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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Tatil döneminin içinde bulunuyoruz. Temmuz, ağustos ayları tatil için en güzel aylar. Kısa bir süre de olsa mesleki
kaygı ve sıkıntılardan bir nebze olsun uzak kalıyoruz. Temmuz ayının 1 ile 20’si arasında mali tatilimizi yapıyoruz. Yeni
dönem için enerji depolayarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gelecekteki mesleğin inşasında önemli rol alacak genç
arkadaşlar için hazırlıklarımız devam ediyor.
Evet, Yaşam’ın yeni sayısıyla karşınızdayız. Kapak konumuzu tam bu aylara uygun olarak tatile ayırdık. Türkiye’de çok bilinmeyen gizli tatil rotalarına mercek tuttuk. Muğla Bodrum’dan, İzmir Çeşme’den, Akdeniz ise Antalya’dan
ibaret değil. Gökova’da mavi ve yeşile, Kuyucak’ta mora, Faralya’da turkuaza, Macahel’de ise yeşilin sonsuzluğuna
uzanabilirsiniz… Kalabalıktan uzaklaşıp da yeni yerler keşfetmek isteyenler kapak yazımızı okuyabilir.
Dosya konumuzda ise uzayan insan ömrüne yer verdik. Başta Avrupa olmak üzere ülkemizde de insan ömrü uzuyor. 2030’da toplumun yaş ortalaması 80’e çıkabilir. İnsan ömrünün uzaması pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.
Nasıl sağlıklı kalabiliriz, yaşlılığımızı nerede geçirmeliyiz, yaşlılık ekonomisi gibi soruların cevaplarını araştırdık.
Zirvedekiler sayfamızın bu sayıdaki konuğu ise Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Bumin
Doğrusöz. Doğrusöz’le mesleği ve vergi hukukunu konuştuk. Teknoloji meslekleri hızla değiştiriyor. Muhasebecilik de bu
değişimden payını alıyor. Doğrusöz, 10-15 yıl içinde küçük işletmeler dışında muhasebenin kalmayacağını belirterek,
muhasebecilerin kendilerini mali müşavirliğe hazırlamaları gerektiğini söylüyor.
‘Gündemin Sesi’ sayfamızın konuğu ise Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan. Uzun yıllar sektörde pek çok
yayında pek çok kademede görev yaptı. Geçen yıl ise Posta Gazetesi’nden Cumhuriyet’e geçti. O, gazetecilik yaşamıyla
ilgili de bir kitap yazıyor. “İşsiz de olsam, beğenmediğim işi kabul etmemek gibi bir huyum vardır! Ayakkabı boyarım
yine de burnumu düşürmem” diyor.
Yaşamın Portresi’nde yönetmen, senarist, yapımcı Hüseyin Karabey’i konuk ediyoruz. Ünlü yönetmen Karabey’in
son filmi, Melih Cevdet Anday’ın İçerdekiler adlı oyununun sinemaya uyarlaması oldu. ‘İçeridekiler’ içeride ve dışarıda
olmaya, teslimiyet ve özgürlüğe kadar birçok zıt kavramı yaşayan, sorgulatan bir film…
Renkli Yaşam sayfalarımızı ise meslek mensubu Şeref Deveci süslüyor. Deveci, tam bir Türk Sanat Müziği ve klasik
müzik tutkunu. O, yıllardır ud, ney, tanbur ve rebab çalıyor. Amatör koroların çoğunda enstrümanlarıyla yer alıyor.
Yurtdışı gezi sayfalarımızda sizi Makedonya’ya götürüyoruz. İstanbul’daki durağımız ise Avcılar… Kariyer,
Eğitim, Evim, Sağlık, Lezzet, Dostlarımız, Kültür Sanat, Sinema, Kitap, Teknoloji, Mizah ve Bulmaca ise diğer sayfalarımızı
süslüyor. Keyifli okumalar dilerim.

