteci olmaya nasıl karar verdiniz? Bugüne
kadar çalıştığınız yayın organlarını ve aldığınız görevleri anlatır mısınız?
Bu sanırım okumayı, araştırmayı çok sevmemle alakalı.
Bir de etkileşimle… Ortaokul ve lise yıllarında aynı mahallede
oturduğumuz Adapazarı yerel basında çalışan bir abimiz vardı.
Meslek lisesinde okumama ve motor atölyelerinde çalışmama
rağmen içimde gazetecilik hep oldu. Sonuçta da bu mesleğe
adım attım ve 23 yıldır da sektörün içindeyim. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, ekonomi basınına çok isim kazandırmış bir okuldur. Daha okuldayken arkadaşlarımız ekonomi
basınında görev alırlar. Böyle bir süreçte 1995 yılında Dünya
Gazetesi’nde staj yapan bugün ise Amerika Birleşik Devletleri’nde Turk Of America dergisini çıkaran arkadaşım Cemil Özyurt
ve yine Türkiye ekonomi basınının turizm ve bilişim yazarlığı
konusunda önemli isimlerinden Kerem Köfteoğlu’nun aracılığı
ile Sabah Grubu’na bağlı Para Dergisisi’nde stajyer olarak
meslek hayatına atıldım. Gülçin Uysal Tahiroğlu, Güler Akdağ
gibi isimlerle çalıştım.
1996 yılında İntermadya Grubu’na transfer oldum. Para
Tüyo, Intermedya Ekonomi, Borsamatik Borsa Analiz dergilerinde muhabirlik, editörlük yaptım. Esen Salihoğlu, Rauf Baysal,
Abdullah Çetin, Oğuz Karamuk gibi isimlerle çalıştım. 1997
yılında Ekonomist dergisine transfer oldum. 2000 senesinde askerlik nedeniyle ayrıldım. 2002 senesinde Ekonomist dergisine
tekrar döndüm. Bu tarihten bu yana da Ekonomist dergisinde,
muhabirlik, editörlük, haber müdürlüğü görevlerinde bulundum.
2006 yılından itibaren ayrıca kardeş yayın olan Capital Dergi-

İSMMMO YAŞAM l 23

GÜNDEMİN SESİ

DİJİTAL NESİLLERE DİJİTAL DERGİ
Türkiye’de dergiciliğin eski günlerine dönmesi için neler yapılmalı sizce?
Dergiciliğin eski günlerine dönmesi,
eski tirajlarını yakalaması çok zor. Dergiler
günümüzde bayi satışlarından öte, kendilerine yeni satış kanalları yaratıyor. Abonelik,
dijital abonelik ve telekom şirketlerinin
e-dergi satış faaliyetleri bunun temelini
oluşturuyor. Nesil değiştikçe dergilerin bayi
satışları daha da gerileyecek. Onun yerini
dijital basım alacak. Bunun hemen olacağını
söylemiyorum, ama belki bir nesil, iki nesil
sonra olacak. Dergiler, bu yeni nesle uygun
içerik hazırlayıp, dijital satış kanalları üzerinden hareket etmek zorundalar. Buna yatırım

24 l İSMMMO YAŞAM

yapmayan dergiler veya içeriğini zamana
göre değiştiremeyen dergiler, gelir sıkıntısına
da girerek kapanacak.
İnternet haberciliğiyle yazılı
basının haberciliğini nasıl karşılaştırırsınız?
Yazılı veya görsel basın artık internet
tarafında da yer alıyor ve almak zorunda da.
Okuyucu, hala gazeteyi dergiyi eline almak,
dokunmak istiyor ama bunun yıldan yıla
oranı da azalıyor. Bence basılı veya internet
karşılaştırması yapmak doğru değil. Önemli
olan doğru haber. Sadece burada da gazeteci
istihdam edilmeli. İnternet sayfalarına özel
içerik hazırlanmalı.

si’nde Para Yatırım başlıklı köşeyi yazıyorum.
Derginin finans söyleşilerini hazırlıyorum. Bu
süreçte Faruk Türkoğlu, Ömer Türkdönmez,
Oğuz Demir, Talat Yeşiloğlu ve Rauf Ateş gibi
ekonomi basınının önemli isimleriyle birlikte
çalıştım. Ekonomi Gazetecileri Derneği Üyesi’yim. Bu sektörde sigortasız, telifle çalıştığım
dönemler de oldu. Ancak başka bir iş yapmayı
hiç düşünmedim.
Türkiye’de ekonomi dergiciliğinin
gelişimiyle ilgili görüşleriniz neler?
Türkiye’de basında ekonomi sayfaları,
gerçek anlamda 1980’li yıllarda Necati Doğru’nun yönetimindeki ekibin Günaydın Gazetesi’nde dört sayfa ekonomi içeriği hazırlaması
ile başlamış. Ekonomi dergiciliği ise 1988
yılında Ekonomik Panorama ile başlamış. Yani
Türk basınında 30 yıldır ekonomi dergiciliği
yapılıyor ve bunun ilk 7 yılı hariç 23 yılına
şahitlik ettim. Bu dönemde pek çok ekonomik
kriz gördüm, haberlerini yaptım, işsiz de
kaldım. 5 Nisan 1994 krizi, 1997 Uzakdoğu
ve ardından Rusya krizi, 1999 depremi, 2000
ve ardından Şubat 2011 krizi, 2008 dünya
ekonomik krizi ve son iki yıldır, tam adını koyamasak da yaşadığımız ekonomik sıkıntılar.
Bu süreçte ekonomi dergiciliğinin en azından
tiraj olarak zirve yaptığı yıllar 1990’arın
sonuna 2000’lerin başına denk geliyor. Bu
da hisse senedi piyasasındaki hareketlilik ile
ilgiliydi. O zaman İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası olan şimdi ise Borsa İstanbul olarak
ifade etiğimiz borsada yatırımcı sayısı 2
milyonu geçmişti. Okuyucuya veri akışında
dergiler önemli bir misyon üstlenmişti. Şirket
mali tabloları, analist yorumları, bu gün bile
üzerinde tartıştığımız ‘Kükreyen boğa’ gibi
borsa ile ilgili kulis sayfaları, okuyucunun
büyük ilgisini çekiyordu. Tiraj rekorları,
özellikle 2001 krizi ve batak şirketler sonucu
yatırımcıların hisselerinin pul olmasıyla geride
kalmaya başladı. Ardından da piyasalar ile
ilgili internet siteleri, gazetelerin ekonomiye
ve para ve sermaye piyasalarına daha fazla

yer ayırması ve CNBC-e ve Bloomberg gibi ekonomi kanalları
ile birlikte ekonomi özellikle de borsa dergileri için deniz bitti.
Ekonomist gibi sadece piyasaya değil, ekonominin her kesimine
hitap eden dergiler ayakta kalmayı başardı.

SOSYAL MEDYA RAKİP OLAMAZ

EKONOMİ DARBOĞAZDA
Türkiye ekonomisine gelecek olursak, son dönem ekonomi politikalarını nasıl yorumlarsınız?
Türkiye ekonomisi, çok fazla ifade edilmek istenmese de adı
konulmamış bir darboğazın içinde. Kimi kesimler buna kriz kapıda
yorumunu da yapıyor. Biraz rakamlarla ifade edelim. Dış ticaret açığı
79 milyar dolar. Merkez Bankası’nın net döviz rezervi 31 milyar dolar.
Kamunun borcu düşük ama özel sektör borçları dikkate alındığında dış
borç rakamı 466 milyar dolar. Enflasyon yüzde 15,39 ve üretici enflasyonunun baskısıyla oran yüzde 20’lere gitme eğiliminde. Gösterge faiz
yüzde 20’nin üzerinde. Yatırım için bankadan kredi çekmek isteseniz en
azından yüzde 25 faiz ödeyeceksiniz. Yüzde kaç kâr edeceksiniz de bu
krediyi ödeyeceksiniz.  İç karartmak istemiyorum ama tablo hiç iyi değil.
Yeni ekonomi yönetiminin enflasyon ile mücadelede, faizleri düşürmede
çok ciddi adımlar atması, kurdaki volatiliteyi engellemesi gerekiyor. Son
dönemde yeni orta vadeli plan üzerine bir beklenti yaratılıyor. Umarız,
bu ekonomiye merhem olur. Ancak her şekilde bu kur ve faiz artışlarının
bir bedeli var. Biz de ülke olarak bu bedeli ödeyeceğiz.
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Giderek hakim bir role bürünen internet ve sosyal
medya haberciliğiyle, dergicilik arasındaki yarışa dair
neler söylersiniz?
Sosyal medyayı habercilik ile eşleştirmeyi doğru bulmuyorum. Burası hızlı tüketimin olduğu ve doğruluğuna emin olamayacağınız bilgilerle dolu. İnternet haberciliği konusuna gelince
burası bambaşka bir dünya. Bazı haber siteleri var. Bu sitelerde
kaç gazeteci çalışıyor? Özgün içerikleri var mı? Yoksa basından
kopyalama yolu ile mi sitelerini dolduruyorlar? Araştırma haberi
bazen bir ayda hazırlanıyor. Bu siteler, emeği hiçe sayıp, haberi
paylaşıyor. Bunu yapan arkadaşlara soruyorum, bu emek hırsızlığı değil mi? Bir de bunlarla mücadele ediyoruz.
Sonuçta biz haber satıyoruz, analiz satıyoruz, bilgi
satıyoruz. Okuyucunun sosyal medyada internet sitelerinde
bulamayacağı verileri, bilgileri topluyoruz. Onlara işlerinde,
yatırımlarında yeni ufuklar açabilecek içerikler sunuyoruz. Bunun
yanında Ekonomist-Capital dergileri, Uludağ Ekonomi Zirvesi,
CEO Club gibi çok önemli iş organizasyonlarına imza atıyor. Bunu
sayfalarına taşıyor. En Zengin-100,  Franchise 100, Anadolu-500,
Kadın Girişimci Yarışması gibi araştırmalar, büyük emeklerle
hazırlanıyor. Bu işleri internet siteleri, sosyal medya yapamaz.
Bu nedenle habercilik, araştırma konusunda bu mecraları rakip
olarak görmüyoruz.
Yeni dönemde Ekonomist olarak hedefleriniz
nedir?
Dünya hızlı bir değişim içinde. Ekonomist dergisi olarak
bu değişimi yakından izliyor ve öncü göstergeleri okuyucularımız
ile paylaşmaya çalışıyoruz. Bundan önceki sanayi devrimlerini
Türkiye olarak kaçırdık Ancak sanayi 4.0, yapay zeka ile ilgili
dönemi kaçırmamalıyız. Yoksa önümüzdeki en az iki nesil
daha Türkiye’yi en büyük 10 ekonomi arasında göremeyecek.
Bunun için genç girişimcilere, onların yaptıkları işlere daha çok
yer veriyoruz. Dünyaya mal hizmet satmanın yollarının sadece
ihracatla olmadığını, e-ihracat yapmaları gerektiğini anlatıyoruz.
Konunun uzmanları ile bu işi başaranlarla sayfalarımız aracılığı
ile okuyucuyu buluşturuyoruz. İş dünyasını etkinliklerde bir araya
getirerek gelecek vizyonları hakkında bilgi alıp, okuyucularımıza,
etkinliklerimize katılanlara aktarıyoruz.
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Haydi Türkiye’yi keşfe çıkalım
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Deniz-kum-güneş üçgeninden
çıkıp yeni yerler keşfetmek,
Tatil denilince ilk akla gelen deyeni tatlar denemek günümüzün niz-kum-güneş üçgeni oluyor. Kimi içinse sadece
trendlerinden biri. Yazın denizin
şezlongda uzanıp içeceğini yudumlamak…
tadını çıkaranlar sonbaharda hatta Oysa günümüzde Evliya Çelebi gibi yeni yerler
keşfedip yeni deneyimler yaşamak, yeni lezzetkış mevsiminde bile kendilerine
ler tatmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor.
tatil fırsatı yaratıp Türkiye’yi 	
Kimi günübirlik turlarla yakın coğrafyalara hatta komşu ülkelere gidiyor, kimi de tek uçuşluk
keşfe çıkıp alternatif turizm
mesafedeki kentlere gidip gastronomi turizmini
çeşitlerini de deneyebilir. Farklı
deneyimleyip Türk mutfağının birbirinden
deneyimler yaşamak isteyenler
lezzetli yemeklerini tadabiliyor. Özellikle son
yıllarda Hatay ve Gaziantep gastronomi turiziçin yayla turizminden kültür
minde dünya çapında bir ün yapmış durumda.
turizmine kadar Türkiye’de
Önümüzdeki dönemde Karadeniz kentlerinin
keşfedilmeyi bekleyen turizm
de gastronomi turizminde atak yapmak üzere
çalışmalar yürüttükleri belirtiliyor.
rotalarını araştırdık...
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Eskişehir başta olmak üzere birçok kent
de trenle günübirlik yapılan seyahatlerle deneyimlenebiliyor. Ankara-Kars arasında işleyen
Doğu Ekspresi’nin yoğun ilgi görmesi ve biletlerinin aylar öncesinde tükenmesi de insanımızın
ülkenin merak edilen bölgelerine gösterdiği
bir ilginin kanıtı olmuştu. Türkiye, tarihi ve
doğal güzellikleri ile Akdeniz’in en güzel turizm
ülkelerinden biri. Sadece İstanbul’da bile hemen
her ilçe kendi içinde bir turizm destinasyonu
olma özelliğine sahip. Dergimizin her sayısında
Gezi İstanbul sayfamızda İstanbul’un ilçelerinin
gezilip görülesi yerlerini, tarihi mekanlarını
ele alıp siz değerli okurlarımıza rehber olmaya
çalışıyoruz. Dosyamızda ise Türkiye’nin kıyı
turizmi dışında gezilip görülebilecek alternatif
turizm rotalarını araştırdık….
Suriye’deki savaş, terör olayları ve Rusya

tercih etmek yerine, kültür turlarına
farklı konseptli turlara ilgi gösteremeye başladı. Butik oteller balayı
tercihlerinde üst sıralarda yer alırken,
Kapadokya’daki kaya otellerle
Alaçatı bu kapsamda öne çıkıyor.

BUTİK TURLAR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde
keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve
doğal güzellikleri görmeye kendiniz
gidebileceğiniz gibi organize tur
şirketlerinin düzenlediği turlara
ya da daha küçük kapsamlı butik
turlara da katılabilirsiniz. Geçmişte
kültür turları daha çok Japon, Koreli
ya da Avrupalı turistler tarafından
tercih edilirken günümüzde yerli
turistlere yönelik tur sayısında da
artış gözleniyor. Bu turlar hem ekonomik olması hem de gidilecek yerin
turistik mekanlarını ziyarete içerdiği
için tercih ediliyor.  
Kapadokya, Likya, Karadeniz
HER BÖLGE ÖZEL
turlarının kültür turları arasında öne
Kerem Gökçe
Turizmde en önemli
çıktığını belirten Jolly Tur Kültür Turkonulardan biri de güvenlik soları Müdürü Kerem Gökçe, özellikle
runu oluyor. Terör olaylarının ortadan kalkması
yöreye özgü çeşitli aktivitelerin düzenlendiği
Ege’den Doğu Anadolu’ya tüm Türkiye’deki tabutik Gaziantep ve Mardin turlarına da ilginin
rihi ve doğal güzelliklerin keşfi anlamını taşıyor. arttığını söylüyor.
Terör olayların tüm dünyaya yayılmasının özelTürkiye’de henüz çok yeni bir tür olan
likle yurtdışında Türkiye’ye yönelik korkuların
“Gurme Turu”na da ilginin arttığına dikkat
da ortadan kalkmasını sağladığına işaret eden
çeken Gökçe, Güneydoğu bölgesinde turların
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği
özellikle Mardin, Antep ve yemek pişirmekle
(ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Trekking, yayla,
geçtiğini, tur boyunca her gün profesyonel aşçıkültür, gastronomi gibi çeşitlemelerle turizmimizi lar tarafından yemek dersi verildiğini, tatilcilerin
geliştirebiliriz. Hem iç pazara hem de dış pazara baklava açıp kebap yaptığını anlatıyor. Gökçe,
yeni ürünler sunmalıyız. Bunun için de ikinci bir tatilcilerin kendi pişirdikleri yemekleri bazen
turizm hamlesi, yeni bir dönüşüm olması lazım” sattıklarını bazen de kendileri yemeyi tercih
diyor.
ettiklerini söylüyor. Gökçe, yayla turizminin de
Ülkemizde son dönemde kültür turlaivme kazanmasıyla Karadeniz’de 2000 metrenin
rıyla, farklı konseptli butik turlara yönelim söz
üzerindeki yaylalara çıkarak şehir stresinden
konusu. Hatta balayı trendleri bile değişmiş
uzaklaşmak isteyenlerin sayısının arttığını da
durumda, çiftler artık balayı için yalnızca denizi belirtiyor.
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ile yaşanan uçak krizi gibi nedenlerle turizmde son iki yılı kötü geçirmişti. Kriz ortamıyla
turizmde sert düşüşler yaşanmış 2014 yılında
41.4 milyon turist ile 34.3 milyar dolar turizm
geliri elde eden Türkiye, 2016 yılı rakamları
31.3 milyon turist ile 22.1 milyar dolar turizm
geliri elde edebilmişti. 2017’de 38.6 milyon
turist ile 26.2 milyar dolar turizm geliri elde
eden ülkemizde bu yıl turizmciler, 38-40 milyon
turist ile 32-34 milyar dolar arası gelir bekliyor.
Turizmde toparlanmanın yaşandığı bu yıl turizm
çeşitliliğini artırmaya yönelik adımlar da atılıyor.
Türkiye’de ve dünyada insanların turizmde yeni deneyimler yaşamak istediklerine dikkat
çeken Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin sahip
olduğu tarihi, kültürel, doğal ve turistik zenginlikleri stratejik bir plan çerçevesinde pazarlayabilecek yaklaşımlar üzerinde yoğunlaştıklarını
söylüyor. TÜRSAB’ın girişimleriyle Turizm İstişare
Kurulu’nun (TİK) oluştuğuna dikkat çeken Bağ-

lıkaya, “TİK’te yer alan turizm
sektörünün ilgili paydaşlarıyla
sektörü en ileri seviyeye
Firuz Bağlıkaya
ulaştırmak için değerlendirmeler yapıp kararlar alıyoruz.
Kültür, golf, sağlık, spor, mice
turizmi gibi alanlarda sorunları
çözerek gelişimi sağlayacak
yasal altyapının oluşturulmasını sağlayacağız. Pazarlama
faaliyetlerini yoğunlaştırarak
ülkemizin turizmden elde
ettiği döviz girdisini arttıracak
adımlar atacağız” diyor.
Mehmet İşler
Turizmde bu yıl önemli
bir hareketlilik yaşandığını
belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)  Başkanı
Osman Ayık da,  son yıllarda
kültür turizminde gastronomi
turizmine kadar iç turizmde
de gözle görülür bir hareketli
olduğunu söylüyor.
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Gölyazı

l GÖLYAZI: Gölyazı, Bursa’nın
Nilüfer ilçesine bağlı olan Ulubat Gölü’nün
kıyısında şirin bir balıkçı köyü. Eşine az
rastlanır bir güzellikte olmasına rağmen
Gölyazı, pek fazla keşfedilmemiş, Bursa’da
yaşayanların bir kısmı eşsiz güzellikteki bu
köyün Bursa’da olduğunu bilmiyor. Gölyazı,
eskiden adı Apolynt olan eski bir Rum köyü
aslında. Köyde gezinirken koruma altına
alınan tarihi Rum evlerine rastlayabilirsiniz.
Köprü ile bağlanmış iki ada görünüme sahip
olan köyü aracınızla 5 dakikada turlayabilirsiniz. Bir çay bahçesinin ortasında yere paralel
yatmış dev bir çınar ağacı olan Ağlayan Çınar’ı
mutlaka görmelisiniz.
l YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI:
Bolu’nun tabiat harikası mekanı Yedigöller
bölgesi sonbaharda en güzel dönemini yaşıyor.
Kızılağaç, meşe, kayın, ıhlamur, karaçam gibi
ağaçlarını bulunduğu doğa harikasında yeşilden sarıya, kırmızıya göz alıcı renk cümbüşü
ile görenleri büyülüyor. Göl çevresindeki doğayı izleyip bol bol fotoğraf çekmenin yanı sıra
serin ve ferah havanın tadını çıkarabilirsiniz.
l AYDER VE POKUT YAYLALARI:
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin 19 km güneydoğusunda yer alan 1350 metre rakımda ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı bir yayla olan
Ayder, 1300’lü yıllarda Halalılar tarafından
kurulmuş. Bir diğer doğa harikası olan Pokut
Yaylası’na ise, Çamlıhemşin’den 1,5-2 saatte
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ulaşılabiliyor. Yılın her mevsiminde serin olan
bu yaylara giderken üzerinize üşümemek için
bir şeyler almalısınız.
l İĞNEADA: Yağmur ormanlarına
çok benzeyen iklimiyle Türkiye’nin en değerli
hazinelerinden biri longoz (subasar) ormanları
mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.
İstanbul’dan 3,5 saatte varılabilen Kırklareli’ndeki bu güzellik görenleri büyülüyor. ATV

