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İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI
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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Yeni bir yıla yeni umutlarla merhaba dedik. 2019 yılının hepimiz için başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum. Oda olarak yeni yılda hiçbir zorluktan yılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eğitimlere devam edeceğiz… Yeni
projelerimiz sürüyor olacak…
Yılın ilk dergisiyle karşınızdayız. Kapağımızda merceğimizi sosyal medya fenomenlerine çevirdik. İnfluencer ve
fenomenlik kavramlarını enine boyuna işleyerek, yarattıkları ekonomiyi ele aldık. Türkiye’de ekonominin önemli bir
parçası haline geldiler. Influencer ekonomisi dünyada 1 milyar doları aşarken, Türkiye’deki büyüklüğü ise 35 milyon
TL’yi buluyor. Fenomenlerin aylık geliri ise 20 bin TL’lerden başlıyor. Her yıl daha fazla marka ve pazarlama yöneticisi,
bu tarzda pazarlamaya yatırım yapıyor. Bu da bu ekosistemin bir hobiden ibaret olmadığını apayrı bir pazarlama kanalı
haline geldiğini gösteriyor.
Dosya konumuzu ise son dönemde artan döviz kurlarına yönelttik. Euro’suz ve dolarsız rotaları yazdık. Öncelikle
bunun için seyahat planlarınızı, Euro ve dolar dışındaki para birimlerinin olduğu ülkelere de açmanız gerekecek. Bunun
için Avrupa dışına çıkmanız da gerekmiyor. Avrupa Birliği bünyesindeki pek çok ülkede hâlâ temel para birimi Euro olsa
da hem Euro’yu hem de kendi para birimlerini kullanan ülkeler de var. Dövizin etkisini sıfıra indirecek ve tatilde sürekli
cüzdan hesabının önüne geçecek rotalar hazırladık…
Zirvedekiler sayfamızın konuğu ise Yıldız Teknik Üniversitesi Finans ve Muhasebe Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Güler Aras. Yapay zeka diğer alanlar için olduğu kadar muhasebe için de önemli fırsatlar sunuyor. Aras, “Önümüzdeki yıllarda yapay zeka temelli akıllı sistemler karar verme görevini insanlardan daha fazla üstlenecek. Bu durum
nihai amacı iş ve yatırım kararlarının kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek olan muhasebe mesleği için çok önemli fırsatlar
sunuyor” diyor.
Gazeteci sayfalarımızın konuğu ise Cumhuriyet Gazetesi’sinin kadın ekonomi şefi Şehriban Kıraç. Kıraç, medyanın
zorlu bir virajdan geçtiğinde işaret ediyor. Doğru haberciliğe olan ihtiyacın dünya var oldukça süreceğini vurguluyor.
Yaşamın Portresi’nde ünlü yönetmen ve senarist Çağan Irmak var. Irmak, son filmi ‘Bizi Hatırla’ ile seyirci karşısına çıktı.
Irmak, zaten baba oğul hikayelerine uzak bir isim değil. O, “Türkiye ataerkil bir toplum ve bundan uzaklaşma, sıyrılma
çabamız var. Babalar, oğullarını kendi hükümdarlıklarını sürdürecek varisler olarak görüyor” ifadelerini kullanıyor.
Renkli Yaşam’daki konuğumuz ise meslek mensubu Gürkan Yücel, heykel yaparak stresini atan Yücel, bisiklet ve yüzme
hobileriyle de yaşamına renk katıyor.
Yılın ilk sayısında yurt dışında sizi bir kayak rotasına götürüyoruz. Avusturya’nın ve dünyanın en eski kayak
merkezlerinden Kitzbühel’deyiz. Bu merkez kayak severlere mükemmel bir deneyim vaat ediyor. Nefes kesici dağları,
inanılmaz pistleri, konforlu teleferik ve liftleri var. İstanbul’da ise size Ataşehir’i tanıtıyoruz.
Kültür Sanat, Kitap, Sinema, Lezzet, Kariyer, Mizah, Teknoloji, Eğitim, Dostlarımız da diğer sayfalarımızı süslüyor.
Keyifli okumalar dilerim.

Yücel Akdemir
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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

Fenomen oldular
Blog yayınlamak, Instagram,
Youtube, Twitter ya da diğer
sosyal medya mecralarında
paylaşımda bulunmak artık
hobi olmaktan çıkıp ciddi
bir gelir kapısı halini aldı.
Fenomenliği meslek olarak
seçenlerin yıllık gelirleri milyon
TL’leri buluyor. Türkiye’deki
sektör büyüklüğünün ise
35 milyon TL’ye ulaştığı
söyleniyor.
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İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Muhasebeye yapay zeka katacağız’
Yapay zeka diğer alanlar için olduğu kadar muhasebe için de önemli fırsatlar
sunuyor. Prof. Dr. Güler Aras, “Önümüzdeki yıllarda yapay zeka temelli akıllı
sistemler karar verme görevini insanlardan daha fazla üstlenecek. Bu durum
muhasebe mesleği için çok önemli fırsatlar sunuyor” diyor.
12

D O S YA

Yurt dışında en hesaplı rotalar
Dolar ve Euro’nun geldiği nokta yurt dışı tatilini ulaşılmaz bir hayale çevirdi.  
Yurt dışında içilen bir şişe su bile bir hayli pahalı. Euro ve doların kullanılmadığı
rotalar, tatilcilere biraz olsun nefes aldırıyor. Biz de bu sayıda kendi para
birimlerini kullanan ülkelerin şehirlerini listeledik.
26

GÜNDEMİN SESİ

‘Sadece gerçeklerin
peşindeyiz’
90 yıldır yayında olan ve
Türk basın tarihinin kilometre taşlarının döşendiği
bir kurum Cumhuriyet Gazetesi… Ekonomi Servisi,
bir kadın şefe, Şehriban
Kıraç’a emanet… Şehriban
Kıraç, “Doğru haberciliğe
olan ihtiyaç dünya var
oldukça sürecek”
diyor.
22

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Oğullarını varisleri
olarak görüyorlar’
Ünlü yönetmen ve senarist
Çağan Irmak, son filmi ‘Bizi
Hatırla’ ile seyirci karşısına
çıktı. Irmak, zaten baba oğul
hikayelerine uzak bir isim
değil. O, “Türkiye ataerkil
bir toplum ve bundan
uzaklaşma, sıyrılma çabamız
var. Babalar, oğullarını
kendi hükümdarlıklarını
sürdürecek
varisler olarak
32
görüyor” diyor.

KARİYER

2019’da mesai devrimi
2018’in gündemi teknoloji paralelindeki dönüşüm ve
yeni meslek alanlarına adaptasyonla geçti. 2019’un ana
gündeminde ise biz kültürü ile hareket eden şirketlerin
mesai saatlerini ortadan kaldıran yeni bir
çalışma kültürüne adapte olmak var.

36

R E N K L İ

Y A Ş A M

Stresi heykelle yeniyor
Meslek mensubu Gürkan Yücel, on parmağında on
marifet olan bir SMMM. İş yaşamındaki stresini yenmek üzere heykel yapmaya başlayan Yücel, heykel
yapmanın yanı sıra bisiklet ve yüzme gibi hobileriyle
de yaşamına renk katıyor....
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Enerji tasarrufuna ne kadar
özen gösteriyoruz?
Doğayı, hatta evreni oluşturan her bir
yapı taşı ve insan en az enerji ile en fazla iş
yapma eğilimine sahiptir. Doğal olarak bir
elektron dahi en düşük enerji seviyesinde, yani
çekirdeğe en yakına konumlanma eğilimindedir. Peki, insan kendi enerjisinin kullanımını
planlarken mümkün olabildiğince bu yasaya
uygun davranış gösterirken, neden doğadan
aldığımız enerjilerin ya da kaynakların
enerjilerinin kullanılması konusunda savurgan
davranabiliyor? Uzmanlara göre bu durum
tüketim kültürü ile ilişkili. Enerji verimliliği
dendiğinde ilk akla gelen elektrik enerjisinin
verimli kullanılması oluyor.
Elektrik enerjisi üretildiği noktadan tüketim noktasına taşınabilirliği dikkate
alındığında en çok tercih edilen önemli bir
enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Oysa elektrik
enerjisini değerlendirdiğimiz tüketim noktasın-

da çoğunlukla ısı, ışık enerjisi
ya da hareket enerjisi gibi farklı
enerji biçimlerine dönüştürerek
harcarız. Enerjinin gereği kadar
ve bilinçli olarak kullanılmasını
sağlamak için her yıl Ocak
ayının ikinci Pazartesi günü ile
başlayan hafta (9-13 Ocak)
Enerji Tasarrufu Haftası olarak
kutlanıyor.
Bu haftada enerji
verimliliği politikaları ele alınıyor. Ekonomik
büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin
sürdürülebilirliği ile ilişkili olması, sera gazı
salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit
rol nedeniyle enerji konusu hassasiyetle ele
alınması gereken alanların başında geliyor.
Öyle ki enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji
arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık

risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve
iklim değişikliğine karşı mücadele etkinliğinin
artırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal
strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biri oluyor. Enerji
verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin enerji yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji)
2023 yılına kadar en az yüzde 20 azaltılması
hedefleniyor.
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Basın emekçilerinin günü
İnsanları Türkiye’de ve
dünyada olan gelişmelerden
haberdar eden bir mesleğin
mensuplarıdır basın emekçileri. Bayram, yılbaşı, hafta
sonu, gece, gündüz yağmur,
çamur, kar, fırtına demeden
zor koşullarda haber verme
görevlerini yerine getirirler.
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde basın özgürlüğü oldukça
önemsenen bir konudur. İşte
insanları haberdar etmekle
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görevli bu mesleğin mensupları her yıl 10 Ocak tarihinde
Çalışan Gazeteciler Günü’nü
kutlamakta.
Çalışan Gazeteciler
Günü, 10 Ocak 1961’de
gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar
getiren 212 sayılı yasanın
yürürlüğe girdiği gün olması
bakımından mesleğin önemli
bir günü olması nedeniyle
kutlanıyor.

Sigarayı bırakmak için çok neden var
Dünya genelinde tütün kullanımına bağlı
hastalıklar nedeniyle yılda yaklaşık 6 milyon
kişi, ülkemizde ise 100 bin kişi hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre
de tütün, kanserden ölümlerin yüzde 22’sinden
sorumlu. Ülkemizde ise tüm ölümlerin yüzde
23’ü tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle oluyor.
Vücudumuzdaki her organa zarar veren sigara,
kadınların hayatından 23 yıl, erkeklerin hayatından ise 28 yıl çalıyor.
600 bin kişi sigara içmeyip, dumanına
maruz kaldığı için hayatını kaybediyor. İnsan

hayatı için bu kadar zararlı etkilere sahip
tütünü ve tütün ürünlerini hayatımızdan çıkarmak için birçok insan mücadele ediyor. 1987
yılından beri 9 Şubat Dünya Sağlık Örgütü
tarafından Dünya Sigarayı Bırakma Günü
olarak kabul ediliyor.
Peki, sigarayı bırakmak ne gibi etkilere
sahip? Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra
kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak
kan dolaşımı düzelir.
8 saat sonra kan oksijen düzeyi normale
döner, kalp krizi geçirme riski azalır.

Verginin toplumun tüm kesimlerine
benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak
ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi
Haftası olarak kutlanır. Çünkü vergi
vermek bir vatandaşlık görevidir...
1989 yılından bugüne değin kutlanan
ve bu yıl 30’uncusunun kutlandığı Vergi
Haftası, vergi dairesi tarafından toplumda vergi ödeme farkındalığının oluşması için oldukça önemsenmektedir.
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Vergi vermek
vatandaşlık
görevidir

48 saat sonra kandaki nikotin düzeyi
azalır, tat ve koku duyusu artar, peptik ülserli
hastaların tedaviye verdikleri cevap artar. 72
saat sonra hava yollarının gevşemesi sonucu
nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları
kendi kendini temizlemeye çalışır ve enerji
düzeyi artar. 2-12 hafta sonra tüm vücuttaki
dolaşım düzelir, solunum yolu enfeksiyonlarına
yakalanma riski azalır, yürürken yorulma ve
tıkanma daha az görülür. 12-36 ay sonra,
mesane kanseri riski yüzde 50 azalır.
Siz hala sigara içmekte kararlı mısınız?
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‘Sürekli mesleki eğitimlerimiz
ücretsiz hale getirilmeli’
Oda başkanımız Yücel Akdemir, sürekli
mesleki eğitimlerin ücretsiz olması gerektiğini
vurguladı. Akdemir, şu görüşleri dile getirdi:
“Kamuoyunun Değerli Paydaşları. 3568 sayılı
Meslek Yasası’nda yapılan değişiklikle ‘Meslek
mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri için Birlik ve Odalar tarafından
düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim
seminerlerine katılmaları zorunludur. Meslek
içi eğitimle ilgili konular, eğitim programları ve
süreleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir’ hükmü getirilmişti.
Bilim ve teknolojideki hızlı değişim
paralelinde toplumlar artık ‘kendini geliştiren’
ve ‘yaşam boyu öğrenme’ becerilerine sahip
bireylere gereksinim duymaktadır. Yıllardır dile
getirdiğimiz gibi; meslek mensubunun kendini
geliştirmesinde en büyük adımlardan birisinin
de ‘sürekli eğitim’ olacağını her platformda
ifade ettik. Bu yüzdendir ki muhasebe mesleği
açısından sürekli meslek içi eğitimler bir gereklilik ve zorunluluk haline gelmiştir. Kamuoyunda
meslek unvanının kabul görmüşlüğü de dikkate
alındığında meslek mensuplarının meslek saygınlığı ve mesleğe olan güven açısından sürekli
olarak kendilerini geliştirmeleri, becerilerini
arttırmaları da gerekmektedir.
Dolayısıyla değişimin bir parçası
olduğuna inandığımız söz konusu eğitimlerin,
bu bağlamda ÜCRETSİZ olmasından yanayız.
Odalara üye aidatı ödeyen meslektaşlarımız
için verilecek eğitimin uzmanlık alanlarıyla ilgili
özel bir eğitim olmaması ve zorunlu bir eğitim
olması da ÜCRETSİZ yapılmasının gerekliliğini
açıklamaktadır. Göz ardı edilmeyecek bir başka
husus ise eğitimlerle birlikte TÜRMOB üzerinde
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ciddi bir maliyetin ortaya çıkacağıdır. Bu maliyeti daha aza indirmek adına, bütçesi müsait
olan odalar maliyeti kendileri üstlenmeli, diğer
odalarda ise TÜRMOB tarafından karşılanması
daha uygun olacaktır.”

‘İSTANBUL HAZIR’
“1 Ocak 2019 Tarihinde Yürürlüğe
Giren Elektronik Tebligat Uygulaması ve Bütün
Yönleriyle MERSİS Uygulamaları” başlığıyla Cevahir Otelde düzenlenen seminerde, konuların
uzmanı temsilcilerin katılımı ile önemli bilgiler
paylaşılırken Oda Başkanımız Akdemir burada
yaptığı konuşmada “Zorunlu eğitimlerimiz bu
yıl başlıyor. Diğer eğitimlerle başlayacak. Yaz

döneminde interaktif eğitimlerimiz olacak.
Daha sonrada yüz yüze eğitimlerimiz başlayacak. Bizim mesleğimizde olmazsa olmazı
zorunlu eğitimler. Zorunlu eğitimi reddedenleri
anlamakta zorlanıyorum.  Eğitimlerde meslek
mensubunun işini kolaylaştırmak. Onlara maddi
bir yük yüklememek. Her türlü hazırlığımızı
oda olarak yaptık.  Zorunlu eğitim gelmişse ücret ödemeye gerek yok. Odalarımızın görevidir
bu. Sizin adınıza yüz yüze eğitimleri İstanbul
olarak ücretsiz yapmaya hazırız. Bu eğitimlere
gelenlerle, bürosuna uğramayanların arasında
bir fark olmalı. Bu sorunları kökten çözmese
bile sıkıntılarımızı gidereceğine inanıyorum”
ifadelerini kullandı.  

Mesleğin paydaşlarıyla
Cevahir Otel’de bir araya geldik

bize fırsat olarak gelecek. Dikkat etmemiz gereken bir konu var; bu eğitimi bu
işleri yapmak için almıyoruz, çalıştığımız
kişilere veya firmalara danışmanlık
yapmak için alıyoruz. Bunu başka bir
durumla karşılaştırmayalım. Aldığımız
bilgileri müşterilerimize silkü etmektir”
dedi.
Açış konuşmalarının ardından devam eden seminerde Odamızın Yönetim
Kurulu Üyesi Gülgün Öztürk oturum
başkanlığı yaparken, Adalet Bakanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Niyazi
Acar, Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzu-

at Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı Alan Uzmanı Aydın Can,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Korkut Özkorkut,
Ticaret Bakanlığı Ticaret Sicili Dairesi
Başkanı Serkan Yüksel, Ticaret Bakanlığı
MERSİS Şube Müdürü Hüseyin Gürer
Seçkin, İTO Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı Ebru Acukçu yaptıkları sunumlar
ve verdikleri bilgilerle katkı sağladılar.
Seminerin sonunda yer alan soru-cevap
kısmında birçok soruyu yanıtlayan
konuşmacılara katılımlarından dolayı
teşekkür edilerek plaketleri verildi.

İSMMMO HABER

“1 Ocak 2019 Tarihinde Yürürlüğe
Giren Elektronik Tebligat Uygulaması ve
Bütün Yönleriyle MERSİS Uygulamaları”
başlığıyla Cevahir Otel’de düzenlenen
seminere katılım büyük oldu.
Seminerde açış konuşması gerçekleştiren Oda Başkanımız Yücel Akdemir,
son 4-5 yıldır mesleğin şekil değiştirdiğini, kağıtların kalkması ile birlikte
fatura ve fiş girmelerin kalkacağını
yerine mesleğin dijitalleşerek, uzmanlık
alanlarına doğru kayacağını ifade etti.
Yücel Akdemir yaptığı konuşmada;
“Meslek örgütlerinin gündeminde aşağı
yukarı dört konu var. Birinci önemli
konu teknoloji ve dijitalleşme diyorlar.
İkinci önemli konu siber güvenlik,
üçüncüsü sanal para, dördüncüsü ise
big data diyorlar. Bugün baktığınızda
bu sadece teknoloji ile ilgili bir eğitim
değil. Bu eğitimin temel kaynağında
big datanın başta kamu olmak üzere
verilerin paylaşımı var. Bu paylaşımlar
yapılırken siber güvenlikten bahsediyorlar. Beraberinde birtakım uygulamaları
getiriyor. Bir gerçekte var da bize ek
yükler getireceği malum. Ama zamanla
taşlar yerli yerine oturacaktır. Belki
bugün sıkıntı diye gördüğümüz konular
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FOTOĞRAFLARIN GÖNDERILECEĞI ADRES
FACEBOOK ÜZERINDEN #ismmmofotofilm

İSMMMO HABER

Sokak dostlarımız için
farkındalık sergisi geliyor
İSMMMO Çevre Komitesi, Fotoğraf ve
Sinema Kulübü, hayvan haklarına dikkat
çekmek amacıyla ‘Sokak Dostları Fotoğraf
Sergisi’ açmaya hazırlanıyor. Komite açılacak
sergi için ‘toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı
artıracak’ kareleriyle destek vermeleri için
tüm amatör ve profesyonel fotoğraf çeken
üye ve stajyerlere çağrı yaptı. ‘İSMMMO
Sokak Dostları Fotoğraf Sergisi’ başlığıyla
düzenlenecek olan etkinlik için yapılan çağrıda
şu ifadelere yer verildi: “Hayvan hakları
için yaptığımız farkındalık etkinliği ile tüm
canlıların yaşam hakları için hükümetlerin
kanunlar ve hizmetler ile müdahil olmalarını
destekliyoruz.
Kapıdan dışarı adımımızı attığımızda
ayaklarımıza sürünen, yemek, su bekleyen,
koruyan, bazen de korkutan sokak hayvanları-kedi, köpek, martı belki de karga…
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Sokaktaki dostlar daha sevgi dolu, daha
tahammülkar, daha iyi insanlar olmamızı sağlamaktalar. Ayrı yerküreyi paylaştığımız ancak
varoluşlarını ihmal ettiğimiz, yaşam haklarını
ellerinden aldığımız sokak hayvanları ile ilgili
bireysel ve toplumsal duyarlılığı, farkındalığı
artırmak amacı ile bu sergi planlanmıştır.

SERGİ AÇILACAK
Üyelerimiz ve stajyerlerimizin göndereceği fotoğraflardan yapılacak seçki ile 30
fotoğraf sergilenecektir. Ayrıca sergilenecek
olan 5 fotoğrafı çeken katılımcılarımız İFSAK
Fotoğraf Semineri Ödülü kazanacaktır.
Fotoğraf gönderen tüm meslektaşlarımıza
katılım sertifikası verilecektir. 60 cm x 40 cm
boyutlarında baskı alınabilecek, üçer adet
renkli fotoğrafla katılımda bulunabilirsiniz.
Üçten fazla fotoğraf gönderenlerin fotoğrafları

değerlendirmeye alınamayacaktır.
Fotoğraf gönderenler, fotoğrafların
kendilerine ait olduğunu kabul etmiş ve izin
gerekiyorsa her türlü izni almış olmalıdır. Her
türlü sorumluluk fotoğraf gönderen kişiye
aittir.
Sizleri İSMMMO Çevre Komitesi Fotoğraf
ve Sinema Kulübü tarafından düzenlenen bu
anlamlı projeye göndereceğiniz fotoğraflar ile
aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Son başvuru tarihi, 31 Ocak. Seçki, 16
Şubat 2019’da yapılacak. Sonuçların açıklanması ve sergi açılış kokteyli 2 Mart 2019’da
yapılacak. Seçici kurulda şu isimler yer alıyor.
Cenap İnaltong (İSMMMO Çevre Komitesi
Başkanı), Esin Koç (İFSAK Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı), Metin Ekinci (Fotoğrafçı,
Zeliha Çengerme (İFSAK Seminer ve Atölyeler
Koordinatörü).

Arabuluculuk için kampanya
Odamızın arabuluculuk
yetkisi için Türkiye genelinde
başlattığı imza kampanyası
büyük ilgi gördü. Odamızın
SMMM unvanlı meslek mensuplarına arabuluculuk yetkisi
tanıması amacıyla, arabuluculuk kanun ve yönetmeliklerinde değişiklik yapılması
için, Adalet Bakanlığı-Hukuk
ve Mevduat Genel Müdürlüğü-Arabuluculuk Daire
Başkanlığı’na iletilmek üzere
başlattığı imza kampanyası
yoğun ilgiyle devam ediyor.

İSMMMO’DAN ÜYELERİNE INDIRIMLER
İSMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek
olmaya devam ediyor. Üyelerine
ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla
hizmet sunan İSMMMO, Ofis ve Büro
kurumlarıyla yaptığı anlaşmalar
sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet
alınmasına destek veriyor. En son
Reisswolf Türkiye ve Lider Büro
Makinaları ve Telekomünikasyon
Sistemleri şirketiyle anlaşma yapıldı.
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Muhasebeye yapay
zeka katacağız
ZİRVEDEKİLER

ELA DEMİRCİLER
Teknoloji ile birlikte tüm sektörlerde
olduğu gibi muhasebe ve finans alanlarında
da bir devinim söz konusu. Bu sürece ayak
uyduramayanlar da yok olmaya mahkum
olacak. Yaşanan değişim sürecini Yıldız Teknik
Üniversitesi (YTÜ) Finans ve Muhasebe Ana
Bilim Dalı Kurucu Direktörü, Finans Kurumsal
Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras ile konuştuk.
Üniversitelerde verilen eğitim içeriklerinin genel
olarak güncel olmasına karşın gençleri iş hayatına hazırlamakta yetersiz kaldığına dikkat çeken
Aras ile sektörü ve gelişmeleri konuştuk. Yapay
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zekanın muhasebe için de fırsatlar sunduğunu
vurgulayan Aras, sorularımıza şu yanıtları verdi:

YENİ YAKLAŞIMLAR
Günümüzde öğrenciler nasıl bir eğitimle sahaya çıkıyorlar, verilen eğitimler
ne kadar güncel?
Öğrencilerimize üniversitemizde muhasebenin genel işleyişi, mantığı ve felsefesiyle ilgili
yeterli sayıda ve yoğunlukta eğitim verildiğini
söyleyebilirim. Genel olarak eğitim içerikleri
güncel, ancak onları iş hayatına hazır hale getirmek için arzu ettiğimiz düzeyde yeterli değil.
Teknolojide yaşanan gelişmeler çerçevesinde,
önümüzdeki yıllarda yapay zeka temelli akıllı

Yapay zeka diğer alanlar
için olduğu kadar muhasebe
için de önemli fırsatlar
sunuyor. Yıldız Teknik
Üniversitesi Finans ve
Muhasebe Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Güler Aras, “Önümüzdeki
yıllarda yapay zeka temelli
akıllı sistemler karar verme
görevini insanlardan daha
fazla üstlenecek. Bu durum
nihai amacı iş ve yatırım
kararlarının kalitesini
geliştirmek ve iyileştirmek
olan muhasebe mesleği
için çok önemli fırsatlar
sunuyor” diyor.

sistemler karar verme görevini insanlardan
daha fazla üstlenecek. Bu durum nihai amacı
iş ve yatırım kararlarının kalitesini geliştirmek
ve iyileştirmek olan muhasebe mesleği için çok
önemli fırsatlar sunuyor. Zira bu potansiyeli gerçekleştirmek için, mesleğin çözmeyi amaçladığı
temel problemlere ve bu problemlerin çözümü
için yeni teknolojik yaklaşımlara odaklanılması
şart. Mevcut eğitim planımız ne yazık ki henüz
bu esneklikte değil ve daha çok klasik öğretme
şekilleri benimseniyor. Teknoloji konusunun ders
içeriklerine mutlaka entegre edilmesi ve hatta
bu kapsamda yeni dersler açılması son derece
önemli hale geldi.
Ayrıca ülkemizde uluslararası finansal ra-

nereye gidecek? Güncel kalabilmek için
sizce neler yapılmalı?
Teknolojilerinde yaşanan son gelişmelerden en fazla etkilenen mesleklerden biri
kuşkusuz mali müşavirlik mesleği. Çok değil
yirmi yıl öncesine kadar tamamen el ile kayıt
yapılan meslekte, günümüzde insan faktörünün bu süreçteki rolü en aza indirgenmiş
durumda. Beyanlar fiziki olarak değil sanal
ortamda iletiliyor ya da muhasebe kayıtları
tamamen bilgisayar aracılığıyla yapılıyor. Bu
açıdan, bir yandan mali müşavirler üzerindeki
iş yükü azalırken diğer yandan mesleğin
geleceği hakkında şüphe uyandırıyor. Öte
yandan bu gelişmelerin ileride insan faktörünü
tamamen ortadan kaldıracağını söylemek yanlış olur. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve
yapay sinir ağları gibi yapay zeka tekniklerinin
çok hızlı gelişim göstermesine karşılık yapay
zekanın muhasebe alanında yaygın bir şekilde
benimsenmesi hala erken aşamada. Geleceğe
dair olumlu bir vizyon oluşturmak için, yapay
zekanın muhasebe ve iş sorunlarını nasıl
çözebileceğinin, pratik zorlukların ve muhasebe
mesleği profesyonellerinin akıllı sistemlerle
birlikte nasıl çalışabileceğinin derinlemesine
tartışılması ve anlaşılması büyük önem taşıyor.