Yücel Akdemir
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YAYINA HAZIRLAYANLAR
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Halim Bursalı

l DANIŞMA KURULU

l BASILDIĞI YER:

Yücel Akdemir, Yahya Arıkan, Ali Haydar Tunç, Erol Demirel, Gülgün Öztürk,
Halim Bursalı, Ethem Yüksel Kahveci, Hakan Ustabaş, Murat Demirtaş,
Turgay Kanarya, Yılmaz Bolgün, Fatma Ölmez, Serdar Çağlayan,
Mithat Erdoğan, Asuman Oymak Çam, Metin Gökdağ, Ayşe Betül Ayaz,
Taner Yüceur, Fatah Tapkan, Güler Güney, Yıldız İrgin, Muharrem Küçükelçi,
Nedim Boz, Engin Mutlu, Bilal Karayazı, Nilgün Saraçer, Nihat Savaş,
Çiçek Yağmur, Ali Ekber Özkan, Volkan Karakoç, Ali Çelik,
Tomris Coşgun, Ahmet Çakır, Tayyar Güler, Senem Dursun Onaran,
Gülser Ertekin, Hasgül Bal, Erdal Aydın, Filiz Bülbül, Mahmut Şahin,
İskender Demirci, Sema Eren, Mustafa İrfan Yalçın, Murat Doğan,
Cemal Karaoğlu, Özlem Gül Er, Sevda Rızvanoğlu, Özbeyi Taşkın,
Saadet Gencoğlu, Yakup Şen, Mahmut Mağat, Hüseyin Biz, Canan Şahan,
Emine Kocakerim, Serdar Murat Akın, Hayrettin Özbakır, Murat Nail Koçkar,
İsmail Öztürk, Nuh Ziyahan Başar

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

Gizli kalmış cennetler
Yaz tatili planı yapanlar genelde popüler
mekanları tercih ediyor. Ancak Muğla
Bodrum’dan, İzmir Çeşme’den, Akdeniz
ise Antalya’dan ibaret değil... Cennet
ülkemizde bugüne kadar çok fazla
dikkat çekmeyen ve az bilinen birçok
tatil yeri de var. Hepsi de keşfedilmeyi
bekliyor. Gökova, Kuyucak, Faralya,
Özdere ve daha nicesi... Gizli tatil
rotalarına göz attık.
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İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Muhasebeciler mali müşavirliğe hazırlanmalı’
Teknoloji çağı ile birlikte meslekler hızla değişim gösteriyor. Muhasebecilik de
değişimden payını alıyor. 10-15 yıl içinde küçük işletmeler dışında, muhasebenin
kalmayacağına işaret eden Dr. Ahmet Bumin Doğrusöz, muhasebecilerin kendilerini
mali müşavirliğe hazırlamaları gerektiğini vurguluyor.
10

D O S YA

Ömrün uzun olsun
Bugün hayatta olan insanların büyük bölümünün 70’li yaşlarını görmesi bekleniyor.
2030’da toplumun yaş ortalaması 80’e çıkabilir. İnsan ömrünün uzaması pek çok
soruyu da beraberinde getiriyor. İnsan ömrünün uzamasının ekonomiye katkıları,
yaşlılık ekonomisi ve bu alanda yapılması gerekenler….
24

GÜNDEMİN SESİ

‘Ayakkabı boyarım
burnumu düşürmem’
Yazgülü Aldoğan, uzun yıllar
sektörde pek çok yayında pek çok
kademede görev yaptı. Geçen yıl
Posta Gazetesi’nden Cumhuriyet’e
geçti. Aldoğan, “Ama işsiz de
olsam, beğenmediğim işi kabul
etmemek gibi bir huyum vardır!
Ayakkabı boyarım yine de burnumu düşürmem. Sekreterlik yaptım
yine de magazin
yapmadım” diyor.
20

YAŞAMIN PORTRESİ

Birçok zıt kavramı
sorgulatıyor
Ünlü yönetmen Hüseyin
Karabey’in son filmi, Melih
Cevdet Anday’ın İçerdekiler
adlı oyununun sinemaya
uyarlaması oldu. İçeride ve
dışarıda olmaya, teslimiyet
ve özgürlüğe kadar birçok zıt
kavramı yaşayan, sorgulatan
bir film… Karabey, “Sevgiyi
gerçekten hissettiğim her
durumda tekrar güçlendiğimi
ve özgürleştiğimi
30
hissettim” diyor.