Ayder

turları ve doğa yürüyüşleri yapıp Karadeniz
sahilinde yürüyebilir balık yiyip keyif yapabilirsiniz. Tehlike altındaki bu güzelliği henüz
bozulmadan mutlaka görmelisiniz.
l KÜRE DAĞLARI: Türkiye’nin
doğal cennetlerinden biri olarak öne çıkan
Kastamonu Küre Dağları, yükseklikleri 1.5002.000 metre arasında değişen bol ağaçlı dağ
sırası olurken, etkileyici bir bitki ve hayvan
çeşitliliğine sahip. Orman içi aktiviteleri, ata
binmek, ATV turları keyifli vakit geçirebileceğiniz etkinliklerden sadece birkaçı. Kış
mevsiminde Milli Park içinde yer alan kayak
pistlerinde kayak yapmak da mümkün.
l KUZUYAYLA TABİAT PARKI: İstanbul’un yakın komşusu Kocaeli’nde yer alan
Kuzuyayla Tabiat Parkı, tabiat içinde keyifli
saatler vaat eden bir cennet. Büyükşehirlerdeki bunaltıcı havanın tam tersi olarak orada
hava biraz serin olabilir hatta yağmur da
yağabilir. Yağmurluğunuzu alıp uygun ayakkabıları da seçince keyifli bir doğa yürüyüşü

sizi bekliyor. Parka girişte küçük araç için 14
TL ödeniyor. Konaklamak isteyenler ise, çadır
için de 17 TL ödeyip parkta kalabiliyor.
l TARAKLI: Sakarya’nın görülmesi
gereken kasabalarından biri olan Taraklı, tarihi yapıları muhafaza edebilen, 100-300 yıllık
konakların dimdik ayakta durduğu harika bir
yer. Oteller, pansiyonlar, evler Osmanlı mimarisini hala yaşatıyor. Arnavut kaldırımlı dar
sokakları fotoğraf çekmek ve
tarihi keşfetmenizi bekliyor.
l KAPADOKYA:
Türkiye’nin en özel coğrafyalarından biri olan Kapadokya,
eşi benzeri olmayan Peribacaları, balon turları, Kızılçukur
Vadisi’nde doğa yürüyüşleri
ile alternatif turizm çeşitlerini
Taraklı

sunuyor. Yaz mevsiminde çöl ikliminin egemen
olduğu bölge, ilkbahar ve sonbaharda bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Avrupalı, Çinli
ve Japon turistlerin yoğun olarak tercih ettiği
bölgeyi mutlaka görmelisiniz.
l KUYUCAK: Mor çiçeklerle bezeli,
uçsuz bucaksız lavanta tarlalarını düşleyince
akıllara Fransa’nın güneyindeki Provence
bölgesi geliyor. Mor rengin hakimiyetindeki
lavanta tarlalarının fotoğraflarını görünce
insan orada olmak istiyor. Türkiye’de de
lavantaların mis gibi kokusunun solunup birbi-

rinden güzel fotoğrafların çekilebileceği bir yer
var. Torosların eteğinde, Isparta’nın yaklaşık
50 km uzağına kurulu ve yalnızca 250 kişinin
yaşadığı Kuyucak Köyü, Türkiye’deki lavanta
üretiminin yüzde 90’ını gerçekleştiriyor.
l BOZCAADA: Doğal güzellikleri ve
üzüm bağları ile öne çıkan Bozcaada,  günbatımının, ılık rüzgârların ve rüzgâr güllerinin de
adası. İster piknik yapın, ister güzel butik bir
restoranda ada şarabı tadın. Ulaşım ÇanakKuyucak

Gaziantep

öncü kenti olmuştu. Gaziantep mutfağında
yaklaşık 500 çeşit yöresel yemek ve tatlı bulunuyor. Gastronomi turları ile bu kente gidip
kentin tarihi dokusunu görüp dillere destan
lezzetlerinden tatmak için zaman kaybetmemeniz öneriliyor.
l HATAY: Dünyadaki 23 medeniyetin
13’ü Hatay’da yaşamış. Sahip olduğu kültürel
değerler yanında 600’ün üzerinde yemek
ve tatlı çeşidi ile zengin ve özgün mutfağı da
olan Hatay, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve

Kültür Kurumu (UNESCO)  tarafından 2017
yılının sonunda  ‘Dünyanın 26. Gastronomi
Şehri’ olarak ilan edildi. UNESCO tarafından
gastronomi alanında ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na
dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin
yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağının,
dünyaya tanıtılarak markalaşması hedefleniyor. Son yıllarda gastronomi turizmi ile
öne çıkan kentin tarihi ve doğal güzelliklerini
görüp eşsiz yemeklerinden tadabilirsiniz.
Hatay

l ESKİŞEHİR: Türkiye’nin marka kentleri arasında gösterilen Eskişehir,
gezilecek yerler bakımından
son yılların en popüler şehirlerinden biri. Tarihi Odunpazarı semti, Porsuk Çayı,
Sazova Parkı, Balmumu
Müzesi, Kurşunlu Külliyesi
ve Atlıhan ise Eskişehir’de
gezilecek yerler listesinin
ilk sıralarında yer alıyor. Bursa, Ankara ve
İstanbul gibi önemli şehirlerin yakınında yer
alan Eskişehir, özellikle hafta sonları birkaç
günlüğüne kaçamak yapılabilecek güzel bir
Anadolu kenti olarak öne çıkıyor. Ankara ve
İstanbul‘dan gerçekleştirilen hızlı tren seferleri
de Eskişehir gezisini son derece popüler kılıyor.
Trenle Ankara’dan 1.5 saatte, İstanbul’dan
ise 2.5 saatte Eskişehir’in merkezindeki gara
ulaşmak mümkün. Eskişehir geziniz sırasında
Çibörek’ten de tatmanız öneriliyor.  
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kale’nin Geyikli kasabasından feribotla
sağlanan adada mevsimine göre balık
tatmanız da öneriliyor.
l SAGALASSOS: Burdur’da
yer alan Sagalassos, tarihi MÖ 300’den
MS 13. yüzyıla kadar uzayan bir antik
kent. Seramik yapımında döneminin en
önemli noktalarından biriymiş. 1400-1600
metre yükseklikte yamaçlara kurulu şehrin
mimari kalıntıları hayret edilecek kadar
güzel. Türkiye’de gezilip görülmesi gereken
yerler arasında gösterilen Sagalassos’u ziyaret
etmeniz öneriliyor.
l BORÇKA: Bir tabiat harikası olan
Artvin’in öne çıkan yerlerinden biri olan
Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Karadeniz’in
gezilip görülmesi gereken yerlerinin başında
yerini alıyor. 19. yüzyılın başlarında Doğu
Karadeniz’in bir dağının tepesinde gerçekleşen
heyelanın Aralık Deresi’ni tıkamasıyla 1480
metre yükseklikte Karagöl oluşmuş. Borçka
Karagöl Tabiat Parkı’nda çadırınızı kurmak

20 TL, çadır kiralamak ise 50 TL. Bunun yanı
sıra 5-10 km mesafedeki pansiyonlarda da
konaklayabilirsiniz.
l LİKYA YOLU: Fethiye’nin Kaş
ilçesi, yaz mevsiminde tatilcilerin uğrak yeri
oluyor. Tarihi ve doğal güzellikleri ile öne
çıkan bölge, dünyanın en iyi uzun mesafe
yürüyüş rotalarından biri olarak bilinen 158
km’lik Likya Yolu’na da ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’nin en etkileyici antik kentlerini bir
hat üzerinde toplayan Likya Yolu’nda Apelia,
Patara, Apollonia, Myra, Olimpos onlarca
kentten sadece birkaçı. Bu kentleri gezmek
için hala vaktiniz var.
l GAZİANTEP: Türkiye’nin marka
şehirlerinden biri olan ve zengin mutfağı ile
öne çıkan Gaziantep, gastronomi dalında,
2015 yılının sonunda Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO)  ‘Yaratıcı
Şehirler Ağına’ girmiş, bu alanda Türkiye’nin
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Mesleğe 35 yılını veren meslek mensubu SMM
Mehmet Yalnızcan, 1982 yılından bu yana folklorle
uğraşıyor. Adıyaman’dan Silifke’ye, Üsküp’ten,
Kars’a kadar 18 yöreye ait oyun oynayabilen
Mehmet Yalnızcan, Çin’den, Almanya’ya, Belçika’dan
Yunanistan’a Tayland’dan İspanya’ya kadar farklı
ülkelerde 32 yurtdışı festivaline katıldı...

Folklor ile 32 festivale katıldı
RENKLİ YAŞAM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Mehmet Yalnızcan, 35 yıldan bu yana
aralıksız olarak mesleğine devam ediyor.
Hobileri ile hayatını renklendirmeyi seven,
değerli pullardan oluşan bir pul koleksiyonuna sahip olan Mehmet Yalnızcan’ın
hobileri arasında folklor ve tenis oynamak
da bulunuyor. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi
Bölümü mezunu olan Mehmet Yalnızcan’ın
meslek ile tanışması annesi Sevim Yalnızcan
sayesinde olmuş. İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi’nden 1963 yılında mezun olan
anneleri muhasebe işini hiç icra edemediği
için mesleğine duyduğu özlemle üç erkek
çocuğunu “muhasebeci olacaksınız” diye
yetiştirmiş.
Kardeşleri İlhan ve Can Kadir’in
de kendisi gibi İSMMMO’ya kayıtlı SMM
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olduklarını belirten Yalnızcan, “Mesleğe
girişim annemin sayesinde oldu. Üç kardeş
İSMMMO üyesiyiz. Çocuklarım da meslektaşım olsun isterdim ancak kızım Meltem Ecem
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Görsel İletişim
Tasarım okudu şimdi bir reklam şirketinde
çalışıyor. Oğlum Duran Cem ise İstanbul
Aydın Üniversitesi’nde Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları okuyor, ikinci sınıf öğrencisi. O
da benimle meslektaş olacak gibi gözüküyor”
diye konuşuyor.

MESLEĞİNİ SEVİYOR
35 yıldan bu yana aralıksız mesleğini
icra eden Mehmet Yalnızcan, “1994’te kısa
dönem askere gittim ve o dönem dışında
mesleğime hiç ara vermeden devam ettim.
Mesleğimi seviyorum, mesleğim bizi hayal
edemeyeceğimiz yerlere getirdi. Yahya Arıkan
üstat odaya kayıt olduğumuz ilk yıllardaki

toplantıda bu mesleği iyi bir yere getireceğini
söylemişti ve başardı da. Yücel Akdemir üstat
da yılların tecrübesi ile devraldığı bayrağı
başarılı bir şekilde taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda ilçe temsilcimiz Ali Çelik ile bizi ziyarete
geldi büromdaki genç meslektaşlarla uzun
süre sohbet edip sorunlarını dinledi, onları
kendilerini geliştirmeleri ve mesleğe katkı
yapmaları konusunda bilgilendirdi. Sahada
bilfiil çalışmalar yürütüyor” diye konuşuyor.  
“3568 sayılı meslek kanunu ile mesleğin daha saygın bir hale geldiğine inanıyorum” diyen Mehmet Yalnızcan , meslekteki
değişimi şöyle özetliyor:
“Eskiden elde yapılan işlemlerin tamamı elektronik ortama taşındı. İlk şeritli hesap
makinesi çıktığında işimiz çok kolaylaştı
diye sevinirken şimdi otomatik kaydedilmiş
verilere defterler, e-faturalar işimizi kolaylaştırırken, meslek danışmanlığa doğru yürüdü.

Artık sadece evrak kaydeden muhasip değiliz.
Mükellefler artık işletmenin verimliliğine katkı
istiyor.”

HOBİLERİYLE MUTLU
Mehmet Yalnızcan hobileriyle mutlu
olan bir meslek mensubu. Orta okul yıllarında
pul biriktirmeye başlayan Yalnızcan’ın 4 binin
üzerinde pulu bulunuyor. Pullarını ara sıra
havalandırdığını belirten Yalnızcan, “Bir ara
bir profesyonele götürüp onlara değer tespiti
yaptırmayı düşünüyorum. Ancak son 20 yıldan
bu yana koleksiyonuma yeni bir parça ekleyemedim” diyor.
Yalnızcan’ın istikrarla sürdürdüğü bir diğer
hobisi de folklor. 1982 yılından bu yana folklor
ile uğraşan Mehmet Yalnızcan, Adıyaman, Bingöl,
Silifke, Üsküp, Kars, Urfa, Akçaabat, İzmir,
Aydın’ın da aralarında yer aldığı 18 yöreye ait
oyunların tamamını oynayabiliyor. Bir dönem
yöneticiliğini de yaptığı Bakırköy Ezgi Folklor
Araştırma Derneği’nin (BEFAD) folklor eğitmenlerinden biri olan Yalnızcan, öğrencilerine kılıç
kalkan oyununu öğretiyor.
Kılıç kalkan oyununu erkeksi bulduğu için
bu oyunun eğitmeni olduğunu belirten Mehmet
Yalnızcan, “Bu oyunu ve kostümünü her yaşta
rahatça giyebiliyor ve  oynayabiliyorsunuz. Diğer
oyunlardan bazıları yaş ilerledikçe oynanamayabiliyor. Kılıç Kalkan’da daha ağır hareket edildiği
için daha kolay” diyor.

FESTİVALLERE KATILIYOR

ARKADAŞLAR EDİNDİ
Halihazırda görüştüğü aile dostlarının büyük kısmını folklor grubundan edindiklerine dikkat çeken Yalnızcan, folklor sayesinde dünyanın
çeşitli ülkelerinden çok sayıda arkadaş edinme
şansının olduğunu vurguluyor. Yalnızcan,  şunları
söylüyor: “Eşimle nişanlıyken gittiğimiz festivallerde tanışıp aile dostu olduğumuz Hollanda,
Belçika, Almanya gibi ülkelerden bir sürü yabancı
aile dostlarımız var. Bunların arasında Türkler de
var. Çocuklarının düğünlerine gidiyoruz. Zaman
zaman biz onlara gidiyoruz zaman zaman da
onlar Türkiye’ye geliyorlar ve böylece yurtdışında
edindiğimiz dostlarla görüşme fırsatımız oluyor.”
Mehmet Yalnızcan, “1990’da Hollanda’da
gittiğimiz bir festival de Onderdendam adlı köyde
bir Türk kadına denk gelmiştik ve çok şaşırmıştık.
Dünyanın her yerinde festivallerde muhakkak
Türklere rastlamak mümkün” diyor.  
Pazar günleri folklor oynadığını belirten
Mehmet Yalnızcan, şöyle devam ediyor:  “Festival
arifelerinde 4-5 günlük çalışmalarımız oluyor,
hafta içi gece, hafta sonlarında da gündüz
çalışıyoruz. En son arkadaşlarım Endonezya
Festivali’ne katılmak için Bali’ye gittiler. 17
günlük bir festival olduğu için ben işlerimi bırakıp
gidemedim. Katıldığımız festivallerde yemek
ve kalacak yer verilir onun dışındaki müzisyen,
ulaşım gibi her türlü masrafı kendi cebinizden
karşılarsınız.”

TENİS DE
OYNUYOR
17 yıldan bu yana haftada iki gün
tenis oynayan Mehmet Yalnızcan’ın bir diğer
hobisi de tenis. Yeşilyurt Spor Kulübü ve
Ataköy Marina’daki Sports International’da
tenis oynadığını belirten Mehmet Yalnızcan,
tenis hakkındaki düşüncelerini şöyle dile
getiriyor:  “Veteran grubu ile haftada en az
iki gün çoğu zaman da üç gün tenis oynuyorum. Tenis oynamayı çok seviyorum çünkü
tenis oynamak için bir kulübe gitmeniz gerekiyor, bu sporu yapanlar genellikle meslek
ve iş sahibi insanlardan oluşuyor. Tenis beni
dinlendiriyor, zihnimi boşaltıyor. Bir saat ya
da iki saat tenis oynuyorsunuz ama en az
3-4 saat kulüpte vakit geçiriyorsunuz. Bu
da hem sosyalleşme bakımından hem de
psikolojik olarak sizi hem dinlendiriyor hem
de besliyor.”
53 yaşındaki Mehmet Yalnızcan,
İstanbul doğumlu. Anne tarafından Erzincan,
baba tarafından Eskişehirli. Duran Cem,
Meltem Ecem adında iki çocuğu bulunuyor.
Sağlığı el verdiği sürece de işini yapmaya
devam etmeyi planlayan Mehmet Yalnızcan,
“Bu müşteri portföyünü oluşturmak için çok
emek harcadım o nedenle kolayca bırakıp
gidemiyorum” diyor.
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Folklor tutkunu Mehmet Yalnızcan, şimdiye
kadar aralarında Tayland, Çin, Almanya, Belçika,
Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ülkelerin de yer
aldığı ülkedeki 32 yurtdışı festivaline katıldı.
“Tüm Avrupa’da görmediğimiz festival kalmadı.
Geçen yıl İbiza adasında festivale bile gittik”
diyen Yalnızcan, gençlerin folklöre ilgilerinin
az olmasından şikayet ediyor. Gençlerin şimdi
uğraşacak çok farklı işleri olduğu için folklore ilgi
göstermediklerine dikkat çeken Yalnızcan, şunları
söylüyor: “Biz geçmişte yurtdışına gidebilmek

için bu işle uğraşmaya başlamıştık şimdi gençler
rahatça istedikleri ülkelere gidebiliyorlar. Eskiden
bir hafta sonu Avrupa’ya veya yurt dışına gidip
geleceksin dese dalga geçiyorsun derdik ama
şimdi bu çok kolay. Dünya globalleşti. Folklor
ekibimizden 18 yaşında da 62 yaşında da arkadaşım var ama daha çok 45-50 yaş grubu daha
kalabalık. 80 kişilik grubumuzun 55-60 tanesi
50 yaşın üstünde.”
Mehmet Yalnızcan’ın kızı ve oğlu da
folklor oynuyor. Eşi de geçmişte folklor oynarken
günümüzde oynamayı bırakmış. Geçmişte eşiyle
birlikte yurtdışı festivallere de gitmişler.
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‘Oyunculuk rolü oynamak
değil, o olabilmektir’
Sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.
Rüçhan Çalışkur girdiği her role, sesini kattığı her
karaktere güç katan bir oyuncu. En son Avlu dizisinde
karşımıza çıktı. Rol aldığı son sinema filmi Borç ile
sonbaharda bizimle olacak…  O, oyunculuk için “Bence
oyunculuk o rolü oynamak değil, o olabilmektir” diyor.
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BANU BOZDEMİR
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı... Tam adı Zeynep Rüçhan Çalışkur. Tam 39 yıldır seyirci
karşısında. 1947 Trabzon doğumlu. Ankara Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
1979’da Devlet Tiyatroları kadrosuna girdi. Uzun yıllar

tiyatroda oyunculuk yapan Çalışkur, 2003
yılında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almaya başladı.
Aynı zamanda bir seslendirme sanatçısı.
Rol aldığı tiyatrolar arasında Leenane’nin
Güzellik Kraliçesi, Ebedi Barış, Yedi Kadın
bulunuyor. Rol aldığı diziler arasında ise
Avlu, Kalp Atışı, Yeter, Yılanların Öcü,
Acayip Hikayeler, Benim İçin Üzülme var.
Yeşim Ustaoğlu’nun Bulutları Beklerken
filmiyle sinemaya başladı. Rol aldığı
filmlerden birkaçı ise, Zerre, Rüzgarlar,
Zenne, Türkan, Sessiz Çocuklar, Lodos...  
Seslendirme yaptığı onlarca film bulunuyor. O, tiyatro ve sinema dalında da pek
çok ödül sahibi. Rol aldığı son sinema filmi
Borç ile sonbaharda karşımızda olacak.
Rüçhan Çalışkur’la kariyerini, tiyatro ve
sinemayı konuştuk.

EĞİTİM İÇİN ANKARA’YA GİTTİ

39 YILDIR SEYİRCİ
KARŞISINDA
39 senedir seyirci karşısındasınız. Bunun sırrı
nedir? Bunun getirdiği yorgunluk var mı diye sorduğumuz oyuncu; bazı haksız davranışların kendisini
yıpratsa da yoluna devam ettiğini ve oyunculuktan
güç aldığını sözlerine ekliyor: “Tam tamına 39 yıl.
Bazen yaşadığım olaylar ve haksız davranışlar beni
yıprattı. Ama her seferinde şunu dedim yılmak yok
yola devam. Beni yaşadığım olaylarda daima ayakta
tutan oyunculuk oldu.”