‘TEMEL İŞ
SORUNLARI
TANIMLANMALI’

ÖNEMLİ REKABET AVANTAJI

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Finans ve
Muhasebe Ana Bilim Dalı Kurucu Direktörü, Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras,
“Mesleğe ilgi azalıyor mu?” sorumuza şu yanıtı
verdi:  “Mali müşavirlik belgesinin elde edilmesi;
staja başlama sınavı, staj süreci ve staj sonrası
klasik şekilde yapılan sınavlarla birlikte zor ve
uzun bir süreç. Mesleğin hak ettiği değeri görmediği konusunda bir bakış açısı var. Bu durum iyi
üniversite mezunlarının veya iyi lisansüstü eğitim
alan kişilerin mesleğe ilgisinin azalmasına sebep
oluyor. Dolayısıyla bu kadar zorlukla kazanılan
mesleğin özlük haklarının iyileştirilmesi, nitelikli
iş gücünü mesleğe kazandırabilmek açısından
atılması gereken çok önemli bir adım.”

Sizce bu süreçte gelişim ve yeni iş
alanları neler olacak?
Bazı roller zor ve yeni durumlarla başa
çıkmak için teknik muhasebe uzmanlığını ve
insan değerlendirmesini kaçınılmaz kılmaya
devam ederken, diğer roller bölümler arası
işbirliğini arttırmaya, veri ve modellerden doğru anlamı elde etmeye yardımcı olmak üzere
genişleyecek ve böylelikle yeni iş tanımları
ve yeni meslekler ortaya çıkacak. Örneğin,
meslek profesyonellerinin, eğitim veya test
modelleri veya denetleme algoritmalarında yer
almaları gerekecek. Problemlerin tanımlanması
ve sınırlarının belirlenmesi yardımcı olmak ve
sonuçları iş süreçlerine entegre etmek için pro-

Teknolojik gelişmeler nedeniyle mesleğin
geleceğinin tehlike altında olduğu düşüncesinin
oldukça yaygın bir görüş olduğuna dikkat çeken
Güler Aras, bu noktada daha uzun vadeli bir
vizyon oluşturmak için başlangıç noktasının daha
iyi, stratejik kararlar alma amacına odaklanmak
ve daha iyi kararların çözeceği temel iş sorunlarını tanımlamak olduğunu söylüyor.
Prof. Dr. Güler Aras’a göre, sonrasında ise
yeni teknolojilerin yardımıyla temel iş sorunlarını
çözme şeklimizi yeniden şekillendirmek için
teknoloji uzmanları, iş dünyası ve meslek profesyonelleri arasında tartışma, etkileşim, öğrenme
ve işbirliğini teşvik etmek gerekiyor.

MESLEĞE İLGİ
AZALIYOR MU?

ZİRVEDEKİLER

porlama standartlarıyla muhasebe kaydı yapan
ve mali tablolarını bu şekilde sunan kurum ve
şirket sayısı hızla artıyor. Bu açıdan da teorik
bilginin yanı sıra güncel hayattaki uygulamaların da eğitim planına dahil edilmesi, öğrencilerin finansal raporlama standartlarını benimsemesi açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda
da daha fazla çaba göstermek gerekiyor.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mesleğe bakışı nasıl?
Mali müşavirlik belgesinin elde edilmesi;
staja başlama sınavı, staj süreci ve staj sonrası
klasik şekilde yapılan sınavlarla birlikte zor ve
uzun bir süreç. Bu nedenle saygıyı fazlasıyla
hak ediyor; fakat mesleğin hak ettiği değeri
görmediği konusunda bir bakış açısı var ne
yazık ki. Bu durum iyi üniversite mezunlarının
veya iyi lisansüstü eğitim alan kişilerin bu
mesleğe ilgisinin azalmasına neden oluyor.
Dolayısıyla bu kadar zorlukla kazanılan mesleğin özlük haklarının iyileştirilmesi, nitelikli
iş gücünü mesleğe kazandırabilmek açısından
atılması gereken çok önemli bir adım. Sektörde
çalışan kişilerin de bu konuda beklentilerinin
olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, mesleğe
nitelikli insan gücünü çekebilmek için çeşitli
teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi büyük
önem taşıyor. Diğer taraftan yüksek lisans
yapıldığı takdirde zorunlu stajın 3 yıldan 2
yıla inmesi, lisansüstü eğitimi alanlar açısından
önemli bir avantaj. Teknolojik gelişmeler
nedeniyle mesleğin geleceğinin tehlike altında
olduğu düşüncesi de oldukça yaygın bir görüş.
Bu noktada, meslek için daha uzun vadeli bir
vizyon oluşturmak için başlangıç noktası, daha
iyi ve stratejik kararlar alma amacına odaklanmak ve bu şekilde çözmemiz gereken temel
iş sorunlarını tanımlamak. Sonrasında,  yeni
teknolojilerin yardımıyla temel sorunları çözme
şeklimizi yeniden şekillendirmek için teknoloji
uzmanları, iş dünyası ve meslek profesyonelleri arasında tartışma, etkileşim, öğrenme ve
işbirliğini teşvik etmek gerekiyor.
Mali müşavirlik mesleği gelecekte
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jelere katılmaları gerekecek. Eğitim modelleri
gibi bazı roller, yapay zeka teknikleri hakkında
derin bilgi gerektirirken; diğer rollerde, diğer
bölümler ile işbirliği yapabilmek için, daha
yüzeysel bir bilgi düzeyine ihtiyaç olacak.
Yapay zeka teknik becerisine ek olarak, meslek
profesyonellerinin, yapay zeka araçlarından en
iyi şekilde yararlanabilmeleri için yeni düşünme
biçimleri ve davranış biçimlerini benimsemesi
kaçınılmaz görünüyor. Öte yandan dijitalleşmeye uyum sağlayan muhasebe mesleği ile
birlikte, hata ve hileyi saptama hızının artması
ve finansal raporların kalitesinin artması da
bekleniyor.
Ayrıca, yoğun rekabet ortamında
donanımlı olan meslek mensupları ve bağımsız
denetçilerin önemli bir rekabet avantajına
sahip olacakları açık. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of
Accountants, IFAC) tarafından 2013 yılında yayınlanan “Enhancing Organizational Reporting:
Integrated Reporting Key” başlıklı rapor 2017
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yılında güncellenerek, entegre raporlama sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve raporlara
güvence verilmesi konusunda muhasebe mesleğinin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca karbon
muhasebesi ve raporlaması gibi alt alanlarda
muhasebe uzmanlarına ihtiyaç duyulacak. Bir  
diğer önemli konu  ise dünyada yaşanan şirket
skandalları sonrası (Enron, Tyco, Parmalat)
ortaya çıkan muhasebe suçları konusunda yeni
bir uzmanlık alanı bağımsız adli muhasebecilik.
Bu alanın da önemi gittikçe artıyor.
Öğrencilerin meslekten, gelecekten
beklentileri neler?
Meslek özelinde söylemek gerekirse öğrenciler kendilerine daha fazla yol gösterilmesini
bekliyorlar; çünkü üniversitede öğrenilen teorik
bilginin pratikle desteklenmesi gerekiyor. Bu
mesleğe ilgi duyan gençlerin kariyer rotalarının
iyi bir şekilde çizilmesi gerekiyor. Bu açıdan
gençlere yönelik kurslar, seminerler, burs ve staj
desteği gibi birtakım teşvik edici unsurların devreye sokulması büyük önem taşıyor. Öğrenciyi

mesleğin geleceğine hazırlamak gerekiyor. Zira
muhasebe mesleği, teknolojik gelişmelerden ve
küreselleşmeden en çok etkilenen mesleklerin
başında. Lisans ve lisansüstünde verilen muhasebe dersi müfredatlarında, muhasebe süreçlerini
etkileyecek teknoloji konularına yer verilmeli.
Muhasebe mesleğinde ilerlemek isteyen meslek
üyeleri, hukuk, istatistik, matematik, teknoloji
ve teknolojik okuryazarlık bilgisine sahip olmalı.
Üniversitenizin meslek örgütleri,
İSMMMO ile ne tür işbirlikleri var?
Üniversitemizde çeşitli konferanslar
organize ediyoruz, bilgi paylaşımlarını elimizden
geldiği kadar arttırmaya çalışıyoruz. Öte
yandan, hem muhasebe eğitiminin niteliğinin
artırılması hem de meslek örgütlerinin akademi
ile işbirliğinin artması için yeni projeler geliştirilmesi gerekiyor. Bu açıdan hem bizlere hem
de muhasebe meslek örgütlerine iş düşüyor.
İhtiyaçları, dünyadaki gelişmeleri ve beklentileri
dikkate alarak nitelikli ve sürdürülebilir bir
işbirliği stratejisinin oluşturulması gerekli.

Paydaşların ihtiyacı olan bilginin üretilmesi ve etkin
paylaşımı noktasında muhasebe mesleğinin rolü nedir?
Mesleğin gelişimi konusunda üzerinde durulması gereken en
önemli konuların başında meslek etiği, denetim ve şeffaflık geliyor.
Bulunduğumuz çağı, bilgi çağı olarak adlandırıyoruz. İşletme paydaşları özellikle küresel çapta yaşanan skandallardan sonra daha fazla
bilgi talep eder hale geldi ve etkileşim halinde oldukları işletmeler
hakkında daha nitelikli bilgiye sahip olmak istiyorlar. Muhasebe ve
denetim mesleği bu noktada bir köprü vazifesi görüyor. Paydaşların
talep ettiği doğru bilgi hem finansal raporlar hem de finansal olmayan
raporlar aracılığıyla ağırlıklı olarak muhasebe mesleğini icra edenler
tarafından hazırlanıyor. Bu nedenle muhasebecilerin daha şeffaf, çevreye ve sosyal sorunlara daha duyarlı ve etik ilkeler daha fazla gözetilerek hazırladıkları raporlar, paydaşların ihtiyaçlarına daha çok yanıt
verecek ve mesleğin saygınlığına önemli katkı sağlayacaktır. Mesleğin
buradaki en önemli fonksiyonu güven ve güvence sağlamaktır.

İSMMMO EN ÖNEMLİ MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurucu direktörlüğünü yürüten ve Finans Anabilim Dalı’nda
profesör olarak görev yapan Güler Aras, uzun yıllar İİBF Dekanlığı ve Sosyal
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdürürken, üniversite senatosu
ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ile akademide çok sayıda araştırma
merkezinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini yaptı. İngiltere ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde çeşitli üniversitelere misafir profesör ve araştırmacı olarak davet edilen Prof. Aras, 2014-2015 döneminde Georgetown
Üniversitesi McDonough School of Business Center for Financial Market and
Policy’de misafir profesör olarak bulunmuş, önemli proje ve araştırmalarını
orada sürdürdü.
Prof. Aras, Routledge tarafından yayınlanan “Finance, Governance
and Sustainability” ve “Corporate Social Responsibility” kitap serilerinin
editörlüğünü yapmakta olup, uzun yıllar “Social Responsibility Journal” dergisinin editörlüğünü yürüttü. Çok sayıda akademik derginin yayın kurulunda
bulunmakta olan Aras aynı zamanda “Journal of Capital Market Studies”
dergisinin kurucu editörlüğünü yürütmekte. Finans, sermaye piyasası,
bankacılık, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve entegre raporlama alanlarında yayınlanmış, 25`in üzerinde kitap, çok sayıda makale ve tebliğleri
olmak üzere 250’den fazla eseri ve çeşitli ödülleri ile ulusal ve uluslararası
tamamlanmış çok sayıda projesi bulunan Profesör Aras`ın son kitaplarından
olan ‘Sustainable Markets for Sustainable Business: Global Perspective for
Business and Financial Markets’ (2015), ‘Transforming Governance: New
Values, New Systems in the New Business Environment’ (2016) ‘Corporate
Behavior and Sustainability: Doing well by being good’ (2017)  ve Women in
Corporate Boards: An International Perspective  (2018) Routledge tarafından
yayınlandı. Prof. Aras, ‘Entegre Raporlama’ konusunda önemli çalışmalara
imza atmış olup, bu konudaki gelişmelerin Türkiye’de öncülüğünü yapmaktadır. Türkiye Entegre Raporlama Ağı (ERTA) kurucusudur ve halihazırda
bu inisiyatifin başkanlığını yürütmekte. Çok sayıda ulusal ve uluslararası
mesleki ve akademik organizasyonun kurucusu, üyesi ve yönetim kurulu
üyesi olan Prof. Aras, aynı zamanda Accountacy Europe Kurumsal Yönetim
Çalışma Gurubu’nda yer almaktadır. Mevcut görevlerinin yanı sıra çeşitli
kamu kurum ve kuruluşunun çalışma komisyonlarında aktif olarak görev
aldı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve Kalkınma Bakanlığı çalışma ve strateji komisyonlarında ve kalkınma
planları hazırlık ihtisas komisyonlarında görev yaptı. Prof. Aras, ayni
zamanda 2015 yılından bu yana Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği`nde
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.
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Üniversiteler İSMMMMO’yu nasıl görüyorlar?
İSMMMO Türkiye’nin en önemli meslek örgütlerinden birisi.
Sadece meslekle ilgili eğitimler vermekle kalmıyor aynı zamanda
muhasebenin geleceğine yön verecek akademik ve teknolojik yayınlar
da yapıyor. Dolayısıyla çalışmalarımızda önemli referanslarımızdan
biri. Ayrıca panel ve konferanslarda konuşmacı olarak yer almak ve
akademisyenlere değer vermeniz bizler tarafından memnuniyetle
karşılanıyor. Bu açıdan odanızla iş birliğini geliştirmek, meslekteki
güncel gelişmeleri takip etmek bizler için son derece önemli.
Dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı hızda kendimizi
yenileyip güncelleyebiliyor muyuz?
Aslında bu konuda pek çok ülkeden daha iyi durumda
olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye uluslararası muhasebe örgütlerinin
yönetim kurullarında birinci derecede yer alan gelişmeleri yakından
takip eden bir ülke. Öte yandan, Sanayi 4.0’ın konuşulduğu bugünlerde aslında muhasebenin ve mali müşavirlik mesleğinin dönüşümünü
de konuşmak gerekiyor. Mesleğin gelecekte de var olabilmesi için
kesinlikle bu dönüşüme adapte olunması gerekiyor. Alanda kariyer
sahibi olmak isteyen kişilerin, alacakları temel muhasebe eğitiminin dışında, dijitalleşen iş süreçleri kapsamında daha çok teknoloji
donanımına sahip olması ve sistemde oluşması olası hatalara çözüm
getirebilecek analitik zekası yüksek kişiler olması bekleniyor. Anı
zamanda dünyada son dönemlerde çok daha büyük önem kazanmış
olan meslek etiği, şeffaflık, sorumlu uygulamalar konularında gerekli
davranış biçimi, bilgi altyapısı ve uygulama kapasitesine sahip olmak
son derece önemli.

PROF. DR. GÜLER
ARAS KİMDİR?
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Fenomenim,
fenomensin, fenomen
Blog yayınlamak, Instagram, Youtube, Twitter ya
da diğer sosyal medya mecralarında paylaşımda
bulunmak artık hobi olmaktan çıkıp ciddi bir gelir
kapısı halini aldı. Bu mecralarda fenomenleşen
kişiler artık pazarlama ve reklamın da ana oyuncusu
haline geldiler. O kadar ki tüketim alışkanlıklarını
onlar belirlemeye başladı. Bu da bu alanda ciddi bir
ekonomi doğmasını sağladı. Fenomenliği meslek
olarak seçenlerin yıllık gelirleri milyon TL’leri
buluyor. Türkiye’deki sektör büyüklüğünün ise
35 milyon TL’ye ulaştığı söyleniyor.
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AYŞEGÜL EMİR
Elindeki cep telefonuyla çektiği manzarayı sosyal medya
hesabından paylaşıyor… Bir milyonun üzerindeki takipçileri
hemen altına yorumlarını bırakırken, beğenenlerin sayısı binleri
aşıyor...
Çekip paylaştığı şeyler devamlı değişiyor. Bazen bir
teknoloji cihazı, bazen bir otomobil, bazen bir restoran, bazen
otel, bazen bir şehir… Marka, firma, şehir ve ülkelerle yaptığı
anlaşmalara göre bu değişiyor. Ayrıca her gün farklı bir lüks davet, dünyayı gezerken ücretsiz konaklama ve en yeni ürünleri ilk
deneyimleme şansı… Ve tabii ki en önemlisi de ciddi oranda para
kazanma… Ayrıca fenomenleşerek tüm dünyanın tanıdığı ‘influencer’ haline de gelmek mümkün. İnfluencer’lar, sosyal medya

kanallarında belirli bir güce ve popülerliğe
sahip bilirkişiler olarak tanımlanıyor. Paylaşımları milyonlarca kişiyi etkiliyor ve tüketim
tercihleri üzerinde önemli rol oynuyorlar. Blog
yayınlamak, Instagram, Youtube, Twitter ya da
diğer sosyal medya mecralarında paylaşımda
bulunmak artık hobi olmaktan çıkıp ciddi
bir gelir kapısı halini aldı. Ünlülerin ya da
fenomenlerin markaların ürün ve hizmetlerine
yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar büyük bir ekonomiye dönüştü.

5 MİLYARDAN FAZLA
KULLANICI VAR
En ünlü sosyal medya ağlarının Ekim 2018
veriline göre kullanıcı sayıları ise şöyle:

Facebook
YouTube
WhatsApp
FacebookMessenger
Instagram
Twitter

Kullanıcı sayısı 	
(milyar)

2.234
1.900
1.500
1.300
1.000
335

Günümüzde ‘influencer’ kavramının
içine blogger, Youtuber ve sosyal medya
fenomenleri giriyor. Sanatçı, şarkıcı, gazeteci,
yazar ve politikacılar sosyal medyada en fazla
takipçiye sahip olanlar. Ayrıca sıfırdan takipçi
sayısını milyonlara kadar çıkartıp ‘influencer’
olanlar var. Sosyal medya fenomenliğini
meslek olarak seçenlerin yıllık gelirleri milyon
TL’leri buluyor. İnfluencer’lar hem dünyada
hem de Türkiye’de ekonominin önemli bir
parçası haline de gelmiş durumda. Bu alanda
Türkiye’de zirveler de düzenlenmeye başlandı.
Inflow Summits Kurucusu Afşin Avcı, influencer
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Ağ		
		

CİDDİ BİR EKONOMİ YARATILDI
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ekonomisinin dünyada 1 milyar doları aştığını,
Türkiye’deki büyüklüğünün ise 35 milyon
TL’ye ulaştığını söylüyor.
Fenomenlerin aylık geliri ise 20 bin
TL’lerden başlıyor. Onların her yıl, en çok artış
gösteren pazarlama yatırımları arasında geldiğini belirten Avcı, “Her yıl daha fazla marka
ve pazarlama yöneticisi, bu tarzda pazarlamaya yatırım yapıyor. Bu da bu ekosistemin bir
hobiden ibaret olmadığını apayrı bir pazarla-
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ma kanalı haline geldiğini gösteriyor” diyor.
Inﬂuencer pazarlamasının Türkiye’de
de dünyada olduğu gibi en çok dikkat çeken
pazarlama kanallarından birisi olduğunu
vurgulayan Avcı, “Özellikle Türkiye’deki internet kullanıcı penetrasyonu ve sosyal medya
kullanım oranlarını düşündüğümüzde, bu
pazarlamanın en çok artış gösterdiği ülkeler
arasında geliyoruz. Ayrıca Türkiye’deki sosyal
medya kullanıcılarının yaratıcılığı ve ilgi çekici

içerik üretme yeteneği de bu pazarın daha
hızlı büyümesini sağlıyor” diye konuşuyor.
Inflow Summits Kurucusu Afşin Avcı,
Türkiye’de bu tarzda pazarlamaya yatırım
yapan şirketlerin sayısının artık bine yaklaştığını da dile getirerek, “Influencer kullanan
kurum sayısı dünya genelinde 10 binleri aşmış
durumda. Türkiye’de ise, bine yakın kurumun
en az bir kere denediğini tahmin ediyoruz. Bir
kurum ise, yılda ortalama 2 ila 5 kez arasında

GELECEKTE BAŞKA
MECRALAR GÖREBİLİRİZ
Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan,
fenomenlik ve blogger’lığın artık bir mesleğe dönüştüğünü
Said Ercan
belirterek, bu mesleğin henüz ilkelerinin tam anlamıyla belli olmadığını söylüyor. Türkiye’de fenomen sayısının her geçen gün arttığını dile
getiren Ercan, her mecranın kendi fenomenini yarattığını aktarıyor. Ercan,
sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Şu anda Türkiye’de Instagram ve Youtube’da fenomen olanlar daha
çok ilgi görüyor. Özellikle dijital pazarlama alanında bu tür fenomenler ve
influencer’lar çalışmalar yapıyor. Influencer, fenomenden daha farklı. Influencer takipçi sayısı az olsa da etki alanı daha geniş olan ve sahada gerçek
hayatta bir karşılığı olan kullancılardır. Yani her influencer, fenomen olabilir
ama her fenomen influencer olamaz. Son 1 yıldır Youtuber’lar film çekmeye
de başladı ve çok da ilgi gördüler.
Bu bir ekonomi haline geldi ve bu ekonomi artık devasa boyutlara
ulaştı. Sadece bu iş için ajanslar kuruldu, eskiden yöresinin ünlü bir ürününü
tanıtsın diye bir gazetenin köşe yazarına gönderenler artık Youtuber’lara
ulaşıyorlar ve bu tanıtımları onların yapmasını istiyorlar. Örneğin; bir Instagram fenomeni 24 saat sonra kaybolacak bir story (hikaye) paylaşımından
ajansı vasıtasıyla 10 bin TL ücret istiyor. Şimdi seçim döneminde de fenomenler siyasiler tarafından aktif olarak kullanılıyor. Sosyal medya reklam
sektörü tarafından yüzde 20 oranında kullanılmaya başlandı. Bu yıl da ilk
kez online reklamlar geleneksel reklamları geçti. Bu online reklamların en
büyük pastasını hedef bazlı mecra reklamları oluştururken, ikinci sırada
influencer’lar yer alıyor.

FOTOĞRAFÇILAR HEP VAROLACAK
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bu tarz bir kampanya yapıyor” bilgisini veriyor.
Sosyal medya fenomenlerinin gelirleri de dikkatleri çekiyor.
Inflow Summits’in diğer kurucu ortağı Emre Gelen ise, Türkiye’de
yılda 1 milyon TL ve üzerinde kazanç elde eden inﬂuencer’lar
bulunduğunu kaydediyor. Gelen, bu inﬂuencer’ların en önemli
özelliğinin yalnızca sosyal medya hesaplarıyla değil, konvansiyonel
mecralarda da ünlü olmaları olduğunu aktarıyor. Gelen, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu kişiler, TV ya da basılı mecralarda da
görülüp konuşulduğundan, normal bir sosyal medya influencer’ına
göre çok daha fazla gelir elde ediyorlar. Dünyaya baktığımızda ise

Bundan 5 yıl önce Vine fenomenleri vardı ve çok ses getiriyorlardı.
Ama bu mecra kapandı ve bu fenomenlerin bir kısmı kayboldu. Youtube,
Türkiye pazarında diğer ülkelere göre daha az ücret veriyor bu nedenle
içerik üretimi azalacaktır. Beş yıl sonra Youtube yerine başka mecralarda
fenomenler görebiliriz. Instagram gelecekte nereye evrilecek bilemiyoruz
ama buradan doğan ciddi kaliteli fotoğrafçılar var. Bu fotoğrafçı fenomenler
hep var olacak. Bir TV hassasiyetinde gerçekten emek vererek belgesel
kalitesinde videolar çeken Youtuber’lar var olacak. Ama sahte takipçi, takipçi
hileleri ve etkileşim satın alarak meşhur olmuş fenomenler kaybolacak.
Kitap yazan, özgün içerik üreten, influencer olmayı başarmış, güven veren
kullanıcılar geleceğe taşınacak. Sosyal medya kullanıcısı da artık yaşlanıyor.
Aklı başında influencer’lara artık daha çok ilgi gösterileceği kesin. Eğer bir
fenomen başkalarının hayatına değer katıyorsa geleceğe aktarılacaktır.”
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yılda 1 milyon doların üstünde kazanan inﬂuencer’lar bulunduğunu görüyoruz. Tam olarak
kaç kişinin bu miktarın üzerine çıktığını tahmin
etmek zor. Diğer yandan 100 milyon doların
üstünde kazanan inﬂuencer ise bulunmuyor.
Bu miktarın şu an için çok ütopik bir rakam
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Hollywood yıldızlarını birer inﬂuencer olarak kabul edersek,
onları sayabiliriz.”
Fenomen pazarlama ve video içerik
alanında influencer marketing odaklı faaliyet
gösteren CC Media House’un Direktörü Güven
Çelikkaya ise, Instagram’ın 2010’da ilk
yayınlanmaya başladığı andan itibaren hızlı
yükselen sosyal bir ağ olduğunu söylüyor.
Çelikkaya, sadece Instagram’da sponsorlu
influencer marketing pazarının büyüklüğünün
2017 yılı sonunda yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu aktarıyor. Çelikkaya, “Diğer tüm sosyal
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ağlardaki influencer marketing harcamalarının
2020 yılına kadar yaklaşık 5 milyar doların
üzerinde olması öngörülüyor. Instagram’da,
2017 yılı için beklenen pazar büyüklüğü büyük
oranda ABD ve Avrupa ülkelerinden geliyor.
Diğer ülkeler daha geriden geliyor” açıklamasını yapıyor.

BİLGİ DEMOKRATİKLEŞTİ
Instagram fotoğraf, Youtube ise video
alanında çok öne çıkıyor. Facebook ve Twitter
da onları takip ediyor. Bu mecralara eklenen
‘canlı yayın’ gibi özellikler de hepsini birer
büyük yayın aracına döndürüyor. Buralarda
yapılan kampanyaların maliyeti de geleneksel
mecralarda yapılanlara göre çok daha düşük
rakamlarda. Ölçümlenmeleri de daha kolay
oluyor. Sosyal medyanın tanıtım konusunda
farklı bir yönü de bulunuyor. Bundan önce

bir kişi ya da firma kendini gösterebilmek
için para ödemek zorundaydı. Şimdi herkesin
kendi markasını, kendini gösterme şansı var.
Böylece bilgi daha demokratik hale geldi.
Sosyal medya aynı zamanda global ekonomiyi
şekillendiriyor. Yeni işler yaratıyor, bilgiyi
demokratikleştiriyor ve markaların da kendi
sınırlarını aşmalarına yardım ediyor. Sosyal
medyadan önce markalar geleneksel medyada
görünmek için çok yüksek paralar ödemek
zorunda kalıyordu. Şimdi kendi dijital medya
içeriklerini yaratabiliyorlar, kendilerine uygun
kitleye ulaşmak için bariyerleri kaldırıyorlar.
Dünyadaki sosyal medya kullanıcı sayısı 3
milyardan fazla. Sosyal medya insanların hayatlarında çok önemli rol oynuyor. Markalar ve
kullanıcılar anında pozitif geri bildirim görüyor.
Bu anlamda ekonomik gelişimin önemli sürücü
gücü halindeler.