KARİYER

Deniz, kum, güneş, ofis...
Tatilden sonra işe dönüş zorlu bir süreç olsa da
yönetilebilir bir durum… Pek kolay olmasa da uzmanların tatil dönüşü adaptasyon depresyonu veya
yaz depresyonu olarak tanımladığı
sıkıntılardan kurtulmak oldukça kolay...

34

R E N K L İ

Y A Ş A M

‘Her gün bir enstrüman
çalmadan uyuyamam’
Şeref Deveci, tam bir müzik tutkunu. O, yıllardır ud, ney, tanbur ve rebab çalıyor. Deveci,
“Benim Türk musikisinden başka bir
hobim, eğlencem yok. Bir enstrüman
28
çalmadan uyuyamam” diyor.

6 2 .

G Ü N

6

İSMMMO HABER

8

MODA

38

SAĞLIK

40

E Ğ İ T İ M

40

DOSTLARIMIZ

42

L E Z Z E T

44

EVİM EVİM

46

G E Z İ - D Ü N YA

48

G E Z İ - İ S TA N B U L

52

K Ü LT Ü R - S A N AT

56

SİNEMA - DVD

58

K İ TA P

60

T E K N O - YA Ş A M

62

MİZAH

64

İBB Başkanlığı
yenileme seçimlerini kazanan
Cumhuriyet Halk
Partisi ve İYİ Parti’nin ortak adayı
Ekrem İmamoğlu, 70 gün aradan sonra ikinci
kez mazbatasını
alarak İstanbul
Büyükşehir
Belediye Başkanı
oldu.

62. GÜN

İmamoğlu 70 gün sonra
yeniden İBB Başkanı
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı
Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21 oy alarak
seçimi yeniden kazandı. Kent genelinde 31 bin
186 sandıkta oyunu kullanan seçmen 21 aday
arasından tercihini yaptı. Kayıtlı 10 milyon 570
bin 222 seçmenden yüzde 84,42’si sandığa
gitti. Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu
4 milyon 741 bin 868, Cumhur İttifakı’nın
adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453
seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu’nun oy oranı
yüzde 54,21, Yıldırım’ın oy oranı yüzde 44.99
olarak kayda geçti.
İBB Başkanlığı yenileme seçimlerini kazanan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin
ortak adayı Ekrem İmamoğlu, 70 gün aradan

6 l İSMMMO YAŞAM

sonra ikinci kez mazbatasını alarak İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 23 Haziran
seçimlerinde rakibi Binali Yıldırım’la arasındaki
oy farkını 31 Mart’taki 14 bin seviyesinden
806 bine çıkartan İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu’na
giderek kurul başkanı Ziya Bülent Önder’den
mazbatasını aldı ve İstanbul’un 10. belediye
başkanı oldu.
İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak paylaştığı ilk Twitter mesajında,
“Hak yerini buldu, 16 milyon İstanbullu adına
mazbatamızı aldık” dedi.
Eşi ve oğluyla birlikte geldiği İl Seçim
Kurulu’nda kısa bir konuşma yapan İmamoğlu,
“Hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın en büyük