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

İstanbul’dan Ankara’ya
giderken yaşadığınız zorluklar nelerdir? Ankara’ya gittiğiniz dönemde
ailenizin tepkisi ne oldu?
Önce babam itiraz etti ama sonra
beni destekledi. En büyük zorluğum deniz
kenarından denizi olmayan bir şehre
gitmek ve ailemden uzak olmaktı.
Sizi oyunculuğa yönlendiren
bir etken var mıydı? Bu süreç nasıl
gelişti?
Sayın Alev Gürzap sayesinde sınava
hazırlandım. İlkokuldan beri oyunculuk
tutkum vardı.
Bize biraz ailenizden bahseder
misiniz? Bu sektör aile yaşantınızı
etkiliyor mu?
Asla aile yaşantımı etkilemedi. Hem
eşime hem çocuğuma hem aileme vakit
ayırdım. Onlar da beni destekledi.
Uzun yıllar tiyatro sanatçılığı
yaptıktan sonra sinemaya geçmeye
nasıl karar verdiniz? Bu süreçte

neler yaşadınız?
Sevgili Yeşim Ustaoğlu’nun Bulutları
Beklerken filmiyle sinemaya başladım.
Hayran olduğum seçkin filmleri kabul
ettim. Senaryo her zaman benim için çok
önemli oldu.
Sizce sinema ile tiyatro arasındaki fark nedir?
Tiyatroda birebir seyirciyle ilişki
kurmak benim için çok heyecan verici ve
değerli. Çünkü tüm tepkileri sahnede görebiliyorsunuz. Tüm duygularınızı onlarla
paylaşabiliyorsunuz. Hele finalde o güze-
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lim alkışlar yok mu, ömrünüze ömür katıyor.
Sinemada çekim bitene kadar hep sorular var
beyninizde, bittikten sonrada devam eden
sorular. Ta ki perdede kendinizi görene kadar.
İşte o an sinemanın da bir bütün olduğunu
birlikte üretim yapmanın zevkini anlıyorsunuz.

SESLENDİRME DE YAPIYOR
Yayınlandığı günden itibaren çok
ses getiren ve unutulmaz filmler arasında yer alan projelerde seslendirme yaptınız. Bu büyük projelerde kendi sesinizi
duymak nasıl bir duygu? Çevrenizden
nasıl tepkiler aldınız?
Sesimi tanıyan çok seyirci oldu.
Tabii dublajda oynayan oyuncunun oyununa
sadık kalmak zorundasınız. Aksi takdirde
seslendirme okuma biçimine dönüşür ki, bu
hatalar çok sık tekrarlanıyor. Kendime karşı
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bazen acımasız davranıyorum. Keşke daha
iyi konuşsaydım diye. Bu da mesleğime olan
mükemmeliyetçi bakışımdan kaynaklanıyor.
Borç filminde hangi karakteri
canlandırdınız, karakterinizin özelliği
neydi?
Oynadığım rol Huriye. Tufanların komşusu. Yalnız yaşayan bir kadın. Aynı zamanda
Koah hastası. Bir kızı var ama kızı annesiyle
birlikte yaşamıyor. Aslında güçlü bir kadın.
Filmin sizi etkileyen tarafı ne
oldu?
Senaryoyu okuduğum zaman çok
etkilendim. Hayattan bir kesit o kadar yalın
bir dille anlatılmıştı ki. Acaba neden kendimizi
iyi insan olmak adına fazlasıyla yıpratıyoruz.
Kendimiz için mi, başkaları için mi? Ve tükenme noktamız, neyi kaybettiğimizde ortaya
çıkar. İşte bu ve bunun gibi sorulara hayattan

bir kesit vererek ancak bu kadar sade ve
samimi cevap verilebilirdi. İşte filmde oymak
istememin en önemli sebeplerinden biri bu.
Film küçük bir olaydan başlayan
bir süreci sorguluyor, sizin karakteriniz
bu sürecin neresinde dahil oluyor?
Huriye bu filmin temel noktalarından
biri. Ayrıca kadronun ve yönetmeninizin aynı
samimiyetle yaklaşımları (yani insanca) Huriye karakterinin insan olarak çıkmasını sağladı.
Bence oyunculuk o rolü oynamak değil, o
olabilmektir. Huriye olmak istedim.

‘SENARYOYA ÇOK BAKARIM’
Projelerinizi neye göre seçiyorsunuz?
Proje seçerken hem senaryoların
içeriğine hem de bir derdi olup olmadığına
bakıyorum. Çağımız dünyasında anlatmak
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istediği olayların bu çağı yansıtıp yansıtmadığına bakıyorum. Bütün bu yazdığım olaylarda
en büyük derdim insan. Gerek tiyatroda, gerek
sinemada insanı insana insanca anlatmak.
Bunu samimi ve yalın bir biçimde anlatmak.
Dünyada bunu başarabilen tek şey sanat.
Sanatsız bir toplumun içi boşaltılmıştır. Ben
bu misyonu kendi dünyam içinde korumaya
kararlıyım.
Oyunculuk hayatınızda pişmanlık
duyduğunuz bir şey var mı?
Oyunculuk hayatımda bilinçli olarak
pişman olduğum bir olay yok. Ama bilmeden
ya da farkında olmadan bir şey yaptıysam
eğer kendimi kolay affetmem.
Yapmak istediğiniz bir proje var mı?
Yapmak istediğim projeler var, özellikle
tiyatroda. Ama bunlar için uygun zamanı
bekliyorum.
Size göre bir oyuncuda olması
gereken özellikler nelerdir? Siz nelere
dikkat edersiniz?
Yetenek birinci sırada gelir. Bir oyuncu
disiplinli, sağduyulu, bilgi birikimi olan,
kendini sürekli geliştirmeye çalışan, önce insan
olduğunu unutmayan bir kişiliğe sahip olmalı
bence. Oyunculuk özveri isteyen bir serüvendir.
Hayatının sonuna kadar öğrenmeye devam
eden bir serüven.
Beğendiğiniz ya da birlikte rol
almak istediğiniz oyuncu var mı?
Tabii ki bu özelliklere sahip oyuncularla
beraber üretim yapmak çok zevkli. Ama burada isim verirsem diğer oyuncu arkadaşlarıma
haksızlık ederim. Şöyle cevap vereyim, evet
birlikte oynamak istediğim oyuncu arkadaşlarım çok var
Bu sektörde olmasaydınız, hangi
sektörde yer almak isterdiniz?
Başka bir meslek düşünemiyorum.
Tekrar dünyaya gelsem gene sanatçı olmak
isterdim. Bu arada yazmayı çok seviyorum.
Kendime yazıyorum. Şahit olduğum olaylarla
beslenerek.

İSMMMO YAŞAM l 35

KARİYER

Yeşil yakalıların devri başladı
ya çıktı. Böylece çevre dostu ürünlerin ve servislerin
UMUT EFE
Bir taraftan küresel
hayata geçirildiği bu tür işlerde görev yapan ‘Yeşil
iklim değişikliği, diğer
Küresel iklim değişikliği, sel ve kuraklık gibi yaka çalışan’ kavramı da insan kaynaklarının
taraftan şirketlerin
terminolojisinde iyiden iyiye yer edindi.
sertleşen etkiler her geçen gün gündemdeki ağırlısürdürülebilirlik stratejileri ğını artırırken, öte yandan toplumların sürdürülebikariyer dünyasına
lirliği için çevre teknolojilerine yapılan yatırımlar da ‘EKOJENERASYON’ GELİYOR
Ayrı bir iş kolu ve meslek sahibi olarak
‘yeşil yaka’ kavramını
hız kazanıyor. Toplumun belli kesimlerinde çevresel
yeşil yakalıların öne çıkmasının yanı sıra insan
koşullara olan hassasiyet hızla artarken, yatırımgetirirken, Türkiye’de 8
bin 500’ü kamu kurum ve ların yanı sıra çevresel mal ve hizmet sektörlerinin kaynaklarının yetkinlik ölçümlerinde sürdürülebilirlik kavramını da değerlendirilmeye başlaması
büyümesi de çevresel istihdamın gözle görülür
kuruluşlarında olmak üzere şekilde öne çıkmasına neden oldu. Çevre, enerji
yeni kuşak çalışanların artan bilinciyle birleşince
50 bin yeşil yakalının
kurumların sadece Ar-Ge bölümlerinde deği,l tüm
verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları artış
gösterdikçe binlerce iş fırsatı ve yeni iş dalları orta- kuruma yayılan yeşil yakalı çalışanlara sahip olçalıştığı tahmin ediliyor.
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masına neden oldu. Uzmanlar gelecek
dönemde yeşil yakalı çalışanların
kurumların tamamına yayılacağı ve
yeni eko-jenerasyonların geleceği
konusunda hem fikir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ
UNEP/ILO/UTEC tarafından
hazırlanan “Green Jobs: Towards
Sustainable Work in a Low-Carbon
World (Yeşil İşler. Düşük Karbon ve
Sürdürülebilirlik’ raporunda “yeşil
işler” imalat, tarım, hizmet ve Ar-Ge
sektörlerinde insanlığın karşı karşıya
olduğu çevresel tehditleri gidermeyi
amaçlayan işleri tanımlamak için
kullanılıyor. Bu sektörlerde çalışanlar
da “yeşil yakalılar” olarak tanımlanıyor. Yeşil yakalıların yoğun olduğu
sektörler arasında öncelikle yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, jeotermal,
biyogaz), enerji verimliliği, organik
tarım, yalıtım sektörlerini sayabiliriz.
Çevre mühendisleri, çevre danışmanları, ekolojik mimarlar, çevre
avukatları, çevre eğitmenleri, çevre
koruma ve ekoteknoloji alanında çalışanlar bu kategoriye giriyor. Somut
olarak rüzgar tribünlerini ve güneş
panellerini projelendirenler, üretenler
ve yerleştirenler, binaların yalıtımını
yapanlar; ekolojik ürün üreticileri
yeşil yakalı kabul ediliyor.

50 BİN YEŞİL YAKALI

TEHDİTLERİ YEŞİLLE AŞMAK
Bahçeşehir Üniversitesi
Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından
yayınlanan ve Barış Gençer Baykar
tarafından hazırlanan araştırmaya
göre,ekonomik ve ekolojik krizi
birlikte yaşadığımız bu dönemde
çevre korumanın ve gelişmiş çevre
politikalarının ekonomiye ve özellikle
istihdama olumsuz etkileri olacağı
düşüncesi etkisini yitirmeye başlıyor.
“Yeşil işler ” imalat, tarım, hizmet ve
Ar-Ge sektörlerinde insanlığın karşı
karşıya olduğu çevresel tehditleri
gidermeyi amaçlayan işleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu sektörlerde
çalışanlar da yeşil yakalılar olarak
tanımlanıyor. Türkiye’de 8 bin beş
yüzü kamu kurum ve kuruluşlarında
olmak üzere 50 bin yeşil yakalının
çalıştığını ama potansiyelin bunun
çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.
Rapora göre, Ar-Ge önceliklerinin
gözden geçirilmesi ve mesleki
eğitim düzenlemelerinin gelecekte
öne çıkabilecek çevresel sektörlerin
ihtiyaçlarıyla uyumlaştırılması yeşil
yakalıların sayısını arttıracak.

YEŞİL ÖNERİLER
Uluslararası bir şirket olan White ve Walsh, kamu ve özel
sektöre yönelik yeşil meslekler ve yeşil yakalılar için şu stratejileri
öneriyor:  Yeşil işlerde akıllı davranabilmek için:
• Yeşil işleri üretebilecek hedef sektörleri bulmak,
• İşgücü piyasasının fırsatlarını ve engellerini belirleyecek uygun
verileri kullanmak,
• Yeşil iş programlarını geliştirmek için ölçüm ve değerlendirme
yapmak.
• Yeşil iş yaratma araçları olarak enerji standartlarını ortaya
koymak,
• Yeşil iş kümelerine öncelik vermek,
• Mevcut işleri koruyan, yeni işgücü yaratan işkolları tasarlamak,
• Yeşil ekonomik gelişme ve işgücü piyasası arasında bağlantı
kurmak,
• Yeşil sanayi ortaklıkları inşa etmek,
• Mevcut işgücü sistemine yeşil yakalı istihdamı entegre etmek.
• Kamu yararını en üst seviyede tutmak,
• Daha yeşil kariyer olanakları yaratmak,
• Yoksulluğa karşı yeşil işleri geliştirmek.

KARİYER

Şirketler içinde yeşil yakalıların
etkisi özellikle sürdürülebilirlik raporlarının kurumsal hayatın vazgeçilmez
bir parçası olmasıyla artmış vaziyette.
Sürdürülebilirlik çalışmaları sadece
çevreci projelerle değil, içerisinde
kurumsal sosyal sorumluluğun da yer
aldığı pek çok kavramı bünyesinde
bulunduruyor. Her biri ayrı bir iş

dalı demek olan bu alanda uygun
istihdamı yaratmanın ötesinde insan
kaynaklarının kurumunun ihtiyaçlarını doğru tespit ederek ona uygun
raporlamalarla kalite standartlarının
artırılmasındaki etkisi kaçınılmaz.
Örneğin, Türkiye’de halen yeşil yakalı
çalışan sayısının tam olarak bilinmemesi raporlama konusunda alınması
gereken yol olduğunun bir göstergesi niteliğinde. Ancak tüm istihdam
kanalları incelendiğinde bugün 50 bin
yeşil yakalı çalışanın olduğu tahmin
ediliyor.
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Yaz mevsiminde güneşe
korumasız çıkmak çok
tehlikeli ancak çoğumuz
koruyucu kremleri ihmal
edip güneş lekelerine maruz
kalabiliyoruz. Genci yaşlısı
herkes için uzun vadede
sağlık tehdidi oluşturan,
cilt kanseri riskini artıran
güneş lekelerinden nasıl
kurtulabiliriz? Lekelere veda
etmek için tüyolar...

Yaza ve güneş lekelerine  
artık veda zamanı
SAĞLIK

NİL DENİZ

Deniz, kum, güneş tatilinden çok hoşlanan Derya, yaz boyunca güneşlenip bronz bir
tene sahip olmuştu. Ancak kollarında, sırtında ve
bacaklarında çıkan lekeleri görünce telaşlanmıştı. Gittiği estetik uzmanı ona güneşe çıkarken
daha dikkatli olmasını ve koruyucu kullanmasını
önermiş, dikkatli olmaması halinde de bu lekelerin uzun vadede kanser riski taşıdığı konusunda
uyarıda bulunmuştu.... Peki, şu anda vücudunun
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büyük bir kısmını kaplayan ve onu rahatsız
edecek bu lekelerden nasıl kurtulacaktı?
Güneş ışınlarının dik geldiği çağımızda
birçok kişinin ortak sorunu haline gelen güneş
lekeleri hatta cilt lekeleri önlem alınmazsa uzun
vadede sağlığımızı tehdit eder hale geliyor.
Peki bu lekeler neden oluşuyor? Sağlığımızı
tehdit edecek kadar önemli olan bu lekelerden
kurtulmak için ne yapmalı?
Ciltte sadece güneş lekeleri oluşmaz,
yaş ilerledikçe beliren ve büyüyen kahverengi

lekeler, gebelikte oluşan lekeler, akne olarak
bilinen sivilce izleri de cilt lekeleri arasında yer
alıyor.... Cilde rengini veren melanin pigmentinin
bir bölgede yoğunlaşması cilt lekelerine neden
oluyor. Melanin pigmentinin bir bölgede yoğunlaşması fazla güneşlenmekten kaynaklanabileceği gibi kimyasal içerikli ürünlerin kullanılması,
solaryuma fazla girilmesi ve genetik faktörler de
cilt lekelerine sebep olabilir.
Uzmanlar yoğun cilt lekelerinden
kurtulmak için profesyonel destek alarak güneş

ışınlarının azaldığı sonbahar-kış
döneminde derinlemesine leke
tedavisi uygulaması yaptırılabileceğini söylüyorlar. Kimi lekeler
cilt soyma yöntemi ile yapıldığı
için tedavi döneminde cildin
güneş ışınlarından korunup uzak
tutulması gerekiyor.

NE YAPMALI?
Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nihat Dik, ciltte lekeler ya da
ton farkları varsa haftalık bir iki
defa scrub peeling maskelerinden yardım alınabileceğini söylüyor. Bu maskelere “resurfacing
maske” deniyor. Bunlar cildin
yüzeyini yenilemek için laktik
asit gibi “süt asidi” içeren aynı
zamanda C vitamini ve hyaluronik asit gibi cildi canlandıran ve
nemlendiren içerikler barındıran
maskelerdir.
Dr. Nihat Dik, leke tedavi
ürünlerinin faydasını artırmak
için, cildimizin ölü hücre tabakalarını uzaklaştırmada görev alan
AHA dediğimiz meyve asitleri ve
salisilik asit gibi keratolitiklerin
(soyucu) üzerine leke ürünü
kullanılmasını da öneriyor. Cildi
lekelerden arındıran en önemli
moleküller arasında; şeker
kamışından elde edilen glikolik
asit (AHA), süt asidi de denen
laktik asit, A vitamini moleküllerinden olan retinol, salisilik asit,
meyan kökü özü, yeşil çay özü
sıralanıyor.

Cilt lekelerinin oluşmaması için koruyucu kremler
kullanılarak cildin lekelere karşı

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

SAĞLIK

KORUYUCU KULLANIN

korunması öneriliyor. Dudak
üzerindeki lekeler ile ilgili en
önemli konunun güneş koruyucuları olduğuna dikkat çeken
Dik, “Koruyucunuzu organik
kimyasal içeriği fazla olan
koruyuculardan seçmelisiniz.
İçeriğinde bitkisel leke açıcılar;
arbutin, meyan kökü ve yeşil
çay gibi ekstreler bulunması iyi
olur” diyor.
Lekelenme ister
yaşlanmaya, ister hamileliğe,
ister güneşe bağlı olsun, en
koyu cilt lekelerine karşı bile
etkili luk glikolik ve azelaik asit
karışımına sahip olan serumlar,
antibakteriyel yapısı ve içerdiği
yoğun antioksidanlar sayesinde
cildinizi sıkılaştırırken cildinize
kaybettiği doğal parlaklığını geri
kazandırmaya yardımcı olur.
Uygulanan ürünlerle
beraberinde kullanılan hyalüronik asit cildinizin ihtiyacı olan
nemi sağlamaktadır. Glikolik
asit ve diğer asitlerin sonrasında
kullanımında etkinliğinin artışına
şaşıracaksınız, hyalüronik asit
şeker jeli olarak açıklayabileceğimiz cilt altı bağdokumuzun
temel yapı taşıdır; su tutar ve cilt
yüzeyinin nemlenmesini içeriden
destekler.
Siyah nokta ve akneleri
temizlerken lekelerin de gitgide
azalmasını sağlayan salisilik
asitli pedlerle sabah akşam
cildinizi silebilirsiniz. Eğer 30’lu
yaşlara yaklaştıysanız cildinize
hem yaşlanma etkilerine karşı
koruyan hem de ton farklılıklarını düzeltmeye yardım eden bir
temizleyici kullanmak da önemli.

İSMMMO YAŞAM l 39

EĞİTİM

Okula nasıl adapte olmalı?
Yaz tatilinin bittiği
şu günlerde velilerin
aklındaki en önemli
konu  “Çocukları okula
nasıl adapte etmeli?”
sorusu oluyor. Okula
yeni başlayanından ara
sınıfa gidenine kadar tüm
öğrencileri okula adapte
etme zamanı da geldi. İşte
yaz döneminde esneyen
düzeni yeniden kurmak
için yapılması gerekenler...
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ELA DAMLA GÖKMEN

Yaz boyunca yazlıkta olan, denize girmediği
zamanlarda arkadaşları ile vakit geçiren Melis,
annesinden okulların birkaç hafta içinde açılacağını
duyunca önce sevindi ancak bu rahat düzenden
ayrılma fikri de tadını kaçırmıştı. Annesine, okuldaki
arkadaşlarını özlediğini, onlarla vakit geçirmek
istediğini ancak erken kalkmak ve ders çalışmak
istemediğini söyledi. Kızının bu halini gören annesi
çocuğunu okula nasıl adapte edeceğinin stresini yaşamaya başladı. Çocuğunu okuluna mutlu göndermek
için ne yapmalıydı?
Uzmanlar hem okula ilk defa başlayacak olan
çocukların hem de ara sınıflardan devam edecek
olan öğrencilerin yeni eğitim döneminde okula

adapte olma konusunda sıkıntılar yaşayabileceğine
dikkat çekiyorlar. Bu sürecin daha rahat atlatılabilmesi için öğrencinin okulu hakkında bilgilendirilmesi
ve okullar açılmadan yeni uyku düzenine uyum
sağlayabilmek için daha erken saatlerde yatağa
girmelerinin sağlanmasını öneriyorlar. Tatil sonrası
okula uyum sürecinde bazı sorunlar yaşanabileceğini
belirten Çocuk ve Ergen Psikoloğu Dr. Özge Özkan,
birinci sınıf ve okul öncesi çocuklar için ise bu
durumun biraz daha sıkıntılı olabileceğini söylüyor.
Okula alışma sürecini sorunsuz ve sağlıklı atlatmak
için ailelerin çocuklarının kafasındaki soru işaretlerini
gidermeleri konusunda uyaran Özkan, şu bilgileri
veriyor:
“Çocuğunuz okula başlamadan önce ve başladıktan sonra kafasında çeşitli sorular ve endişeler

olabilir. Bunların olması son derece doğaldır.
Çocuğun okulu sevmesi için okula başlamadan
önce okulla ilgili gerçek ve yaşına uygun bilgiler
anlaşılır bir şekilde verilmeli. Örneğin, okulun
yeni bilgiler öğrenebileceği çok güzel bir yer
olduğu, orada onunla aynı yaşta birlikte iyi vakit
geçireceği arkadaşlarının olacağı ve öğretmenlerinin onlara yardımcı olacağı anlatılıp çocuk
rahatlatılabilir.”