INFLUANCER OLMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

ve Instagram’da hashtag çok önemliyken,
YouTube ve Facebook’ta ise fark yaratmıyorlar.
Ayrıca, gönderi yaptığınız ağa bağlı olarak
kullandığınız etiket sayısı da önemli.
l Kendi topluluğunuzu yaratın. Ve
onları size bağlı tutmak için çalışın. Her yazdıkları yoruma cevap vermek önemli. Sizin gerçek
insan olduğunuzu görürler. Sizinle iletişim
kurmalarını sağlayın. Duyulduklarını, önemsendiklerini gösterin. Sorularına cevap verin. Video
içeriklerinizde, aldığınız soruların cevaplarıyla
başlayabilirsiniz.
l Takipçilerinizi satın almayın.
Başarıya giden yol uzun olandır. Kısa vadede bu
iyi görünse de size uzun vadede zarar verebilir.
Takipçilerinizle açık ve dürüst olmanız önemli.
Bu küçük başlamak anlamına gelebilir ancak bu
sadece biraz zaman anlamına geliyor. Kendi sadık ve güvenilir topluluğunuzu yaratabilirsiniz.
l Gerçek yaşamdaki ağınız. Eskiden insanların bir mekanda birleşip yüz yüze
konuştuğu günler vardı. Günlük hayatta alanınızla ilgili gerçek sosyal etkinliklere katılmak
sizin bu alanda tanınmanızı sağlar. Gelecekte de
işinize yarayabilir.

l İyi bir web sitesi daha ileri
gitmenizi sağlayabilir. Fenomen olmak
istemeniz sosyal medyayla sınırlı kalmanız
anlamına gelmiyor. Bir web sitesi ve blog sahibi
olmak insanlara sizi bulabilecekleri başka bir
alan sağlar. Alanınızda olup bitenlere odaklı
bir blogun size ciddi katkısı olabilir. Ayrıca
blog yazılarınızı kolayca sosyal kanallarınızda
kullanabilirsiniz.
l Forumlarda aktif olun. Alanınızla
ilgili bir forum varsa orada görünün. Sadece
bilginizi paylaşmakla kalmazsınız ayrıca yeni
şeyler de öğrenirsiniz. Diğer forumlarda aktif
olmak da sizi kendi forumunuzu yaratmaktan
alıkoymasın. Web sitenize de linklerini ekleyebilirsiniz.
l Diğer influencer ve markalarla
işbirliği yapın. Başlangıçta asıl odağınız içerik
yaratmak ve kendi topluluğunuzu oluşturmak
olsa da sizin gibi diğer insan ve gruplarla da
işbirliği yapmanız gerekir. Aynı alanda başka
bir influencer olabilir ya da hedef kitlenizle ilgili
bir oluşum olabilir. İşbirliği yapacağınız kişilerin
sizin değerlerinize ve kitlenize uygun olduğundan emin olun.
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l Alanınızı bulun ve ona yoğunlaşın. Alanınız ne kadar özel ve iyi olursa
öne çıkarsınız. Aşırı niş bir alan da seçmeyin.
Gerçekten ilgilendiğiniz bir alan seçerek içine
dalın. Çocukluğunuzdan gelen bir tutku, hobiniz
veya profesyonel uzmanlık alanınız olabilir.
Bu şekilde paylaşım yapmaktan sıkılmazsınız.
Tutku da kalite için çok önemli. Konunuzla
ilgili blog ve haberleri takip ederek o alanda
kalmaya dikkat edin. Alanınızla ilgili her şeyi
takip edip paylaşın.
l Bir plan yapın. Bir kere bir konu
seçtiniz mi, ikinci olarak o konuda strateji belirleyin. İçerik stratejinizle ilgili plan yapın. Mesajlarınızı belirleyin. Araştırmalarınızı yaparak,
her gün hedef mecranızda paylaşımınızı yapın.
Hangi gün ve saatin daha popüler olduğunu
öğrenerek o saatlerde paylaşım yapmaya özen
gösterin.
l Sosyalleşin. Eğer gerçekten sosyal
medya influencer’ı olmak istiyorsanız, alanınız
ve hedef kitlenize uygun ağları bulmanız
gerekir. YouTube mu, Instagram mı? Ancak ilk
etapta bütün ağlara katılmanız öneriliyor. Her
bir sosyal ağ için iyi bir biyografi hazırlayın,
diğer kanallarınıza link verin. Her yerde olduğunuz izlenimini yaratın. Bütün platformlarda
aynı tarzınızı koruyun.
l İçerik kraldır. İçerik üretmeyi
seviyor olmanız lazım. Çünkü sosyal medya fenomeni olmak tamamen bununla ilgili. Devamlı
içerik üretin. Sosyal medya hızlı ilerler ve iki
hafta ya da iki ay gönderim yapmayacağınızı
düşünüyorsanız hedeflerinizi gözden geçirmelisiniz. İçeriğiniz taze ve konuyla ilgili olmalı.
Trendleri takip etmelisiniz. Ancak trendleri önceden bilmeniz ve paylaşmanız da çok önemli.
l Hashtag yani etiketlerinize dikkat edin. Bu sayede daha fazla insana ulaşabilirsiniz. Normalde görünemeyeceğiniz alanlarda
görünmenizi sağlarlar. Trendleri araştırmak ve
uygun hashtag’leri bulmak çok önemli. Twitter
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‘Sadece gerçeklerin peşindeyiz’
90 yıldır yayında olan ve
Türk basın tarihinin kilometre
taşlarının döşendiği bir kurum
Cumhuriyet Gazetesi… Son
birkaç yılı değişimle geçiren
gazetede, şimdilerde Ekonomi
Servisi, sektörün tecrübeli ismi
olan bir kadın şefe, Şehriban
Kıraç’a emanet… Medyanın
zorlu bir virajdan geçtiğine işaret
eden Kıraç, “Doğru haberciliğe
olan ihtiyaç dünya var oldukça
sürecek” değerlendirmesi ile halka
doğru haberlerle ulaşmaya devam
edeceklerini kaydetti…
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UMUT EFE
Ceyhan nehrinin Söğütlü Çayı’nın
ötesinde kalan köy okulunun 3 kilometrelik
yolunu her gün inatla aşarak başlayan bir
hayat yolculuğundan, medyanın sayılı kadın
yöneticileri arasına giren bir isim Şehriban
Kıraç… Gazetecilik mesleğinin okulu sayılan
Dünya Gazetesi’nin ardından Cumhuriyet
Gazetesi’nde muhabirlikle başladığı yoluna
yeni dönemde Ekonomi Şefi olarak devam
ediyor. Medya alanında gelinen son noktayı  
“Gazetecilik dünyanın her yerinde evrensel
standartlar gereği eleştireldir. Maalesef gazeteciliğin en zor yapıldığı dönemi yaşıyoruz.
Ama biz haberciyiz. Dün de habercilik yaptık,
bugün de aynı şeyi yapacağız” ifadeleri ile
değerlendiren Kıraç, haberciliğin pek çok

yerde iflas noktasına geldiğine işaret ediyor.
Tüm koşullara karşın Cumhuriyet Gazetesi
olarak tek gayelerinin halka dokunan habercilik olduğunu vurguluyor. Şehriban Kıraç’la
sektördeki gelişmeleri ve ekonomi servisinin
hedeflerini konuştuk…
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Eğitim hayatınız ve çocukluk dönemleriniz nasıl ve nerede geçti?
Kahramanmaraş Elbistan’da doğdum. Eğitim hayatım biraz zorluklarla
geçti. İlkokulu eve 3 kilometre uzakta arada
Ceyhan nehrinin bir kolu olan Söğütlü çayının
ayırdığı başka bir köyde okudum. Niye
anlattım Söğütlü çayını, o dönemler derme
çatma köy halkının kendi imkanlarıyla yaptığı
tahta köprülerden geçerek okula ulaşırdık.
Kışın gelmesiyle sular yükselince köprü sele

kapılır bizim de okula ulaşmamız dağları aşıp kurtlara yem olmadan
yürüyüp varmamız demekti. İlkokulu 5 öğretmen değiştirerek
bitirdim. İlkokulu bitirene kadar kaçıncı sınıfta olduğumuzu bilmeden
tabi. Tek sınıf, tek okul 39 öğrenci... Bu döneme kadar her şey rahat.
Evde kardeşlerle birlikte gidip gelip bitirdik okulu. Ortaokul gelince
köyde okul yok. En yakın ortaokul 6 km mesafede. Şehir merkezi 30
kilometre. Ailemin köyü bırakıp şehre gidecek durumu yok tabi. Aynı
anda üç kardeş ilkokulu bitirdik. Ya okumayacaktık ya da İstanbul’da
abimlerin yanına gidecektik. Ablam bir abime, ben başka bir abimin
evine okumak için İstanbul’a gittik. Sudan çıkmış balık edası… İlk
kez şehirle tanışıyorsun. İlk kez kalabalık… Lisede Necip Fazıl Kısakürek Lisesi’ne başladım Sonra Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü’nü kazandım. Şansızlık bu ya 2. sınıfa geçince
1999 Marmara depremi oldu. Üniversite yerle bir. Eylülde açılması
gereken okul ortada bina olmadığı için bir dönem gecikmeli açıldı.

KUTUNUN ARKASINDAKİ DÜNYA

HEP YETİŞİLMESİ GEREKEN
BİR HABER VARDIR
İş dışındaki zamanınızı nasıl geçirirsiniz? Hobilerinizden
bahseder misiniz?
- Basın emekçisinin boş zamanı olur mu pek sanmıyorum. Sürekli
bir şeyler okuyorsunuz bir şeyler yazıyorsunuz. Her zaman yetiştirmeniz gereken yeni bir haberiniz yeni bir röportajınız vardır. İş gereği
çok fazla seyahat ediyorum. Gittiğim yerlerde fotoğraf çekmeyi çok
seviyorum. En büyük tutkum fotoğraf…
Kitap yazma ya da bu tarzda bir projeniz var mı?
- Aklımdan geçen bir proje var. Ama hayata geçirmek için hala
odaklanmadım.

GÜNDEMİN SESİ

Meslek olarak gazeteciliği seçme kararını ne zaman
ve nasıl aldınız? Bugüne kadar hangi yayın organlarında ve
hangi kademelerde çalıştınız?
Aslında gazetecilik çocukluk hayalimdi. Çocukken ne olmak
istersin diye sorduklarında hep gazeteci derdim. Köye televizyon çok
geç gelmişti. Televizyonda gördüğüm gazetecilerden çok etkilenmiştim. O kutunun arkasında başka bir dünya var gibi geliyordu.
Üniversite sınavlarına girdiğimde de ilk 3 tercihim hep gazetecilik
olmuştu. 2002’de üniversiteden mezun oldum. 1 yıl iş bulamadım.
Bütün gazetelere CV bırakmıştım. 1 yıl sonra Dünya Gazetesi’nden
Murat Çorlu (İstihbarat Şefi) aramıştı, hala çalışmıyorsanız gelin
görüşelim diye. Okul döneminde Cumhuriyet’te staj yapmıştım. Dünya’da işe başlamam da etkili olmuştu. Cumhuriyet’te staj yapmışsan
işi kavramışsındır demişti Murat Çorlu. 1 Mayıs 2003’te böylece
gazetecilikte kadrolu çalışmaya başlamıştım. Dünya gazetesinde
istihbarat muhabiri olarak çalıştım. Ağırlıklı olarak tekstil, teknoloji
ve iş dünyası haberleri ile ilgileniyordum… 2006’da Cumhuriyet
yılları başladı. Cumhuriyet ekonomide de yine Dünya’daki sektörlere
paralel alanlara baktım. 5 yıl teknoloji köşesi hazırladım. Son 6 yıldır
da emlak köşesini hazırlıyordum.
Türkiye’nin en köklü yayın organları arasında yer
alan Dünya ve Cumhuriyet Gazetesi’nde önemli sorumluluklar üstlendiniz. Bu iki kurum arasındaki geçiş döneminizi
anlatır mısınız?
Temmuz 2006’ya kadar Dünya Gazetesi’nde istihbarat muhabirliği yaptım. Gerçekten okul gibiydi benim için. Sonra Cumhuriyet
Gazetesi Ekonomi Servisi’nin muhabir aradığını duydum. Olabilir
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mi diye düşünürken Cumhuriyet Ekonomi şefi
Hasan Eriş aradı. Gel görüşelim diye. O gün
bugündür Cumhuriyet’teyim.
Kadın yönetici sayısının oldukça
az olduğu sektörde, ‘Ekonomi Şefliği’ne
adınızı yazdırdınız. Gazetede yaşanan
bu değişim sürecini aktarır mısınız?
Yönetici kadrolarında maalesef kadın
sayısının az olduğu bir sektördeyiz. Ama
özellikle ekonomi servisi çalışanları arasında
baktığımızda muhabir, editör kademelerinde
ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor. Ama son dönemlerde az sayıda kalan gazetelerde yönetim
kadrolarında kadın sayısı da artıyor. Dünya
gazetesinde 3 kadının yazı işlerine atanması
sevindirici bir gelişme.
Son 5 yılda Cumhuriyet gazetesinde
4 kere genel yayın yönetmeni değişti. 2018
Eylül’de Aykut Küçükkaya’nın genel yayın
yönetmeni olmasından sonra bazı servislerde
değişikliğe gidildi. Ekonomi Şefi Olcay Büyüktaş’ın yazı işleri müdürlüğüne getirilmesinden
sonra da 1 Ekim itibariyle ben de Ekonomi Şefi
olarak atandım.
Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet
Ekonomi ekibi olarak, hedeflerinizden ve
hayata geçirmeyi planladığınız yenilik-
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lerden bahseder misiniz?
Maalesef gazeteciliğin en zor yapıldığı
dönemi yaşıyoruz. Ama biz haberciyiz. Dün de
habercilik yaptık bugün de aynı şeyi yapacağız.
Bazı güç odaklarının, iktidarın hoşuna giden
habercilik değil yaptığımız. Sadece gerçeklerin
peşindeyiz. Kamuoyuna gerçekleri anlatmıyorsak hem mesleğimize hem okurumuza ihanet
etmiş oluruz.
Her gazetede olduğu gibi kadrolarımız
oldukça sınırlı. Artık eskisi gibi haber ajanslarından sayfalara yetecek kadar kaliteli haber
akışı da yok. Ekonominin bu kadar sıkıntıda
olduğu bir dönemde, işçinin, işverenin, emeklinin sıkıntılarını,  iflasa sürükleneni, yandaş
olup zengin olanı, enflasyon altında ezileni...
Her şeyi objektif vermeye çalışıyoruz. Yerimiz
dar. (İki Sayfa) Türkiye’nin gündemi yoğun.
Her şeyi sayfalarda yansıtmak durumundayız.
Ajanslardan ya da internet sitelerinden geçen
haberleri kopyala yapıştır tarzıyla işimiz
yok. Elimizden geldiğince her haberle ilgili
görüş almaya ya da özel haberler yapmaya
çalışıyoruz. Kopyala yapıştır ile herkes birbirine
benzer. Biz iki sayfada her gün vatandaşın en
çok ilgileneceği konularda, onlara dokunan 2025 civarı haber kullanıyoruz. Gelecek dönemde

de vazgeçmeyeceğimiz ana ilke doğru objektif
haberi vermek olacak. Halka dokunan halkın
sorunlarına çözüm üreten haberler…
Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin
gelişimi ve geldiği nokta ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
Ekonomi gazeteciliğinden ziyade genel
anlamda medyanın geldiği noktaya bakmak
gerekiyor. Maalesef mevcut koşullarda
gazetecilik yapılamaz hale geldi. Gazetecilik
dünyanın her yerinde evrensel standartlar
gereği eleştireldir. Ama Türkiye’de eleştiri
dediğinizde ya terörist ilan ediliyorsunuz ya
da mesleğin dışına itiliyorsunuz. Türkiye,
cezaevindeki gazeteci sayısıyla dünyada ilk
sıralarda. Şu anda 140’ı aşkın gazeteci sadece
mesleklerini yaptıkları, doğruları okurlara
aktarma derdinde oldukları için cezaevlerinde.
Ekonomi gazeteciliği dünyasında da yaşananlar
farklı değil. Yolsuzlukları yazan birçok basın
emekçisi binlerce liralık tazminat davalarıyla
karşı karşıya. Artık basındaki sahiplik oranı da
değişince yönetime biat kültürü de yaygınlaştı.
Ekonomi gazeteciliği de uzun zamandır ne
yazık ki PR şirketlerinin gönderdiği haber
bültenlerinin ötesine gidemiyor.

KOPYALA YAPIŞTIRLA İŞİMİZ YOK
Son dönemlerde yazılı ve görsel
medya karşısındaki atakları ile öne
çıkan ve yeni medya olarak tabir edilen
internet ve sosyal medya haberciliğiyle
nasıl rekabet edilmeli?
Bizim bildiğimiz yaygın medyada birkaç
kurum dışında aslında haberciliğin iflasını
yaşıyoruz. Birçok meslektaşımız ya kurumları
kapandığı ya da görüş ayrılıkları yaşandığı için
işsiz kaldılar. Doğru haberciliğe olan ihtiyaç
dünya var oldukça sürecek. İnternet ve sosyal
medya haberciliği aslında bu ihtiyaçtan doğdu.
Bizler de önce haber kaynağı olarak
ajanslara bakarken şimdi çoğu zaman sosyal
medya hesaplarına bakar olduk. Ama sosyal
medya ya da internet haberciliğinin de kopyala

yapıştırın dışına çıkması gerekiyor. Türkiye
açısından yazılı basın hâlâ daha etkili. Habertürk’ün basılı gazete dönemindeki etkisi
ile şu anda dijital yayındaki etkisinin aynı
olduğunu söyleyemeyiz. Şu anda Türkiye’de
basının içinde bulunduğu kriz, satışların
düşmesi, internet gazeteciğinin gelişmiş
olmasından kaynaklanmıyor. İnsanlar artık
eskisi gibi tarafsız objektif haber bulamadıkları için almıyor. Türkiye’de basının büyük
bölümü şu anda iki patronun elinde. Birinde
çıkan haberin fotoğrafın aynısı diğerinde de
çıkıyor. İnsanlar artık özgün haber bulamayınca sosyal medyaya yöneliyorlar.
İnternet haberciliğiyle yazılı basının haberciliğini karşılaştırdığınızda
nasıl bir tablo görüyorsunuz?
Şu anda biri diğerini bitirecek güçte
değil. Çünkü ikisinin okur kitlesi farklı.
Bir jenerasyon eline basılı ürünü almadan
yapamıyor. Diğeri çok sabırsız her şeyi
anında okuyup tüketme derdinde. Ama yeni
jenerasyonu düşündüğümüzde çok mobil.
Gelecekte o alana daha fazla yatırım yapmak gerekecek. Daha çok kitleye ulaşmak
için internetin ağırlığı artacak. Ama kısa
vadede her şey tamamen dijitale yönelecek
diyemeyiz.

DEĞİŞİME BAŞLAMALIYIZ

FİKİR
ALIŞVERİŞLERİ
SIKLAŞMALI
İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl
buluyorsunuz?
İSMMMO eskiden her hafta olmasa
da düzenli haber yapardı. Gündem yaratan
raporlara imza atarlardı. Başkan ve yöneticilerinin basınla belli aralıklarla fikir alışverişi ve
basın toplantıları olurdu. Yeni dönemde basınla
biraz daha iletişim halinde olunmasında fayda
görüyorum.

GÜNDEMİN SESİ

Türkiye’de gazeteciliğin eski
dinamizmini yakalaması için neler
yapılmalı?
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü
2018 Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında
Türkiye, 180 ülke arasında 157. sırada. Aynı
örgütün yıllık bilançosuna göre Türkiye son 3
yılda üst üste en fazla gazeteciyi hapse atan
ülke konumunda. Uluslararası Gazetecileri
Koruma Komitesi raporuna göre dünyada en
fazla tutuklu gazeteci sayısı açısından Türkiye, Çin ve Mısır ile birlikte 3’üncü sırada.
Bir şeyleri değiştireceksek kendi içimizden başlayacağız. Üniversitede bize hep

basının 4. kuvvet olduğu anlatılırdı. Nasıl bu
kadar işlevsiz hale geldi, bunu sorgulamamız
gerekiyor. Bu tek başına benim ya da sizin
yapacağınız bir şey değil. Örgütlü olmak şart.
Ben senelerce Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda yöneticilik yaptım. Şu anda Türkiye’de
sendika üyesi kaç gazeteci var. Emin olun
gazeteci diye gördüğümüz fikir işçileri 1000’i
geçmez. Sendika ya da diğer gazetecilik
örgütleri toplu sözleşme yapmak, işten
atıldığımızda gidip hukuk hizmeti almak
ya da ödül başvuruları için gidip kapısını
çalacağınız kurumlar değildir. Bu süreçten
çıkışın ancak örgütlülükle sağlanabileceğine
inanıyorum. Gücümüz dayanışmadan gelir ve
karanlığı dağıtacak olan birliğimizdir.
Türkiye ekonomisine gelecek
olursak, son dönem ekonomi politikalarını nasıl yorumlarsınız?
TL’deki sert değer kaybı, enflasyonda
hızlı yükselişin ardından gelen yüklü faiz
artırımıyla Türkiye ekonomisi 2018’de büyüme ivmesini kaybetti. 2018 yılında özellikle
kur artışlarının yarattığı enflasyon artışı yurt
içi talepte ciddi bir gerileme yaratınca başta
sanayi kesimi olmak üzere bütün alanlarda
üretimde gerilemeler ortaya çıktı. Ekonomik
kriz ekonomide küçülme, yüksek enflasyon
ve yüksek işsizlik şeklinde kendini gösteriyor.
Bu anlamda kriz üç koldan sürecek gibi
görünüyor. 2018’in son çeyreğini sıfıra yakın
büyüme ile kapatmaya hazırlanan Türkiye
ekonomisinde 2019’un ‘kriz yılı’ olacağı
beklentisi hakim. Büyümedeki gerilemenin
2019’da yerini küçülmeye bırakacağını,
buna bağlı olarak işsizliğin ve hayat pahalılığının artacağını dile getiren ekonomistlere
göre, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra
hükümetin atacağı adımlar krizin ne kadar
süreceğinde belirleyici olacak. Türkiye’de
vatandaşların 2019’da yoksullaşacağına
kesin gözüyle bakılıyor, ancak bu yoksulluktan nasıl çıkılacağını bilen yok.
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DOSYA

Yurt dışında en hesaplı rotalar
Dolar ve Euro’nun geldiği nokta
yurt dışı tatilini ulaşılmaz bir
hayale çevirdi. Her ne kadar
dolar ve Euro kurları, Ağustos
ayındaki zirvelerinden inmiş
olsa da her yeni gün değişen
rakamlara rağmen dolar 5 TL’nin,
Euro ise 6 TL’nin üzerindeki
seyrini sürdürüyor... Yurt
dışında içilen bir şişe su bile bir
hayli pahalı. Euro ve Dolar’ın
kullanılmadığı rotalar, tatilcilere
biraz olsun nefes aldırıyor.
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UMUT EFE
Soğuk kış günlerinin insanı eve hapseden
kasvetine inat, çat kapı dayanan sömestr tatili,
erken rezervasyon yapın uyarıları ile kurulan
yaz tatili hayali, insanın içinin kıpır kıpır
olmasına yetiyor. Yaz tatilinden vazgeçmek
zor… Hele bir de gezmek tutkusu girince bir
kez insanın kanına artık ülke sınırları da yetmez oluyor. Dünyayı dolaşmak, her seferinde
başka bir kültüre dahil olmak yaşama sebebi
olabiliyor…  Dünyanın farklı gezi rotalarını
farklı mevsimlerde de görmek bambaşka bir
tatil anlayışı getirir, bu tutkunun etkisi altına
girince… Her ne kadar dolar ve Euro Ağustos
ayındaki zirvelerinden inmiş olsa da her yeni
gün değişen rakamlara rağmen dolar 6 TL’nin

Euro ise 5 TL’nin üzerinde… Bu rakamlarla
yurt dışında içilen bir şişe su bile çok pahalı
olabiliyor. İngiltere pahalı, İsviçre ateş pahası,
Fransa ve İtalya’da tatil daha da zor belki ama
yine de yurt dışı tatili imkansız değil…

AVRUPA’DA EURO’SUZ TATİL
Öncelikle bunun için seyahat planlarınızı,
Euro ve dolar dışındaki para birimlerinin olduğu
ülkelere de açmanız gerekecek. Ancak bunun
için Avrupa dışına çıkmanıza da gerek yok…
Avrupa Birliği bünyesindeki pek çok ülkede hâlâ
temel para birimi Euro olsa da hem Euro’yu
hem de kendi para birimlerini kullanan ülkeler
de var. Sizin için dövizin etkisini sıfıra indirecek
ve tatilde sürekli cüzdan hesabının önüne
geçecek rotalar hazırladık…

SLAV MİMARİSİ
SİZİ BEKLİYOR:
SIRBİSTANBELGRAD
Son birkaç yılın gözde destinasyonlarından biri… Birbirinden güzel doğal güzellikleri
ve göz alıcı Slav mimarisi ile Sırbistan, Avrupa
ülkeleri arasından size göz kırpıyor. Ülkenin
para birimi olarak Sırp dinarının kullanılması
ve gündelik masrafların ucuzluğu Sırbistan’ı
oldukça çekici kılıyor. Bir öğün yemeği uygun
fiyata karşılayabilmek mümkün. Bununla
birlikte eğer kalacak yer konusunda çok rahat
düşkünü değilseniz gecelik ucuz bulabileceğiniz

pansiyonlar mevcut. Bu noktada Avrupa’ya
gitmek denince akıllara gelen Paris, Roma,
Barselona gibi dev Avrupa şehirleri arasında kendini öne çıkaran bir başka şehir ise
Belgrad…  Ayrıca ülke vize de istemiyor…
Belgrad’ın ise öncelikli tercih sebebi, diğer
pek çok şehre kıyasla gerçekten çok ucuz
olması. Yani Paris koşullarında size sabahtan
akşama kadar kruvasan yedirecek bir bütçe
-Sırbistan’ın para biriminin Sırp dinarı olması

ve genel olarak şehrin ucuzluğu sebebiyleBelgrad’da basbayağı krallar gibi yaşamanızı
sağlayabilir. Eğlence endüstrisinin de geliştiği
bu şehirde efsane Nikola Tesla’nın müzesi,
şehre biraz tepeden bakabileceğiniz Osmanlı
izleriyle dolu Belgrad Kalesi ya da mimarisine
hayran kalacağınız kiliseler ilginizi çekmezse,
sadece eğlenmek ve gece hayatı için bile burayı
tercih edebilirsiniz. Uygun bütçe ile şahane
yerlerde yiyip içebileceğinizi ekleyelim.

FESTİVALİ KAÇIRMAYIN: MACARİSTAN

vakit geçirmeden hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin her daim
eğlenceli olan gece hayatına kapılmadan, parlamento binasını gece
ışıklandırması ile görmeden dönmek olmaz, zaten tam olarak o an şehir
ile aşk yaşamaya başlayacağınız andır…

DOSYA

Bir AB ülkesi olan Macaristan da her zaman ziyaret
edilmek istenen yerler arasında geliyor… Üstelik Macaristan, Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen Euro ile birlikte
kendi para birimlerini de kullanıyor. Macaristan’ın para
birimi Macar forinti. Orta Avrupa turlarının göz bebeği olan
Macaristan’da Budapeşte’yi keşfedebilir, tarihi kent Pecs’i
ziyaret edebilir, açık hava müzesini andıran Eger’i görebilirsiniz… Eğer denk getirebilme imkanınız varsa Budapeşte’ye
Avrupa’nın en popüler müzik festivallerinden biri olan Sziget
Festival döneminde gitmeniz de önerimizdir. Orada eğlenmeyen hiçbir yerde eğlenemez diye de bir efsane var…  Doğal
güzellikleri ile dikkat çekmekle birlikte Avrupa’nın en ucuz
ülkelerinden biri olarak Macaristan rotanızda ekonomik
bir ülke olarak yer alabilir. Tuna Nehri’nin ayırdığı Buda ve
Peşte’nin birleşiminden oluşan, kötü espriler yapmaya ya da
aşk temalı benzetmeler ile klişelere koşmaya müsait olan
Budapeşte! Şehir, gerek eğlence amaçlı, gerek kültürel amaçlı bir gezi
için kesinlikle harika bir seçenek, insana İstanbul’un “eski” hallerini
hatırlatıyor. Gitmişken dünya çapında namı alıp yürümüş kaplıcalarında
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OSMANLI
İZLERİNİ TAŞIYAN
SARAYBOSNA:
BOSNA HERSEK
Son dönemlerde tatillerin gözde yerlerinden biri de Balkanlar… Türkiye’den yurt
dışına gideceklerin ilk tercih ettiği yerlerden
biri aslında. Birbirinden güzel şehirleri, mis gibi
doğası, yemekleri ve insanlarının sıcaklığı ile
Türk kültürüne de çok yakın olan Balkanlar’ın
gözdesi Bosna Hersek ise favorilerden biri. Bosna Hersek’in para birimi Bosna Hersek Markı

(BAM) ya da diğer adıyla Konvertible Mark.
Euro’suz gezilecek ülkeler arasında yer alan
Bosna Hersek’te Saraybosna ve Monstar Köprüsü ile doğal güzelliklere hayran olabilirsiniz.
Vizesiz gidebileceğiniz ve Bosna Hersek’in en
büyük şehri olan Saraybosna, öyle inanılmaz
eğlence odaklı olmasa da kültürel bir gezi için
tam anlamıyla bir 12’den vuracağınız bir des-

tinasyon. Burada, Türk ve Osmanlı dönemine
dair birçok tarihi simge ile karşılaşabilirsiniz.
Yeme içme konusunda sırtınızın kesinlikle yere
gelmeyeceği, kültürel anlamda Türkiye’ye ve
Anadolu kültürüne oldukça benzeyen bir yer
Saraybosna…2-3 günlük bir gezi için gerek
Türkiye’ye mesafesi gerek kolay gezilebilir
büyüklükte olması ile kesinlikle ideal bir şehir.

DOSYA

DRAKULA VE
KARADENİZ’İN
EŞSİZ BİRLEŞİMİ:
ROMANYA
Drakula Efsanesi ile Karadeniz coğrafyasının müthiş birlikteliği… Karadeniz’in
eşsiz coğrafyasına sahip, yeşillikler içerisinde
ve birçok tarihi kente sahip Romanya…
Avrupa Birliği üyesi olsa da hem Euro’yu
hem de kendi para birimini kullanıyor,
Romanya. Romanya’nın para birimi Rumen
Leyi. Bükreş ve Köstence gibi büyük şehirleri
keşfedebileceğiniz Romanya gezinize mutlaka Temeşvar ve Braşov’u da eklemelisiniz...
Ve elbette Romanya’daki Drakula Şatosu’nu
görmeden geri dönmemeniz gereken
yerlerden… Romanya içerisinde yer alan
doğal güzellikleri ile herkesi kendine çeken
bir ülkedir. Bunun için ziyaret edilebilecek
olan ülkeler içerisinde yer alır.  Aynı şekilde
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ülke içerisinde yer alan restoranların gayet
ucuz olduğu gidenler tarafından zevkle
anlatılır… Şayet seyahat konusundaki
trendleri takip etmek gibi bir alışkanlığınız
varsa Bükreş ismi bir yıldız gibi parlıyordur… “2017’nin en gözde destinasyonları”
listelerinde en tepelere göz dikmiş durumda.
Neredeyse her liste bizi Bükreş’e gitmeye iti-

yor, her ünlü yayın Bükreş’in güzelliğinden,
keşfedilmemiş bir cevher olduğundan bahsediyor. Eski Şehir bölgesinin güzelliği, gece
hayatının canlılığı ve metro ağının genişliği
de bonus olarak geliyor. Bükreş gezginler
arasında daha popüler bir noktaya dönüşüp
turistlerin cebini yakmaya başlamadan gidip
bir kontrol etmekte fayda var.

HEM VİZESİZ
HEM EURO’SUZ:
UKRAYNA
Son dönemlerde her ne kadar Rusya
gerilimi ile adını duymuş olsak da Ukraynalı
turistler kriz döneminde adeta Akdeniz’e
aktı... Para birimindeki devalüasyonlar
Türkler için de Ukrayna’yı değerli bir tatil
rotası olarak öne çıkarıyor... Türk Lirası’nın
en çok değerli olduğu ülkelerden birisi de
Ukrayna’dır. Ukrayna içerisinde para birimi

olarak Grivna kullanılır. Doğu Avrupa‘da
yer alan Ukrayna, Türk vatandaşlarından
vize istemeyen ülkeler arasında yer alıyor.
Slav dilinde ‘’sınır ülkesi’’ anlamına gelen
Ukrayna’da konuşulan resmi dil Ukraynaca.
Ülkedeki restoranlardan ucuz bir şekilde
faydalanılabilecek düzeyde. Aynı şekilde
ülke içerisinde yer alan mimari de dikkat

KAFKANIN
DEPRESYONU: ÇEKYA

AVRUPA’DA BAHAMALAR:
ARNAVUTLUK
Deniz, kum, güneş… Yumuşacık kumlar ayağının altından
kayarken güneş ışınlarıyla parıldayan masmavi denize doğru giden
ülke Arnavutluk… İtalya ve Osmanlı’dan izler taşıyan, kendine özgü
kültürü ile Balkan kültürüyle yoğrulmuş ilginç bir ülke. Arnavutluk’ta
otel, yeme içme ve alışveriş fiyatları çok uygun. Arnavutluk, tam bir
butik tatil cenneti. Para birimi olarak kuru uygun olan Arnavutluk
Leki kullanılıyor… Ksamil kasabası ünlü yerlerden. Buranın olayı,
birbirinden güzel üç adaya sahip olması. Yaz boyunca sahil partilerine denk gelebileceğiniz Ksamil adaları, İyonya Denizi üzerinde.
Burayı tarif etmek gerekirse Akdeniz’e konumlanmış bir Bahamalar
düşünün…  İşte ona yakın bir yer.

DOSYA

Ülkemizde Çekya diye yazılır, Çek Cumhuriyeti diye okunur…
Güzelliğin somutlaştırılıp şehir planlamasına dökülmüş hali, Kafka’nın
depresyonundan ve yazdıklarından sorumlu şehir Prag, Euro’nun kullanılmadığı şehirlerden bir diğeri olduğu için ayrıca mutluluk kaynağı…
Özellikle Eski Şehir bölgesine vurulacağınız, orta yerinden geçen Vltava
Nehri’nin civarı yapısı ile tatil listesinin en favorilerinden… Dans eden
kadın ve erkek figürlerinden esinlenilerek tasarlan Dancing House’u
görmeyi unutmayın. Kendi yerel parasıyla geziliyor. Prag, şifalı suları ve
Mustafa Kemal Atatürk’ün kaldığı yer olması ile ün yapmış Karlovy Vary,
bozulmamış dokusuyla tipik bir Orta Çağ kenti olan Chesky Krumlov ve
nice güzel kentler, Çekya’da görülecekler listesini oluşturuyor.

çekici özelliklere sahiptir. Hazır Beyaz Rusya’ya kadar gitmişken, oradan biraz daha
aşağı inip bir eski Sovyetler Birliği şehrini de
görebilirsiniz. Kiev...
Burası Ukrayna’nın başkenti olmakla
birlikte en büyük şehri. Hem vize istemeyen, hem de Euro ile cebelleşmenize neden
olmayacak güzellikte bir destinasyon...
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Meslek mensubu Gürkan Yücel, on parmağında
on marifet olan bir SMMM. İş yaşamındaki stresini
yenmek üzere heykel yapmaya başlayan Yücel,
heykel yapmanın yanı sıra bisiklet ve yüzme gibi
hobileriyle de yaşamına renk katıyor....

Stresi heykelle yeniyor
RENKLİ YAŞAM

ELA DAMLA GÖKMEN
İş yaşamındaki stresi yenmek kimileri
için sıkıntılı bir süreç olurken kimileri için
de yeni uğraşlar anlamına geliyor...  Meslek
mensubu Gürkan Yücel, iş yaşamındaki stresini yenmek üzere kendine farklı bir uğraş
bularak heykel yapmaya başlamış.
“İş yaşamındaki stresi atmak için
ne yapabilirim diye düşünürken kendimi
heykel yaparken buldum” diyen Yücel, 1977
doğumlu. Aslen Trabzonlu olan Gürkan Yücel,
Eskişehir Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
İşletme mezunu. İş yaşamına 2000 yılında
EGS Bank’ta bankacı olarak başlayan Yücel,
2001 yılında muhasebe alanına geçmiş,
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2014 yılından beri de SMMM olarak çalışıyor.
Üç yıldır da Avcılar’daki kendi bürosunda
çalışmalarını sürdüren Yücel, seramik heykeller yapmaya üç yıl önce bürosunun açılışıyla
birlikte başladığını söylüyor. O, üç haftalık
heykel eğitiminin ardından kendi eserlerini
yapmaya başlamış. İlk zamanlar Fransız
sanatçı Dominique Pouchain’in eserlerinden
esinlenerek heykeller yapmaya başladığını
belirten meslek mensubu, daha sonra kendi
tasarımlarını yapmaya başladığını anlatıyor.
Gürkan Yücel, “Bu işin okulunu okumadığım için öncelikle esinlenerek başladım.
Okulunu okumuş olsaydım çok daha farklı
olabilirdi. Alaylı olarak kendimce tasarımlar
yapmaya çalışıyorum. Nişantaşı’nda bir galeri

ile çalışıyorum, bugün itibariyle İstanbul’un
önde gelen otellerinden birinin mağazasında
eserlerim görücüye çıkacak. Onun dışında
çok yakında Galata Kule dibinde de eserlerim
satışa sunulacak” diye konuşuyor.

SERGİ AÇACAK
Önümüzdeki dönemde kişisel ve karma sergilerle sanatseverlerin önüne çıkmayı
hedefleyen Gürkan Yücel, şunları söylüyor:
“Eserlerimi iki grupta üretiyorum; biri sergiye
yönelik sanat eserleri, diğerleri de mağazalara yönelik hazırladığım eserler. Mağazalara
verdiklerin daha küçük çaplı heykelciklerden
oluşurken, sergiye yönelik eserlerim diğerlerine göre çok daha büyük boyutlarda.”

İş yaşamında stres yaşayanlara
kendilerine hobi edinmelerini öneren Yücel,
“İnsan hobisi ile meşgul olurken stresini
kolaylıkla atabiliyor hem de yeni bir üretim
yapmış oluyor. Her insan kendi ilgi alanına
göre hobiler bulup hobisi ile ilgilenirse stresten
eser kalmadığını göreceklerdir” önerisinde
bulunuyor.
Instagram’daki @2dseramik sayfasından ürünlerini tanıtan Gürkan Yücel’e mağazalardan talepler geliyor ve o da bu talepleri
değerlendirip mağazalarla irtibata geçiyor.

BİSİKLET BİNİYOR
Gürkan Yücel’in hobileri heykel ile sınırlı
değil. Aynı zamanda amatör bisiklet kullanıcısı
da. Yaz aylarında İstanbul’dan Enez’e kadar
bisiklet ile gidiyor. İstanbul içinde de 2-3 günde
bir Avcılar’dan Anadolu Feneri ve Rumeli
Feneri’ne kadar bisikletle gidiyor. Bisiklete

binmenin kendisine düşünme fırsatı sunduğunu
beliriyor ve ekliyor: “Bisiklet binilen zamanlar
insanın kendi kendisiyle baş başa kaldığı
nadir anlardandır. Bu da insana daha serbest
düşünme fırsatı sağlıyor. Bisiklet sürerken
odaklanıp kendinizle baş başa kalabiliyorsunuz
o da zihninizde yeni fikirler geliştirmenize
yardımcı oluyor.”
Kendisini hobileri ile zenginleştirmekten
keyif alan Gürkan Yücel, yüzme sporu ile de
uğraşıyor. Fırsat buldukça yüzmeye giden
Yücel, önümüzdeki dönemde Boğaziçi Kıtalar
Arası Yüzme Etkinlikleri’’e katılıp Avrupa-Asya
arasında yüzmeyi de planlıyor.
Liseden elektrik bölümü mezunu da
olan Gürkan Yücel, lise sonrası hobi amaçlı
uçurulabilen model helikopterler de yapmış.
Bu hobisinin de kendisini mutlu ettiğini belirten
Gürkan Yücel, iş yaşamı ile birlikte bu hobisinden uzaklaşmış.

RENKLİ YAŞAM

O, bugüne kadar irili ufaklı yüzün
üzerinde heykel yapmış. Yaptıklarının hepsi
kalıp kullanılmadan yapılan özgün eserlerden
oluşuyor. Eserlerinin ağırlıklı kübik tasarımlar
olduğunu dile getiren Yücel, küçük tasarımlarında modernize edilmiş barok esintiler bulunduğunu da vurguluyor. Gürkan Yücel, eserlerinde ağırlıklı olarak hayvan figürlerini kullanıyor
ve üzerlerinde iç dünyasını yansıtan semboller
kullanıyor. Sanat çalışmaları yaparken hiç
ummadık şeylerin kendisine ilham verdiğini
belirten Gürkan Yücel, eserlerinden biri olan
horozu yaparken arkadaşına fotoğrafını attığını, arkadaşı papağana benzetince yeni eserini
papağan olarak şekillendirdiğini söylüyor.
Yücel, 13-14 yıllık finans sürecinin
kendisini yıprattığını, bürosunu açıp sanat ile
uğraşmaya başladığında yaşadığı yıpranmanın
etkilerini attığını söylüyor. Çünkü heykel yapmak onun için terapi yöntemi olmuş durumda.
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‘Oğullarını
varisleri olarak
görüyorlar’
Ünlü yönetmen ve senarist Çağan Irmak, son filmi ‘Bizi
Hatırla’ ile seyirci karşısına çıktı. Irmak, zaten baba oğul
hikayelerine uzak bir isim değil. O, “Türkiye ataerkil
bir toplum ve bundan uzaklaşma, sıyrılma çabamız var.
Babalar, oğullarını kendi hükümdarlıklarını sürdürecek
varisler olarak görüyor, belki çatışmanın sıkıntısı burada
başlıyor. Aslında burada, bunu çok da istemeyen bir
baba var. Oğul ise, birazcık daha kapitalizmin kucağında
olan bir oğul. Film bu anlamda ilk önce hiç kimseyi
suçlamamaya özen gösteriyor” diyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

BANU BOZDEMİR
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Dizi ve film yönetmeni, senaryo yazarı... Çemberimde Gül Oya, Asmalı
Konak, Babam ve Oğlum, Issız Adam filmleriyle tanınmış bir isim. Çağan
Irmak’tan bahsediyoruz. 1970 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Basın
Yayın Yüksek Okulu’nda Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Öğrencilik
yıllarında çektiği Masal ve Kurban adlı kısa filmlerle Sedat Simavi ödülünü
kazandı. Şaşıfelek Çıkmazı televizyon dizilerine başladığı yapım oldu. Irmak’ın
sinema için çektiği ilk film 2001 yılında Bana Şans Dile... Geçen süreçte ise pek
çok yapıma imza atan Irmak’la son filmi ‘Bizi Hatırla’ eksenli bir röportaj yaptık. Ben filme, yaşama ve bunları filmlerde yansıtışımıza dair sorular sordum,
Irmak da kendine has samimiyetiyle yanıtladı. İyi okumalar..

BABA VE OĞUL HİKAYESİNE UZAK DEĞİL
Bizi Hatırla’da bir baba-oğul hikayesinin giden ve kalan kısmındaki iki bireyi izliyoruz. Baba ve oğul hikayeleri size uzak değil.
Yıllar sonra gelen bu hesaplaşma ve aynı zamanda uzlaşmanın

geçirmiş bir adam. Evet, sizin de söylediğiniz gibi büyük farklılıklar var. Paylaşım,
daha doğrusu o sakin yaşam, yani insan
açıkçası doğanın bağrından ne kadar
koparsa o kadar asileşir, hırçınlaşır, o kadar
hırslarına yenik düşer. Benim gözlemlediğim bu. Bunun için hiç kimseyi şehirde yaşayan insanı suçlamak, kasabada yaşayan
insanı yüceltmek istemiyorum. Sadece hayatın bizi getirip koyduğu nokta böyle bir
durum galiba. Zaten filmde farkındaysanız
İstanbul’da yaşayan karakterlerin  hiçbir
şeye vakti yok. Bu da bir sürü dramatik
çatışmayı beraberinde getiriyor.

DUYGUSAL VE KOMİK
Filmde duygusal sahnelerle
komik sahneler adete birbirinin içine
geçmiş vaziyette. Seyirci gözyaşları
içerisindeyken de gülebiliyor. Bunun
özellikle dengede tutulmuş olduğunu
düşünüyorum. Doğru mu?
O denge, senaryoyu yazarken
kendi kendine geliyor. Böyle filmlerde
ben seyirciyi ağlatayım dediğiniz zaman,
seyirci ağlamaz. Sizin gerçekten bu kodlar
üzerinden gittiğinizi ve onu ağlatmak
için uğraştığınızı düşündüğü için bunu
reddeder. Güldürmek için uğraşmak ama
burada çok ağlattım şimdi burada güldüreyim diye uğraşmak da yanlış. Bunlar
hikayenin kendi akışı içinde gerçekten
olmalı. Çünkü, insanoğlunun en ekstrem
duyguları korkmak, irkilmek, gerilmek.
Bunlar da  duygularıma dahil ama belki de
en uç noktadaki ağlamak ve gülmek. En uç
noktada görülen şeylerin ikisi de birbirine
bence en yakın duygular. İkisinde de
mutluluk hormonu salgılıyor aslında vücut.
Birisi bittikten sonra devam ediyor, öteki
o an devam ediyor. O yüzden de bunu
dengede tutmak gibi bir niyetten ziyade,
bu akış içinde ne gerekiyorsa onu yapmaya
çalışmak oldu.

‘İSTANBUL VE EGE
ARASINDA MEKİK
DOKUYORUM’
İstanbul’dan gidip daha sakin bir yerde
yaşam kuran Irmak’a, bu konuda ‘gitmenin en güzel
tarafı nedir’ diye sormak istiyorum. Cevap eğrisiyle
doğrusuyla geliyor: “Bunu benden daha çok yaşayan
yoktur herhalde. Çünkü İstanbul ve Ege arasında mekik dokuyorum ama son iki yıldır tamamen artık Ege
tarafına yerleştim. Bu İstanbul’u terkettiğim anlamına
gelmiyor. İstanbul hep bir özlem olarak duruyor, bu
özlemi gidermek için zaman zaman geliyorum. Herkeste şöyle bir durum var, ‘Ah bu şehirden kaçsak..’
işte bu kaçmak ne kadar doğru bilmiyorum ama
ben zaten hayatımın ilk 20 yılını Ege’de geçirmiş bir
insan olarak tekrar köklerime geri döndüm diyeyim.
En güzel tarafı nedir? Bence en güzel tarafı farklı
insanlarla tanışmak, dünyaya farklı bakan insanları
görmek. Çünkü bazı yerlerin dertleri, bazı yerlerin
mutluluklarını keşfettikçe, ‘şunu da dert etmeme
gerek yokmuş’ dedirtiyor insana. En güzel tarafı bu.
Köyün bilge insanlarıyla tanışmak çok keyifli, hiçbir
yere yetişmek zorunda olmadığını hissetmek, kitap
okumanın ne kadar güzel olduğunu tekrar keşfetmek, cep telefonunu evin içinde bir yerde unutunca
iki üç saat farketmemek. En güzel tarafı bunlar.”

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

kaynağı nedir?
Şöyle söyleyeceğim, kaynak olarak
daha doğrusu çıkış noktası olarak Şükrü
Bey’in kafasındaki bir fikirdi bu. Tam da
senin dediğin gibi yıllar sonra ‘böyle bir şey
yazar mısın?’ dedi. Ben de, ‘Şükrü Bey, ben
zaten bu hikayeye benzer bir şey yaptım’
dedim. Ama o yazmam konusunda ısrar
etti, ben de ‘peki yazayım ama çekmem’
dedim. Sonra da senaryonun 30. sayfasına
geldiğimde onu aradım ve bu hikayeyi hiç
kimseye veremeyeceğimi söyledim. Çünkü
gidişatını sevmiştim ve bu yeni bir ‘Babam
ve Oğlum’ olmayacaktı benim kafamda.
Başka bir hikaye oldu. O yüzden de
severek yazdım. Bu hikayenin yıllar sonra
belki daha modern zamanlarda geçişi
aslında. Bu kez başlı başına bir çatışmaya
neden oluşu hoşuma gitti, beni kaşıyan
şeylerden oldu. Bu kaynak dediğimiz
şey çok bildiğimiz çıkış noktası. Türkiye
ataerkil bir toplum ve bundan uzaklaşma,
sıyrılma çabamız var. Babalar, oğullarını
kendi hükümdarlıklarını sürdürecek
varisler olarak görüyor, belki çatışmanın
sıkıntısı burada başlıyor. Aslında burada,
bunu çok da istemeyen bir baba var. Oğul
ise, birazcık daha kapitalizmin kucağında
olan bir oğul. Film bu anlamda ilk önce
hiç kimseyi suçlamamaya özen gösteriyor.
Dolayısıyla bunun muhakemesini seyirciye
bırakıyor çünkü bu filmde herkes kendince
haklı. Burada karar verecek olan yargı,
seyirci. Ben, o durumu onlara yaşatmak
istiyorum.
Şehirler ve kasabalar birbirinden farklı. Hırsın yerini paylaşım
ve sakinlik alıyor. Bu ayrım son
zamanlarda fazlaca derinlik kazandı.
Sizin kasaba ve şehirleri algılamanız
ve yaşama biçiminiz nasıl oldu?
Bu bir önceki soru ile de bağlantılı
aslında. Çünkü, ömrünün yarısını deniz
kıyısı bir kasabada, yarısını da İstanbul’da
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‘ESPRİYE VURUP
DALGA GEÇMEK
İSTEDİM’
Fazlaca dizi izlenen ülkemizde Çağan
Irmak dizi sektörüne yön veren yaratıcı
isimleri de eleştiriyor. İş yaptıkları kitleyi
yani seyirciyi basit bulan insanların hayatlarına baktığımızda aynı kareleri görüyoruz
neredeyse... Dizi ve sinema sektörünün
karşılaştırılması en acımasız sahnelerine
yansıyor Kaan üzerinden. Televizyona iş
yapmak gerçekten vahim durumda mı diye
sormak gerekli oluyor...
“Biraz öyle… Benim o televizyondaki toplantı sahnelerinde kullandığım
replikler, benim dahil olduğum toplantılarda
kullanılanlarla hemen hemen aynı. Onları
yazmak çok kolay, çok eğlenceli ve çok
zevkliydi benim için. Fakat, tabii bunlar
benim değil, Kaan’ın cümleleriydi, onu
burada tekrar belirtmek istiyorum. Şöyle
bir şey açıkçası o kadar da korkulacak bir
durum değil, ben biraz espriye de vurup
dalga geçmek istedim. Kaan’ın karakterini
anlamamız konusunda çok yardımcı olan
sahnelerdi.”
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Kaan’ı diğer birçok filmdeki şehirli, hırslı adamın aksine babasına karşı
çok ilgili birisi olarak tasvir ediyorsunuz. Bunun özel bir sebebi var mıdır?
O toprağın insanı. Aslında filmin kendi
açmazı da orada. ‘Ben, senden gördüm bunu’
diyor, yani çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu, vazifemi yetiştirmenin ne kadar kıymetli
olduğunu ben senden öğrendim, diyor. Zaten
bu öğretinin sonucunda da mesleğinin içinde
artık birçok şeye vakit bulamayışı kendi içinde
o kaosu beraberinde getiriyor. Babasına karşı
anlayışlı. Niye anlayışlı? Aslında kaybettiği
o yılları yaşayamadığı anları farkettiği için
oldu o. Yoksa babasının filmde anlattığımız o
durumu olmasaydı, belki hala onu farketmiyor
olacaktı. Bir bakıyor ki yaşayamadığı hayatın
o tarafını birkaç güne sığdırmak zorunda. O
yüzden ani verilmiş bir karar bence.
Dede-torun ilişkileri senin de markajında olduğun konular. Anne babasıyla
kuşak çatışması yaşayan gençlerin,
çocukların, dede ve nineleriyle yaşadığı
uzlaşmanın kaynağı nedir size göre? Ve
bu uyumu nasıl yansıtıyorsunuz filmlerde? Yani uyumsuzluğun uyumunu nasıl
yakalıyorsunuz karakterlerinizde?
Tam da işte bu konuda dedenin,
torunlarla çok iyi anlaştığını görüyoruz. Aslında
kendi gözlemlediğimiz kadarıyla gerçek

hayatta da böyle oluyor. Kuşak çatışması dediğimiz o durum dedeler ve torunları arasında
yaşanmıyor. Çünkü bir tarafta ununu elemiş
eleğini duvara asmış, hayatı artık biraz daha
algılamış bir insan var. Bir tarafta yepyeni
gözlerle hayata bakan bir insan var. Aslında
belki de sorun ortadaki kuşakta, yani tam kan
bağı olan doğuran ve doğurulanda. Bir tarafta
kendi oğlunu yetiştirirken yaptığı hatayı
torununda yapmıyor. Mesela dedeler veya
anneanneler ya da babaanneler. Bu hepimizin
çok alışık olduğu bir durum galiba. Şimdiye
kadar ben öyle gözlemledim.
Kırmızı domatesler, kırmızı elbise
bir kuş ve zaman zaman ortaya çıkan
çocuk. Küçük ama filme ve hayata
tutunma doneleri. Bir yandan da onların
tamamlanma hikayeleri oluyorfilmlerde.
Burda da onları küçük iz sürücü olarak
görmek güzeldi. Siz ne düşünüyorsunuz
bu konu hakkında?
Bunun sana geçmiş olmasına çok
sevindim. Çünkü tam da bu anlattığın şekilde,
onları düşündüm, gözlemledim kafamda.
Onlar sinemanın hep ilk zamanlarından beri
hep yönetmenin duygusu dediğimiz şeyler.
Seyirciye böyle şeyler, bu cümlelerle geçer mi
bilmiyorum ama seyirci, bu cümleleri koymasa
bile mutlaka hisseder. ‘Aa bak gene o bisiklet
geçti’ işte bu artık bizim öğrenciliğimizden beri
belki de İtalyan sinemasının, Akdeniz ülkelerinin sinemasının o izleği vardır;  bize miras
kalan öğrenciliğimizden. Türk sinemasında da
örneğini görmek mümkün. Açıkçası sana bunu
hissettirmiş olmama çok sevindim. Çünkü o yönetmenin duygusu dediğimiz şey, en kıymetle
tutunduğumuz, kıymet verdiğimiz, sarıldığımız
o sinematografik taraf. Bu hep kendi kendime
küçük mırıldanmalarım oldu. Tekrar ediyorum
sana geçtiği için çok mutlu oldum.

KAAN’IN VİCDAN MUHASEBESİ
Kaan’a yaptığınız vicdan muhasebesi, aynı durumdaki şehirli evlat, kasa-

aslında parantez içinde kötücül gibi gösteren
halini bir nedene bağlamak benim için çok
önemliydi. Çünkü kafasında genetik bir arıza
yoksa ya da gerçekten bir insan ruh hastası
veya cani değilse, gerçekten bir insanın tam
anlamıyla kötü ya da tam anlamıyla iyi olabileceğine inanmıyorum. Bu konuda doktorlar,
tıp  bile birçok şeyin çözümünü bulamadı.
İzlediğim belgesellerden öğrendiklerimle konuşuyorum. Benim için Özge’nin bu durumunu
bile bir nedene oturtmak önemliydi. Bunun
da bir nedenini sundum seyirciye, inşallah
inanırlar. Bu anlamda performanslar, oyuncu
performanslarına sırtını dayamış durumlardı.
Bu arada filmdeki bütün oyunculardan çok
memnun olduğumu da belirtmek istiyorum.
Çünkü çok tanıdık olduğumuz bir hikayeyi
hepsi kendi hayatlarındaki insanlardan yola
çıkarak oynadıklarını söylediler bana. Filmde,
ekstrem bir karakter yok, ekstrem bir durum
yok. Filmin, film olması için bazı şeylerin,
entrikaların, bazı büyük olaylardan ve entrikalardan vazgeçiyor. Durumun kendisi zaten
benim için ilginçti. O yüzden hepsi de tabiri
caizse su gibi oynadılar.
Mezarın başında çalınan gitar
farklı bir anma biçimi, sonunda verilmek
istenen bir mesajı yorumluyor gibi çok da
şey yapmamak lazım gibi bir mesaj aldım
ben. Gerçekten öyle mi?
Evet, öyle. Orada zaten geleneksel birşey
yapıldığı, dua edildiği, her şey bittikten sonra
da ailenin kendi arasında yaşadığı bir durum
bu. Biz artık şunu öğrenmeliyiz, ‘bana ne, sana
ne?’ Bunu ülke olarak öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum, çok güzel hatta harika iki
kelime. Bunu gerçek hayatımıza oturtabilirsek
çok mutlu olurum.