OKULUNU GEZİN
Çocuk okula başlamadan önce çocuğa gideceği okul ve sınıf gezdirilmeli, okulun güzelliklerini fark etmesi sağlanmalı. Ayrıca çocuğa okulda kalacağı süreyle ilgili bilgi verilmelidir. Çünkü
pek çok çocuk, anne ve babasından ayrılacağı
endişesiyle huzursuzlanmaktadır. Ebeveynlerinin
kendisini bırakıp gideceklerini, geri gelmeyeceklerini düşünür ve mutsuz olur. Bu ihtimali ortadan
kaldırmak için çocuğa okulda güvende olduğu,
onu çıkışlarda almaya gelineceği, çocuğun okulda
sürekli kalmayacağı açıklanmalıdır.
Ebeveynler de çocuklarının yeni bir okula
başladığı dönemde birtakım endişelere kapılabilir.
Ancak uzmanlar anne babanın okulla ilgili kaygılarını çocuğun yanında konuşmamasının önemine
dikkat çekiyor. Okula uyum sağlamakta zorlanan
öğrencilerin pek çoğunun anne babasının davranışlarından etkilendikleri gözlemlenmektedir. Bir
anne çocuğu okula başlayacak diye endişeliyse,
çocuğun bu durumu annesinin davranışlarından
kolaylıkla anlayıp etkileneceğine dikkat çeken
Özkan,  “Çocuğun okula alışma sürecinde anne
baba ne kadar soğukkanlı ve kararlı davranırsa
çocuğun uyum sağlaması o kadar kolay olacaktır.
Endişelerinizi, korkularınızı çocuğun duyabileceği
yerlerde konuşmayın ve rahat olmaya çalışın”
diyor.

İster birinci sınıfa başlayan, isterse de lise
çağındaki çocuğunuz olsun yeni bir ortama girme
fikri birtakım endişelere ve gerginliklere neden
olabilir. Yaşı büyük diye onların endişelerini göz

Çoğunuza kendini özel hissedeceği
alanlar yaratarak rahatça ders çalışmasını
sağlamak mümkün. Çocuğunuzu okula
adapte etmek için evinizde, odasında
hazırlayacağınız keyifli çalışma ortamları ile
ders çalışmayı eğlenceli bir etkinlik haline
getirebilirsiniz. Çocuğun bireysel gelişimini
sağlamak için sürece dahil edilmesi büyük
önem taşıyor. Odasını sevip benimsemesi
için odasını nasıl istediği konusunda
görüşünü alıp mobilya seçiminden yerleştirilmesine kadar tüm sürece çocuklarınızı
dahil edebilirsiniz. Böylece kendi zevkine
ve isteğine göre dekore ettiğiniz odasında
çok daha keyifli vakit geçirip derslerinde
çok daha verimli olacaktır. Odasıyla ilgili
sorumluluk, keyif ve ilgisinin gelişmesine de
katkı sağlayacaktır. Eğer çocuklarınız aynı
odayı kullanmak zorundaysa onlara kendilerini özel hissedecekleri alanlar yaratarak
çalışmaya motive edebilirsiniz.

Özkan, “Okula gidince sen görürsün gününü”
ya da kötü bir davranış yapınca “seni öğretmenine şikâyet edeceğim” gibi sözlerin ilerleyen
zamanlarda çocuğu okuldan soğutabileceğine
dikkat çekiyor.

ANLAMAYA ÇALIŞIN
Bazı çocuklar ilk hafta ya da ilk ay hiç
sorunsuz okula gelip giderken hiç beklenmeyen
bir zamanda okula gitmek istemiyorum diyebilir.
Bu durumda öncelikle çocuğun okula gitmek
istememe nedeni öğrenilmeli. Arkadaşıyla anlaşamaması, anneden ayrılamaması gibi nedenler
öncelikle sınıf öğretmeniyle işbirliği yaparak
çözülmeye çalışılmalıdır. Çocuğa yaşadığı problem
ile ilgili destek olunmalı, güven verilmelidir.  
Okula alışma döneminde yapılan hatalardan biri
de çocukları okul yaşamına hazırlarken onların
birer yetişkin gibi davranmalarını beklemek
oluyor. Burada ebeveynlerin çocuklarının yaş
gelişim özelliklerini bilip ona göre tavır almaları
öneriliyor. Çocukların bazı etkinliklerden çabuk
sıkılabilecekleri, oyun istekleri, yeme içme ve
tuvalet ihtiyaçlarını gidermede sorunlar yaşayabileceklerinin akıldan çıkarılması da vurgulanıyor.

BASKI YAPMAYIN!
ardı etmemelisiniz. Uzmanlara göre, çocuklar
okula gitmek için ne kadar hevesli olurlarsa
olsunlar yine de yeni bir ortama girecekleri için
özellikle okulun ilk günü endişe duymalarının
normal olduğunu vurguluyorlar. Çocuk yaşadığı
duyguları paylaştığında onu dinlemeniz, duygularını küçümsemeden, eleştirmeden yaşadığı
endişenin normal olduğunu, diğer çocukların
da bu konuda endişe duydukları söyleyerek
bu duyguların yaşanabileceğini anlatmalısınız.
Bazen de çocuk okula kolay alışmasına rağmen
ebeveyn çocuğundan ayrılmakta zorlanmakta ve
bu durum çocuklar için bir ikilem yaratmaktadır.
Bu nedenle çocuk okula alıştıysa anne baba okula
geliş gidişi abartmamalı, çocukla vedalaşma uzun
tutulmamalıdır.  Çocuğun okulla ya da öğretmenle korkutulmaması gerektiğini de vurgulayan

Bazı çocukların okula alışma süreçleri
sıkıntılı olabiliyor. Uzmanlar bu süreçte çocuk
okula gitmek, sınıfına girmek istemiyorsa asla
baskı yaparak, zorlayarak, bırakılıp kaçılmaması
gerektiğini söylüyorlar. Alışma sürecinde öncelikle
anne baba kararlılığını korumalı okula gitmenin onun görevi olduğu çocuğa hatırlatılmalı,
sınıfa girmek istemiyorsa yavaş yavaş alıştırma
yöntemi denenmeli. Bu yöntemde;  ilk birkaç gün
teneffüslerde anne babayı rahatlıkla bulabileceği,
ulaşacağı yerde beklenmeli, sonra aradaki mesafe gün gün artırılmalı. Bu uzaklaşma süresinin
her çocukta değişebileceğine dikkat çeken
uzmanlar, “Buradaki esas kural çocuğa verdiğiniz
sözü tutmaktır. ‘Seni kapıda bekleyeceğim’
dendiğinde mutlaka beklenmelidir” uyarısında
bulunuyor.

EĞİTİM

ENDİŞELERE DİKKAT

ODASINI
DÜZENLEYİN
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Dostlarımıza özel bir gün
Hızla tahrip olan
gezegenimize
ve barındırdığı
çeşitliliğe dair henüz
keşfedilmemiş pek çok
tür var. Tüm dünyada
kabul gören 4 Ekim
Dünya Hayvanları
Koruma Günü ise sadece
gözümüzün gördüğü
hayvanları değil,
yeryüzünde var olan tüm
hayvanların da yaşam
hakkına sahip olduklarını
hatırlamak açısından
büyük önem taşıyor...
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UMUT EFE
İnsanlarla birlikte yeryüzünde yaşayan tüm
hayvanların yaşam hakkına ve belli standartlara
sahip olduğunu vurgulamak üzere ‘4 Ekim Dünya
Hayvanları Koruma Günü’ olarak takvimlerde yer
edindi. Son dönemlerde savunmasız dostlarımızın
maruz kaldığı ve artarak devam eden şiddet
haberlerine ve olaylarına inat, türü keşfedilmemiş
türlerden sokağımızda yaşayan kedi ve köpeklere
kadar tüm hayvanları eşit saymak ve hayvanları korumak için yürütülen çalışmalara destek
vermek, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak en
önemli toplumsal görev olarak karşımıza çıkıyor.
Bu noktada, hayvanları sevmeye ve korumaya
onları sahiplenerek başlamak gerekiyor. Hayvanların yaşamlarını aç ve susuz sürdürmemeleri,
işkencelerden korunmaları ve huzurlu bir yaşam
sürmeleri için hayvan sevgisinin çocuklara her
fırsatta aşılanması, gelecek için en değerli yatırım-

lardan biridir.
Her ne kadar Türkiye’de cezai bir yaptırımı
olmasa da hayvan hakları tüm dünyada evrensel
bir beyanname ile kabul edilmiş durumda. Bu
beyannamede, yaşamın tek olduğunu, yaşayan
bütün canlıların ortak bir kökeni olduğunu ve
türlerin evrimi yönünde farklılaştığını, yaşayan
bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu
ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü
hakları bulunduğu vurgulanıyor. Hayvanların bu
doğal haklarının küçümsenmesi ve hatta kolayca
göz ardı edilmesinin doğa üzerinde ciddi zararlar
doğuracağını ve insanoğlunun hayvanlara karşı
suç işlemesine sebebiyet vereceğini vurgulayan beyanname, türlerin birlikte olmasının diğer hayvan
türlerinin yaşama hakkının insanoğlu tarafından
tanınmasını ifade edeceğini, insanoğlu tarafından
hayvanlara saygı gösterilmesinin bir insanın bir
diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağına dikkat çekiyor.

Türkiye’de maalesef bir hayvana zarar vermek hala bir suç değil.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, hayvanların ölümüne,
yaralanmasına, kalıcı olarak beden
bütünlüğünün bozulmasına ruh
sağlığının bozulmasına neden olan
kişi para cezası ile cezalandırılır.

KANUN YETERSİZ

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi, 15 Ekim 1978 tarihinde
Paris’teki UNESCO Merkezi’nde
törenle ilan edilmiştir. Bu metin,
1989 yılında Hayvan Hakları Birliği
tarafından tekrar düzenlenerek
1990 yılında UNESCO Genel Direktörü’ne sunulmuş ve aynı yıl halka
açıklanmıştır.
l MADDE 1: Bütün
hayvanlar biyolojik denge kavramı
içerisinde var olmak bakımından
eşit haklara sahiptir.
l MADDE 2: Bütün
hayvanlar saygı gösterilme hakkına
sahiptir.
l MADDE 3: Hayvanlara kötü
muamele edilemez veya zalimane davranışlarda
bulunulamaz. Eğer bir hayvanın öldürülmesi
gerekiyorsa, bu bir anda, acısız ve korku yaratmaksızın yapılmalıdır. Ölü bir hayvana saygıyla
davranılmalıdır.
l MADDE 4: Vahşi hayvanlar yaşama
hakkına ve kendi doğal çevrelerinde özgürce
üreme hakkına sahiptirler. Vahşi hayvanların
özgürlüğünden uzun süreli alıkonulması,
avlanma ve balık tutma geçmiş zamana ait olup
hangi sebeple olursa olsun vahşi hayvanların bu
şekilde kullanımı hayati olmayıp, akis davranışlar bu temel hakka karşıdır.
l MADDE 5: Bir insanın desteğine
ihtiyaç duyan her hayvan uygun beslenme ve
bakımı görme hakkına sahiptir. Hiçbir koşul
altında terk edilemez veya adil olmayan bir
şekilde öldürülemezler. Her tür soy üretme ve
hayvan kullanımında soyun fizyolojisine ve
kendi türüne özel davranışlarına saygı gösterilmesi zorunludur.
Hayvanları içeren sergiler, gösteriler ve
filmler hayvanların onuruna saygı göstermek
zorunda olup hiçbir şekilde şiddet içeremezler.
l MADDE 6: Hayvanlar üzerine yapılan

fiziksel ya da psikolojik acı çekmeye sebep
olan deneyler hayvanların haklarının ihlalidir.
Soyu tükenen hayvanların ya da yok edilen
bir hayvanın yerine yenisinin ikame edilmesi
yöntemleri geliştirilmeli ve sistemli olarak devam
ettirilmelidir.
l MADDE 7: Gereği olmayacak şekilde
bir hayvanın öldürülmesini içeren her kanun
ya da buna yol açan her karar yaşama karşı
işlenmiş suç kapsamındadır.
l MADDE 8: Vahşi bir hayvan soyunun
hayatta kalma onurunu hiçe sayan her yasa
ve böylesi bir harekete sebep olan her karar
soykırıma eşdeğer olup soya kaşı işlenmiş suçtur.
Vahşi hayvanların katledilmesi ve üreme yumurtalarının kirletilmesi, yok edilmesi soykırım
cürümüdür.
l MADDE 9: Hayvanların kendilerine
özgü yasal statüleri ve hakları hukuk tarafından
tanınmak zorundadır. Hayvanların güvenliğinin
koruma altına alınması hususu Devlet örgütleri
düzeyinde temsil edilmelidir.
l MADDE 10: Eğitimden ve okullaşmadan sorumlu merciler, vatandaşlarına çocukluktan itibaren hayvanları anlamayı ve saygı
göstermeyi öğrenmeleri için olanak sağlamak
zorundadır.

DOSTLARIMIZ

Türkiye’de hayvanlara zarar
vermek kabahatler kanununa girer
ama kabahatler kanunu hayvanları
korumaz. TBMM tarafından 2004 yılında kabul edilen ‘Hayvan haklarını
koruma kanunu’ çeşitli maddelerle
dostlarımıza bir miktar yasal haklar
da tanıyor. Yasaya göre, “Bütün
hayvanlar eşit doğar ve bu kanun
hükümleri çerçevesinde yaşama
hakkına sahiptir. Ancak kanuni
istisnalar ve insan gıdası olarak
yararlanılan hayvanlar bu hükmün
dışında tutulmuştur.
Geleneksel olarak insanların
çevresinde yaşayan türden olan evcil
hayvanlar, türüne özgü hayat şartları
içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir.
Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamaları desteklenir.
İnsanlar, hayvanların korunmaları,
gözetilmeleri, bakımları ve kötü
muamelelerden uzak tutulmaları
için gerekli önlemleri alırlar. Hiçbir
maddi kazanç ve menfaat amacı
gütmeksizin sadece insani ve vicdani
sorumluluklarla hayvan besleyen
ve koruyan gerçek ve tüzel kişilerin
desteklenmesi esastır. Yabani
hayvanların yaşama ortamlarından
koparılmaması, doğada serbestçe
yaşayan bir hayvanın yakalanıp
özgürlükten yoksun bırakılmaması
esastır.”

HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
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Tarihi yarımada manzarasına yaraşır bir
şekilde Karaköy’ün iddiasını taşıyan Mürver
Restoran, odun ateşinde pişen Anadolu
lezzetleri ile konuklarını farklı bir yolculuğa
davet ediyor.

Karaköy’ün son
gözdesi: Mürver
UMUT EFE
İstanbul’un yeni yıldız lokasyonu olmaya
aday Karaköy, iddiasına yaraşır biçimde hızlı bir
sirkülasyondan geçerken, bir yandan da dev şeflerin
mekanlarına da ev sahipliği yapıyor. Bir süredir
namı dilden dile yayılan ve ünlü şef Mehmet Gürs’ün
gözbebeği Mürver, her bir tabağında, Anadolu’yu
karış karış gezen bir ekibin bulduğu özel lezzetlerin
izlerini taşıyor. Karaköy, Kemankeş Caddesi üzerine
konuşlanan Novotel Istanbul Bosphorus’un en üst
katında bulunan Mürver Restaurant, ambiyansı,
sunumu, farklılığı ama en çok da son derece lüks
ve modern bir mekanda yanan odun ateşiyle öne
çıkıyor.

LEZZET

GÜN BATIMINA DAVET
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Tarihi yarımadaya bir terastan bir bakış sunan
Mürver Karaköy, hem güneş batmadan önce, hem
de gece haliyle görülmeye değer bir mekan. Mekan
da, dışarıya kurduğu ikinci barı ve manzaraya karşı
konumlandırdığı yüksek sandalye düzeni ile bu keyfi

yaşamaya çağırıyor. Açıldığı günden itibaren
yoğun ilgi gören Mürver‘de akşam yemeği
için yer bulmak neredeyse imkansız. Bu
nedenle mekana gitmeden önce rezervasyon yapmak şart. Restoranda güzel akşam
kuver olarak tereyağ, ekmek ve çeşitli
peynirlerin birlikteliğinden oluşan bir peynir
tabağı ile başlıyor… Konsept olarak çağdaş
ve rahat bir çizgi benimsenen Mürver‘de
ahşap, mermer gibi doğal malzemeler
tercih edilmiş. Kuver servisinde kullanılan
ahşaplar doğal görüntüleri de sıcak ve farklı
bir hava taşıyor.

YEREL ÜRETİCİDEN TABAĞA

Açık bir mutfağa sahip olan Mürver’in canlı menü mantığı ile yapılan menüsü, mevsim
tazeliğine göre ve ekibin bulduğu özel lezzetlere göre dönemsel olarak değişiyor. Yemeklerin
çoğu restoranın içerisine konumlandırılmış odun fırını ve mangalda pişiyor. İşletme açık mutfağının hemen yanına konumlandırdığı ‘dry aged et’ vitriniyle de, son dönemin popüler restoran
tipi olan steakhouse severlere selam çakmış. Ünlü  mekanda başlangıçlar ve ana yemekler ortaya paylaşılacak şekilde dizayn edilmiş ve servis personeli tarafından bu şekilde tasfiye ediliyor.
İşletme kendisini Türk mutfağı olarak tarif etse de meyhane servisinden esinlenmiş bir Akdeniz
mutfağı restoranı olarak tarif etmek mümkün. Türk kültürünün önemli bir ögesi olan rakıdan
ziyade şarap daha çok servis ediliyor. Hatta başlangıçta sunulan kokteyller ile yemeğe devam
edenler de görülmüyor değil. Erguvan ve Mürver öne çıkan kokteyller. İşletmenin menüsü 20
civarında yemekten oluşan, adeta bir tadım menüsü gibi. Menüde öne çıkan tatlar ise şöyle: İsli
yoğurt ve turşu salatalıktan kuru cacık, ördek eti, çam fıstığı ve tarçınlı soğandan Topik, Tahinli
Antalya Piyazı menünün değişmezleri olmuş durumda. Sezonsal olarak menünün değiştiği
Mürver’de Külde Ahtopot, Tütsülenmiş Dana Dil ve Taş fırında Çıtır menünün sıcak değişmezleri.
İki kişilik servis edilen Trakya kıvırcık, Mangalda Sucuk önemli ve değişmez tabaklar.

LEZZET

Mürver’in en dikkat çeken özelliği ise
menüsü…Bir ekibin özel olarak karış karış
dolaştığı Anadolu’dan yerel üreticilerden
tedarik edilen mevsimsel malzemeler ile hazırlanmış mezeler, odun fırınında veya odun
ızgarasında pişmiş, ya da mangalın üstünde
asılarak dinlendirilmiş, tütsü fırınında tütsülenmiş et yemekleri, sürdürülebilir deniz
ürünleri, ev yapımı kurutulmuş dinlendirilmiş etlerin yanı sıra vejetaryenlerin de
tüketebileceği sebzeli yemekler ve mezeler
bulunuyor. Başlangıçlardan tütsülenmiş
ateşte pişen ahtapot, ızgara bütün kalamar,
otlu mücver, ana yemeklerde ağır ateşte pişen kuzu, ızgara Jumbo tatlılardan ise yanık
sütlaç en çok terci edilenler arasında….

CANLI MENÜ
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Öğrenci
evi nasıl
hazırlanır?

EVİM EVİM

ELA DAMLA GÖKMEN

Okullar açılıyor, üniversite öğrencilerinin bir kısmı yurt
bulamıyor ya da yurtta kalmak istemedikleri için ailelerinden
uzakta ev tutmak zorunda kalıyorlar. Yurtta kalmayan
ve öğrenci evi kiralayan öğrenciler için pratik ve gereksiz
detayların bulunmadığı öğrenci evi nasıl hazırlanır?
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Üniversiteyi İstanbul’da ailesinin yanında
okumayı hayal eden Ezgi, üniversite sınav sonuçlarının gelmesi ile birlikte aldığı puanı görünce şaşırmıştı.
Çünkü aldığı puan onun Edirne’de bir okulu seçmesine yetiyordu. Ezgi ve ailesi, aynı şehirde eğitimi
devam ettireceği düşüncesi ile hareket etmiş, eğitim
boyunca kalacak yeri için bütçe ayırmamıştı. Şimdi
yurt ya da bir ev tutmaları gündeme gelmişti... Hep
birlikte öğrenci yurtlarını gezdiler. Sonunda Ezgi’nin
bir ev kiralayıp tek başına yaşamasına karar verdiler.
Ancak sonradan çıkan bu durum için ayırdıkları düşük
bütçe ile akıllı bir biçimde, Ezgi’nin tüm ihtiyaçlarına
yanıt verebilecek bir öğrenci evi döşemeleri gerekiyordu....
Eğitimin giderek zorlaştığı ve eğitim süreçlerinin giderek pahalandığı günümüzde yukarıdaki
örnekte olduğu gibi öğrencilerin bir kısmı üniversiteyi
ailelerinden uzakta başka şehirlerde okumak zorunda kalabiliyorlar. Gencin eğitim ve kişisel masraflarının yanı sıra kalacağı yer de en önemli gider kalemi
oluyor.
Öğrenci evleri, birkaç yıl gibi geçici süreliğine
kullanılan ve az masrafla azami verim alınmak
istenilen evler olarak standart aile evlerinden
ayrılıyorlar.
Aynı odada yatıp yemek yemek, sabahlara
kadar ders çalışmak ve ziyaretçi olarak eve gelen
arkadaşlarla partiler düzenlemek öğrenci evlerinin

olmazsa olmazlarından...
Peki, öğrenci evlerini dekore ederken nelere dikkat etmeli? Öğrencilerin
tüm ihtiyaçlarına yanıt verebilecek hangi
eşyalar seçilmeli? İşte bu soruların yanıtlarını
araştırdık...

PRATİK VE YARATICI
Bir öğrenci evi dekore edilirken
yaratıcılık ve pratiklik ön planda olmalı çünkü
bu evlerde kullanılan eşyaların birden fazla
işlevinin olması gerekiyor. Öğrenci evleri
dekore edilirken en az eşya ile işlevselliğin
yakalanması ve küçük alanların verimli
kullanılması da olmazsa olmazlar arasında
yerini alıyor.
Sınırlı bir dönemde kullanılacak olan
öğrenci evleri dekore edilirken, fazla para
harcamadan fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu ve görselliğin de öne çıktığı mobilyalar
seçilmeli. Örneğin, bir öğrencinin yatağının
hem koltuk hem de yatak olması görsellikle
birlikte işlevsellikte sunmaktadır...
Bununla birlikte masa olabilen sehpalar, katlanır sandalyeler, minderler, portatif
askılar öğrenci evlerinin olmazsa olmazları
arasında yerini alıyor.

ihtiyaçlara uygun bir ev şeklinde düzenlemek
gerekir. Bir evin olmazsa olmazları arasında
yerini alan koltuk takımlarına para harcamak
istemiyorsanız yeni koltuk almak yerine ikinci el
koltuklar alabilirsiniz. Bütçeniz çok kısıtlı ise koltuk yerine öğrenci evlerinde yer minderlerini de
tercih edebilirsiniz. Genellikle küçük olan öğrenci evlerinde alanı işlevsel bir şekilde kullanmak
önemlidir. Oturma köşenizin arkasını çalışma
alanı olarak kullanabilir böylece iki odayı bir
odada birleştirebilirsiniz. Duvarınıza asacağınız
bir raf da kitaplarınızı depolamanıza yardımcı
olurken aynı zamanda evinize dekoratif bir
hava da verecektir.

AKSESUARIN ÖNEMİ

EL EMEĞİ KATIN

ilginç fikirlerle evinize yaratıcı bir dekorasyon
hazırlayabilirsiniz.

İŞLEVSEL ÜRÜNLER
Geçici bir süreliğine kullanılacak olan
öğrenci evini fazla bir para harcamadan ancak

Öğrenci evinin dekorasyonunda sadece
hazır ürünler kullanmak yerine biraz yaratıcılığınızı biraz da el marifetinizi kullanabilirsiniz.
Örneğin, tahta kasaları farklı renklerde boyayarak evinizde sehpa veya kitaplık yapabilirsiniz.
Yatağınıza baza ve baza başlığı almak
yerine yine bu kasalardan yararlanabilir özgün
ürünler ortaya çıkarabilirsiniz. İnternette yapacağınız kısa bir araştırmanın sonunda yatağınıza
kendinize has bir tasarım yapmanız çok kolay...
Yapı marketlerde bulunan hesaplı fiyatlı bahçe
ve balkon masa ve sandalyelerinden kullanarak
yemek masası köşesi de oluşturabilirsiniz.

EVİM EVİM

Öğrenci evi denilince tek düze, sıradan
bir ev akla gelmemeli. Düşük bütçelerle de
olsa, özgün tasarımlı tablolar, halılar, saat
ve birbirinden ilginç aksesuarlar kullanarak
öğrenci evi dekorasyonunda farklılıklar
yaratmak mümkün olabilir.
Özellikle de internetten çok hesaplı
ürünlerin bulunabildiği günümüzde biraz
yaratıcılık ve tasarım öğrenci evi dekorasyonunda fark yaratmanızı sağlar. Bu konuda
internetteki hobi sitelerinden araştırmalar
yaparak ilginç fikirlere ulaşabilirsiniz.
Ayrıca kapı çerçevesini fotoğraflarla, sizi
motive edici özlü sözlerle veya haberlerle
renklendirebilirsiniz ve kendi geliştireceğiniz
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GEZİ-DÜNYA

Kültür ve sanatın
başkenti: Viyana
Sarayı, Schönbrunn Sarayı, Aziz Stephan KatedraGAYE DELEN
Harika mimari yapılar
li,  Prater Parkı, Viyana Devlet Operası, Museumve göz alıcı sanat
squartier, meydanlar, parklar, Mariahilfer alışveriş
Mozart’ın şehri, ressam Gustav Klimt’in
eserlerinin şehri,
caddesi... Hepsi Viyana’nın eski şehir kısmında yer
ilham kaynağı... Atlar, faytonlar, klasik müzik ve
Viyana’dayız. Viyana hep vals her yerde. Sanki bir anda karşınıza kabarık alıyor. Burada isteyenler nostaljik fayton turuna
etekli kadınlar ve takım elbiseli adamlar çıkacak- da katılabiliyor.
görmek istediğim Orta
mış gibi geliyor. Dünya mimarisine ilham kaynağı
Avrupa’nın gözde turizm
ÜNLÜ HOFBURG SARAYI
olan tarihi binalar, görkemli saraylar, müzeler,
merkezlerinden biri. Her
İlk durağımız ünlü Hofburg Sarayı oluyor.
pastalar ve olabildiğince tarih.... Evet burası
Devasa imparatorluk sarayı. Avrupa tarihinin çok
Viyana. Avusturya’nın başkentindeyiz.
dönem kültür, sanat ve
önemli bir kısmının yazıldığı yer. 18 bina, 19 avlu,
Kışın çok soğuk olduğu için bahar ayını
müziğin başkenti olageldi..
2 bin 600 odadan oluşuyor. İmparatorluk evleri,
seçiyoruz. Viyana hep görmek istediğim Orta
İhtişamlı sarayları, ünlü
Avrupa’nın gözde turizm merkezlerinden biri. Her gümüş koleksiyonları görmeye değer. Kral Franz
müzeleri ve klasik müzik
dönem kültür, sanat ve müziğin başkenti olageldi. Josef ve Kraliçe Elizabeth’in diğer adıyla Sisi,
konserleriyle işte Viyana... Otelimize yerleşir yerleşmez gezeceğimiz yerlerin yaşadığı ve o dönemden kalma bütün eşyaların
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listesine bir göz atıyoruz. Hofburg İmparatorluk

korunup sergilendiği görkemli bir saray. 1278

ziyoruz. O dönemin ihtişamı
karşısında tarifsiz duygulara
kapılıyoruz. Milyonlarca tarihi
eser barındıran bu sarayı tam
anlamıyla gezmek bir gününüzü alabilir....
İlk güne bu sarayı
sığdırıp akşam yemeği için
restoranımıza yollanıyoruz.
Ünlü şinitzeli, elmalı turtayı
ve mekan olarak da tarihi
Figlmüller’i seçiyoruz. Tatlının
yanına da Melange kahvesi
iyi gidiyor. Şahane bir akşam
yemeğinin ardından otelimize
yollanıyoruz.

SARAY GEZİSİ
İkinci gün ise rotamıza
yine saraylardan devam
ediyoruz. Bu kez Habsburg
Hanedanı’nın yazlık sarayı
Schönbrunn’dayız. Büyük bahçeler, süslü çeşmeler, geniş yeşil
alanlarla büyüleyici. Saray, 17.
yüzyılda inşa edilmiş. 1500
odası var. Sarayı, 20 odanın

GEZİ-DÜNYA

yılında yapımına başlanmış,
1918 yılına kadar Avusturya’yı
yönetmiş Habsburg Hanedanlığı’nın gücünün merkezi
olmuş. İmparatorluk daireleri,
gümüş koleksiyonu, Sisi Müzesi, Avusturya devlet başkanı
çalışma ofisi ve belediyeye ait
binalarıyla varlığını sürdürüyor.
Mimari açıdan gotikten baroka
kadar zengin bir görkeme
sahip.
Sarayda İmparatoriçe Sisi’nin ağırlığı hissediliyor. Zevk
ve lüks düşkünü olan Sisi’nin
o dönem giydiği kıyafetler,
kullandığı tüm eşyalar, kullandığı at arabası sergileniyor.
Sonu ise hazin olmuş. İtalya’da
gezmeye gittiğinde bir anarşist
tarafından hançerlenerek
öldürülmüş. Tarihe ‘Ekmek
bulamıyorlarsa pasta yesinler’
sözüyle geçmiş Marie Antoinette’de de burada doğmuş. Çok
yoğun ziyaretçi trafiği arasında
sarayın üç bölümünü de ge-
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KLASİK MÜZİK
DİNLEMEDEN
DÖNMEK OLMAZ
Viyana’ya gidip de bir klasik müzik
konserine gitmeden olmaz. Mozart, Beethoven, Haydn gibi birçok klasik müzik ustasını
yetiştirmiş olan Avusturya, müzik konusunda da
dünyanın en önde gelen ülkelerindendir. Viyana
Opera Binası ise dünya operasına yön veren bir
merkez. Viyana’da kiliselerde bile klasik müzik
konserleri oluyor. Tavsiyemiz opera binasında bir
konsere gitmeniz ama bilet bulmak zor olabilir.
O nedenle kiliselerde de iyi konserlere rastlayabilirsiniz. Biletleri kapılarda satılıyor.

gezdirildiği Kraliyet Turu’yla geziyoruz. Büyük turda
tamamını görebiliyorsunuz. Adeta tarihin tozlu
gizemli sayfalarına dalıyoruz. İhtişamlı mobilyalar,
devasa pencereler, resimli duvarlar.... Muhteşem
bahçeleri de görülmeye değer. Bahçede  görülmeye
değer bir tepenin üzerinde kurulmuş zafer takı
Gloriette ve bitkilerden yapılmış bir labirent de var...
Diğer saray ise Belvedere. Prens Eugen’e
Osmanlı’nın Viyana kuşatması sırasında gösterdiği
üstün performanstan dolayı hediye edilmiş bir saray.
Aşağı ve yukarı olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
Viyana’da bir katedral görmeden dönmek
olmaz. Sırada Aziz Stephan Katedrali var. Gotik
mimarisi çok ihtişamlı. İki yüz otuz bin cilalı taş ile
örtülmüş muhteşem bir görüntüye sahip bir çatısı
var. Kilisenin 21 tonluk çanı, Viyana kuşatması
sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan
silahların ve topların eritilmesiyle üretilmiş. Bu çan,
1534 yılından itibaren yaklaşan Osmanlı akıncılarını
haber vermek için kullanılmış ve bu iş için bir memur
görevlendirilmiş. Katedralin içini gezmek ücretsiz
ama uzun bir kuyruğu göze almanız gerekecek.

GEZİ-DÜNYA

MÜZELER MEYDANI
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Şehirde diğer bir çekim noktası müzeler
caddesi yani Museumsquartier. Bir müze kompleksi.
Kompleks içerisinde resimden mimariye kadar pek
çok temalı bölüm var. Şehirde onlarca müze var.
Çoğu sanat müzesi. En önemlilerinden biri Sanat Tarihi Müzesi (Kunsthistorisches Museum). Burada pek
çok değerli eser sergileniyor. Albertina Müzesi ise,
ülkenin ve Avrupa’nın önde gelen resim müzelerinden biri... Viyana’da başka alanlarda pek çok başka
müze de bulunuyor.

VİYANA’DA NE YENİR?
Viyana’da yemek denince ilk akla şinitzel geliyor. Tabii bir de kahve.
Osmanlı askerlerinin Avrupa’ya tanıştırdığı kahve çekirdekleri Viyana’ya
kadar gelmiş ve burada tutunmuş. Elmalı turtayı da unutmayalım. Tam
bir kafeler şehri. Eski ve tarihi pek çok kafesi var. Ama ana yemekte et ve
sebze çeşitlerine göre ayrı ayrı sosları var. İtalyan ve Fransız mutfağının da
esintileri hissediliyor. Köfte şeklindeki Semmelknödel, etin havuç ile patates
gibi sebzelerle haşlanmasıyla ortaya çıkan tafelspitz,  soğanlarıyla fark
yaratan zwiebelrostbraten ve Viyana usulü patates salatası denenmesi gereken
yemekleri. Kentin mutfağı et ağırlıklı. Sosisten oluşan atıştırmalıkları da çok
yaygın. Ama Viyana usulü şinitzel mutlaka denenmeli. Wiener Schnitzel dana
etinden yapılıyor. İnce bir dilim bifteğin fırınlanmasıyla elde ediliyor. Bir dilim
limon bazen de patates püresi ile servis ediliyor... Tatlı olarak da Sacher Torter
çikolatalı pasta, Apfelstrudel adlı elmalı hamur tatlısı, Linzer Torte öne çıkıyor...
Ünlü kafeleri ise Figlmüller, Cafe Mozart, Cafe Central, Cafe Sacher...

GEZİ-DÜNYA

Museumsquartier’den yolun diğer tarafına geçtiğinizde
ise şehrin önemli binaları, tiyatro, parlamento binası, belediye
binasını görüyor olacaksınız. Hepsi de ihtişamlı yapıya
sahip. Belediye binası anlamına gelen Rathaus öne çıkıyor.
Viyana’da, ilgi çekici yapılar arasında Hundertwasser’den bahsetmeden olmaz. Sanatçı Friedensreich Hundertwasser’ın düşüncesiyle mimar Joseph Krawina tarafından inşa edilmiş. Dış
cephesi rengarenek 52 daireden oluşuyor. Değişik mimarisiyle
turistlerin ilgi odağı oluyor. Volkstheater (Halk Tiyatrosu) ile
Parlamento Binası da görülebilecek yapılar arasında. Resmen
mimari bir görsel şölenle ziyaretimizi noktalıyoruz.
Viyana’daki son kalan vaktimizi de alışverişe ayırıyoruz. Ünlü Mariahilfer Caddesi’ndeyiz. Sağlı sollu onlarca
ışıltılı mağaza ilgi çekici. Euro kuru nedeniyle çok fazla bir şey
alamasak da o atmosferi yaşamak da şahane oluyor. Lüks ve
şık mağazalarıyla görsel bir şölen sunan Graben, Kohlmarkt
ve Karntnerstrasse’ye mutlaka uğrayın.... Üç günlük Viyana
yolculuğunu noktalarken güzel anılarla geri dönüşe hazırlanıyoruz.
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Boğaziçi’nin en önemli parçalarından biridir Beykoz...
Üç bin yıllık tarihe sahip olan
ilçe, geçmişte fabrikalara
ev sahipliği yapsa da doğal
güzelliklerini korumayı
başarmış... Anadoluhisarı,
Göksu, Küçüksu, Beykoz
Çayırı, Anadolukavağı ile
İstanbul’un tarihini muhteşem doğasıyla bütünleştiren
bir ilçesi konumunda.

Boğaz’ın incisi Beykoz

GEZİ-İSTANBUL

NİL DENİZ
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan
Beykoz, tarihi ve doğal güzellikleri ile gezip görülesi mekanları ile öne çıkan özel bir ilçe... 19.
Yüzyıl’ın başlarına kadar güzellikleri, sessizliği
ve yeşillikleriyle anlatılarda önemli bir mesire
yeri olarak yer alır. Çevresi, Tanzimat sonrası
devlet eliyle başlatılan sanayileşme çabalarının
görünürlük kazandığı ilk mekânlardan biri
oldu. Kağıt, deri, çuha, mum, cam gibi o dönem
öncelikle ihtiyaç duyulan pek çok maddenin
imal edildiği fabrikalar bu bölgede kuruldu.
Paşabahçe Cam, Tekel ve Deri Kundura Fabrikaları... Çoğunluğu devlet tarafından kurulan bu
fabrikalarla Beykoz ve çevresi Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk sanayi havzalarından biri oldu.
1980’li yılların başında fabrikaların kapatılmasıyla ilçe konut bölgesine dönüştü... Günümüzde
Beykoz Deri Kundura Fabrikaları film ve dizilere
ev sahipliği yaparken, ilçe sanayi kimliğinden
turizm kimliğine geçiş yapmış durumda.  
Beykoz’a, Kadıköy ve Üsküdar’dan
kalkan otobüsler ile ya da Yeniköy İskelesi’nden
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kalkan motorlarla 10 dakikada ulaşabilirsiniz.
Doğal havasını kaybetmeyen özellikle köyleri ile
dikkat çeken ilçede Otağtepe’den Göksu Deresi’ne, Yoros Kalesi’ne kadar çok sayıda görülmesi
gereken doğal alan bulunuyor. İstanbul’un yeşil
ve mavinin birbirine karıştığı nadir semtlerinden
biri, şehrin akciğeri olarak da nitelendiriliyor…
İstanbul’un, Karadeniz’e açılmadan
önceki son ilçesi Beykoz, kentin Karadeniz’i
olarak da adlandırılıyor. Sahip olduğu yoğun
orman dokusu görülmeye değer. Sakin bir

semt olmasının yanı sıra tarihsel kültürü ile de
oldukça zengin. Beykoz dendiği zaman akla
gelen ilk yer hiç şüphesiz Beykoz Korusu. Yeşilin
bin bir tonunu gözler önüne seren koru, temiz
hava ve kuş sesleri eşliğinde huzurun dibine
vurabileceğiniz bir yer. Osmanlı mimarisinin
Batıyı örnek aldığı dönemlerde yapılan Beykoz
Kasrı, zamanla Darul Eytam yani kimsesizler
yurdu olarak kullanıldı... Beykoz Kasrı cumartesi
dışında her gün ziyarete açık. Kasrın büyük
bahçesinde yürüyüş yapabilirsiniz..

Beykoz’un Kavacık semtinde yer alan Otağtepe de, Beykoz gezilecek yerler listesinin olmazsa
olmazlarından biri. Benzersiz manzarasıyla göz
kamaştıran Otağtepe, şehrin muhteşem güzelliğini
tarihi dokuyla harmanlayan oldukça özel bir yer.