KENDİMİ TEKRARDAN KORKARIM
Altan Erkekli-Tolga Tekin uyumu
gayet iyi yansıyor. Sumru Yavrucuk da
iyi bir seçim olmuş. Oyuncu seçimi konusunda nasıl bir yol izlediniz?

Bu tamamen hislerle alakalı oldu ve
açıkçası cast için masa başında çok uzun zaman
harcamadık. İlk aklımıza gelen oyuncular
bunlar oldu. Çünkü, bazen oyuncuya göre proje
yapılır, bu bir seçimdir. Bu iyidir, kötüdür, doğrudur, yanlıştır demiyorum. Bazen de hikaye önce
yazılır ve oyuncular kafanızda kendi kendiliğinden siz davet etmeseniz de gelirler.
Son olarak neler söylersiniz?
Bu hayatta, kendimi tekrar eden ve hep
aynı filmi çeken yönetmen olmaktan korktum.
O yüzden birçok farklı hikayeyle seyircinin
karşısına çıkmaya çalıştım. Bir seçimden ziyade,
bu benim de artık kendimden sıkıldığım başka
birşey yapayım dediğim anlar oldu. O yüzden
bunun da diğerlerinden çok farklı, özünde
benim filmim ama dokunuşlarıyla çok farklı bir
film olduğunu düşünüyorum. İnşallah haksız
çıkmam bu konuda. Şimdiden herkese iyi
seyirler..
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badaki ebeveyn arasında yaşananlar çok
uygundu. Kaan yine de bunca karmaşanın
içinde bu kadar vicdani, zor bir sınavdan
geçmeli miydi?
Geçmeliydi. Çünkü bazı şeyleri noktalı
virgül olarak koyarsanız temel o anlatmak
istediğinizi tam olarak izleyiciye geçiremiyorsunuz. Bazen gerçekten bir şeyleri kalın çizgilerle
anlattığı, bazen de daha naif ve daha yumuşak
davrandığı doğru. Ama bu tarz filmlerde seyirci,
ister istemez bir katarsis duygusu yaşamak istiyor. Dolayısıyla onları o katarsislerini bu biraz
Shakespeareyen bir durum açıkçası. Meselenin
tam adını koymak, yani tıpkı ‘olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu’ demek, bu kadar
bir cümleyi kurmak. Bunlar, böyle filmlerin bel
kemiği. Yazan, o bel kemiğini oturtmak için
gerçekten bu tarz zor şeylere ihtiyaç duyuyor.
Filmde 3 tane kadın karakter var.
Onlardan sıralamaya tabi tutulmuşlar.
Şehirde yaşayan kadının açmazları,
paranoyası Özge Özberk üzerinden
yansıyor. Binnur Kaya tam ara karakter,
ruhu köylü ama bedeni şehirde. Sumru
Yavrucuk ise tamamen kasabalı ve soft.
Karakterleri yaşadıkları ortamlara göre
kişilik verme halinden bahseder misiniz?
Her zaman söylediğimiz şey vardır. ‘Coğrafya insanın kaderidir’ derler. Bu birçok insana
göre doğrudur, birçok insan bu fikri savunuyor.
Ben ise buna hak vermekle beraber, insanın
kendi coğrafyası içinde kendi küçük cumhuriyetini kurabileceğine inananlardanım. Örneğin,
Özgen’in karakteri Ece, onun açmazlarını onun
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KARİYER

2019’da mesai devrimi
Teknolojik dönüşüm kaybolan meslekler,
kariyer hayatı için endişelenen
çalışanlar… 2018’in gündemi teknoloji
paralelindeki dönüşüm ve yeni meslek
alanlarına adaptasyonla geçti. 2019’un
ana gündeminde ise biz kültürü ile
hareket eden şirketlerin mesai
saatlerini ortadan kaldıran ve veri
analitiğine dayanan yeni bir çalışma
kültürüne adapte olmak var.
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UMUT EFE

Geride bıraktığımız 2018 yılının
ana gündemi dijitalleşme ve getirileri olurken, şirketlerin İK bölümleri
teknolojik adaptasyonlara, çalışanlar
ise yapay zeka karşısındaki ‘insani’
avantajlara odaklandı. Tüm mesai
alışkanlıklarını alt üst eden teknolojideki son gelişmeler, karşısında çalışanlar
artık şirketlerinden daha fazlasını
beklemeye başlarken, İK depart-

manları da çalışanları elde tutmak ve
işyeri kültürünü geliştirmek için büyük
çabalar içine girdi. 2019’da şirketler
daha fazla veriye dayalı karar vermek
için teknolojiyi daha iyi kullanmanın
yollarına odaklanırken, İK’da gündem,
artık klasik veri analizi felsefesinden
analitik çalışan yönetimine geçme
yolları olacak… Öte yandan ekonomik
dalgalanmalar, kurumları maliyetlerini
optimize edip, karlılıklarını göz önünde
bulundurdukları hassas bir döneme

Burada, çalışan analitiği, sosyal medya
raporlama ve işe alım yazılımlarının sunduğu
imkanlarla İK departmanları yeni bir keşif
dünyasına sahip olmaya başladı… Bu
dönüşümler halihazırda tüm hızıyla devam
ederken, şirketler yeni İK stratejileri ve
felsefelerini bu sınırlar içerisinde revize
ettikleri için 2019, İK için bir iyileştirme ve
adaptasyon süreci olacak gibi görünüyor.

YAPAY ZEKA MASA BAŞINDA

getirirken, bu durum çalışanlara da farklı
şekillerde yansıyacak…

DEPARTMANLAR DÖNÜŞÜYOR

Son 10 yıl içinde insan kaynakları bölümleri
teknolojinin de etkisi ile dünya genelinde çok büyük
bir yol kat ederken, şirketlerin hedeflerine ulaşmasında insan kaynağının önemi de ortaya çıktı. Bu süreçte
şirket stratejileri ile insan kaynakları stratejileri
entegre edilmeye başlandı. Buna paralel olarak,
daha fazla şirket, takım değerleri ve ihtiyaçlarına
dayanan bir şirket kültürü oluşturmak için ‘biz’
felsefesini benimseyecek. Şirketler, son birkaç yıllık
emeğin meyvelerini görmeye başlayacak - teknolojik
güncellemelerin giderek büyüyen ağrılı süreçlerinden
geçerek geniş ve karmaşık operasyonel değişikliklere
alışmaya başlayacaklar. Hız arttıkça, İK departmanları
da süreç ve yetkinliklerini güçlendirmek için bu yeni
ve inovatif sistemlere uyum sağlayacaktır. Son olarak
2020 yılına kadar, ABD iş gücünün yaklaşık yüzde
50’sinin geçici, sözleşmeli veya serbest çalışanlar
olacağı tahmin ediliyor.
Pek çoğu bu değişimi ekonomik kargaşa ve
düzensizlik olarak görse de şirketler, tasarruf etmek
için proje bazında ihtiyaç duyulan yetenekli çalışanları
kullanma şansına sahipler.

MAKRO EĞİLİMLER
l Her türden işletme, hiç olmadığı kadar fazla HCM teknolojisi uyguluyor. Her büyüklükteki şirket,
şehir genelinde ve dünya genelindeki işletmelerle
rekabet ederken, aynı zamanda artan rekabet gücü
olan işgücü piyasasında çalışanları genişletmek ve becerileri genişletmek için rekabet etmeye başlayacak.
l Küresel iş başlıkları giderek artan bir şekilde İK’Nın alanında yer alan insanların sorunlarına
odaklanmaktadır:
l Rekor düşük küresel işsizlik, iş kültürü
ve uygulamalarında şeffaflığı arttırmak, çeşitlilik,
katılım, cinsiyet eşitliği, işgücünde kuşak kayması İK
departmanlarında tartışılmaya devam edilecek.

KARİYER

Öncelikle yılın son çeyreğinde rotasyonlar nedeniyle iş arayan çalışan sayısında
bir artış bekleniyor. Bu noktada, şirketler
çalışan bağlılığını, çalışan memnuniyetini
artırmak için yeni stratejik yöntemler araştırırken bir yandan da maliyetlerini en doğru
şekilde yönetmeye çalışıyor. Maaş zamları bu
noktada her iki taraf için oldukça önemli…
Her iki taraf kazanan olmak için çaba harcayacak, çalışanlarını düşünen işyerleri daha
kazançlı çıkacak.
Yılın ekonomi dışındaki gündeminde
İK departmanlarındaki dönüşüm süreci var.

2019 yılı, daha önce İK sektöründe
bulunmayan bir veri ustalığı ve bilgisi getirirken, yöneticiler, verilerinin nasıl kullanılacağı
konusunda daha bilinçli bir hale gelecek ve
veri yönetiminde yeni iş alanları ve pozisyonlar ortaya çıkacak. Bu durum araştırmalarda
da kendini gösteriyor.  2017 yılında çalışan
analitik veritabanı oluşturmayı planlayan
şirketlerin oranı yüzde 10-15 civarında
iken bu rakam 2018 yılında yüzde 69’a
sıçradı. Öte yandan, Chatbot ve yapay zekâ
merkezli modern işe alım yönetim sistemleri,
İK departmanları için işe alım sürecini daha
da hızlandıracak bir şekilde 2019’da giderek
daha güvenilir bir hal alacak. Modern işe
alım yazılımları şirketlere iki önemli alanda
yardımcı olabilir: optimizasyon ve hedefleme.
İK profesyonelleri artık yetenek için
arama yaparken zaman kaybetmeyecek.
Bunun yerine, işe alım teknolojisi, şirketlerin
bir sonraki büyük işe alımlarını keşfetme
ihtimalleri yüksek olan süreçlere girmelerini
sağlayacak. Chatbotlar ve benzer teknolojiler,
zamanlama ve temel bilgi sağlama gibi daha
düşük düzeyli görevler üstlenebilir. Bu da İK
profesyonellerini adaylarla önemli ilişkiler
kurma faaliyetlerine daha fazla zaman
ayırmaya teşvik edecek.
Buna ek olarak bu yazılımlar, İK’nın
daha az değişkenlikle onboarding (iş uyum)
sürecini iyileştirmesi ve mükemmelleştirmesini sağlayarak, başlangıçtan bitişe kadar
süreci optimize edecek.

ŞİRKETLERDE BİZ
KÜLTÜRÜ HAKİM
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Kış soğuklarına dikkat
Soğuk havalar özellikli kalp-damar
hastalıklarını tetikliyor. Uzmanlar
özellikle kış aylarında kalp-damar
hastalıkları, kalbe bağlı ölümler
ve kalp krizi vakalarında artış
görüldüğü konusunda uyarıda
bulunuyor. Soğuk havalarda
sağlığınızı korumanız için yapılması
gerekenleri araştırdık....
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Kış soğuklarının bastırdığı şu
günlerde soğuk havalarda hastalanmamak
için birtakım önlemler almak gerekiyor.
Özellikle de kış aylarında kalp-damar
hastalıkları, kalbe bağlı ölümler ve kalp
krizi vakalarından korunmak için dikkatli
davranmak sağlıklı kalabilmek için şart.
Sağlıklı kalabilmek ve riski azaltmak için
egzersiz yapmaktan giysilere, sigara ve

alkol kullanımına kadar birçok konuya
dikkat etmek gerekiyor.  
Özellikle kış aylarında kalp-damar
hastalıkları, kalbe bağlı ölümler ve kalp
krizi oranlarının arttığına dikkat çeken
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak
Çatakoğlu, “Soğuk havada vücudumuzun
daha fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Sempatik
sistemimiz daha fazla çalıştığı için nabız ve
tansiyon artma eğilimine girer, dolayısıyla
kalbin üzerindeki yük artar.

Kalp-damar hastalığına yatkın kişilerde bu
faktörler kalp üzerindeki stresi arttırarak kalp
krizini tetikler” diyor.
Kalp sağlığı için alınması gereken önlemler
sadece risk grubunda olanlar için değil sağlıklı
kişiler için de geçerli. Özellikle düzenli egzersiz
ve fiziksel aktivitelere alışık olan kişilerin bu
tarz faaliyetleri kış şartlarında da sürdürmeleri
öneriliyor. Her gün düzenli olarak yapılan egzersizlerin kalp, akciğer, eklem sağlığı ve ruh sağlığı
üzerinde olumlu etkileri olduğuna dikkat çeken
Çatakoğlu, bu egzersizlerin bağışıklığı artırarak
kış enfeksiyonlarına karşı vücudun direncini
yükselteceğini vurguluyor.

GENLERİN ETKİSİ
Yapılan araştırmalara göre, kış aylarında
vücudumuzda bağışıklık sistemini kontrol eden
genler aktif hale gelir. Bu genler güneş ışığını ve
soğuk havayı algılar. Bu sayede enfeksiyonlarla
vücudumuz daha güçlü mücadele eder. Özellikle
mevsimler arası sıcaklık farklılıkları fazla olan
ülkelerde bu genetik değişimler daha belirgin
olur. 22 bin gen üzerinde yapılan incelemede, kış
aylarında yaklaşık dörtte birinde aktivitenin arttığı sonucuna ulaşıldı. İltihap hücreleri beklenenden fazla aktif hale geldiğinde ise bazı hastaların
olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekilirken
bunların başında da kalp hastaları gelmekte.
Kış aylarında vücudumuzun hareketliliği
azaldığından vücutta kilo artışı ve kolesterolde de
artış gözlenir. Güneş ışığı azaldığı için vücudumuzdaki hormon düzeylerinde de değişiklikler
olur.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

AŞI YAPTIRILMALI
Soğuk havada sigara içmek kalp damarlarının büzüşmesini arttırdığından dolayı kalp için
oldukça tehlikelidir. Alkol tüketimini azaltmak
kalp sağlığı için önemli konular arasında gösteriliyor. Vücut kış aylarında kilo almaya daha meyilli
olduğu için beslenme de dikkat edilmesi gereken
bir diğer husus oluyor.
Özellikle 65 yaş üstünde veya bilinen
kalp-damar hastalığı olan kişilerde grip aşısı ve
zatürre aşısının yapılması kalp krizi riskini azaltır.
Bu kişiler daha hassas olduğundan dolayı grip
kalp üzerindeki yükü artıracaktır. Grip aşı ile enfeksiyonlara karşı direnmek daha kolay oluyor.

EGZERSİZİN ÖNEMİ
Sağlıkla kalabilmek için düzenli olarak
egzersiz yapılması şart. Kışın yapılan egzersizde
ise tempo en önemli konu oluyor. Uzmanlara
göre, sağlıklı bireylerin egzersiz yaparken alışkın
oldukları yüksek tempoya soğuk havalarda
bir anda çıkmamaları gerektiği konusunda
uyarıda bulunuyorlar. Bu nedenle kışın yapılan
egzersizlerde temponun vücut ısındıkça yavaşça
artırılmasına özen gösterilmeli.
Tok karnına egzersiz yapılmamalı,

KORUNMAK
İÇİN NELER
YAPILMALI?
1. Sağlıklı beslenilmeli.
2. Düzenli olarak egzersiz
yapılmalı.
3. Soğuk havalarda vücut ısısını
koruyacak giysiler giyilip soğuktan
korunmak için önlemler alınmalı.
4. 65 yaş üstündekiler, kalp-damar hastalığı olan kişiler grip aşısı ve
zatürre aşısı olmalı.
5. Sigara ve alkol tüketimine
dikkat edilmeli.
yemeklerden en az iki saat sonra egzersiz
yapılmalı. Tok karnına yapılan egzersizler
yenilen besinleri eritmek yerine kalbi ve
mideyi gereğinden fazla yorar.
Egzersiz yaparken özellikle el ve
ayakların, baş, boyun ve göğüs bölgesinin
üşümesi, ağızdan soğuk havanın solunması
risk faktörlerini artırır. Çabuk üşüyen ve
soğuk alan kişilerin kalp damarlarında
büzülme ve pıhtılaşma olabilir ve bu da kalp
krizi riskini tetikleyebilir. Bu sebeple soğuk
alan bölgelerin soğuktan korunması ve ağzın
kapatılması korunmada büyük önem taşır.

SAĞLIK

Tansiyonumuz özellikle sabah saatlerinde
daha yüksektir. Bu nedenle güne yavaş ve
huzurlu bir biçimde başlanması halinde tansiyon
ve nabız değerleri gün içindeki yoğun koşturmacaya daha rahat adapte olabilmektedir. Sağlıklı
kalabilmek ve vücudun dengesini sağlayabilmek
için soğuk havaya çıkarken vücuttan ısı kaybını
azaltmak gerekiyor. En çok ısı kaybının baş ve el-

lerden olduğuna dikkat çeken uzmanlar soğuktan
korunmak ve ısı kaybını engellemek için şapka
ve eldiven giyilmesini öneriyorlar. Vücut ısısını
korumak için de kalın tek kat kıyafet giymek
yerine ince birkaç kat kıyafet giyilip ısı kaybının
engellenebileceğine dikkat çekiliyor.
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Yoğun bir okul programının ardından okullar yarıyıl
tatiline giriyor. İlk yarıyılda yorulan çocuklar tatilin
tadını çıkarmak için can atarken ebeveynleri bu
süreçte ne yapacaklarının korkusu sarar… Okul
ile ilgili hiçbir şey duymak istemeyen çocuklar bu
dönemi nasıl geçirmeli? Ailelerin merak ettiği birçok
sorunun yanıtını uzmanından aldık…

Yarıyıl tatili nasıl geçirilmeli?

EĞİTİM

ELA DAMLA DEMİRCİLER
Okul hayatında oldukça başarılı bir öğrenci olan Tuna, sürekli olarak annesine yarıyıl
tatilini sorar hale gelmişti. “Anne tatil ne zaman
gelecek?” sorusundan bunalan annesi ise
çocuğunun okul başarısının düşmesinden endişe
ediyordu. Tatili iple çeken çocuğu tatil dönemini
nasıl geçirmeliydi? İki haftalık tatilde hiç kitap
açmamalı mı yoksa yine tempoyu düşürerek de
olsa ders çalışmalı mıydı? İçinde bulunduğumuz
bu dönemde tüm ebeveynlerin aklını bu sorular
kurcalıyor. Peki, ne yapmalı?
Yoğun bir okul programını geride bırakıp
yarıyıl tatiline giren çocuklar “oh” deyip dinlenmeli mi yoksa bir program dahilinde çalışma-
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lara devam etmeli mi? Yarıyıl tatili için merak
edilen soruların yanıtlarını Pedagog Psikolojik
Danışman Sevil Gümüş’ten aldık:
Yarıyıl tatilinde öğretmenler çocuğu
ve aileyi nasıl yönlendirmeli?
Öğretmenler çocuğun derslerde geride
olduğu konuları açıklayabilir ve bu konularda ilerlemesi için neler yapması gerektiği
konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Alıştırma
kitapları önerebilir. Fakat yarıyıl tatilinin çocuğun dinlenmesi için “tatil” olduğu ve çocuklara
ders çalış diye baskı kurmamaları gerektiğini de
vurgulamalı anne babalara.
Anne-babalar tatilde nelere dikkat
etmeli?
Bırakın çocuklar gönüllerince eğlensinler,

dinlensinler. Okula gittiği günlerde yapamadıklarını ne varsa yapsınlar: uykusu gelene
kadar TV izlemek, yorulana kadar bilgisayar
oynamak, arkadaşında istediği kadar oynama,
geç yatmak, geç kalmak gibi çocuk tatilde olduğunu hissetsin ve okulu, dersleri 15 gün gibi
kısa bir süre için unutsun. Beraber hafta sonları,
akşamları gezmeye gidebilirsiniz. Müzeleri
gezebilirsiniz. Çocukların yaşayarak öğrenmesine izin verin. Okulda yeterince kitap okuyor,
ödev yapıyorlar. Tatilde kitap oku, şu alıştırma
kitabını çöz gibi çocuğunuzun yapması gereken
şeylere siz karar vermeyin. Yoğun programdan
sonra çocuğun bu tatili hak ettiğini unutmayın.
Çocukların sıkılmasını önlemek için
özel programlar yapılmalı mı?

Eğer çalışan anne babaysa ve çocuk evde
babaanne veya anneanneyle tek kalıyorsa tüm
gün evde sıkılabilir. Çocuk gezmeye tek başına
gidemeyeceği için çocukla bu kısa dönemde
ilgilenecek bir ağabey ya da abla bulunabilir.
Bu ağabeyle, ablayla birlikte çocuk hem ders
çalışabilir, hem de gezmeye giderek eğlenceli
zaman geçirebilir.

KENDİSİ KARAR VEREBİLİR

TATİLDE UYKU
SAATLERİ
ESNEYEBİLİR
Çocukların tatilde uyku saatlerine
kim karar vermeli?
Çocuklar okula giderken erken
kalktığı için düzenli bir uyku saatinin
olması önemlidir. Fakat tatil zamanı çocuk
erken kalkmayacağı için geç de yatabilir.
Çocuklara uyku saatleri için baskı uygulanmamalı ve istedikleri saatte uyumasına izin
verilmeli. Kısaca özetlemek gerekirse, çocuğunuz her dönem ilgili olun ve akademik
başarısını sevginizin, ilginizin ölçütü olarak
görmeyin. Akademik başarısını çocuğun
kişiliği ve hayat başarısı gibi görerek,
çocuğa okul başarısı için sürekli baskı uygulamayın. Böyle bir anne baba olursanız
yarıyıl tatilinde çocuğunuza ders çalış diye
baskı uygulamanıza gerek kalmayacak ve
çocuklar tatilin tadını çıkaracaktır.
aile çocuğuyla eğitim yılı boyunca ilgili olmalı,
okuldaki programını takip etmeli, öğretmenle
iletişimde olmalı.
Tatil süresince ailelerin çocuklarıyla
birlikte belirli zaman dilimlerinde ders
çalışması doğru mu?
Çocuk dinlendikten sonra uygun bir

zaman diliminde geride kaldığı ders konuları
tekrarlanabilir. Fakat çocuk sıkıldığında ısrar
edilmemeli, başka zaman devam edilmeli ve
olabildiğinde eğlenerek konuları öğretmeye
gayret edilmeli.
Çocuklar tatil zamanlarının tümünü
aileleriyle mi geçirmeli?
Çocuklar tatilin tadını çıkarmalı.
Ailesiyle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, kimle
isterlerse onlarla doya doya zaman geçirmeliler. Buna yine çocuk kendisi karar vermeli.
Notları düşük bir öğrenciye ek
ders aldırmak yerine, psikoloğa gitmeyi
mi tavsiye edersiniz?
Çocuğun tüm derslerde notları düşükse
bunun nedeni araştırılmalı. Aile ile ilgili çocuğu
olumsuz etkileyen bir sorun mu var, okulda
onu üzen bir olay mı oldu, çocukta öğrenme
güçlüğü mü var, bunları bilip, ona göre bir
program uygulamak gerekir. Bunları tespit
edecek kişi ise pedagogdur. Eğer başarısızlığın
nedeni araştırılmaz ve bunun için bir program
uygulanarak olumsuz koşullar değiştirilmezse
sadece ek dersle çocuğun başarısı artırılamaz.
Tatilde çocukların tüm zamanlarını
bilgisayar başında geçirmeleri nasıl
önlenebilir?
Çocuklar tatili dilediği gibi geçirmeli,
istediği kadar TV izleyebilir, istediği kadar bilgisayarla oynayabilir. Sadece tatilde bilgisayarla
ilgi zaman geçirmesi kısıtlanmamalı. Bu konuda
etkili bir program hazırlanmalı. Bir bütün olarak
aile ve çocuk arasında iyi bir iletişim olmalı.

EĞİTİM

Çocuklar tatil programlarını kendileri mi yapmalı?
Çocuklara sorumluk verilmeli. Çocuklara
bir birey olarak saygı duyduğunuzu, ona kendi
hayatıyla ilgili kararlar almasına izin vererek
gösterebilirsiniz. Tatilini nasıl geçirmek istediğine kendisi karar verebilir, kendi programını
kendisi yapabilir.
Yarıyıl tatil süresince ailelerin
çocuklarına ders çalıştırmaları doğru
mudur?
Bazen öğretmenler ödev konusunu
abartabiliyorlar. Yarıyıl tatili adı üstünde “ tatil”
dinlenme zamanı demek. Yarıyıl tatilini verimli
geçirmek, tatili süresince ders çalışmak değil;
çocuğun ikinci döneme enerjiyle başlaması için
yeteri kadar dinlenmesi, eğlenmesi ve okulu
özleyerek büyük bir hevesle okula başlaması
ve okulda başarılı olmasıdır. Geride olduğu bir
ders varsa ya da anlamadığı konular varsa bu
konularda çocuk özel destek alabilir. Aile ya da
özel bir öğretmen ders verebilir. Ama sürekli
ders çalış diye sıkmak yerine doğru zamanda
çocuğun ders çalışması için desteklenmesi,
motive edilmesi gerekir.
Tatiller çocukların başarısını artırmak için fırsat dönemleri olarak değerlendirilebilir mi?
15 gün gibi kısa bir sürede fazla yol
alınacağına inanmıyorum. Çocukların akademik
başarısını yıl boyu artırmak için çaba harcanmalı. Daha çocuk tatile girmeden “ tatilde bu kitabı
okuyacaksın, şu konuları bitireceksin gibi her
şeyi 15 güne saklamak çok yanlış. Bu nedenle
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Dostlarımız için projeler
Bastıran kış ayları ile sokakta minik dostlarımız için yaşam
mücadelesi başladı. Minik dostlarımızın şartlarını iyileştirmek
için pek çok belediye ve şirket ücretsiz mama ve ev desteği
sağlıyor. Siz de sosyal medya takibi ile bölgenizdeki
dostlarınıza destek sağlayabilirsiniz..

DOSTLARIMIZ

UMUT EFE
Kış soğuklarının iyiden iyiye hissedildiği
bu dönemde yiyecek ve barınma sokaktaki
dostlarımızın en büyük sorunları… Sokaklarda başlayan bu zorlu yaşam mücadelesi
soğuk kış günlerini dışarıda geçirmek zorunda
kalan minik dostlarımızı oldukça zorluyor...
Havalar soğuduğunda sokakta hiçbir hayvanın
kalmaması, hepsinin beslenmesi temennimiz
olsa da buna çare olarak bireysel girişimlerle
onlar için korunaklı bir yuva ile güvenliklerini
sağlayarak ve sağlıklı yemeklerle beslenmelerine yardımcı olabiliriz. Bunun dışında kış
aylarında sokaklarda yaşayan tüylü dostlarımıza yardım eli uzatan pek çok marka, belediye
ya da gönüllü projesine rastlamak mümkün.
Burada proje sahipleri ile minik dostlarımızı
buluşturabiliriz.  
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Burada özellikle ücretsiz mama dağıtımları karlı dönemlerde minik dostlarımız için
daha büyük önem taşıyor. Erkapet, internet
sitesinden yaptığı duyuru ile sokak hayvanları
için ücretsiz mama dağıtımı yapıyor. Sitede,
‘Ücretsiz Mama Projesi’nin esas amacını,
‘insanlara hayvan besleme alışkanlığı kazandırmak ve bunu devamlı hale getirmektir.
Hayvanları seviyor ve onları önemsiyor ancak
çeşitli sebeplerden dolayı ilk adımı atamıyorsanız bu konuda size destek olmak istiyoruz.
Mahallenizde sürekli gördüğünüz canların
yanından geçip gitmek yerine onlara dokunmak, onları sevgi ile selamlamak ve onların
karınlarını bir öğünlük de olsa doyurmak sizin
ve sessiz dostunuzun hayatında çok şey değiştirecektir’ açıklamasını yapan Erkapet, kedi ve
köpekler için ücretsiz mama temini sağlıyor.
Sokağınızda ya da evinizin çevresindeki

dostlarınız için yapacağınız başvuruya ilişkin
ise şu bilgiler aktarılıyor: “İmkanlar dahilinde
bu duyguyu tatmak isteyen herkese destek
olmak istiyoruz, bu yüzden her kişiye sadece
bir kez gönderim yapabiliyoruz. Ücretsiz mama
dağıtımı her aybaşında çeşitli hesaplamalar ile
belirlediğimiz miktarlar ile sınırlıdır. Her cana
mama ulaştırmak adına imkanlarımızı sonuna
kadar zorladığımızı bilmenizi isteriz. Dilerseniz
besleme yaptığınız anlarda çekmiş olduğunuz

BİR KULÜBE DE
SİZ YAPIN

fotoğraflarınızı bize sosyal medya kanallarımız üzerinden gönderebilir ve sayfalarımızda yayınlanmasını isteyebilirsiniz.”