YUŞA TEPESİ’NDEN BAKIŞ

BİR GÜNÜNÜZÜ AYIRIN...
Beykoz’un en sevilen yerlerinden biri olan
Polonezköy ise, bir gününüzü ayırmanız gereken
bir yer. Kahvaltı mekanları, çiftlikleri, binicilik
alanları, şirin otelleri ve orman içerisindeki yürüyüş parkurları ile Polonezköy, İstanbul’un arka

M.Ö 900’LERE UZANAN TARİH
Beykoz’un tarihine ilişkin olarak bilinen
en eski tarih M.Ö. 900’lerdir. Bu dönemde deniz
yoluyla gelip Beykoz’u kendilerine yurt edinen
Traklar, Beykoz’da yerleştiği bilinen ilk halk olarak
karşımıza çıkar. Her ne kadar sanat tarihçileri ve
arkeologlar çok daha önceki dönemlerde Karadeniz’den Boğaz’a doğru seyreden tepelerde Apollon
tapınağı benzeri yapıların olduğunu öne sürüp
dolayısıyla da Beykoz’un bir kent olarak tarihini
çok daha önceki tarihlere götürmek gerektiğini

FABRİKALARI
KAPATILDI

1980’li yılların başında fabrikaların kapatılarak ilçenin konut bölgesine
dönüştürülmesi, işçilerin yaşadığı ilçeyi
seçkinlerin yaşadığı bir ilçeye dönüştürme
kararı alınmıştır. Vakit kaybedilmeden
proje hayata geçirilmiş; emekliliği
gelen işçiler tazminatları ödenerek işten
çıkarılmış, kalanlar ise farklı birimlere
ve kurumlara nakil edilmiştir. Üretimin
tamamen durduğu 2000 yılından bu güne
fabrikaların kaynaklarından istifa eden ilçe
esnaflarının tamamına yakını işyerlerini
kapatmış, kalanlar ise işletmelerini yaşatma mücadelesi vermektedir. İstanbul’un
tüm ilçelerinde nüfus artarken Beykoz’un
nüfusu eksilmektedir.
2000’li yıllardan sonra fabrikaların
kapanması ve taşınmasının ardından yeni
projelerle; sahili marinalar, fabrika alanları
5 yıldızlı oteller ve AVM’lerle, köyleri ise
tatil ve eğlence mekanlarına dönüştürülmüş bir ilçe proje ve uygulamaları devam
etmektedir.

GEZİ-İSTANBUL

Beykoz’un en çok turist çeken noktalarından biri olan Yuşa Tepesi, denize en yakın ve en
yüksek tepesinde yer alıyor. Yuşa Peygamber’in
gömülü olduğuna inanılan Yuşa Tepesi, bu nedenle
bir hayli ziyaretçi akınına uğruyor.İstanbul’un
Çamlıca’dan sonra en büyük ikinci tepesidir. Adını
içinde türbesini barındırdığı Hz. Yuşa’dan almıştır.
Yuşa Tepesi’nde İstanbul’un manzarasını izleyebilirsiniz. Bu tepede Hz. Musa ile aynı zamanda
yaşayan Hz. Yuşa’nın türbesi bulunmaktadır.
17 metre uzunluğuna sahip kabri olan Hz. Yuşa
türbesi ziyaretçi akınına uğramaktadır. Hz. Yuşa
türbesini ziyaret ettikten sonra Boğaz manzarasını
seyredebilirsiniz.
İlçede bulunan ve tarihe uzun yıllar şahitlik
eden İsmail Ağa Çeşmesi günümüze kadar sağlam
olarak ulaşan yapılardandır. Beykoz Meydanında
bulunan İsmail Ağa Çeşmesi, Osmanlı dönemine
ait motifleri ile oldukça dikkat çekici bir görünüme sahip. Kanuni Sultan Süleyman tarafından
Beykoz’a ilk kez yapılan çeşme zamanla harap
olmuş. I. Mahmut zamanında İshak Ağa tarafından
onarılan bu çeşme İshak Ağa ismi ile de anılmaya
başlanmıştır.
Beykoz meydanındaki Beykoz Merkez
Camii, Serbostani Mustafa Ağa Camisi olarak da
bilinir. 19. yüzyılda yapılan Osmanlı mimarisinin
tüm özelliklerini taşıyan bu cami iç ve dış mimarisi,
dikdörtgen yapısı, tek minaresi ve içindeki ahşap
işlemeleri ile dikkat çekmektedir.

bahçesi konumunda. İstanbul’un nefes alanlarından biri olan Polonezköy, Beykoz ilçesinde yer
alan bir Polonyalı köyüdür. Burada yaşayan halk
1775 yılında ülkelerinin işgal edilmesi ile Polonya’dan göç eden göçmenlerdir. Farklı bir kültüre ev
sahipliği yapan bölgede Polonezköy Tabiat Parkı
ise, İstanbulluların hafta sonu kaçamakları için en
sık tercih ettiği yerleri başında gelir. Ulaşımında
zorluk yaşamayacağınız Elmasburnu Mesire Yeri
ise, Beykoz-Riva’ya 20 dakika uzaklıkta.
Beykoz’un en ünlü ve tarihi semti olan
Anadoluhisarı da bir gününüzü dolu dolu geçirebileceğiniz bir diğer semt. Anadoluhisarı Kalesi, çok
sayıda dizinin çekildiği taş kaldırımlı dar sokakları,
tarihi evleri ve eşsiz boğaz manzarası ile gezilecek
yerler listesinin başlarında yer alıyor. Anadolu
Hisarı Kalesi, Göksu Deresi’nin boğazla buluştuğu
yedi dönümlük bir arazinin üzerinde konumlanıyor. İstanbul Boğazı’nın en dar noktasında olup
Anadolu Yakası’nın en heybetli tarihi yapısıdır.
Osmanlı padişahı I. Bayezid tarafından ileri bir
karakol olarak yaptırılan Anadolu Hisarı’nın farklı
isimleri de mevcuttur. Bu isimlerden bazıları Yenihisar, Güzelcehisar ve Güzelhisar’dır. Araştırmalar
sonucu kalenin tam olarak ne zaman yapıldığı
kesinleştirilememiş olup 1390, 1391 ve 1395
yıllarından birinde inşa edildiğine değinilmektedir.
Kentin gürültüsünden uzakta, deniz kıyısında biraz olsun sakin vakit geçirmek için Riva ideal
bir ortama sahip. Beykoz ilçesine bağlı olan Riva,
şirin mi şirin bir sahil kasabası. Özellikle balık
keyfi için Riva’ya mutlaka uğramalısınız.
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Beykoz Kalesi

Göksu Deresi
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Beykoz, 1865 yılı

iddia etseler de, örgütlü bir toplumsal hayatın
Beykoz’da söz konusu tarihle birlikte başladığını
söyleyebiliriz.
Traklar Beykoz’a geldiklerinde, kralları
Amikos’un ismine binaen, buraya “Amikos” adını
vermişlerdir. Amikos, Beykoz’un bilinen en eski
adıdır. Boğaz’ı geçerek Beykoz’a gelen Traklar
burada Bebrik Devleti’ni kurmuşlardır. Bir rivayete göre Bebrikler isimlerini Akdeniz kıyısında,
Pirenelerin kuzeyinde ve güneyinde bulunan
eski bir İber kavminden almışlardır.
M.S. 395 yılında Roma İmparatoru Büyük
Teodosyus imparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) ve Batı Roma İmparatorluğu
olarak ikiye bölene dek Roma İmparatorluğu
sınırları içerisinde yer alan Beykoz, bu tarihten
itibaren Bizans İmparatorluğu’nun egemenliği
altına girer. Pers İmparatorluğu 609 yılında
Beykoz’u sınırlarına dâhil eder. Persler altmış
yıl bu topraklarda kaldıktan sonra, 669 yılında
Müslüman Araplar bu toprakları Perslerden
alırlar. Kısa bir süre sonra çekilen Arapların
ardından bölgenin hâkimiyeti yeniden Bizanslıların eline geçer. Bizanslıların bölgedeki bu
üstünlükleri yedi yüz yıldan daha fazla, Osmanlı
Sultanı Yıldırım Bayezid’ın bölgeyi ele geçirdiği
tarih olan 1402 yılına kadar devam eder.
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İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed tarafından fethinden 51 yıl önce, Beykoz (Amikos)
Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içerisine dâhil edilir. Kentin adı
bundan böyle Amikos değil, Beykoz’dur. Beykoz
isminin nereden geldiğine ilişkin rivayetlerden
en bilineni, Farsça’da köy anlamına gelen kos
sözcüğünün Türkçe bey sözcüğüne eklenmesi sonucunda ortaya çıkan Beykos (Beyköyü) sözcüğü
kentin adı olarak kalmıştır. Beykos zamanla
Beykoz’a dönüşmüştür.

ÇEŞMESİ, MESİRE YERLERİ....
Muhteşem dereleri, birbirinden güzel
mesire yerleri, bereketli toprakları, cömert
denizi ve aynı zamanda geniş bir av sahası da
olan yemyeşil ormanlarıyla bir masal kentini andıran Beykoz, Osmanlı Devleti tarihinde önemli
bir yere sahiptir. Av alanlarının uygunluğu
münasebetiyle Osmanlı yönetici sınıfının gözde
mekânlarından birisi olmuştur Beykoz. Padişah
başta olmak üzere avın kendileri için bir tutku
olduğu saray erkânı, Osmanlı’nın son dönemlerine dek Beykoz’u kendilerine mesken tutmuşlardır. Özellikle Tokat Bahçesi, bugünkü Akbaba
köyü civarı ve Çubuklu yöresinde düzenlenen av
partileri ile ilgili birçok tarihsel anekdot ve resmi

kayıt bulunmaktadır.
Merkez Mahallesi İskele Meydanı’nda
bulunan diğer bir adı İshak Ağa Çeşmesi olan
“Beykoz On Çeşmeler”, Osmanlı’dan günümüze
kalan bir çeşmedir. Ünlü Türk Sanat tarihçisi
Prof. Dr. Semavi Eyice’nin deyimiyle “Dünyanın
sayılı mimari eserlerinden biri” sayılan On Çeşmelerle ilgili Türk edebiyatında şiirler yazılmış,
meşhur ressamlarımız tarafından resmedilmiştir.
Ünlü ressamlarımızdan İbrahim Çallı’nın “İshak
Ağa Çeşmesi” tablosu önemlilerinden biridir. Beykoz On Çeşmeleri, 1159 yılında, Kanuni Sultan
Süleyman’ın has odabaşısı Behruz Ağa, Mimar
Sinan’a yaptırmıştır. 1746’da da İshak Ağa’nın
tamiratı ile günümüzdeki şeklini almıştır.
Anadolu Feneri, Asya yakasında İstanbul
Boğazı’nın Karadeniz’le birleştiği kuzey ucunda
Yon Burnu üzerinde bulunan deniz feneridir. Karşısındaki Rumeli Feneri’nden iki deniz mili uzaktadır. Fenerin bulunduğu köy de Anadolufeneri’dir. Köye de adını veren fener 1834 yılında
kuruldu. Kırım savaşı sırasında Fransız ve İngiliz
gemilerinin Boğaz’ın ve Karadeniz’in girişlerini
görebilmeleri için yapılmasına karar verilen
fener, 15 Mayıs 1856’de Fransızlar tarafından
karşı sahildeki fenerle beraber kule kısmı yapılarak işletilmeye başlandı. 1933’de Fransızlara

“EMEKLİLER YAŞIYOR”

mesleki faaliyetine devam ediyor” diyor.
Beykoz’da faaliyet gösteren Şişecam, Tekel İçki ve Deri Kundura fabrikalarının kapatılması sonucunda ilçedeki sanayi üretiminin yok
olduğuna işaret eden Ali Özcan, “İlçe ekonomisini canlı tutan bu fabrikaların kapanmasıyla
yıllar önce bu fabrikalarda çalışma amacıyla
ilçeye gelenler işsiz kaldı ve birçok insan ilçeyi
terk etti. Beykoz, emeklilerin yaşadığı bir ilçeye
dönüştü” diye konuşuyor.
Ali Özcan, Beykoz’un köylerinin tatil ve
eğlence mekanlarına dönüştürüleceği duyumlarını alanların köy arazilerini satın aldığını,
köylülerin de arazilerini satarak üretimden
vazgeçtiklerini belirtiyor. Birçok kurumsal firmanın merkezini Kavacık’a taşıdığını da belirten
Özcan, şunları söylüyor: “Bu kurumsal firmaların ve ilçedeki Beykoz Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi Spor Akademisi, Medipol Üniversi-

verilen 100 yıllık işletme imtiyazı iptal edildi ve
tamamen Türklere geçti.

ismi Potamion yani küçük ırmak adından türemiştir. 1751’de açılan ve padişahların konaklayıp
hoşça vakit geçirmesi için inşa edilen Küçüksu
Kasrı zaman içinde gerçekleştirilen restorasyon
çalışmalarıyla günümüzdeki haline geldi.
Mihrabad Korusu, yeşillikler içinde Boğaz
manzaralı bir korudur, Kanlıca ve Kavacık
arasında bulunur.
Anadolu Hisarı’nda muhteşem Boğaz
manzaralı bir alanda konumlanan Sabancı
Beykoz Öğretmenevi, konaklama birimlerine de
ev sahipliği yaparken öğretmenler için tesiste
uygun fiyatlı konaklama olanağı bulmaktadır.
Tesis, 1988 yılında Sabancı Vakfı tarafından
restore edilerek ülkemizin ilk öğretmenevlerinden
biri oldu. Özel günler ve organizasyonlar için de
tercih edilmektedir.1907 yılında yapılmış olan
Hidiv Kasrı, İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer
almaktadır. Mimarisi İtalyan asıllı Delfo Seminati’dir ve Mısır’ın son Hidiv’i Abbas Hilmi Paşa’nın
isteği üzerine inşa ettirilmiştir. 17.2 hektarlık

EŞSİZ KORULARI
Beykoz, kaleleri, dereleri ve koruları ile
İstanbul’da keyifli vakit geçirmek isteyenler için
eşsiz fırsatlar da sunuyor.... Ceneviz Kalesi olarak
da bilinen Yoros Kalesi, İstanbul’da Anadolu
Kavağı sırtlarındaki Doğu Roma döneminden
günümüze kadar gelebilen bu kale, imparatorluk
zayıf düştükten sonra Cenevizlilerin eline geçmiş
ve uzun süre onların elinde kalmıştır. Bu yüzden
de bu kaleye Ceneviz Kalesi de denilmeye başlandı. Kalenin Bizans yapısı olduğu ise, kulelerinden
birinde görülen ve tuğladan harflerle yazılmış
Grekçe kitabenin çözülmesiyle anlaşılmıştır.
Beykoz’a bağlı Anadolu Hisarı semtindeki
Göksu Deresi, kıyılarında kış aylarında bile yemyeşil kalan ağaçları ve asırlık çınarlarıyla bir doğa
harikasıdır. Göksu Deresi’nin adı Bizans’a kadar
uzanır... Bizans İmparatorluğu döneminde Göksu

Ali Özcan

tesi ve Türk Alman Üniversiteleri bir hareketlilik
katmış gibi gözükse de bu firmaların ve öğretim
kurumlarının ilçe halkına ve ülke ekonomisine
endüstriyel ya da tarımsal üretim anlamında
katkılarının olmadığı bir gerçektir.Yapılan
planlama da önümüzdeki dönem ilçenin yeni
yapılaşmalar, eğlence yerleri ve AVM’lerle doldurulmuş bir ilçeye dönüştürülmesi yönündedir.”

bir alanı kaplayan Çubuklu Korusu (Hıdiv İsmail
Paşa Korusu), Çubuklu sırtlarında yer alıyor.
Bizans dönemi zamanına dayanan bir yerleşim
alanı olduğu söylenmekte. Abraham Paşa Korusu
olarak da anılan Beykoz Korusu, 27,9 hektarlık
bir alana sahip. İstanbul’un en yeşil alanlarından
biri olan koru, doğu kısmında doğal ormanlarla
bütünleşiyor.

ISINMA VE AYDINLATMA MÜZESİ
Beykoz’da bulunan Çağlar Boyu Aydınlatma Isıtma Koleksiyonu Müzesi, ülkemizde
bu alanda yapılan ilk ve tek müzedir. Mehmet
Yıldız’ın 42 yıllık çalışmaları sonucunda ısıtma ve
aydınlatma ile ilgili topladığı iki bini aşkın değerli
eserler sergilenmektedir.
Müzede eski zamanlarda kullanılmaya
başlanan şofben, kandil, şamdan çeşitleri gibi
çeşitli ısınma ve aydınlanma araçları bulunmaktadır. Size farklı bir deneyim yaşatacak bu müzeyi
görmelisiniz.

GEZİ-İSTANBUL

İSMMMO Beykoz İlçe Temsilcisi SMM Ali
Özcan, 1986 yılından bu yana muhasebe mesleğiyle uğraşıyor, meslek yasası çıktıktan sonra
2007 yılında Mali Müşavirlik unvanını aldı ve
12 yıldan bu yana serbest çalışıyor. 2010-2016
yılları arasında İSMMMO Stajyerlerle İletişim Komite Üyeliği yapa Özcan, son iki yıldır Beykoz
İlçe Temsilcisi olarak görev yapıyor. Beykoz
İlçesi’ne kayıtlı toplam 545meslek mensubu
olduğunu belirten Ali Özcan, bunun 374’ünün
bağımlı, 171’inin ise serbest çalıştığını söylüyor.
İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Akdemir’in de nüfus kağıdında Ordu
yazsa da Beykoz Paşabahçe doğumlu olduğunu
söylediğine dikkat çeken Ali Özcan, “ İSMMMO
Başkanımız Yücel Akdemir üniversiteye gelinceye kadar eğitimini Beykoz’da tamamlamış.1985
yılından bu yana da Beykoz’da SMM olarak
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Ghost,
beyazperdeden
sahneye iniyor
Vizyona girdiği tarihte sinemada fırtınalar estiren Ghost, sahneye iniyor. Hollywood
tarihinin kuşkusuz en sevilen aşk hikayelerinden biri olan Ghost’un (Hayalet) sahne
versiyonu Ghost the Musical, 19 Ekim – 4
Kasım 2018 tarihleri arasında 21 performans
için Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde…
1990 yapımı Jerry Zucker filmi
Ghost (Hayalet), New York’lu genç çift Sam
ve Molly’nin bir gece Sam’in bıçaklana-

rak öldürülmesi sonucu başlayan gizemli
hikayesini anlatıyor. BAFTA ve Altın Küre gibi
ödül törenlerinden de eli boş dönmeyen film,
sinema tarihinde kendisine önemli bir yer
edinmeyi başardı. 2011 yılında Manchester
Opera House’da prömiyerini yapan Ghost
Müzikali, yönetmen koltuğunda Tony ödüllü
Matthew Warchus, başrollerinde Richard
Fleeshman ve Caissie Levy ile perdelerini açtı.
1990 yapımı filmin senaristi Bruce Joel Ro-

bin’in metni, Dave Stewart ve Glen Ballard’ın
da müziği ve şarkı sözleriyle Ghost Müzikali,
aynı yılın Temmuz ayında Londra West End’de
Piccadilly Tiyatrosu’nda perdelerini açtı. Görsel
efektleriyle eleştirmenlerden övgü toplamayı
başaran prodüksiyon 2012’de Broadway’de
sergilendi. Unchained Melody gibi unutulmaz
film müziklerini dirilttiği gibi yeni şarkılara
da imza atan prodüksiyon bu unutulmaz aşk
hikayesini sahneye taşıyor…

K Ü LT Ü R S A N AT

Usta heykeltraşa
saygı duruşu
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi
(SSM), geometrik soyut
çalışmalarıyla Türkiye
heykel sanatında önemli bir
yeri olan Seyhun Topuz’un
‘Kuzgun Acar Anısına’
isimli eserini bahçesinde
sergiliyor. Seyhun Topuz’un,
sanatçı Kuzgun Acar’ın
ölümünün 40. yılı vesilesiyle restore edilerek 2016
yılında SSM’de sergilenen
‘Kuşlar - Soyut Kompozisyon’dan ilhamla ürettiği
eseri, onunla aynı yerde, SSM’nin Boğaz manzaralı terasında 20 Temmuz
Cuma gününden itibaren sanatseverlerle buluştu. 2016’da Kuzgun Acar’ın
demir soyutlaması Kuşlar - Soyut Kompozisyon’u misafir eden SSM’nin
bahçesindeki Fıstıklı Teras’ta ziyaretçilerini bekliyor.
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NIYAZ Zorlu PSM’de
“The Fourth Light Project” işleriyle Sufi mistisizmini elektroakustik tarzlarıyla birleştirmeyi başaran NIYAZ: The Fourth Light
Project, 27 Eylül’de Zorlu PSM’de… Elektroakustik tarzları ile öne
çıkan NIYAZ, interaktif görsel tasarımcı Jerome Delapierre ile birlikte
ortaya koydukları “The Fourth Light Project” işinde alışılmışın dışında
sürükleyici, birden fazla duyuya hitap eden performansıyla izleyicilerle buluşuyor. The Fourth Light multimedia projesi, İran, Türkiye ve
Hindistan elektroakustik müzik kültürünü buluşturan NIYAZ’ın en yeni
projesi. Performans, NIYAZ’ın son albümü The Fourth Light’ın hayat
bulmasıyla oluşuyor. The Fourth Light, bilinen ilk Sufi mistik kadın
şair Rabia Al Basri’nin elyazmalarından ilhamını alıyor. 8. Yüzyılda
Irak’ta yaşamış olan Al Basri, bugün Sufi mistisizminin kalbinde
yatan ilahi aşk ve vahdet-i vücud doktrinlerini ortaya atan bir azize
olarak hatırlanmakta. Niyaz, The Fourth Light Project ile zengin Sufi
mistisizmiyle Orta Doğu’nun şiir ve türkülerini akustik enstrümanlar
ve modern elektronik müziğin tınıları ile buluşturuyor.