SICAK BİR YUVA
Isı yalıtım malzemeleri üretimi
alanında geçmişi 65 yıl öncesine dayanan
Türkiye’de de 10 yıldır faaliyet gösteren
Austrotherm Türkiye, mantolama özelinde
sunduğu faydayı sokak kedileri için
harekete geçiriyor. Üç yıldır sokak kedileri
için ‘Isı Yalıtımlı Kedi Evleri’ üreten marka,
hayvanseverlerin katılımı ile kedi evlerini
sakinleri ile buluşturuyor.  Austrotherm EPS
ısı yalıtım levhaları kullanılarak üretilen
bu evler, kedileri soğuktan, kardan,
yağmurdan koruyacak şekilde özel olarak
tasarlandı. 1 Mart 2019 tarihine kadar
devam edecek olan proje, geçen yıllarda
olduğu gibi bu yıl da hayvanseverlerin
desteğini bekliyor. Hayvanseverlerin,
sanatçıların ve fenomenlerin de destek
verdiği ‘Isı Yalıtımlı Kedi Evleri’ projesine
siz de katılıp sokağınızdaki kediler için ısı
yalıtımlı kedi evi kazanabilirsiniz.  Isı yalıtımlı
kedi evlerinden edinmek isteyenlerin Austrotherm Türkiye sosyal medya hesaplarını takip
etmesi ve Instagram’da #herkedininbireviolsun
hashtag’i ile kedili bir selfie’lerini paylaşmaları
yeterli oluyor.

ÖZEL MERKEZ GELİYOR

DOSTLARIMIZ

Hayvan dostu çalışmalarıyla öne çıkan
Kadıköy Belediyesi ise Geçici Hayvan Bakım
Merkezi ile sokak hayvanlarının tanı, tedavi,
operasyon, aşılama, kısırlaştırmasını yapıyor.
Belediye yeni dönemde “Sahipsiz Hayvanlar
Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi” binasını

hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu merkez
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonunu
sağlayacak. Merkezde muayene, acil müdahale, tanı ve tedavi, operasyon, kısırlaştırma,
aşılama, aşılanan ve kısırlaştırılan hayvanların
tanınmasını sağlamak amacıyla işaretleme,
kimliklendirme, sahiplendirme ya da alındıkları
ortama geri bırakılma gibi hizmetler yürütecek. Merdivenköy Mahallesi, Merdivenköy
Caddesi’nde 1970 metrekarelik alanda, 3 kat
olarak projelendirilen yapıda depo alanlarının
yanı sıra muayene, operasyon ve acil müdahale
odaları ile eğitim odaları yer alacak. Projenin
1000 metrekarelik alanı hayvanların dolaşabileceği yeşil alan olarak tasarlandı.

Şirketler ve belediyelerin destek
olduğu sokaktaki dostlarımız için sizler
de kendi imkanlarınızla bir şeyler yapabilirsiniz. Sokak arasındaki küçük bir
park, iki apartman arasındaki yeşil alan,
bahçeniz, hatta terasınız ve balkonunuz
sokak hayvanları için tasarlayacağınız
kulübeyi koyabileceğiniz en uygun alanlar arasında…  Sokağınızdaki bakıma
muhtaç kedi ve köpekler için birkaç basit
malzemeyle kulübe hazırlayabilirsiniz.
İhtiyaç duyacağınız malzemeler:
l Boş koli
l Köpük yalıtım malzemesi
l Eski yastık
l Büyük boy çöp poşetleri
l Koli bandı
l Maket bıçağı
Yapılışı:
Köpük malzemeyi boş kolinin
etrafını saracak şekilde maket bıçağıyla
kesin. Koliyi köpükle kaplayın ve kenarlarından koli bandı ile sağlamlaştırın.
Kulübenin soğuk hava koşullarından
etkilenmemesi için çöp poşetini açarak
2 kat yapın ve taban dahil tüm kulübeyi
çöp poşeti ile kaplayın. Eğer kediler
için kulübe yapıyorsanız, en fazla 20
cm en ve yükseklikte, köpekler için
kulübe yapıyorsanız, en fazla 40 cm en
yükseklikte kapı açın. Kapı kenarlarını
koli bandı ile sağlamlaştırın. Kulübeniz
minik dostunuz için hazır…
Hazırladığınız kulübeyi güvenli
olabilecek, araç trafiğinin ve insan
yoğunluğunun olmadığı, kuytu ve
korunaklı alanlara yerleştirin. Mama ve
su kaplarını da bu yaşam alanına yakın
bir noktaya bırakın.
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LEZZET

500 yıllık tarih 40 yıllık hatır
Osmanlı’nın
Yemen’de
tanıştığı, Viyana
kuşatması ile
Avrupa’ya
yaydığı kahve
kültürü, 500
yıllık tarihi ve
40 yıllık hatırı
ile tüm dünyaya
dalga dalga
yayıldı.
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UMUT EFE
“Şeytan kadar kara, cehennem kadar sıcak, melek
kadar saf, aşk kadar da tatlı”…Yüzyıllar önce kahve ile
tanışan Fransız bir devlet bakanına ait bu sözler, 40 yıllık
hatırı ve bu topraklarda 500 yılık tarihi olan Türk kahvesinin
ağır ağır piştiği cezveden Avrupa’ya, oradan da tüm dünyaya
akışının en sade özeti…1683 yılında  Viyana Kuşatması
sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun kuşatmayı kaldırması sonucu bıraktığı 500 çuval kahveyle Viyana’daki ilk
kahvehanelerin açılması Avrupa için bir milattır... Bundan
sonra Avrupa’da gerçek anlamda kahve kültürü yayılmıştır.
Avrupa’nın dört elle sarıldığı bu yeni içecek sokaklardaki
kafelerle bambaşka bir kültürle sokaklardan evlere taşarken,
500 yıla yakın bir zamandır aynı şekilde pişirilip aynı şekilde

servis edilen Türk Kahvesi, köklü geleneği ile sağlam ve ağır
bir yere sahip.

PADİŞAH KAHVESİNİN SUYU EYÜP’TEN
Anavatanı Yemen olan kahvenin Osmanlı İmparatorluğu’na gelişi konusunda iki rivayet söz konusu... Birincisine
göre, 1554 yılında Suriyeli iki girişimci tarafından İstanbul’a
getirilir. Diğer rivayete göre Yemen Valisi olan Özdemir Paşa
kahve çekirdeklerini İstanbul’a getirir ve onun sayesinde
saray kahveyle tanışır. Saray teşkilatına “kahvecibaşı” tahsis
edilir. Günden güne sarayda önemi artan padişahın içeceği
kahvenin suyu bile özel olarak Eyüp tepesi civarındaki
Gümüşsuyu’ndan getiriliyordu. O dönemlerde kahve Osmanlı
için önemli bir ticaret malıydı aynı zamanda… Osmanlı
Türkleri, Yemeni 1536’da işgal ettiler ve işgalin hemen ar-

KAHVE KÜLTÜRÜNE DAİR
Kahvesinin sunulduğu herhangi bir yerde bugün
de hala bu şekilde yapılmaktadır.
l 1800’lerin sonuna kadar, insanlar
kahvelerini kendi evlerinde kavururlardı. Mısır
patlatma kapları ve ocak üstü kızartma tavaları
bunun için favori araçlardı.
l İngilizlerdeki çay saati geleneği gibi,
Türk kahvesinin içilmesi hususunda da bir zaman kavramı oluşur. Genellikle sabah ve öğlen
öğünleri arasında içilir. Türkçe günün ilk öğünü
anlamına gelen “kahvaltı” sözcüğü kahve içimi
öncesi yenen şeyler demektir.
l Günlük hayatımızda Türk kahvesi;
arkadaş sohbetlerine refakat eder, işlerin
azaldığı saatlerde yorgunluğu alır, kız isteme
meclislerinde vazgeçilmezdir, köpüksüz olması
hoş karşılanmaz.

dından, kahve çekirdeği Türk imparatorluğu için
önemli bir ihracat malı oldu. Çekirdekler genelde
Yemen limanı olan Moha’dan ihraç ediliyorlardı.
Bu yüzden o bölgeden gelen kahve limanın adını
aldı. Ticaret yolunu kahveyi gemi yoluyla Süveyşe götürmek ve sonra deveyle Fransız ve Venedik
tüccarları tarafından alındığı Aleksandriyen
depolarına ulaştırmaktan oluşturuyordu. Kahve
ticareti gelir sağlamanın ana yolu olduğu için,
Türkler hasetle Yemen’deki ağaçların yetiştirilmesinde monopoli kurdular. Üreyebilen çekirdeklerin öncelikle kaynamış suda demlenmeden veya
filizlenmesini engellemek için kısmen kavrulmadan ülkenin dışına çıkarılmasına izin vermediler.

özenle çekilir veya dibeklerde dövülerek inceltilir.
Toz haline gelen kahve pişirme işlemi için hazır
hale gelmiş olur. Öte yandan, Türkiye’deki
kahvehanelerin açılışında ise Avusturya etkisi
gözlenir… Leh Yahudisi Kolschitzky, Osmanlı’dan alınan ganimetler arasında herkesin deve
yemi zannettiği kahve çuvallarını satın alarak
bugün Viyana’nın yerel kahvesi olarak bilinen
Melange kahvesini bulur ve şehirde ilk kahvehaneyi açar. Sanatçılarla dolup taşan kahvehaneler
ve kahvenin ilham verdiği eserlerle kahve tam
bir kültür halini alır. Bir kültürün yanında ayrıca
ticari bir kaynak da olan kahveye İstanbul’da
baba mesleğiyle 1871 yılında işin başına geçen
Mehmet Efendi, çiğ kahveyi kavurup dibeklerde
öğüterek müşterilerine hazır olarak satmaya
başlar. Böylece İstanbul Tahmis Sokak’ta taze
kavrulmuş, kahvenin kokusu da çevreye yayılır.
Kahveyi öğüterek ilk kez hazır olarak kahveseverlere sunan Mehmet Efendi, bu yenilik ve
kolaylıkla kısa sürede tanınarak “Kurukahveci
Mehmet Efendi” olarak anılır.

KAHVEHANELERDE VİYANA ETKİSİ
Türk kahvesinin pişirilme ve hazırlanma ritüeli ise yüzyıllardır aynı… Osmanlı’dan itibaren
ham haldeki yeşil renkli kahve çekirdekleri iyice
kavrulur. Daha sonra ahşap kaplarda bir süre
bekletilerek soğuması sağlanır. Soğuyan kahve
çekirdekleri metal ya da ahşap değirmenlerde

PİŞİRME
RİTÜELİ

Türk Kahvesi geleneksel olarak içi
kalaylı bakır cezvelerde pişirilir. 1 fincan
Türk Kahvesi için tepeleme 1 çay kaşığı
kahve ve isteğe göre şeker ilave edilir.
Kahve, 1 fincan su eklenerek kısık ateşte
pişirilir. Közde pişirilen kahve ağır ağır
piştiği için daha lezzetli olur.  Pişirme
esnasında düzenli aralıklarla karıştırılması
önemlidir. Kaynamaya başladıktan sonra
üzerinde oluşan köpük fincana alınır ve
bir kez daha cezve ateşe konur. İkinci kez
kaynayan kahvenin yarısı fincana boşaltılır
ve son olarak cezvede kalan kahve bir kez
daha kaynatılır. Cezvede kalan telve kısmı
da fincana boşaltıldıktan sonra bir süre telvenin dibe çökmesi beklenir. Türk Kahvesi
orijinalinde şekersiz pişirilen bir kahvedir.
Kahvenin yanında gül kokulu lokum ya da
çeşitli reçeller ikram edilerek tadını yumuşatması beklenir. Sunulan tepside iki fincan
kahve olması makbuldür. İçmeye başlamadan önce kahvenin yanında ikram edilen
su ile ağız temizlenmeli ki kahvenin tüm
aroması iyice hissedilsin. Kahveden hemen
sonra içilen su ise pek hoş karşılanmaz
çünkü bu hareket kahvenin beğenilmediğine işaret eder. Ayrıca, Osmanlı zamanında
ikram yapıldıktan sonra misafire saygıdan
dolayı sırt dönülmeden geri geri çıkılırdı.

LEZZET

l Türkler, 14. yüzyılda kahve tanelerini
öğütmeye ve kavurmaya başladılar ve 300 yıl
kadar sonra 1600’lerde dünya çapında kurulan
pazarlarda kahvenin ana dağıtıcısı oldular.
l 16. yüzyılda, Türk kadınları, kocaları
ailenin kahve kabını dolu tutmayı başaramadıklarında onları boşuyorlardı.
l Kahve genelde 204-218 derece
arasında kavrulur. Daha uzun süre kavruldukça
daha kavruk olur. Kavurma süresi genelde 10
ile 20 dakika arasındadır.
l Kahve 3 kritere göre puanlanır:
Çekirdek kalitesi (yükselti ve türler), hazırlama
kalitesi ve çekirdeğin büyüklüğü.
l Kahve çekirdeklerini güzelce öğütme
ve kaynar suda pişirme “Türk Kahvesi” olarak
bilinir. Türkiye’de ve Yunanistan’da veya Türk
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Kış ayları geldi, havalar soğudu,
doğalgaza yapılan zamlarla
birlikte ısınma maliyetleri de arttı.
Kış mevsiminde daha verimli ve
hesaplı ısınabilmek için neler
yapmak gerekiyor? İşte bu
sorunun yanıtı....

Verimli ve hesaplı
ısınmak mümkün
EVİM EVİM

ELA DAMLA GÖKMEN
Soğuk kış günlerinde ısınma maliyetleri
bütçeleri etkileyen en önemli konuların başında yerini alıyor. Yüksek doğalgaz faturaları
ödemelerine rağmen yeterli seviyede ısınamayanların şikayetleri artıyor. Kimileri artan
faturaları düşürmek için kombiyi kısarken
kimileri de gerekli tedbirleri alarak verimli
ısınmanın yollarını buluyor. Peki verimli ve
hesaplı ısınmak için neler yapmalı? Şu günlerde hemen herkesin merak ettiği bu sorunun
yanıtını araştırdık...
Isınma giderlerini azaltma konusunda
en önemli faktör doğru yalıtım. Yalıtım, ısınma
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için harcanan yakıtın/enerjinin tamamını
kullanabilmek ve evlerden dışarıya kaçan
enerjinin en aza indirilmesini sağlayan ilk
koşul olarak karşımıza çıkıyor. Doğru yalıtım
yapılmayan evler ve binalarda kullanılan
yakıtın önemli bir kısmı dışarıya gittiğinden,
istenilen sıcaklık değerlerine ulaşılması için
daha fazla enerji tüketilmesi gerekiyor.
Doğru bir yalıtımla birlikte yakıttan
önemli oranlarda tasarruf sağlanabiliyor. Bu
nedenle binaların doğru bir biçimde yalıtılması
ısınmada verimliliği doğrudan etkilemektedir.
Ülkemizde de ısı verimliliği kanununun çıkarılması ile birlikte yeni yapılan yapılarda yalıtım
yapma zorunluluğu getirilmişti. Eski binaların

da kademeli olarak yalıtımlı hale getirilmesi
gerekiyor. Böylece ülke olarak yalıtımlı binalara geçişle birlikte enerji tasarrufu da yapılmış
olunacak.

KOMBİ SEÇİMİ
Doğru kombi seçimi de enerjinin verimli
kullanılması bakımından öne çıkan bir diğer
unsur oluyor. Verimlilik, bir kombinin veya
kazanın yaktığı birim doğalgaz başına verdiği
ısı miktarını ifade ederken doğru kombi veya
kazan kullanmak verimlilik ile eşdeğerdir.
Premix yoğuşmalı kombiler yüksek verim
değerlerine sahip kombiler olurken, ortalama
bir premix yoğuşmalı kombi ile yoğuşmasız

kombi arasındaki verim farkı yaklaşık yüzde
20 oluyor. Avrupa’da birçok ülkede yüksek
verim değerlerinden dolayı yıllardır premix
yoğuşmalı kombiler tercih edilirken, son
regülasyonlarla birlikte konvansiyonel kombi
kullanımı durduruldu. Premix yoğuşmalı
kombiler aynı zamanda yanma sonucunda
ürettikleri atık gazın emisyon değerlerinin
düşük olması sayesinde çok daha çevreci
ürünler olarak biliniyor.

YOĞUŞMALI KAZAN
Merkezi ısıtma sistemiyle ısıtılan
binalarda ise yoğuşmalı kazanların kullanımı
yer tipi çelik kazanlara göre minimum yüzde
20’ye varan oranlarda verimlilik avantajı
sağlıyor. Yaklaşık bir kombi büyüklüğünde
olan duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, talep
edildiğinde gelişmiş tek kontrol paneli ile 15
adet kazan birlikte kaskad (sıralı) çalışarak 2400 kw’a varan ısıtma kapasitesine
ulaşabiliyor. Merkezi ısıtmalarda sağladığı
verim, kurulum ve bakım kolaylığı, uzun
kullanım ömrü gibi birçok kriter göz önüne
alındığında duvar tipi yoğuşmalı kazanlar
merkezi ısıtma sistemlerinin geleceği olarak
gösteriliyor.

DÜZENLİ BAKIM YAPILMALI

4 Evinizin doğru şekilde yalıtılmasına
dikkat edin.
4 Pencere ve kapılardan ısı kaybını
önleyin.
4 Doğru kombi ve kazan seçin.
4 Radyatörlerin panel uzunluğuna
dikkat edin.
4 Kombi ve radyatörlerinize düzenli
olarak bakım yaptırın.

meleri için kazan bakım sözleşmelerinden
yararlanılarak sistemin periyodik kontrolleri
ve bakımı yapılmalıdır.
İhtiyaçlarına uygun doğru ürün seçenler, yalıtımlarını en iyi şekilde yaptıranlar ve

PANEL UZUNLUĞU
Panel radyatörler, kombi ve kazanların ürettiği ısıyı evlere yayarak ısıtma
sistemini tamamlarlar. Bu anlamda kombinin
yeterli ve verimli ısıtmasının yanında, evin
metrekaresine doğru oranlanmış bir toplam
panel radyatör uzunluğuna sahip olunması
da gerekmektedir. Buna dikkat edilmemesi
halinde kombi verimli çalışsa da, kombinin
ürettiği ısı evde eksik hesaplanmış radyatörler nedeniyle yeterince yayılamaz; yeterli
sıcaklığa ulaşılamadığından kombinin daha
fazla çalıştırılmasına ve daha fazla enerji sarf
edilmesine neden olur.
Panel radyatörlerin önüne ve üzerine
konulan eşyalar da radyatördeki ısının yayılmasını engeller. Bu da ısının eve yayılmasını
önleyerek daha fazla enerji tüketilmesine neden olur. Bu sebeple radyatörlerin çevresinin
açık bırakılmasına da dikkat edilmeli.

EVİM EVİM

Isı verimliliği yapmak, ekonomik
ısınabilmek için kombi ve kazan bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekiyor.
Kombiler, farklı bölümlerden oluşan, birden
fazla sisteme sahip, evdeki ısıtma tesisatı
ile bağlantısı bulunan cihazlar olmaları
nedeniyle tesisattaki ısı üretimini sağlayan
kombilerin verimliliğinin sürekli kılınması
yıllık bakımları ile mümkün oluyor. Yıllık
bakımlar sırasında yetkili servisler tarafından
yapılan kontroller ve ayarlamalar kombinin
tükettiği gaz miktarını da azaltarak panel
radyatörlerin daha verimli ısıtmasını sağlıyor.
Aynı şekilde yoğuşmalı kazanların da uzun
yıllar daha verimli ve sorunsuz kullanılabil-

ENERJİ
TASARRUFU
YAPMAK İÇİN...

yıllık bakımlarını yapanlar kış aylarını daha
az enerji harcayıp daha iyi ısınabilirler.
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Kayak severleri büyüleyen
kasaba: Kitzbühel
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AYŞEGÜL EMİR
Bembeyaz zirvede aşağıya doğru süzülürken dağın manzarası karşısında büyüleniyorum….  Alp Dağları’nın uçsuz bucaksız manzarasında
kaymak ayrı bir keyif. Karla kaplı ağaçlar adeta önünüzde selam duruyor.
Karın kalitesi ve tesislerin güzelliği ise kayak keyfimi iki katına çıkarıyor.
Evet, Avusturya’nın ünlü kayak merkezi Kitzbühel’deyim.
Bir kayak sever olarak yurtiçi ve yurt dışında pek çok şehri ve pisti
denedim. Hepsinin ayrı güzelliklerine şahit oldum. Türkiye’de Uludağ,
Palandöken, Kartalkaya. Bulgaristan’da Bansko, İsviçre’de St. Moritz,
Fransa’da Courchevel… Tam bir kış insanı ve kayak sever olarak hiç denemediğim Kitzbühel’de olmak şahane bir duygu. Karar verirken pek çok
sıralamada ilklerde olması ilgimi çekti. Kış sporlarının kalbi Tirol’ün en eski
kayak merkezlerinden biri. Kitzbühel’in kayak için sundukları yanında
tarihi yanı görülmeye değer.

TAM BİR ORTAÇAĞ KASABASI

GEZİ-DÜNYA

Nefes kesici dağlar, inanılmaz pistler,
konforlu teleferik ve liftler... Avusturya ve
dünyanın en eski kayak merkezlerinden
Kitzbühel, kayak severlere mükemmel
bir deneyim vaat ediyor. Ortaçağ’dan
kalma görüntüsünü koruyan bu kasaba
ziyaretçilerini büyülüyor.

Çok iyi korunmuş bir Ortaçağ kasabası. Tarihi dokusunun güzelliği her yerde karşınıza çıkıyor. Avusturya’nın Kitzbühel bölgesinin de
idari merkezi. 8 bin kişilik minik bir kasaba. Kitzbühel Alpleri’nde yer
alıyor. 2015 yılında ise Dünya Kayak Ödülleri’nde ‘En İyi Kayak Merkezi’ ödülünü almış. Kasımdan mayısa kadar karla kaplı. Tirol şehrinin
kuzeydoğusunda bulunuyor. Kış sporları sevenlerin en iyi adreslerinden
biri. ‘Büyüleyici şehir’ olarak da adlandırılıyor. Dünyaca ünlü kayak
şampiyonalarından biri Hahnenkamm Dağı’nda yapılıyor. Hahnenkamm
ve Kitzbühel Dağları arasında kurulu bir kasaba.
Kitzbühel’e ulaşmanın en pratik yolu İstanbul’dan uçakla Salzburg
veya Münih’e gelmek. Münih’e 2 saat, Salzburg’a ise bir saat uzaklıkta.
Kasabaya vardığımda kendimi bir masalda hissediyorum adeta. Renkli ve
tarihi yapıların arasında olabildiğince kar. Her yerde kartpostal manzarası. Kayakçılar için tam bir cennet. Her zaman Avrupa’nın en iyi kayak
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merkezleri arasına girmeyi başarıyor. 180
kilometre uzunluğundaki pistleri dağa yayılmış
durumda. Buradaki güzel teleferik sistemiyle
bir gününüzü aynı pistte geçirmek zorunda
kalmıyorsunuz. Liftler konforlu. Yandaki kasabalara da gidebiliyorsunuz. Kendi kasabanıza
da kolayca dönebiliyorsunuz. Yemek için her
yerde de bir alternatif bulabiliyorsunuz.
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125 YILLIK GEÇMİŞ
Kitzbühel Alpleri’nin en önemli pisti
Hahnenkamm, 1930’dan beri dünya kayak
şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Streif
bayırı şampiyonanın en zor yeriymiş. Kitzbüheler Horn ise snowboard’cular arasında çok
popüler. Wurzhöhe ve Barenkogel ise daha
sakin pistlere sahip. Wurzhöhe, zorlu pist
arayanlar için de birebir. Mausefalle, Steilhang
ve Hausbergkante zorlu pistler ve usta kayakçılara hitap ediyor.
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Kitzbühel’de kayak geleneksel bir şey.
125 yıllık tarihi var.  Kayakçılar 57 araç ve lift
arasında seçim yaparak karla kaplı dağlarda
kendilerini bulabilir. Dağlar deniz seviyesinden
2 bin metre yukarıda. 230 km’lik eğimler her
zorlukta pisti sunuyor. Kolaydan zora kadar
her türde pist var. Acemi ya da usta olmanız
fark etmiyor. Kitzbühel kayak alanı size her
türlü eğimi sunuyor. Çocuklar ve ilk kayak
deneyimini yaşamak isteyenler için de ideal
bir ortam var. Her kayak okulunun çocuklar
için alanı ve eğitimi de bulunuyor. Kitzbühel’in
farklı pistlerinde şahane dağ manzarasına
karşı kayak keyfi yaşamak muhteşem bir
duygu. 50 santimetrelik kar kalınlığı ve yılın
200 günü karlı olma garantisi veriyor.
Liftlerden Südberge ya da Hohe Tauern
dağına baktığınızda Kitzbühel’e neden
geldiğinizi anlıyorsunuz. Ünlü yarış pisti Streif
yanında Mausefalle, Steilhang ve Hausberg-

kante ekstrim kayak noktaları arasında yer
alıyor. Kar ayakkabısıyla yürüyüş, kurling,
kızakla kayma, buzda kayma da Kitzbühel’in
önerdikleri arasında…

BÜYÜK VE LÜKS MAĞAZALAR
Kitzbühel’in şehir merkezi de görmeye değer. Çok renkli evleri ve alışveriş
imkanlarıyla büyüleyici bir deneyim sunuyor.
Bu kasabada güzel vakit geçirdikten sonra
yakın kasabaları da görme şansını kaçırmayın. Kirchberg ve Jochberg köyleri ziyaret
etmeye değer. Yürüyüşe gitmek ve buradaki
restoranlardan birinde iyi bir yemek yemek
mutlaka yapmanız gereken şeylerden. Hatta
bir köyden diğerine kayarak da gidebilirsiniz.
Ama araçla gitme şansı da var. Hatta yazın
bisiklet alternatifi de bulunuyor.
Kasaba eğlence de vaat ediyor. Londoner isimli eğlence merkezi büyük bir casino’ya

sahip. Çok tarz bir barı ve gece kulübü
de var. Kumar sevenler, müzik fanları ve
dans edenler burada geçirecekleri zamanı
sevecekler. En iyiler arasında. Take Five da
öne çıkıyor. Orijital partilerle ziyaretçileri
etkiliyor. Hahnenkamm Pavillion’un barı
ise huzur verici bir atmosferde rahatça
dinlenmek isteyenlere hitap ediyor. Geniş
içki seçeneği yanında sakin ve misafirperver atmosferiyle misafirlerini memnun
ediyor.
Kasaba merkezinde büyük ve
lüks alışveriş mağazaları var. Fakat bu
mağazalardaki fiyatların bir hayli yüksek
olduğunu göz önünde bulundurun. Yakın
çevrelerdeki dükkan ve marketlere giderseniz biraz daha uygun fiyatlı ürünler
bulabilirsiniz. Avusturya’nın Kitzbühel
kasabası, ilginç kültürel programlar da
sunuyor. Doğal, tarihi atraksiyon merkezlerini ziyaret etmek, müzelerde dolaşma
imkanı da var. İki günlük dopdolu ve
heyecan verici kayak ve alışveriş deneyiminin ardından pek çok hatıralar eşliğinde
dönüşe hazırlanıyoruz…

Kitzbühel Restaurant

KİTZBÜHEL’DE
NE YENİR?

GEZİ-DÜNYA

Avusturya’da yemek denince klasikler akla
gelir. Şinitzel, gulaş, tafelspitz… Et ve hamur işi
tatlılarıyla da ünlü. Avusturya mutfağındaki lezzetler
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndan aktarılmış.
Osmanlı mutfağı da bu mutfağı etkilemiştir. Kitzbühel,
hem dağlarda hem şehir merkezinde güzel restoranlar
sunuyor. Hatta dolu olma ihtimallerine karşı her zaman rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Biraz pahalı
fiyat gelme ihtimaline karşı ise İtalyan restoranlarını
tercih edebilirsiniz. Merkezdeki İtalyan lokantası Centro, hem güzel hem de uygun fiyatlı İtalyan yemekleri
sunuyor.
Beş yıldızlı otel Tennerhof’un gurme restoranı
Kupferstube en iyi mutfağa sahip restoranları arasında. Kasabanın diğer yerel ve uluslararası tatlara sahip
restoranları ise Hotel Zur Tenne Restaurant, Steakhouse Kaps, Rosi’s Sonnberggstuben, Huberbrau Stuberl,
Gasthof Hagstein şeklinde sıralanıyor.
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İstanbul’un modern
yüzlerinden biri: Ataşehir
Ataşehir, İstanbul’un Anadolu yakasında
modern görünümlü ve zengin sosyal imkanlarıyla öne çıkıyor. Gelişmişlik düzeyi
yüksek bir ilçe olan Ataşehir, düzenli yapılaşması, alışveriş merkezleri, spor alanları,
kafe, restoran ve çeşitli dinlenme yerleri ile
ideal bir yaşam alanı oluyor...
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ELA DAMLA DEMİRCİLER

Devasa gökdelenler, farklı
tasarımlı yapılar, bakımlı sokaklar,
birbirinden şık insanlarıyla Ataşehir,
İstanbul’un yeni cazibe merkezlerinden…. Çok farklı dünyaları içinde
barındıran ilçelerinden biri. Çok hızlı
bir şekilde gelişti. Son 11 yıllık dönem-

de ilçe statüsünü aldı. İstanbul’un en
modern yüzü olmayı başardı.
İstanbul’un Anadolu yakasında
bulunan modern görünümlü ve sosyal
imkanları gelişmiş bir ilçesi olan
Ataşehir, düzenli yapılaşması, alışveriş
merkezleri, dinlenme alanları, spor
alanları, kafe ve restoranları ile yüksek standartlarda ideal bir yaşam alanı

2008’DE İLÇE OLDU
Ataşehir Anadolu yakasında son yıllarda
yükselen gökdelenleri, İstanbul Uluslararası
Finans Merkezi’ne yakın konumu ile hızlı bir
büyüme gösterdi. Yaklaşık 419 bin 368 kişiden
oluşan nüfusuyla şahsına münhasır bir ilçe olan
Ataşehir, 2008 yılına kadar ilçe statüsünde
değildi. İlçe statüsüne kavuştuktan sonra Ataşehir’e, Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinin
bazı mahalleleri de dahil edildi.

Toplamda 17 adet mahalleye sahip olan
ilçenin batısında Üsküdar, doğusunda Sancaktepe, kuzeyinde Ümraniye, güneybatısında
Kadıköy, güneydoğusunda ise Maltepe ilçeleri
yer alıyor. İstanbul’un en sevilen semtlerinden
biri olan Bağdat Caddesi’ne yakınlığı ile de öne
çıkan Ataşehir, özellikle beyaz yakalı çalışanlar
tarafından oturum için tercih edilen bir semt
konumunda.  

NASIL GİDİLİR?
Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Ümraniye
ve Kadıköy ilçelerinin arasında yer alan Ataşehir’e ulaşmak çok kolay. 0-2 ile 0-4 otoyolunun
kesişimi noktasında konumlanan ilçeye kendi
otomobilinizle gidebileceğiniz gibi çok sayıda
İETT hattı, sık seferler sağlayan dolmuş hattı ve

Kadıköy ile Kartal güzergahını oluşturan metro
hattı ile de ulaşabilirsiniz. Metro ile ulaşmayı
tercih ederseniz Kozyatağı durağının ilçenin
merkezi noktalarından biri olduğunu söylemekte fayda var.

KAYIŞDAĞI ORMANI
İlçenin en sevilen gözde yerlerinden biri
olan Kayışdağı Ormanı yılın her mevsiminde
ziyaretçi akınına uğrayan bir orman. Bol oksijen
içeren havası ve oldukça yeşil bir tabiata sahip
olan bu mekan, ilçedeki en önemli cazibe
merkezlerinden de biri olma özelliğine sahip.
Piknik alanlarına sahip bu ormanda piknik yapabilir ve sevdiklerinizle keyifli zamanlar
geçirebilirsiniz. İstanbul’un beton yapılaşmasını unutup doğa ile başbaşa vakit geçirmek

GEZİ-İSTANBUL

olarak biliniyor. Ataşehir, Ataşehir Belediyespor
Kadın Futbol Takımı, Kayışdağı Ormanı, Nezahat
Gökyiğit Botanik Bahçesi, Ahmet Telli Çocuk ve
Halk Kütüphanesi, Deniz Gezmiş Parkı, Erdal
Eren Kültür Merkezi, Ülker Sports Arena, Cemal
Süreyya Etkinlik Salonu ile de öne çıkıyor.
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isteyenler için ideal olan bu ormanda uzun yürüyüşler ve koşu
yapabilirsiniz.

ÖZEL BOTANİK BAHÇE
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SIRADIŞI KONSPETLİ
AVM’LERİ İLE ÜNLÜ
İstanbul’un birçok semtinde
olduğu gibi Ataşehir’de de çok
sayıda alışveriş merkezi (AVM)
bulunuyor. Alışveriş merkezlerini
gezmekten hoşlananlar için ilçede
Brandium Alışveriş Merkezi, Paladium Alışveriş Merkezi, Optimum
Alışveriş Merkezi, Watergarden Alışveriş Merkezi ve Novada Alışveriş
Merkezi gibi oldukça rağbet gören
mekanlar da bulunuyor. Bu alışveriş
merkezlerinde vakit geçirip alışveriş
yapabilir, yeme içme mekanlarında
lezzetli yemeklerden tadıp sinemaya
gidebilirsiniz.

YEME VE İÇME
Dünyada ilkleri içinde barındıran Watergarden İstanbul, yeme-içme ve eğlence anlayışına
yepyeni bir soluk getirmiş vaziyette.
Sıra dışı konsepti ile Watergarden
İstanbul’un kalbi niteliğindeki show
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havuzu çevresinde; farklı damaklara
hitap eden restoranlar, rengârenk
çocuk alanları, heyecan ve adrenalin
dolu macera parkı, sağlıklı yaşamın
bir parçası olan taze pazar, sokak
lezzetleri ile öne çıkan nostalji
sokağı, sinema, tiyatro ve konser
alanları ile spor severlere özel spor
merkezi ziyaretçilerini bekliyor.
Geceleri başka, gündüzleri
başka keyifler sunan Watergarden
İstanbul’da gündüz çocuklarla
birlikte restoranların, eğlenceli oyun
alanlarının ve macera parkının
tadını çıkarmak, geceleri de
Watergarden İstanbul’un özel renk
cümbüşüyle şenlenen atmosferinde birbirinden farklı etkinliklere
katılmak mümkün olabiliyor. Watergarden İstanbul, en gelişmiş su,
ateş, müzik, lazer ve ışık gösterileri
ile show havuzu farklı bir deneyim
sunuyor.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu üyesi Ali Nihat Gökyiğit,
1995 yılında kaybettiği hayat arkadaşı Nezahat Gökyiğit’in
anısına yaklaşık 500 dönümlük alana sahip bir park yaptırdı.
Park içerisine 50 bin adet çalı ve ağaç dikildi ve parka da eşinin adı verildi. Sonradan parkın amacı yeniden tanımlanarak
botanik bahçesi olmasına karar verildi ve Nezahat Gökyiğit
Parkı olarak 2002 de halkın ziyaretlerine açılan mekanın
ismi 2003 yılında Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi olarak
değiştirildi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden getirilen bitkilerin bulunduğu ve tükenmek üzere
olan bitkilerin korunduğu bu botanik bahçe yemyeşil tabiatı
ile harika bir görünüme sahip. Nezahat Gökyiğit Botanik
Bahçesi; çitli bahçe, kaya bahçe, kurak bahçe, menfez galeri,
Ertuğrul adası ve su arıkları gibi bölümlerden oluşuyor. Bu
bölümleri gezip ve bahçede bulunan tepede doyumsuz manzarayı izleyebilirsiniz.  
Eşsiz bir yeşil alana ve harika bir ortama sahip olan
botanik parkı ayı zamanda da botanik alanında araştırma ve
öğretim merkezi haline de gelmiş durumda. Hem dünyanın
hem de ülkemizin çeşitli yerlerinde yetişen bitkiler ile donatılmış botanik parkta, nesli tükenmek üzere olan türlere de
koruma altında olacak şekilde yer verilmiş.

EĞİTİM MERKEZİ OLDU
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi İstanbul’un oksijen
deposu ve yeşil alanı olması dışında araştırma eğitim ve öğretim merkezi de olmuş durumda. Keşif bahçesi, teşhis yolu ve
hafta sonu etkinlikleri ile hem çocukların eğlenmesi hem de
bitkiler hakkında eğitim alması sağlanıyor. Botanik bahçede
yetişkinler için bitki ressamlığı, bahçıvanlık kursu ve arazi
çalışmaları gibi eğitimler de veriliyor. Ayrıca botanik bahçenin
içinde kütüphane ve bitkileri yakından incelenmesi için herbaryum da bulunuyor. Ücretsiz giriş imkanına sahip olan bu
botanik bahçede bol oksijenli havada, yemyeşil alanda keyifli
zamanlar geçirip çeşitli bitki türlerini de keşfedebilirsiniz.

KÜTÜPHANESİ VAR
Merkez Ada, Ertuğrul Adası, Mesire Adası, İstanbul
Adası, Arboretum Adası, Meşe Adası, Anadolu Adası ve Trakya
Adası olarak adlandırılan farklı bölümlerden oluşuyor ve her
bölüm içerisinde yine farklı adlarla anılan muhteşem bahçeler
yer alıyor.
Dilerseniz ziyaretçiler için özellikle düzenlenmiş olan

‘HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK KURUMLAR VAR’
İSMMMMO Ataşehir İlçe Temsilcisi Ali Duman, üç yıldan bu yana Ataşehir ilçe temsilcisi
olarak görev yapıyor. Meslek mensubu olarak
yedinci yılında olduğunu belirten Duman, “Üç
yıldır Ataşehir ilçe temsilciliği görevini yürütüyorum. Öncesinde yaklaşık dört yıl kadar şimdiki
Disiplin Kurulu üyemiz sayın Mithat Erdoğan’ın
temsilciliğinde temsilci yardımcılığı yapıyordum”
diyor.
İSMMMO Ataşehir temsilciliğine kayıtlı
yaklaşık 500’ün üzerinde ofis bulunduğunu
belirten Ali Duman, buralarda çalışan meslek
mensubu ve stajyerlerin sayısının da 700 civarında olduğunu ilçede bin 200’e yakın bağımlı
çalışan meslektaş bulunduğunu da söylüyor.

İlçedeki şirketler özellikle hizmet
sektöründe faaliyet gösterirken, AVM, Anadolu Yakası Hal Müdürlüğü, İstanbul Ataşehir
Uluslararası Finans Merkezi, oteller, restoranlar,
eğitim kurumları, Erenköy Gümrük Müdürlüğü,
İETT Garajı, Yeditepe Üniversitesi, hastaneler
ilçede yer alıyor. Ataşehir’in 2008 yılında
ilçe statüsüne kavuştuğunu anlatan  Duman,
“İlçemiz güneyinde Maltepe, batısında Kadıköy,
kuzeybatısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye,
kuzeydoğusunda Çekmeköy ve doğusunda
Sancaktepe ilçelerine komşudur. İlçe 25,84 kilometrekaredir, nüfusu 419.368 kişiden oluşur
ve sınırları dahilinde toplam 17 mahalle vardır”
diye konuşuyor.

Ali Duman

kütüphanenin kaynaklarından ve bitkileri yakından inceleyebileceğiniz Herbaryumdan da faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca botanik park içerisinde bulunan tepe
noktadan keyifle seyredeceğiniz muhteşem bir botanik manzarası bulunuyor.

ÇOCUK VE HALK KÜTÜPHANESİ

ÜLKER SPORTS ARENA

DENİZ GEZMİŞ PARKI

İlçeye büyük katkısı olan bir diğer mekan ise Fenerbahçe Ülker Basketbol
takımının ev sahibi olduğu Ülker Sports Arena adlı spor ve etkinlik salonu oluyor.
Sponsorluğunu Yıldız Holding’in (Ülker) yaptığı, oldukça modern bir tasarıma
sahip olan 15 bin seyirci kapasitesine sahip oldukça geniş bir mekan.
Ülker Sports Arena, sadece basketbol maçlarına ev sahipliği yapmıyor.
Dünyaca ünlü çok sayıda yıldızın konser, sahne şovu veya aile gösterilerine de ev
sahipliği yapmasıyla da ilçenin kültürel etkinliklerini de ev sahipliği yapıyor.

Ataşehir, 1972 yılında idam edilen Deniz Gezmiş’in
üç metre yüksekliğindeki heykeli ve Deniz Gezmiş
Parkı’na da ev sahipliği yapıyor. 2011 yılında açılışı
yapılan Deniz Gezmiş Parkı’nda bulunan Deniz Gezmiş
heykelinin kaidesinde, Deniz Gezmiş’in idama götürüldüğü sırada söylediği sözler yer alıyor.

GEZİ-İSTANBUL

Ataşehir’de kitap okuma alışkanlığını geliştirmek üzere Ataşehir Belediyesi
tarafından 2015 yılında faaliyete geçirilen Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi’nde Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin yanı sıra klasik, çağdaş ve
güncel edebiyata ait orijinal dilinde pek çok eser yer alıyor. Kütüphanedeki kitaplar vatandaşlara üye olmaları koşuluyla ödünç verilirken merkezde ders çalışmak
isteyenler için üyelik şartı aranmıyor. Roman, kişisel gelişim, sağlık, tarih, bilim,
felsefe, hobi gibi türlerde 12 bin kitabın kitapseverlerle buluştuğu kütüphanede
çocukların ödevlerini, yetişkinlerin ise araştırmalarını yapmaları için bilgisayarlar
da bulunuyor. Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi faaliyete geçtiği günden bu
yana 4 bin 454 aktif üyeye ulaşırken bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişiye hizmet
sunmuş vaziyetti.
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Beyaz
perdeden
tiyatroya
Umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla
ölmez… Korku sizi tutsak eder, umut ise özgür
bırakır! Andy Dufresne masum olduğunu iddia
etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi
suçuyla iki kez müebbet hapse çarptırılır ve
Shawshank hapishanesine gönderilir.  Uzun
yıllarını Shawshank’te geçirmiş hapishaneye her
şeyi sokabilen eski bir mahkûm olan Red ile ara-

larında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy’nin
hapishane şartlarına çabuk pes edeceğini düşünse
de, Andy Shawshank deki her türlü acıya karşı
hayata bağlı ve her zaman umutludur. Red
umutsuzluğa inanırken, Andy umuda inanıyordur.  Bu durumuyla etrafındaki mahkûmları da
etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında
bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy

Dufresne sabrın, bilginin, zekânın ve umudun
tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin
kanıtıdır belki de… Stephen King’in ölümsüz
eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmi,
“ESARETİN BEDELİ” (The Shawshank Redemption)
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından
Türkiye’de ilk kez sahneleniyor. Oyun 5 Ocak- 16
Şubat 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM’de…

K Ü LT Ü R S A N AT

Orta Doğu ve Balkanların ruhu sahnede
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Dağıstan doğumlu besteci, aranjör
ve kamança üstadı Mark Eliyahu, 1
Şubat’ta Zorlu PSM sahnesinde! Ortadoğu
ve Balkanlar’ın ruhunu notalara döktüğü
müziğiyle dinleyicilerine yıllardır duygu
yoğunluğu hayli yüksek bir deneyim
sunan Eliyahu için müzikolojist, besteci ve
tar sanatçısı babasının önemi çok büyük.
Müziğe babasının da verdiği ilhamla 4
yaşında keman çalarak başlayan sanatçı,
16 yaşında kendisini bağlama ve Azeri,
İran ve Türk müziği konusunda yetiştirmeye karar verdi. Ardından iki yıllık bir
süreç boyunca Bakü’de yaşayan Eliyahu,
öğrencisi olduğu Adalat Vazirov’dan
kemane dersleri aldı. 1999 yılında İsrail’e
dönmesiyle kariyerinin ilk önemli projesine dahil oldu. Babası Piris Eliyaho’nun,
Esti Kinan-Ofarim, Alim Qasimov ve kızı
ile birlikte farklı sanatçıların da katılımıyla gerçekleşen The Spirit of the East
projesinde yer almasının ardından Israeli
Chamber Orchestra of Ramat-Gan’la
birlikte performanslar sergiledi…

Parajanov Sarkis ile
Pera Müzesi, şiirsel sinemanın ustalarından ünlü yönetmen Sergey
Parajanov’un çok yönlü çok kültürlü görsel sanatlar dünyasından tüm
dönemlerini bir araya getiren bir seçkiyi Türkiye’de ilk kez izleyiciyle
buluşturuyor. Gelenekselden pop art’a uzanan geniş bir yelpazede, çarpıcı
özgünlüğüyle ürettiği, kolajlardan film sahnesi taslaklarına, kostümlerden desenlere, resimlere, mozaiklere, objelere, fotoğraflara, çok sayıda
yapıtın yer aldığı sergi sanatçının zengin dünyasına ışık tutuyor. Sergide,
Parajanov’a tutkuyla bağlı başka bir usta sanatçının, Sarkis’in Parajanov’a dair ürettiği ve bir selamlama niteliği taşıyan yapıtları da önemli bir
yer alıyor. Erivan’daki Sergey Parajanov Müzesi iş birliği ile hazırlanan
sergiye paralel olarak derlenen bir film seçkisi de gösterime sunuluyor.
Tiflis doğumlu Parajanov çocukluğunda şan ve keman eğitimi alır, bale
ve resimle ilgilenir, bir tiyatro topluluğunda çalışır, senaryo yazar, güzel
sanatların her dalıyla ilgilidir. Moskova’ya yerleşir ve Sinema Araştırmaları Enstitüsü’nde eğitim alır. Benzersiz ve şaşırtıcı diliyle sinema tarihinin
en önemli yönetmenleri arasındadır. Yapıtlarında, çocukluk, aile, din,
esaret, özgürlük, çok kültürlülük ve geleneksel temalar ön planda olsa da
yaşama dair her şey yer alır. Üslubu pek çok türe yakınlaşsa da hiç birine
tam olarak oturmaz, kendine özgüdür.

Cimri’ye Semaver Kumpanya yorumu

K Ü LT Ü R S A N AT

Semaver Kumpanya, Fransız komedi yazarı
Moliere’in ünlü eseri “Cimri’yi , UNIQ Hall’de sahneliyor.
“Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki
canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun
sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey
olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile
vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır.”
Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri’yi… Kimdir
bu Cimri? Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı
yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle
olur? Sadece yazılmış bir karakter midir Cimri? Etrafımızda var mıdır böyleleri? Nasıl bir şey olurdu böylesi bir
insanla yaşamak? 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya
yazarı Moliere’in ünlü eseri Cimri’de belli bir zümreye
bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki
pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına
bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.”
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Robin Hood
Tür: Fantastik, Macera Yönetmen: Otto Bathurst
Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Foxx
Vizyon tarihi: 10 Ocak 2019

Filmde, Robin Hood’un Haçlı Seferleri’nden
dönüşünün sonrası ele alınıyor. Robin Hood, dönüşüyle birlikte yolsuzluk ve kötülük dolu bir Sherwood
Ormanı ile karşı karşıya kalır. Robin Hood bir yandan
yerel halkın ekonomik sıkıntılarına yardım ederken,
bir yandan da Nottingham Şerifi’nin yolsuzluklarıyla
savaşır. “Kingsman” serisi ile tanınan genç yıldız
Taron Egerton’ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda “Black Mirror” ve “Peaky Blinders”
gibi önemli dizilerde yönetmenlik yapmış olan Otto
Bathurst oturuyor. Filmde başrol isme Little John
rolünde Oscar ödüllü Jamie Foxx, Friar Tuck rolünde
Tim Minchin, Marian rolünde Eve Hewson, Nottingham
Şerifi rolünde Altın Küre adayı Ben Mendelsohn ve
Will Scarlet rolünde “Fifty Shades” serisinin yıldızı
Jamie Dornan eşlik ediyor.

Ölümcül Labirent
Replikalar

SİNEMA-DVD

Tür: Bilimkurgu
Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff
Oyuncular: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch
Vizyon tarihi: 10 Ocak 2019
Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı Replicas, insan bilincini
bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama çalışmaları yapan Will
Foster’ın, travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme
çabasını anlatıyor. Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine
tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan
zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst
olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını
yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak
kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı
olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır...
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Tür: Gerilim
Yönetmen: Adam Robitel
Oyuncular: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller
Vizyon tarihi: 30 Ocak 2019
Ölümcül Labirent, kaçış odasından kurtulmaya çalışan altı yabancının
hikayesini konu ediyor. 6 kişinin hayatı
kendilerine gönderilen bir postadan sonra
bambaşka bir hal alır. Birbirini tanımayan
bu altı yabancıya kaçış odasına giriş bileti gelir.
Üstelik büyük bir ödül de vardır. Eğer içlerinden kaçış odasından çıkmayı başaranlar olursa
bir milyon dolar ödülün sahibi olur. Kimsenin
kendilerine sunulan bu fırsatı kaçırmaya niyeti
yoktur. 6 kişinin kaçış odasında bir araya
gelmesi ile büyük oyun başlar. Grubun ilk işi
odadan kaçmalarını sağlayacak olan ipuçlarını
aramak olur. Onlar odanın içerisinde araştırma yapmaya devam ederken,
odanın içerisi yavaş yavaş ısınmaya başlar. Onları kavurmak üzere olan
sıcaktan kurtulmayı başaran ekip, kendilerini başka bir etapta bulur. Her
başarının ardından başka bir etap onları beklemektedir ve etaplar giderek
daha zor bir hale gelir. Hayatta kalabilmek için akıllarını kullanmak zorunda olan grup, kaçış odasından kurtulmanın yolunu bulabilecek midir?

Beatiful Boy
Yönetmen: Felix Van Groeningen
Oyuncular: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney
Vizyon tarihi: 14 Şubat 2019
David Sheff ve Nic Sheff’in anılarından
yazılan Beautiful Boy: A Father’s Journey Through
His Son’s Addiction isimli kitaptan beyaz perdeye
uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Felix Van
Groeningen oturuyor. Beautiful Boy, David ve oğlu
Nick’in ilişkisini konu ediyor. Nick parçalanmış bir

ailenin çocuğudur. Annesi Vicki ile babası David
boşanmıştı ve mahkeme onun velayetini annesine
vermiştir. İyi bir baba olan David boşanmanın ardından oğlundan uzak kalsa da onunla ilgilenmeyi ihmal etmez. İyi bir çocuk ve başarılı bir öğrenci olan
Nick’in hayatındaki değişim kısa sürede ailesinin
de dikkatini çeker. Oğlundaki değişimlerin nedenini
anlamaya çalışan David acı bir gerçekle yüzleşmek
zorunda kalır. Nick, kristal meth bağımlısıdır. David,
oğlunu iyileştirmeye kararlıdır ve her ne olursa
olsun onu içine düştüğü bataklıktan kurtaracaktır.

DVD SEPETİ
l Ahlat Ağacı

Üniversitede sınıf öğretmenliği bölümünü

Ağacı adlı kitabı bastırabilmek için gerekli maddi
kaynağı kapı kapı dolaşıp ararken, diğer yandan

bitirdikten sonra memleketi olan Çanakkale’nin

da etrafındakilerle, ailesiyle ve özellikle babası

Çan ilçesine dönen Sinan (Doğu Demirkol), işsiz

İdris’le (Murat Cemcir) birçok sürtüşmeler yaşar.

güçsüz bir şekilde günlerini geçirmektedir. Bir

Ahlat Ağacı filmi, dünyadaki ilk gösterimini 2018

yandan en büyük hayali olan, kendi yazdığı Ahlat

Cannes Film Festivali yarışma bölümünde yaptı.

l Mission Impossible:
Yansımalar Çalıntı plütonyumu

Pasifik Okyanusu’nun
derinliklerinde araştırma yapmakta olan bir denizaltı tarih
öncesi çağlarda yaşamış artık
neslinin tükenildiği düşünülen
22 metrelik dev köpekbalığı
Megalodon’un saldırısına uğrar. Deniz bilimci Dr. Minway
Zhang (Winston Chao) ve
kızı (Li Bingbing) mürettebatı
kurtarmak için daha önce bu korkunç yırtıcıyla yüzyüze
gelmiş olan dalgıç Jonas Taylor’dan (Jason Statham)
yardım isterler. Taylor şimdi bütün korkularını yenerek bu
ürkütücü yaratıkla yeniden karşılaşmalı ve hayatını riske  
atmak pahasına mürettebatı kurtarmalıdır.

SİNEMA-DVD

kurtarmaya çalışırken tehlikeli bir göreve
adım atan Ethan Hunt (Tom Cruise) görevi
başarmaktansa takımının hayatını kurtarmayı tercih ediyor ve nükleer silahlar medeniyeti yok etmeye niyetlenen oldukça
marifetli ajanların tehlikeli ağına düşüyor.
Dünya artık tehlikede; Ethan ve İmkansız
Görevler Ekibi (Simon Pegg, Ving Rhames,
Rebecca Ferguson) nükleer serpintiyi durdurmak için zamana karşı
yarışırken sert bir CIA ajanıyla birlikte (Henry Cavill) çalışmak
zorunda kalırlar. Daha önce hiç böylesine yıkıcı bir tehdit, böylesine
şaşırtıcı hareketler ve böylesine imkansız bir görev olmamıştı…

l The Mag-Derinlerdeki Dehşet
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Dünya Ekonomisi

l Yazar: Mahfi Eğilmez l Yayınevi: Remzi Kitapevi
l Sayfa Sayısı: 208 Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez, dünya ekonomisinin sıra dışı

tarihine ışık tutuyor. Nasıl oldu da insan tüketicilikten üreticiliğe geçti? Saban ve tekerleğin
icadı ekonomileri nasıl etkiledi?  Feodalitede üretim nasıl yapıldı, nasıl paylaşıldı? Bütçe
hakkı nasıl doğdu? Sanayi devrimi yaşamı nasıl etkiledi? Çinliler niçin dünyaya kapandı?
İlk ticaret savaşı nasıl başladı?  İslam uygarlığı nasıl yükseldi? Amerika’ya ilk kim gitti?
Sosyalist meydan okuma nasıl başladı, nasıl gelişti, nasıl sonlandı? Sanayi 4.0 nedir? Mahfi Eğilmez’in,
sade bir anlatımla kaleme aldığı ekonomi tarihi, birçok açıdan dünyaya bakış açınızı değiştirecek.