Mekteb-i Sultani
meydana çıkıyor
Pera Müzesi Galatasaray Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılı kapsamında, mimari, sanat tarihsel ve sosyokültürel bağlamda çok katmanlı bu okul
etrafında kurgulanan bir güncel sanat sergisi düzenliyor. Küratörlüğünü Çelenk
Bafra’nın yaptığı sergi, bugün hâlâ mezunlarının “mektep” olarak andığı
kurumun adına, binanın köklü geçmişine ve okul vasfına referansla “mektep”
başlığını benimsiyor. Güncel sanat bu okul hakkında yapılan araştırmalar,
yayınlar, sergiler ve etkinliklerin ötesinde ne söyleyebilir? Sadece Galatasaraylıları değil tüm kenti ve ülkeyi ilgilendiren bir okul ve yapı günümüz sanatçılarına esin kaynağı olabilir mi? Mektep Meydan, başlığındaki kelime oyunuyla,
hem mektebin kaçınılmaz olarak eklemlendiği Galatasaray Meydanı’na atıfta
bulunuyor hem de Galatasaray Lisesi’nin binasını, bahçesi ve duvarlarıyla
günümüz sanatçılarının buluşup tartışacakları düşünsel bir meydan (agora,
forum) olarak betimliyor. Sergi, mektebin içindekileri sanatçıların gözünden
“meydan”a çıkarıp sanat aracılığıyla tartışarak kamuya açmaya çalışıyor. Sergi
14 Eylül 25 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.

Genç orkestra Leonard Bernstein’ı anacak

K Ü LT Ü R S A N AT

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 85 genç
müzisyen ile Şef Cem Mansur’un yönetiminde sahneye
çıkıyor. Büyük besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein, doğumunun 100.yılında dünyanın her yanında
anılıyor. Öğrencileri arasında bulunmuş olan Cem
Mansur, çalışmalarına ilham ve yön veren bu büyük
müzik insanının iki eserini yönetiyor. Başta caz, her türlü
eğlence müziğine göndermeler yapan “Divertimento” ve
Eflatun’un “Sempozyum” unu başlangıç noktası olarak
alan keman konçertosu “Serenade”. Solist Alena Baeva
genç kuşağın en dikkat çeken sanatçılarından. Konserin
ikinci yarısı tüm zamanların en etkileyici senfonilerinden
birine ayrıldı. Prokofiev’in, 5’nci senfonisinde melodik
dehasının zirvesine ulaştığını söylemek abartılı olmaz.
Türkiye’nin tüm konservatuarlarından seçilen 85 genç
müzisyenin bu konseri şüphesiz bir müzik ve enerji şöleni
olacak. Bu müzik şöleni, 4 Eylül günü 20.30’da Zorlu
PSM’de izlenebilecek.
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Müslüm
Tür: Biyografik, Yönetmen: Ketche, Oyuncular: Timuçin Esen, Zerrin Tekindor,
Ayça Bingöl, Vizyon tarihi: 26 Ekim 2018

Predator

SİNEMA-DVD

Tür: Aksiyon, Bilimkurgu
Yönetmen: Shane Black
Oyuncular: Boyd Holbrook, Sterling K.
Brown, Keegan-Michael Key
Vizyon tarihi: 14 Eylül 2018
Predator serisinin 4. devam halkası olan yapımın yönetmen
koltuğunda “Kiss Kiss Bang Bang”, “Iron Man 3” ve “İyi Adamlar /
The Nice Guys” filmleriyle tanınan Shane Black oturuyor. Predator,
tehdit altında olan insan ırkını, ölümcül Predator ırkından korumaya
çalışan bir ekibin mücadelesini anlatıyor. Küçük bir çocuğun yaptığı
yanlışlık, evrenin en ölümcül avcıları olan Predator ırkının gezegene
geri dönmesine neden olur. Onlar artık hiç olmadığı kadar güçlü, zeki ve
ölümcüldür. Irk, kendilerini diğer türlerden topladıkları DNA örnekleri
ile oldukça geliştirmiştir. İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır.
İnsan ırkının sona ermesini ise sadece eski askerler ve hoşnutsuz bir fen
öğretmeninden oluşan uyumsuz bir ekip engelleyebilir. Filmin bol yıldızlı
oyuncu kadrosunda “Game of Thrones”tan tanıdığımız Alfie Allen, “The
Handmaid’s Tale”de boy gösteren Yvonne Strahovski,, “Narcos”un yıldızı
Boyd Holbrook, Olivia Munn, “Ay Işığı / Moonlight”tan tanıdığımız
Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, “Hung” dizisi ile 3 kere Altın Küre’ye aday gösterilen Thomas Jane, Jacob Tremblay, Oscar adayı Edward
James Olmos ve Altın Küre ödüllü Sterling K. Brown bulunuyor.
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Arabesk müziğinin efsane ismi
Müslüm Gürses’in hayat hikayesini
beyazperdeye taşıyan “Müslüm” filminin
yönetmenliğini Ketche üstleniyor. 2013
yılında hayatını kaybeden usta sanatçı
Müslüm Gürses’in hayatını konu edinen
Müslüm filminde, Gürses’e Timuçin Esen
hayat verirken yönetmen koltuğunda Romantik Komedi filmiyle yakından tanıdığımız Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.
Geçtiğimiz yılın en çok ses getiren yerli
yapımlarından biri olan Ayla’nın yapım
şirketi Dijital Yapım Evi’nin yapımcılığını
üstlendiği filmin senaryosu romancılığıyla
bildiğimiz bir isim olan Hakan Günday ve
Gürhan Özçiftçi’nin kaleminden çıkıyor.

Kapımdaki Aşk
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen Hallie Meyers-Shyer
Oyuncular: Reese Witherspoon, Nat
Wolff, Pico Alexander
Vizyon tarihi: 14 Eylül 2018
Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon’u başrolüne yerleştiren film modern
bir romantik komedi. Home Again, Los
Angeles’ta tek başına yaşamını sürdüren
Alice’in sinemacı üç genci ağırlamasıyla
birlikte değişen hayatını konu ediniyor.
Alice Kinney yakın zamanda eşiyle ayrılmış
olan bir kadındır. Alice, yeni bir başlangıç
yapmak için iki genç kızıyla memleketi Los
Angeles’a geri dönmeye karar verir. Ancak
Los Angeles’ta 40. yaş gününün akşamı kalacak yere ihtiyaç duyan 3 film yapımcısıyla
tanışır. Misafir evinde kalmalarına izin veren
Alice için sürprizlerle dolu bir gece olacaktır.
Alice’in beklenmedik bir şekilde karşısına
çıkan yeni ailesi ve yeni romantik ilişkisi,
eski kocasının elinde bir çantayla ortaya
çıkmasıyla iyice karışacaktır...

Komplo
Komplo
Tür: Tarihi, Gerilim
Yönetmen: Per Fly
Oyuncular: Theo James, Ben Kingsley,
Jacqueline Bisset
Vizyon tarihi: 7 Eylül 2018
Karar vermek zorunda olan Michael,
diplomasinin karanlık tarafını keşfetmek
zorunda kalacaktır... Danimarkalı yönetmen Per
Fly’ın yönetmen koltuğuyla birlikte senaryosunu
üstlendiği politik gerilim filminin başrollerinde

“Uyumsuz” serisi ile parlayan yıldızını yeni
projelerle taçlandırarak Hollywood’un aranan
yakışıklılarından birine dönüşen Theo James,
Oscar ödüllü Ben Kingsley ve ülkemizin en başarılı oyuncularından biri olan Belçim Bilgin yer
alıyor. Genç Michael, Birleşmiş Milletler temsilcisi
olarak çalışmaktadır. Hayatı boyunca hep bir
diplomat olmak istemiş olan Michael’ın hayali
ise dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek
ve ülkeler arasındaki barışı güçlendirmektir.
Michael’ın yeni görevi ise Birleşmiş Milletler’in,
Oil for Food (Yemek İçin Yağ) Programı’na bağış

DVD SEPETİ
l Tomb Raider

Yıllar önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan
bir maceraperestin kızı olan cesur ve asi Lara
Croft, babasının esrarengiz ölümünü çözmeye
karar verir. Keskin zekâsı, cesareti ve asi

l The Post Oscar Ödüllü Steven Spielberg ile

ruhundan başka bir şeyi olmayan Lara, kimsenin
ayak basmaya cesaret edemediği sırlarla dolu
mistik bir adaya doğru yola çıkar. Lara, limitlerini
sonuna kadar zorlayacak bu zorlu yolculukta
Tomb Raider adını kazanacaktır.

l Pasifik Savaşları
John Boyega (Star Wars
serisi) “Kaiju” adı verilen
devasa uzaylı yaratıklarla
savaşırken hayatını kaybeden
efsane generalin Avcı pilotu
olan başına buyruk oğlu Jake
Pentecost rolünde. Kaijuların
eskisinden çok daha güçlü
bir şekilde yeniden ortaya
çıkıp dünyamızı tehdit etmesi
üzerine Jake yardımcı pilotu Lambert (Scott Eastwood)
ve bir hacker olan 15 yaşındaki Amara (Cailee Spaeny)
tarafından yeniden göreve çağırılır. Yeryüzündeki gelmiş
geçmiş en güçlü koruma kuvveti olmayı hedefleyen grup
dur durak bilmeyen yepyeni maceralara doğru yol alır.

SİNEMA-DVD

Meryl Streep ve Tom Hanks’i bir araya getiren The Post,
Amerikan halkının Vietnam  Savaşı’na bakış açısını
önemli ölçüde etkileyen Pentagon belgelerinin ortaya
çıkarılma sürecini ele alıyor. Washington Post  çalışanları editör Ben Bradlee (Hanks) ve yayıncı Katharine
Graham (Streep) ordu analisti Daniel Ellsberg tarafından  
yazılan ve sızdırılan Pentagon belgelerini yayınlama
kararı alırlar. Belgelerin, Johnson yönetiminin Vietnam
Savaşı’nda  ABD askerlerinin rolü hakkında kamuoyuna ve kongreye
yalan söylediğini, Nixon yönetiminin gizlice savaşı tırmandırdığını  ortaya
koymaları büyük skandal yaratır. Nixon yönetimi The Post’un bunları
yayınlamasını durdurmaya çalışır ve ABD  Savunma Bakanı Yardımcısı
William Rehnquist davayı Yüksek Mahkemeye sunar. Belgelerin yayınlanabilmesi ve özgür basın kavramının korunabilmesi için gazete ile ordu
arasında büyük bir hukuk mücadelesi verilecektir.

toplamaktır. Programın başındaki akıl hocası
Pasha, programı yakından gözlemlemesi için
Michael’ı Irak’a getirir. Ancak Michael görünüşte yardımsever görünen bu kampanyanın
altında kimi yolsuzlukların yattığını fark eder.
Irak’ın petrol rezervlerini içeren bu komploya
nasıl yaklaşacağına Michael Soussan’ın gerçek
hayat hikayesine dayanan filmin senaryosunda
yönetmenle birlikte Daniel Pyne’ın da imzası
var. Filmin kadrosunda Jacqueline Bisset, Rossif
Sutherland, Rachel Wilson ve Brian Markinson
da yer alıyor.
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Beyaz Zambaklar Ülkesinde

l Yazar: Grigoriy Petrov l Yayınevi: Remzi Kitapevi l Sayfa Sayısı:
176 İlk başta sayıları bir avucu geçmeyen aydınların öncülüğünde bir ülkenin yeniden

doğuşunun öyküsüdür… Finlandiyalılar 19. yüzyılın sonlarında özerkliklerini kazanınca kendi
kültürlerini özgürce geliştirme olanağına kavuştular. Artık ülke aydınlarının öncülüğünde, tutkuyla çağdaş medeniyet yolunda ilerleyebilirlerdi. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türkiye gibi…Bilinçli Finlandiya aydınları olan öğretmenler, rahipler, sanatçılar ve tüm
entelektüeller, başlangıçta bir avuç kişiydiler. Ama bu, onların enerjisini zayıflatmak şöyle
dursun, savaşımlarına güç kattı. Tüm zor koşullara karşın, ülkelerini ulusal dayanışmayla
kurtarabileceklerine inanıyorlardı. Bu ilginç kitapta G. Petrov, bıkıp usanmadan, yılmadan
çalışıp bir ülkenin nasıl aydınlığa ve refaha kavuştuğunu gösteriyor. Finlandiya’nın beyaz zambaklar
ülkesine dönüşmesini büyük bir hayranlıkla izleyeceksiniz.

67

l Yazar: Oğuzhan Uğur l Yayınevi: Hayykitap l Sayfa Sayısı: 128

Oğuzhan Uğur’un iddialı bir şekilde okuyuculara sunduğu ilk romanı 67, hakikatin göz
ardı edilen kıyılarında, varoluş sancılarının tam ortasında, sahici, sarsıcı ve sürükleyici bir
hikaye. Gördüğü ile gerçekte olması mümkün olmayan bir uyuşmazlık vardı aynanın köşesinden yansıyan görüntüsü ile arasında. Kitap, tanıtım bülteninde ise okuyuculara şöyle
anlatılıyor: “Normal bir hayatı olan, normal bir hayatı olduğunu düşünen adamdı. Ailesiyle
birlikte gidecekleri tatil için çıktığı yol, O’nu hayatının yolculuğuna sürükledi. Kabus ve
gerçeğin, gerçek ve pişmanlığın iç içe geçtiği bir yolculuğa.... Geçirdiği trafik kazasının
ardından kendini hiç bilmediği bir yerde bulan; adını, mesleğini, ailesini ve en önemlisi
kendini bilmeyen bir adamın hikayesi. Kimsin sen? Kimsin oğlum sen? Lan ben kimim?!
Bu ne LAN! KİMSİN SEN?! İnsan azat edebilir mi kendini kendi azabından? Üstelik her adımda kendini
keşfettiği bu yolculuğun sonu kaçmak istediği gerçeklere çıkıyorsa...”

Japon Masalları

KİTAP

l Yazar: Yei Theodora Ozaki l Yayınevi:Karakarga l Sayfa Sayısı:
328 Şans, hile, cüce cinler ve tılsımlı mücevherler, canavarlar ve kahramanlar, denizin

dibindeki krallıklar, Güneş’e ve Ay’a uzanan sütunlar… Japon Masalları, geçmiş ortak
yaşayıştan bugüne kalan efsaneler değil de, hâlâ masalsı ve kısmen de ayrıksı bir hayatı
yaşamaya eğilimli Japonların geçmişine birer referans metin niteliğinde… Barışçıl Budizm
kök salmadan “çok, çok uzun zaman önce” Japonya’da dini inanışlar, insanı tanrısallığın
bir parçası yapıyor ve kişi kendi kutsallığını uçlarda dolaşarak, sınırlarını zorlayarak masal
gibi yaşamayı başarabiliyordu. Japonya’da bugün bile, nezaketle ve sevimli çekingenlikle
süslenen şey, tanrı ataların soyundan gelmiş olmanın gizli ya da açık gururu.
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l Eğitimde Finlandiya Modeli

l  Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR

ŞİİR
AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL
Açılmış Sarmaşık Gülleri
Kokularıyla Baygın
En Görkemli Saatinde Yıldız Alacasının
Gizli Bir Yılan Gibi Yuvalanmış
İçimde Keder
Uzak Bir Telefonda Ağlayan
Yağmurlu Genç Kadın
Rüzgar
Uzak Karanlıklara Sürmüş Yıldızları
Mor Kıvılcımlar Geçiyor
Dağınık Yalnızlığımdan
Onu Çok Arıyorum Onu Çok Arıyorum
Her yerinde Vücudumun
Ağır Yanık Sızıları
Bir Yerlere Yıldırım Düşüyorum
Ayrılığımızı Hissettiğim An
Demirler Eriyor Hırsımdan
Ay Işığına Batmış
Karabiber Ağaçları
Gümüş Tozu
Gecenin Irmağında Yüzüyor Zambaklar
Yaseminler Unutulmuş
Tedirgin Gülümser
Çünkü Ayrılmanın Da Vahşi Bir Tadı Var
Çünkü Ayrılık Da Sevdaya Dahil
Çünkü Ayrılanlar Hala Sevgili
Hiç Bir Anı Tek Başına Yaşayamazlar
Her An Ötekisiyle Birlikte
Her şey Onunla İlgili
Telaşlı Karanlıkta Yumuşak Yarasalar
Gittikçe Genişleyen
Yakılmış Ot Kokusu
Yıldızlar İnanılmayacak Bir İrilikte
Yansımalar Tutmuş Bütün Sahili
Çünkü Ayrılmanın Da Vahşi Bir Tadı Var
Öyle Vahşi Bir Tad Ki Dayanılır Gibi Değil
Çünkü Ayrılık Da Sevdaya Dahil
Çünkü Ayrılanlar Hala Sevgili

ATİLLA İLHAN

Sen Gittin Ya Ben
Çok Güzelleştim

Tao Te Ching:
Erdem Rehberi

l Yazar: Nilgün Bodur l Yayınevi: Destek Yayınları l Sayfa Sayısı: 256 “Sadece
hayatta değil, ayakta da kalarak, mutlu olarak, kahkaha atarak yeneriz düşmanlarımızı. En
büyük intikam, intikamı bile düşünmemektir. En büyük intikam, bizsizliktir. En büyük intikam,
senin aynada gördüğünü onun artık görememesidir...” Nilgün Bodur, kitabını bu cümlelerle
özetlerken, bir yeniden doğuş hikayesi anlatıyor… Kitabın tanıtım yazısı gitmek ve yeniden
başlamak üzerine: “Bir sene kadar önce eşyalarımı toplayıp sessiz sedasız giderken biliyordum
terk ettiğimin terk edenim olduğunu. Gürültü çıkarmadığım, ağlamadığım, kapıları çarpmadığım,
eşyaları kırmadığım için hissediyordum bu gidişin dönüşü olmadığını. Bazı gitmeler, beceriksizce
teşebbüs edilmiş intihar gibidir. Not bırakırsın, anlatırsın, ağlarsın... Geride kalanları acıtmaya
çalışırsın. Hâlâ bir umudun olduğunu gösterir bu haber veriş, kendini özetleyiş. İşte böyle
ölemezsin. Bağın varsa gidemezsin. Ben not bırakmadım giderken, çıt çıkarmadım. Çıkaracağım
tüm seslerin duyulmayacağını anladım. Gitmedim aslında, kabullendim ve vazgeçtim. Kapıyı
kaparken, kolundan tutanın olmadığında eyleminin adının terk etmek olmadığını anladım. Terk
eden, terk edilmiştir. Ardında bırakacağı gürültü sadece başarısız bir intihar girişimidir.”

l Yazar: Lao Tzu l Yayınevi:
Remzi Kitabevi l Sayfa Sayısı: 192
Tüm dünya dillerine çevrilen ve bir o kadar da yorumlanan bu kitabı, Kerem Çalışkan’ın özenli çevirisi ve
açıklayıcı notlarıyla okuyucularla buluşuyor. Çinli bilge
Lao-Tzu’nun kaleme aldığı, Taoizmi anlatan bu eserin
ünü, bütün dünyada kutsal kitaplarla yarışıyor… Tarih
boyunca ilgi odağı olmuş Doğu bilgeliği, bu gizemli dizelerden tüm insanlığa sesleniyor… Göze görünmeyen,
başı sonu olmayan, “dünyanın anası” Tao; yeryüzünü,
gökyüzünü ve tüm evreni sürekli akışıyla değiştirip
dönüştürüyor… Böylece zayıf ve yumuşak su, sert
taşı eritiyor… Taoizm, kendi egosunu, benliğini öne
çıkaranlara hep karşı duruyor… Alçak gönüllülüğü,
kanaatkârlığı, hoşgörüyü öğütlüyor…

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Zacharius Usta
Yazar: Jules Verne
Yayın Evi: İş Bankası Kültür Yayınları
Sayfa Sayısı: 56

Ozan Beedle’ın Hikayeleri
Yazar: J. K. Rowling
Yayınevi : Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 144
15. yüzyılda parşömene ilk kez aktarıldığından beri cadılar ve büyücüler tarafından
ilgi görmeye devam eden muzırlık ve
sihirle dolu bu hikâyeler her yaştan Harry
Potter hayranları ve Muggle’lar için de
mükemmel. Profesör Albus Dumbledore’un muzip ve zekice yorumlarının eşlik
ettiği (Hogwarts Müdiresi Profesör McGonagall’ın izniyle) beş büyüleyici
masaldan oluşan bu kitaba Tomislav Tomic’in çizimleri eşlik ediyor. Sihir ve
kurnazlıkla dolu büyüleyici beş masaldan oluşan Ozan Beedle’ın Hikâyeleri yüzyıllardır büyücü evlerinde uyumadan önce sevilerek okunuyor.

KİTAP

Zacharius Usta olağanüstü ince bir işçilikle
ürettiği kusursuz saatlerle Cenevre şehrinin
gururudur. Ünü İsviçre sınırlarını aşıp
Fransa ve Almanya’ya kadar uzanmıştır.
Saatçiliğin ilerleyen bilime ayak uydurmasıyla, Zacharius Usta da “saat maşası”nı
icat eder. Bu icadının ardından kibir başını
döndürür. Öyle ya, Tanrı sonsuzluğu yarattıysa, kendisi de zamanı yaratmıştır. Ancak
günün birinde imal edip sattığı bütün saatlerin ortada görünür bir sebep
olmaksızın birden durmasıyla, öfkeli müşteriler evinin kapısını aşındırmaya başlar. Bilimle manevi değerler arasındaki çatışma Jules Verne’in
1854 yılında yayımladığı bu fantastik öykünün ana temasıdır. Kibrine
yenilip ölümsüzlüğün peşine düşen ve ruhunu kaybeden Zacharius Usta
için çöküş kaçınılmazdır.

Ozan Beedle’ın Hikâ yeleri
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E-Spor, yeni bir
sektör olarak
doğuyor ve
milyonları çekiyor.
Federasyonu da
kurulan E-Spor, pek
çok insan için de
yeni kariyer alanı.
Ülkemizde tam 4
milyon takipçisi var.

Haydi E-Spor yapalım

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
E-Spor... Son dönemin gözde alanı. Bir
bilgisayar, konsol ya da mobil oyunun, mecra
bağımsız, bir kulüp temsili ile oynandığı noktada
E-Spor kavramı oluşuyor. Bugün, FIFA, League of
Legends, Country Strike gibi oyunları Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe formasıyla
profesyonel olarak oynadığınızda artık siz de bir
E-Spor oyuncusu sayılıyorsunuz. Bir süre önce
çocuk oyunu gibi görülen E-Spor ülkemizde ciddi
bir büyüklüğe de gelmiş durumda. Federasyonu
da kuruldu. Türkiye E-Spor Federasyonu Kurucu
Başkanı Alper Afşin Özdemir oldu.
Özdemir, ülkemizde E-Spor takipçilerinin
sayısının 4 milyon olduğunu söylüyor. Dijital
oyunlardan Türkiye’de elde edilen gelir ise 878
milyon dolar. Dijital oyun sektöründe dünyada
18’inci sıradayız. Ülkemizde amatör E-Spor
takım sayısı 15 binin üzerinde. Takım bünyesinde
oynayan oyuncu sayısı da 60 bini aşmış durumda.
Oyuncuların yüzde 37’si hem PC, hem mobil hem
de konsol kullanıyor. Dünyada ise E-Spor taraftar
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sayısının 165 milyona, izleyici
bunlarda ciddi artışlar yaşanıyor.
sayısının ise 380 milyona ulaşİyi oyuncuların kazancı 13 bin
ması bekleniyor.
dolardan başlayıp 83 bin dolara
Özdemir, federasyon
kadar çıkıyor. Transfer olurken ciddi
olarak sektörün büyümeparalar alanlar da var.
sine katkı sağlayacaklarını
belirterek, “Yeni bir sektör
HEDEF BAŞARI
doğuyor ve gelişime açık.
Diğer spor dalları gibi
Federasyon olarak önceliğimiz
E-Spor’da da uluslararası başarı
E-Sporcu lisansları, E-Spor
çok önemli. Alper Afşin Özdemir,
merkezlerinin kurulması, farklı
“Çin, Kore, Tayvan bu sektörde
oyunların müsabakalaştırılmaöncü ülkeler. Türkiye’yi de öncüsı, ligleştirilmesi olacak. Seklük eden ülkeler arasına taşımak
Alper
Afşin
Özdemir
tördeki oyuncularla beraber
istiyoruz. Fakat Türkiye olarak
federasyonun gelişimine katkı
E-Spor alanında geç kaldığımız
sağlayacak her projeyi hayata geçireceğiz” diyor. bir durum söz konusu değil. Aksine çok iyi
takımlarımız ve oyuncularımız var. Bunların
YENİ KARİYER ALANI
uluslararası arenada rekabet edebilmesi için geDiğer yandan E-Spor oyunculuğu önemli
rekli altyapıyı sağlamak için federasyon olarak
bir meslek haline geldi. Özdemir, oyuncuların
gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Türkiye’de
ücretlerinin oynadıkları pozisyon, deneyim ve
E-Spor ciddi büyüme gösteriyor. Gerek oyuncuniteliğiyle doğru orantılı olduğunu söylüyor. Çok
lar ve takımlar, gerekse marka yatırımlarında
değişken rakamlar var ama üç yıl öncesine göre
açıkça bunu görebiliyoruz” diyor.

HONOR 10 TÜRKİYE’DE

Honor 10, Türkiye pazarına sunuldu. Telefonda bulunan
iki önemli özelikten ilki; akıllı telefonun çift objektifli kameraya
uygulanan gelişmiş AI 2.0 teknolojisi. İkincisi ise Honor 10 CMF
tasarım, 15 kat parıldayan renkten oluşan çarpıcı bir nano
ölçekli optik kaplamayla 3D cam ile eşsiz bir tasarıma sahip
olması. Honor 10, Hepsiburada’da fantom mavisi rengi ile
2.999 TL fiyatıyla satışa sunuldu.  Honor 10’un 24 MP+16 MP
çift mercekli yapay zekalı kamerası, Kirin 970 platformundaki
NPU (yapay sinir ağı ünitesi) ile geliştirildi. 5.84 inç’lik ekranı
var. 4 GB Ram, 128 GB dahili hafıza, 3400 mAh pil diğer teknik
özellikleri arasında.

YAPAY ZEKALI
CEP TELEFONU
ÇIKARDI

ASUS’TAN OYUNCU MONİTÖRÜ
Asus ROG,  4K HDR ve DisplayHDR 1000 sertifikası olan
oyuncu monitörü olma özelliğine sahip ROG Swift PG27UQ’yu
Türkiye’de tanıttı. Monitör Ağustos ayında satışa çıktı. 27 inç
boyuta, UHD çözünürlüğe ve hız aşırtma özelliği ile 144Hz
tazeleme oranına sahip olan ROG Swift PG27UQ,  Nvidia G-Sync
teknolojisiyle oyun deneyimini kusursuzlaştırıyor. Monitör, geleneksel monitörlerle kıyaslandığında, insan gözünün görebildiği
netliğe en yakın kaliteyi ve renk aralığını sunan Nvidia G-Sync
HDR teknolojisinden güç alıyor ve standart monitörlerin çok
üstünde olan 1000cd/m2 tepe parlaklık derecesi ile en üst seviyede görüntü kalitesi sunuyor. 384 noktadan dinamik olarak
kontrol edilen LED arka ışıklarıyla karanlık sahnelerin daha
zengin ve doğal görünmesi için yüksek kontrast sunuyor.

HUAWEI’DEN YENİ TABLET

TEKNO-YAŞAM

Huawei,  yeni MediaPad T3 10 tablet modeli ile Türk tüketicilerine hitap edecek. Android Nougat 7
işletim sistemine sahip MediaPad T3 10, Huawei’nin kendi geliştirdiği ara yüzü Emui 5.1’e entegre biçimde
çalışıyor. 1280 x 800 piksel çözünürlüğe sahip 9.6 inç büyüklükte ekranı ile MediaPad T3 10’un boyutları 22,9 x 15,9 x 0,7 santimetre. Sadece 460 gram
ağırlığındaki tablet, 4800 mAh kapasiteli piliyle 90 saat
müzik dinleme, 10 saat video gösterimi ve 500 saat
stand by performansı sağlıyor. Tabletin 16 GB dahili
hafızası microSD kart takılarak artırılabiliyor. Kulaklık
veya başka cihazları bağlamak için 3.5 milimetrelik jak
girişi de bulunan MediaPad T3 10, Bluetooth, Wi-Fi ve
GPS özelliklerine de sahip.

LG Electronics, yapay
zekalı akıllı telefonu LG
G7ThinQ’nun Türkiye’de de
satışına başladı. Modelin
süper parlak 6.1 inç QHD+
ekranı, Boombox hoparlörü
ve yapay zeka bağlantılı
akıllı kamerası var. Qualcomm Snapdragon işlemci
ile güçlendirilen G7ThinQ’da
4 GB bellek ve 64 GB dahili
depolama alanı var.
Toz ve su geçirmezlik
konusunda IP68 sertifikasına sahip. G7ThinQ, 8 MP
çözünürlüklü ön kamerası
ile 16 MP iki arka kamerasında daha fazla ayrıntı
yakalayan ve daha yüksek
çözünürlüklü fotoğraflar
çekmeye imkan veren
yenilikler getirdi. G7ThinQ,
4.899 TL tavsiye edilen satış
fiyatıyla Turkcell mağazalarında satışa çıktı.
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K O M İ K

AYAKKABI

Adamın biri ayakkabı almak için
mağazaya gitmiş.
Denediği ve beğendiği ayakkabılardan birisinin ayağını sıktığını
söylemiş.
Mağaza sahibi de: - Bir hafta
sonra açılır, demiş.
Adam: – İyi o zaman, ben bir
hafta sonra gelip alayım, demiş.

MİZAH

TEMEL VE
AZRAİL

Azrail, Temel’in yanına gelir ve
kardeş vaktin tamam hadi gidelim der.
-Temel de uyanık ya yalvarır, Azrail tamam der. Temel de kendi kendine
pilot olursam beni havada yakalayamaz derken 5 yıl sonunda Azrail pilot
Temel’in yanına gelir ve vaktin doldu
gidelim der.
- Temel de şimdi canımı alsan
arkada 300 yolu var, onlar ne olacak
der.
Azrail: - Oğlum hepinizi bir araya
getirene kadar anam ağladı zaten.
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R E S İ M L E R

KOCANIZIN
ÖLMEMESİNİ
İSTEMİYORSANIZ
Adam karısı ile birlikte doktora
muayene olmaya gider. Muayene biter,
doktor odasından çıkarak kadının yanına
gelir:- Kocanızın ölmemesini istiyorsanız şu
kağıda yazdıklarımı uygulayacaksınız.
1-Sabahları güler yüzle bir kahvaltı
hazırlayın ve işe mutlu gitmesini sağlayın.
2-Öğlenleri eve geldiğinde güler yüzle
karşılayın ve güzel bir öğle yemeği ile takdir
edildiğini hissettirin. Böylece günün geri kalan kısmını da iyi geçirmesine yardım eder.
3-Akşamları eve geldiğinde yemek
özellikle güzel olmalı. Eve gelince dinlenmesini sağlayın.
4-Haftada en az üç kere akşamları
beraber gezin.
- Eğer bu dediklerimi harfiyen uygularsanız kocanızın sağlık yönünden hiçbir
sorunu kalmaz.
Eve geldiklerinde adam karısına
sorar: - Ne dedi doktor sana?
Kadın cevaplar: - Ölecekmişsin!

LAFINI KESMEK
İSTEMEDİM

Boşanma davasında hakim Temel’e sormuş:
- Evladım, niçin karına bir yıldır tek kelime bile
söylemedin?
Temel sakin bir şekilde:
- Lafını kesmek istemedim Hakim bey!

NEREYE HARCIYORMUŞ

Kayserili iki arkadaş aralarında konuşurken biri
diğerine karısından dert yandı:
-Yahu bizim hanım çok müsrif para yetişmiyor.
İnanmazsın pazartesi 100 lira, salı 200 lira, çarşamba
400 lira dün de 700 lira istedi.
- Acıdım sana vallahi, nereye harcıyormuş bu
parayı?
- Ne bileyim ben, verdiğim yok ki....

KAZA

Koca, karısını arar: - Hayatım bugün işten sonra
çok kötü bir kaza geçirdim. Ayşe Hanım beni hastaneye
götürdü. Birkaç tahlilden sonra boynumda çıkık, sol
kolumda bir kırık ve yüzümde hasar olduğunu söylediler.
Ayrıca sağ bacağımı da kesmek zorunda kalabilirlermiş.
Kadın: -  Ayşe Hanım kim?

l Ben de tam seni arayacaktım.
l Valla sarıda geçtim memur bey.
l Önemli olan yarışmaya katılmaktı, kazanmak önemli değil!
l Şu anda 80 milyon bizi izliyor.
l Bu son sigaram.
l İki saat kapıda bekledim, açan olmadı.
l Sen bir de beni gençliğimde görecektin.
l Akşama erken geleceğim.
l Ben almayım, rejimdeyim…
l O elinizdeki tek kaldı, başka yok.
l Bizi de davet ettiler ama biz gitmedik.
l Senin annen bir melekti yavrum.
l Evi boşaltın Almanya’dan oğlum geliyor.
l Formu doldurun biz sizi ararız.
l Arkasından konuşmuyorum ki burada olsa
yüzüne de söylerdim!
l Aradım yoktun.
l Bu kızı kimler kimler istedi.
l Çok kolay bir ders ben A almıştım.
l Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz…
l Orijinal yedek parça bu abi.

ŞOFÖR

Ünlü bir bilim insanı özel otomobiliyle konferans
vermeye giderken, uzun yıllardır onunla çalışan şoförü
sıkılarak bir teklifte bulunmuş:
– Sizin konferanslarınızı dinleye dinleye virgülüne kadar ezberledim efendim, demiş.
– Ne olur izin verin bu konferansı da sizin
yerinize ben vereyim.
Bilim insanı, teklifi kabul etmiş. Şoför arka
koltuğa geçmiş. Bilim insanı şoförün şapkasını giyip öne
oturmuş. Konferansın verileceği salona varmışlar.
Şoför kürsüye çıkmış, hiç teklemeden çok güzel
bir konuşma yapmış. Ve sormuş:
– Sorusu olan var mı? Ülkenin ciddi bilim adamlarından biri ‘var’ demiş ve oldukça zor bir soru sormuş.
Şoför hiç tereddüt etmeden:
– Çok kolay bir soru bu, şoförüm bile bilir demiş.
Gidip çağırayım, sizin sorunuzu o cevaplasın.

l Sadece arkadaşız.
l Hiç bozukluk yok.

FARK

Fen bilgisi imtihanında şöyle bir
soru gelmişti:
- Güneş ışığı ile elektrik lambasının ışığı arasındaki fark nedir?
Ali hemen cevabı yazdı:
– Elektrik lambası için her ay
para ödüyoruz ama güneş ışığı için bir
para ödemiyoruz!

MÜZİK SEVER KÖPEK

Küçük çocuk keman dersi için evde prova yapıyor,
babası da oturmuş gazete okuyordu. Evin köpeği de
çocuğun kemanından çıkan melodilere havlayarak
eşlik ediyordu. Bu gürültüde babanın gazete okuması
mümkün mü?
Bir duruyor, iki duruyor ama ne çocuk keman
çalmayı ne de öteki havlamayı kesiyordu. En sonunda
baba, oğluna seslendi:
- Oğlum, şunun bilmediği bir parça çalsana!

Cevaplar

KOMİK YALANLAR

1-Ben giderim o gider önümde dum dum eder.
2-Karnı tok gölgesi yok.
3-Ağzında yoktu dişi her gün yemektir işi.
4-Gider gider izi yok, burnu kara gözü yok.
5-Salkımda tane tane tadı da pek şahane.
6-En sıcak böcek hangisidir?
7-Yeşil mantolu, kırmızı entarili, siyah
düğmeli.
8-Ben giderim o gider içimde tık tık eder.
9-İçinde kaldıkça küçülür paylaşıldıkça büyür.

1-Davul
2-Su kuyusu
3-Bebek
4-Gemi
5-Üzüm
6-Ağustos böceği
7-Karpuz
8-Kalp
9-Sevgi

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

ÇOCUK
BİLMECELERİ

AHMET BULDU
Bir gün coğrafya dersinde öğretmen
Ahmet’i tahtaya kaldırır. Tahtanın
yanında asılı duran dünya haritasında
Amerika’nın yerini
bulmasını ister.
Ahmet de şıp diye
elini Amerika’nın
üzerine koyar. Öğretmen bu kez bütün
sınıfa döner ve sorar:
- Söyleyin bakalım
çocuklar. Amerika’yı kim buldu?
Sınıf hep bir ağızdan cevaplar:
“Ahmet buldu öğretmenim! Ahmet
buldu!
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K A R E

B U L M A C A

SUDOKU
K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA
1. Cebreden, zorlayan – Helyumun simgesi – Kaz Dağları’nın mitolojik dönemlerdeki adı. 2. Galatasaray’ın kurucusu. 3. İsa’nın doğduğu gün – Belge. 4. Akla ve gerçeğe aykırı, saçma – Bir nota –
Birleşmiş Milletler (kısa). 5. Dördül – Bir hayvan – Güneydoğu’da
din adamlarına verilen ad. 6. İsim – Tecim. 7. Cilve – Evrenpulu –
İstenilen nitelikleri taşıyan. 8. Müsvedde. 9. Ücret karşılığı yük
taşıyan kimse – Başa kakma, serzeniş. 10. Tümör – Takma saç –
Kesici araç kabı. 11. Derebeyi konağı – Namuslu – “... Kolaoğlu”
(Grup Bulutsuz Özlemi’nin klavyecisi). 12. Lüferin bir boy küçüğü.
13. Bir kara taşıtı – Yunancada bir harf – Fena değil – Bir nota. 14.
Yönetim – Duyuru. 15. Bir maymun türü – “... İleri” (yazar).
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Vitrin – Bir ağaç türü – Sanat eseri konusu. 2. Yüce – Avşa’nın
şaraplık kara üzümü. 3. Katranlı kıldan yapılan ve kalafat işlerinde
kullanılan bir tür macun – Parayı artırma – Yol. 4. Hedefi vurma –
Yazanak – Rusça evet. 5. Büyük fare – Bir tarafa yatırma, eğme –
Uzak. 6. Resmi belgelerin kaydedildiği kütük – Sıhhi tesisatta iki
boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı
parçası. 7. Aids virüsü – Gürültü, patırtı – Bilinç. 8. At oturmalığı –
Bir şeyin olmasına çok az kalmak – Bir soru sözü. 9. Mantık –
Beyaz – Kıyı, yaka. 10. Kayınbirader – Hitit – Sözleşme – Lityumun
simgesi. 11. Tanrı’ya göre insan – Edebiyat – Dansta kavalyenin eşi.
12. Geleneksel – Rakıya katılan bir madde.

Ç Ö Z Ü M

KARE BULMACA ÇÖZÜM
SOLDAN SAĞA
1. Cabir-He-İda. 2. Ali Sami Yen.
3. Milat-Vesika. 4. Abes-Re-Un.
5. Kare-İt-Mele. 6. Ad-Ticaret.
7. Naz-Mika-İyi. 8. Karalama.
9. Hamal-Takaza. 10. Ur-Peruk-Kın.
11. Şato-Ak-Sina. 12. Sarıkanat.
13. Tır-Ro-Eh-Do. 14. İdare-İlan.
15. Makak-Selim.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Camekan-Huş-Tem. 2. Ali-Adakarası.
3. Bilar-Zam-Tarik. 4. İsabet-Rapor-Da.
5. Rate-İmale-Irak. 6. Sicil-Rakor.
7. Hiv-Takatuka-Es. 8. Eyer-Ramak-Ne.
9. Eseme-Ak-Sahil. 10. İni-Eti-Akit-Li.
11. Kul-Yazın-Dam. 12. Ananevi-Anason.

K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA: 1. Cabir-He-İda. 2. Ali Sami Yen. 3. Milat-Vesika. 4. Abes-Re-un. 5. Kareİt-Mele. 6. Ad-Ticaret. 7. Naz-Mika-İyi. 8. Karalama. 9. Hamal-Takaza. 10. Ur-Peruk-Kın. 11.
Şato-Ak-Sina. 12. Sarıkanat. 13. Tır-Ro-Eh-Do. 14. İdare-İlan. 15. Makak-Selim
SOLDAN SAĞA: 1. Camekan-Huş-Tem. 2. Ali-Adakarası. 3. Bilar-Zam-Tarik. 4. İsabet-Rapor-Da. 5. Rate-İmale-Irak. 6. Sicil-Rakor. 7. Hiv-Takatuka-Es. 8. Eyer-Ramak-Ne. 9.
Eseme-Ak-Sahil. 10. İni-Eti-Akit-Li. 11. Kul-Yazın-Dam. 12. Ananevi-Anason.

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.