Son

l Yazar: Ayşe Kulin l Yayınevi: Everest Yayınları l Sayfa Sayısı:
304 Ayşe Kulin’in heyecan verici kaleminin, sürükleyici anlatımının doruk noktalarından
biri SON! Kulin’in daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanların sona eren
hikâyeleri...SON, içinde tuhaf bir sıkıntısı olanların, memleketin hallerine dertlenenlerin,
birini hep son gördüğü haliyle hatırlayacağını bilenlerin, ülkeden ülkeye savrulanların,
üstüne gidildiğinde gözü hiçbir şeyi görmeyenlerin, aşk yerine umutla yetinmek zorunda kalanların hikâyesi.Denize doğru akarken birbirine karışan nehirlerin, tesadüflerin,
denk gelişlerin, kesişmelerin, hiç unutmayanların, kördüğümleri çözmeyi dileyenlerin
romanı SON…

50 Soruda Yapay Zeka

KİTAP

l Yazar: Cem Say l Yayınevi: Bilim ve Gelecek
l Sayfa Sayısı: 188 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim

üyesi Cem Say, bu kitapta yapay zekâ kavramını her yönüyle ve herkesin ilgisini çekebilecek biçimde anlatıyor. Yapay zekâ sistemlerinin dayandığı matematiksel altyapıyı, gelişim
serüvenini, insan beyni dediğimiz doğal bilgisayarın çalışması hakkında verdiği ipuçlarını,
güncel uygulamalarının nasıl çalıştığını ve nerelerde tıkandığını, yarattığı felsefi tartışmaları, bilinç ve özgür iradeyle ilgisini ve insanlığa olumlu/olumsuz etkilerini keyifli bir dille
işliyor. Yazarın, yüzyıllar öncesinden başlayıp son teknolojik gelişmelere varan bir çerçeve
kurarken yanıtını aradığı kimi sorular şöyle: İnsanların yapabilip makinelerin yapamayacağı şeyler var
mı? Düşünen bir makine yapılabilir mi? Sadece 0 ve 1 her şeye yeter mi? Gödel neden öldü? Turing kimdir? Doğanın, yaşamın insanların programlama dili nedir? Hesaplama karmaşıklığı nedir? AlphaGo dünya
go şampiyonunu nasıl yendi? Turing testi nedir? Bilgisayar insan dillerini nasıl anlar? Derin öğrenme
nedir? Robotlar buluş, sanat, avukatlık, askerlik, doktorluk vs. yapabilir mi? Âşık olabilir mi? Bilgisayarlar
bizi bizden iyi tanıyabilir mi? Yapay zekâ dünyayı ele geçirip hepimizi yok edecek mi?
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l50 Soruda Yapay Zeka

ŞİİR
HER ŞEY SENDE GİZLİ
Yerin seni çektiği kadar ağırsın,
Kanatların çırpındığı kadar hafif..
Kalbinin attığı kadar canlısın,
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...
Sevdiklerin kadar iyisin,
Nefret ettiklerin kadar kötü..
Ne renk olursa olsun kaşın gözün,
Karşındakinin gördüğüdür rengin..
Yaşadıklarını kâr sayma:
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; ne kadar
yaşarsan yaşa,
Sevdiğin kadardır ömrün..
Gülebildiğin kadar mutlusun.
Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin
Sakın bitti sanma her şeyi,
Sevdiğin kadar sevileceksin.
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği
değer
Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın.
Bir gün yalan söyleyeceksen eğer;
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın.
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret,
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona
yakınsın.
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın,
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.
Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..
İşte budur hayat!
İşte budur yaşamak,
Bunu hatırladığın kadar yaşarsın
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar
üşürsün
Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk
unutulursun
Çiçek sulandığı kadar güzeldir,
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli,
Bebek ağladığı kadar bebektir.
Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin,
bunu da öğren,
Sevdiğin kadar sevilirsin...

CAN YÜCEL

l  Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR

Zemheride Aşk
l Yazar: Levent Gökmen Demirciler l Yayınevi: Tortuga
l Sayfa Sayısı: 320 Gazeteci yazar
Levent Gökmen Demirciler’in ikinci kitabı
Zemheride Aşk, Tortuga Yayınları’ndan çıktı.
Yazar, anneannesi Behice’nin yaşamından
esinlenerek kaleme aldığı romanında varlıklı bir aileden gelen
Behice’nin yaşadıklarına odaklanarak, savaşın savurduğu bir
ailenin yürek burkan öyküsünü kendine has üslubuyla anlatıyor.
Demirciler, bebeğini ve eşini yalnız bırakıp cepheye giden bir
askerin yaşadığı ikilemleri, bebeğiyle yalnız kalan genç bir annenin
duygularını ve yaşadıklarını kağıda dökmeyi başarmış. 15 yılı
Ekonomist dergisinde, 5 yılı Hürriyet Gazetesi’nde olmak üzere
20 yıldan bu yana gazetecilik yapan Levent Gökmen Demirciler,
ilk kitabı Dadın Kadar Konuş’ta “anne babalar, iyi, sevgi dolu bir
dadıyı nasıl bulacaklar?” sorusunun yanıtını arıyordu. Zemheride
Aşk, yazarın ilk roman denemesi.

Kanadı Kırık Melek’in
Kanadına Takılanlar
l Yazar: Rukiye Türeyen l Yayınevi: Egemen
Yayınları l Sayfa Sayısı: 128 Bir yazarın tek parmağı
ile iki yılda yazdığı bir kitap… Yazar kitabını ve kendini şöyle
tanıtıyor: “Hikâyeler senaryolar yazıyorum. Bu kitap benim ilk kitabım. Kitabımda dört
hikaye, bir oyun, bir skeç, bir senaryo, bir de mektup var. Çoğu zaman kitaptaki kahramanların yerine kendimi koyuyorum. Bilgisayar başında yazdığım karakterlerin bedenlerini
kendi bedenim gibi kullanıyor, kendi bedenimde sergileyemediğim özgürlüğü o karakterlerin üzerinde sergiliyorum. Yürek dağlar engellilerin durumları; hep acınarak bakılır. Bir işe
yaramaz sanılır. Şimdi sizlere kendimden bahsedeceğim. Kararı siz verin, işe yarıyorlar mı,
yoksa yaramıyorlar mı? Engelli bir birey öncelikle kendiyle ve bedeniyle barışık olmalı ki;
yaşadığı zorluklara göğüs gerebilsin. Üç aylıkken geçirdiğim menenjit bir diğer adıyla havale
nedeniyle beden sağlığından yoksun biriyim. 37 yaşındayım ve kendimi bildim bileli kendi
ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum... İhtiyaçlarımı, kardeşlerim ve annem gideriyor. Babam,
akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Annem, 7 yıl önce iki beyin ameliyatı geçirdi. Yine de
biz çocukları için ayakta duruyor.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Oz Büyücüsü
Yazar: L. Frank Baum
Yayınevi : İş Bankası Kültür Yayınları
Sayfa Sayısı: 136

Yazar: Behiç Ak
Yayınevi : Günışığı Kitaplığı
Sayfa Sayısı: 160
Uluslararası üne sahip yazar, karikatürcü Behiç Ak’tan dijital bağımlılıklar
üzerine mizah dolu bir çocuk romanı!
Dijital dünyanın labirentlerinden çıkış
mümkün mü? “Gülümseten Öyküler”
ve “Tombiş Kitaplar” dizileriyle çok
sevilen mizah ustası, yazar Behiç Ak,
teknolojinin gündelik yaşamlarımıza etkisini irdelediği Yaşasın Ç Harfi
Kardeşliği! kitabının ardından, yine gülümseten bir eleştiri yapıyor.
Ânı yaşamak ve hissetmek yerine, o ânı teknolojik araçlarla kaydedip
arşivleyen Sude’nin sanal dünyaya tutkusunu anlatan roman, ilginç
karakterleriyle de dikkat çekiyor. Her yaştan okur için keyifli bir
okuma ve mizah dolu desenleriyle keşif dolu bir yolculuk.

KİTAP

Artık basmakalıp cinler, cüceler ve perilerle
birlikte, yazarların her hikâyeden birtakım
ürkütücü dersler çıkarmayı vurgulayarak,
tüyler ürpertici ve korkunç olaylar anlatmadığı, yepyeni ‘şaşırtıcı hikâyelerin’ zamanı
geldi.” Amerikalı yazar L. Frank Baum,
1900 yılının Nisan ayında, çocuk edebiyatında yeni bir çığır açacak Oz Büyücüsü adlı eserinin ön sözüne bu kelimeleri yazıyordu. Gerçekten de, Kansas’ın uçsuz bucaksız çayırlarının
ortasında yaşarken, korkunç bir hortumla Oz Diyarı’na sürüklenen ve
olağanüstü maceralar yaşayan Dorothy’nin öyküsü, çocuk edebiyatına
modern bir kimlik kazandırdı. Ülkemizde daha çok film olarak tanınan
Oz Büyücüsü’nün romanı çok daha sürükleyici, çok daha eğlenceli…

Postayla Gelen Deniz Kabuğu
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Cep telefonlarında
çift arka kamerayla
başlayan yarış,
dört ve beş
kameraya
kadar çıkmış
durumda. Çok
lensli telefonlar
kullanıcıların
fotoğrafçılık
yeteneklerinin
daha gelişmesini
sağlıyor.

Cepte kamera yarışı

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Cep telefonlarında kamera yarışı
sürüyor. Birbirinden güçlü özelliklerle piyasaya
sunulan ve son dönemde yapay zekayla adlarından söz ettiren telefonlarda en büyük yarış
ise kamera kısmında yaşanıyor. Çift arka ve
ön kamerayla başlayan rekabet üç hatta dört
kameraya kadar çıktı. Yeni telefonlar dört arka
kamerayla geliyor. Mobil fotoğrafçılık alanında
megapiksel yarışı da devam ediyor.
Çift arka kamera artık çoğu telefonda
standart haline gelmiş durumda. İlk etapta üst
segmentte yer alan bu özellik kısa sürede orta
segmente de kaydı. Samsung çift kameraya
Galaxy Note 8 ile adım attı. Daha sonra Galaxy
S9 ve Galaxy S9+’da da bu özelliği gördük.
LG, G5 ve V30’la girdi. Apple’da ise çift arka
kamerayı iPhone 7 Plus ve 8 Plus’ta gördük.
Note 9, iPhone X, LG V35’de de çift kamera
var. Huawei, P9’la ilk çift kameraya adım attı.
Casper Via F1’le çift kamerada varım dedi. Çift
kameranın en temel ve en önemli özelliklerin-
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den biri derinlik efekti. Birinci kamera nesneyi
algılar, ikinci kamera da derinlik efekti vererek
nesneyi arka planda tanımlar.

MARKALAR YARIŞTA
Apple’dan yeni modelde üç kamera
bekleniyordu ancak iki kamerada kaldı. XS
ve XS Max, 7 MP’lik ön ve çift 12 MP’lik arka
kamerayla geldi. Huawei’nin P20 Pro’su, ilk üç
arka kameralı telefon oldu. Bu yıl nisan ayında
Türkiye’de satışa sunuldu. 40, 20 ve 8 MP’lik üç
tane arka kamerası var. Ön kamerasının çözünürlüğü ise 24 MP. Samsung üç kamera yarışına
Galaxy A7’yle yanıt verdi. Casper bu yarışa
daha önce başlamıştı. 2018 yılı başında Via
F2 modelinde 20+8 çift ön kamera ve 13+5
çift arka kamera kullandı. Dört arka kameralı
modellerin tanıtımına da tanık olduk. Samsung
ve LG’nin yeni modelleri fotoğraf severleri
sevindirdi. Samsung Galaxy A9 modeli dört
kamerasıyla dikkatleri çekti. LG V40 ThinQ ise,
beş kamerayla geldi. Cepte kamera yarışının
sürmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFÇILIĞI
GELİŞTİRİYOR

Peki, çok lensli telefonlar fotoğrafçılık
açısından ne ifade ediyor. Her biri farklı bir odak
derinliği, farklı diyafram açıklığı ve farklı kompozisyon sunuyor. Çekilen fotoğraflar daha keskin
ve daha detaylı oluyor. Daha gerçekçi renklere
ve dinamik aralığa sahip oluyorlar. Düşük ışıkta
performans önemli ölçüde daha iyi oluyor. Bir cep
telefonunda birkaç kamera bir portre çekiminin
arka planını bulanık göstermekten daha fazla işlev
görüyor. Kameralar artan oranda fonksiyona sahip
olarak daha kesin 3D harita, artırılmış gerçeklik ve
yüz ve manzara tanımada da daha etkili oluyorlar.
Mobil uygumalar ve sanal gerçekliğin yardımıyla
da kameralar halihazırda yerine getirdikleri termal
fotoğraflama, seyahatte bir yabancı metni çevirme,
gökyüzünde takım yıldızlarını görme, bir basketbol
oyuncusunun sıçrayışını yakalama gibi fotoğraf
çekim tekniklerini yerine getiriyorlar.

YAPAY ZEKALI YENİ BİR TELEFON

Huawei bünyesindeki cep telefonu markası Honor,
en yeni modeli Honor 8X’i, Türkiye’de piyasaya sundu.
Akıllı telefon 6.5 inç’lik ekrana ve reflektif ayna tasarımı ile
tasarlanmış cam gövdeye sahip. Kasa ekran oranı yüzde 91. 4
GB Ram’i, 64-128 GB’lık depolama seçeneği var. 3750 mAh’lık
bataryası var. 20 MP ve 2 MP’lik arka kamerası ve 16 MP’lik ön
kamerası bulunuyor. Parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği
var. Telefonda bulunan yapay zeka yani AI sadece kamerada
kullanılmıyor. Honor 8X’te metro veya asansör gibi yerlerden
çıkışta 3 saniye içinde şebekeye bağlanma, gürültüyü engelleme
gibi özellikler yapay zeka desteği ile sunuluyor.

İNTERAKTİF
VİDEO DUVAR
İSTER MİSİNİZ?

ANILARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR
Canon, PowerShot SX70 HS ile köprü fotoğraf
kamerası ailesine bir yenisini ekledi. SX740 HS, güçlü
65x optik sabit lens zum kapasitesi sayesinde mezuniyet
hikayelerinden vahşi yaşam fotoğraflarına, spor müsabakalarından uzaktaki uçağın en ince detayına kadar her türlü
anıyı ölümsüzleştiriyor. DSLR tarzı bir görünüme ve kullanım
özelliklerine sahip yeni Canon kamerası, tek bir lens ile
tüm hikayeleri fotoğraflıyor. 7.5 değişken açılı LCD ekrana,
20.3 megapiksel sensöre ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü
video çekim gücü ile PowerShot SX70 HS, özellikle hareketli
kareleri net bir şekilde fotoğraflama fırsatı sunuyor.

AİLELER İÇİN TABLET MODELİ

TEKNO-YAŞAM

Lenovo’nun tablet modeli Tab 7 Essential,
hem aile bireyleri hem de çocuklar için uygun ve
güvenli tablet. Tab 7 Essential, ebeveynlerin kendileri ve çocukları için deneyimleri uyarlamasını
sağlayan birden çok kullanıcı hesabı sayesinde
aileler için ideal bir cihaz. Tab 7 Essential’da her
kullanıcı kişisel ayarları, duvar kağıdı ve sosyal
medya hesaplarıyla kendi hesabını oluşturabiliyor. Ayrı parolalarla açılan oturumlar, güvenli
ve kişisel bir alan sağlıyor. Model, 8.8 mm
inceliğe ve 254 gram hafifliğe sahip. Lenovo
Tab 7 Essential tableti elinizde tuttuğunuzu bile
anlamayacaksınız.

Panasonic, yüksek
görünürlük, performans ve
güvenilirliğin yanı sıra tamamen özelleştirilebilen yeni bir
Shadow Sense dokunmatik
ekranlı video duvar çözümünü piyasaya sürdü. Perakendeciler, müzeler ve üst düzey
şirketlere yönelik tamamen
özelleştirilebilen ve birden
çok dokunuşu algılayabilen
çözüm, her boyutta interaktif
bir video duvar ekranı oluşturuyor. Panasonic’in 55 inç’lik
panelleriyle oluşturuldu.
Tamamı kesintisiz çerçevelerle
tasarlanan bu paneller, video
duvarında ekranlar arasında
herhangi bir kesinti olmamasını sağlıyor.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

İKİ SEVGİLİ

KAYSERİLİ

Bitlisli iki sevgili varmış. Çok severlermiş
birbirlerini… Oğlan askere gitmiş. Gönül bu ya bazen
de daldan dala konar. O askerdeyken kız başkasına
aşık olmuş. Bunu mektupla anlatmak zorunda kalmış:Sen askerdeyken ben başkasına aşık olmuşem. Kusure
bakmiyesen. Sende olan fotureflerimi bana geri
yolluyesen.
Asker mektubu okumuş, çok bozulmuş. İntikam
alacak ya. Bölükteki askerlerde ne kadar kız fotoğrafı
varsa toplamış, zarfa koymuş ve şöyle yazmış:
-Kusure kalmiyesen. Sen hangisisen, ben
seçememişem. Özünün fotureflerini alesen ötekileri
mene geri yolluyesen…

İki tane çiftçi biri Adanalı, diğeri Kayserili. Sohbet ederken tabi haliyle zenginlikleriyle övünecekler. Adanalı başlamış: - Bizim orada sabah güneş doğmadan biniyoruz
arabaya, akşam oluyor biz hala çiftliğin öteki ucuna yetişemiyoruz. Kayserili de durur
mu: - Yav bizim de vardı öyle bir arabamız ama geçenlerde satıp yeni modelini aldık:)

MİZAH

TEMEL’İN ÖĞRETTİKLERİ
Temel oğlunun getirdiği karneye bakmış. Sol
tarafta notlar. Türkçe zayıf, matematik zayıf, vatandaşlık zayıf, fen bilgisi zayıf, müzik zayıf….
Sağ taraftaki notlar. Arkadaşlarıyla uyum pekiyi, hal ve gidişat pekiyi, temizlik pekiyi, diş koruma
pekiyi. “Uyy” demiş Temel, “Şu öğretmene bak. Benim
öğrettiklerimin hepsi pekiyi. Onun öğrettiklerinin hepsi
zayıf…”
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SARHOŞ
Adamın biri bir gün meyhaneden çıkmış tabii kafası da iyi. Bir ayağı kaldırımda
bir ayağı da yolda yürüyormuş. Adamın biri bunu görüp yanına yaklaşmış. Ve de
merakını gizleyemeden sormuş:- Ya hemşerim niye bir ayağın asfaltta, bir ayağın
kaldırımda yürüyorsun? Bir yerde yürüsene?
Adamda: - Allah razı olsun hemşerim. Ben de acaba ne zaman topal oldum diye
düşünüyordum.

AT HIRSIZI
Adamın biri at çalmış. Oğluna “Al bu atı pazara götür sat. Ben gidersem beni
tanırlar” demiş. Oğlu da pazara götürmüş. Biri gelmiş, ata bakmış: - Bunun ayağı
sakat, demiş.
Oğlan da: - Hayır sakat değil diye karşılık verince. Bir bineyim o zaman, demiş.
Ata binmiş. Gidiş o gidiş. Oğlan akşam eve gelmiş. Baba, oğlan atı sattı diye heyecanlanmış: -Kaça sattın oğlum, diye sormuş.
Oğlu da: -Vallahi baba geldiği fiyata gitti, demiş.

l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )
TEZAT ATASÖZLERİ
l Damlaya damlaya göl olur. /Taşıma suyla
değirmen dönmez.
l İyi insan lafının üstüne gelir. /İti an çomağı
hazırla…
l Fazla mal göz çıkarmaz. /Azıcık aşım

l İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. /
İki çıplak bir hamama yakışır.
l Eğri otur doğru konuş. /Doğru söyleyeni
dokuz köyden kovarlar.
l Düşenin dostu olmaz. / Dost kara günde
belli olur.
l Ava giden avlanır. /Atın ölümü arpadan
olsun.
l Erken kalkan yol alır. /Acele işe şeytan
karışır.
l Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. /Lafla
peynir gemisi yürümez.
l Gün ola harman ola. /Perşembenin gelişi
çarşambadan bellidir.
l İyilik yap denize at. /Merhametten maraz
doğar.
l Yüzü güzel olanın huyu da güzel olur. /
Yüzü güzel olanı değil, huyu güzel olanı sev.
l Akıl akıldan üstündür. /Aklın yolu birdir.
l El elden üstündür. /Alet işler el övünür.
l Zorla güzellik olmaz. /Zora dağlar dayanmaz.
l Öfke baldan tatlıdır. /Öfke ile kalkan
zararla oturur.
l Fazla mal göz çıkarmaz. /Azı karar çoğu
zarar.
l İnsanın kıymetini insan bilir. /İnsanoğlu çiğ
süt emmiş.

KUYUDAKİ AY
Günlerden bir gün, gecelerden bir gece Nasrettin
Hoca, kuyudan su çekmeye karar vermiş. Elinde
kovası, bahçedeki kuyunun başına gelmiş. Tam kovayı
sarkıtacağı sırada, kuyunun içinde Ay’ı görmüş: – Eyvah! Ay kuyuya düşmüş, diye üzülmüş. Sonra da Ay’ı
kuyudan nasıl çıkaracağını düşünmüş. Aklına kovası
gelmiş. Ay’ı kova ile çıkarmaya karar vermiş.
Kovayı, ipiyle kuyuya sarkıtmış. Kova, suya
değince de çekmeye başlamış. Su ile ağırlaşan kova
bir süre sonra kuyu duvarına takılmış. Nasrettin
Hoca, kovayı ne kadar çekmek istemişse de bir türlü
becerememiş. Kan ter içinde kalmış. Kovanın yukarı
gelmemesinin nedenini Ay’ın ağır olmasına vermiş.
Kovayı yukarı çekmeyi sürdürmüş. Fakat ipe o kadar
şiddetli asılmış ki ip kopmuş. Nasrettin Hoca da sırt
üstü yere yuvarlanmış. Nasrettin Hoca, gözünü açınca,
gökte parıldamakta olan Ay’ı görmüş: – Oh, çok
şükür! Epeyce uğraştım, epeyce yoruldum ama sonunda Ay’ı kuyudan çıkarmayı başardım. Bu iş bütün
yorgunluğuma değdi.

KARISINI SEVEN ADAM
Adam karısını o kadar çok seviyor ki her akşam
yatarken onun için dua ediyor:
- Allahım onun başı ağrımasın, benimki ağrısın.
- Onun bir yeri kırılmasın, benimki kırılsın.
- O üzülmesin ben üzüleyim. Son olarak da
şöyle diyordu: - Allahım onu dul bırakma beni bırak…

Cevaplar

l Kervan yolda düzelir. / Balık baştan kokar.

1-Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere.
2-Ağız içinde dil, arifsen bil.
3-Dağa varır seslenir, köye gelir yaslanır.
4-İncecik belli, elimin eli.
5-Yemeğin başı, hastanın aşı.
6-Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter.
7-Dal üstünde al yanaklı.
8-Arşın ayaklı burma bıyıklı.
9-Dört ayağı var yürümez.

1-Ay
2-Kaval
3-Balta
4-Çatal
5-Çorba
6-Soba
7-Elma
8-Tavşan
9-Masa

ağrısız başım.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

DEDE
Bir gün bir küçük çocuk parkta bir bankın
üzerinde oturmuş şekerlerini yiyormuş.
Yaşlıca bir adam gelerek çocuğun yanına
oturmuş ve hemen
öğüde başlamış:
-Bak evladım bu
kadar şeker yersen
bütün dişlerin dökülür.
Çocuk: - Bak amca
benim dedem 110
yaşına kadar yaşadı demiş.
-Yaa deden de mi çok şeker yiyordu?
- Hayır amca her şeye burnunu sokmuyordu.
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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. Herhangi bir organın durumunu tespit etmek için çekilen film
– Artvin’in bir ilçesi. 2. Bir şeyden dolayı – Şalgama benzeyen
bir bitki. 3. Bütün – Nane esansı. 4. Bir gezegen adı – Pasak. 5.
“... vukuundan beter” (deyim) – Sonsuzluk – Bir nota. 6. Japon
ulusal giysisi – Eski bir Türk gürşi. 7. Meclis – Bir soru sözcüğü.
8. Notada durak işareti – Sodyumun simgesi – Bir şeyin kendisi,
gerçeği. 9. Tören –Verme, ödeme. 10. Karışık renkli – Bir
bağlaç – Kabile bölümü. 11. İshal – Harman kalıntısı. 12.
Harekat merkezi – Dedektif – Bir hayvan. 13. Mitolojik bir çalgı
– Boyun eğen. 14. Suriye Lideri – Seyrek, az rastlanan şeyler,
durumlar. 15. İnleyen – Yaşar Kemal’in bir romanı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Fotoğraf düzeltme – Rastlantı olarak. 2. İshal – Düzgün ve
akıcı ifade – Şart eki. 3. Gösteri – Demiryolu – Vaziyet. 4.
Türkiye’nin plaka işareti – Örnek – Beddua – Rusça evet. 5.
Çekememe, haset – Deniz kuvvetlerinde bir rütbe. 6. Ünlü bir
dansöz – Alken. 7. Ekmek – Sümer sağlık tanrıçası – Kasık –
Gelir. 8. Kir izi – Ozbi’nin bir şarkısı – Kamer – Bir bağlaç. 9.
Kartograf – Bravo. 10. Gereğinden çok yemek yiyen – En büyük
deniz memelisi – Ödünç mal. 11. Eğik olarak kesilmiş kenar –
Tanrı’nın bir adı – Makineli tüfekli yaylım ateş etmek. 12. Bir
tatlı türü – Cihaz, aygıt – Bir cetvel türü.

Ç Ö Z Ü M

KARE BULMACA ÇÖZÜM
SOLDAN SAĞA
1. Röntgen-Hopa. 2. Ötürü-Alabaş.
3. Tüm-Naneruhu. 4. Uranüs-Kir.
5. Şüyu-Ebet-Re. 6. Kimono-Aba.
7. Şura-Acaba. 8. Es-Na-Asıl.
9. Seremoni-İta. 10. Ala-İle-Anar.
11. Diyare-Afara. 12. Üs-Hafiye-At.
13. Lir-Ram. 14. Esad-Nadirat.
15. Nalan-Teneke.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Rötuş-Tesadüfen. 2. Ötürük-Selis-Sa.
3. Nümayiş-Ray-Hal. 4. Tr-Numune-AhDa. 5. Günü-Oramiral. 6. Asena-Olefin.
7. Nan-Bo-Ane-İrat. 8. Leke-Asi-Ay-De.
9. Haritacı-Aferin. 10. Obur-Balina-Are.
11. Pah-Rab-Taramak.
12. Aşure-Aparat-Te.

K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA: 1. Röntgen-Hopa. 2. Ötürü-Alabaş. 3. Tüm-Naneruhu. 4. Uranüs-Kir. 5.
Şüyu-Ebet-Re. 6. Kimono-Aba. 7. Şura-Acaba. 8. Es-Na-Asıl. 9. Seremoni-İta. 10. Ala-İle-Anar. 11.
Diyare-Afara. 12. Üs-Hafiye-At. 13. Lir-Ram. 14. Esad-Nadirat. 15. Nalan-Teneke.
SOLDAN SAĞA: 1. Rötuş-Tesadüfen. 2. Ötürük-Selis-Sa. 3. Nümayiş-Ray-Hal. 4. Tr-NumuneAh-Da. 5. Günü-Oramiral. 6. Asena-Olefin. 7. Nan-Bo-Ane-İrat. 8. Leke-Asi-Ay-de. 9. Haritacı-Aferin. 10. Obur-Balina-Are. 11. Pah-Rab-Taramak. 12. Aşure-Aparat-Te.

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.