kenti İstanbul. Türkiye’mizin lokomotif şehri.
Seçim sürecinde görev yapan 39 ilçe seçim
kurulu heyetlerine, dünden bugüne bütün
ilçelerde görev yapan sandık kurulu üyelerine,
siyasi parti temsilcilerine, demokrasinin ana
teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi
tutanaklara dönüştürüp milletimizin iradesinin
neticeye kavuşmasında katkı sunan her demokrasi neferine teşekkür ediyorum. Bugünkü
mazbatamızı çoğunluğu kadın olan bir heyetin
imzasıyla görevimi teslim alacağım. Bu aynı
zamanda bize kamu yönetiminde cinsiyet
eşitliği adına, kadınların toplumdaki yeri adına
değerli bir mesajdır” dedi.
İmamoğlu, mazbata töreninin ardından görevi devralmak üzere Şaraçhane’deki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gitti.
Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
görevini vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya’dan görevi devraldı.
İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin mührünü devraldım. Biraz önce
de mazbatayı devraldım. Allah mahcup etmesin.
Böyle kadim bir kente belediye başkanlığı
yapmanın kutsallığını herkes biliyor ve hissediyor. Şu anda en fazla hisseden benim diye
düşünüyorum. Bu şehrin tarihine, maneviyatına,
geçmişten bugüne her şeyine sahip çıkacak,
doğrular yapmaya çalışacak yanlışlar yapmaktan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya
koymayı istiyorum. Türkiye’nin ve Avrupa’nın
en büyük kentine hizmet etmek için hareket
edeceğime söz veriyorum. Ülkenin her kademesiyle uyumlu çalışma şiarı edineceğim” dedi.

İSTANBULLUYA HİTAP ETTİ

EŞİT VE ADİL YAKLAŞIM
İstanbul’u eşit ve adaletli bir şekilde
yönetmeyi taahhüt eden İBB başkanı, iş insanlarından başta kreşler olmak üzere sosyal içerikli
projelere destek vermelerini istedi.
İmamoğlu: “İstanbul’un nimetlerini 16
milyona eşit ve adil şekilde paylaştıracağım. Be-

nim sefer görev emrim çıktı. Kendimi bu şehrin
çocuklarına, gençlerine adayacağım. Sizler için
gece gündüz çalışmaya söz veriyorum. Artık
zaman kaybetme lüksümüz yok. Seçim bitti. Bu
yaptığımız İstanbul Buluşması ile hepinizin bana
yardımcı olmasını istiyorum. Hep birlikte çözüm
üreteceğiz. İstanbul’a herkesin gönül vermesini
istiyorum. Her yere göz kulak olmanızı istiyorum. Benimle birlikte çalışmaya hazır mısınız?
Birlikte İstanbul’u ayağa kaldıracağız. Mali
olarak hazır olan iş insanlarına sesleniyorum.
Başta kreş kampanyamız olmak üzere sosyal
anlamdaki birçok projemize eşlik etmelerini
bekliyorum. İstanbul’un her kesimini seferberliğe davet ediyorum.”
Partizanlık yapmayan belediye çalışanlarının görevlerine devam edeceğinin güvencesini
veren İmamoğlu, yeni dönemde liyakata önem
vereceklerini de vurguladı.
İmamoğlu, konuşmasını tamamladıktan sonra tıpkı 6 Mayıs’ta mazbatası alındıktan
sonra yaptığı gibi önce ceketini, sonra kravatını
çıkardı gömleğinin kollarını sıvayarak İstanbullulara ‘artık işe koyulma zamanı’ mesajını
verdi. İmamoğlu, 17 Nisan’daki devir teslimden
sonra Beyliküdüzü’ndeki makam odasından
getirdiği ancak 6 Mayıs’ta mazbatası alındıktan
sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden çıkarılan Atatürk tablosunu yeniden makam odasına
astı. İmamoğlu’na tabloyu asarken yardım
eden İzmir’in Çiğli ilçesinin belediye başkanı
Utku Gümrükçüoğlu o anı Twitter hesabından
paylaştı.
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Devir teslim töreninden yarım saat
sonra, kendisine bekleyen binlerce İstanbulluya
seslenmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden çıktı. İmamoğlu, Nazan Öncel’in
“Kimler Gelmiş” şarkısı eşliğinde otobüse çıktı.
İstanbul’un yeni başkanı eşi Dilek İmamoğlu’yla
birlikte İstanbulluları selamladı. İmamoğlu
konuşmasında şu mesajları verdi:
“Bugün İstanbul’un bayramı. Hep birlikte
çok güzel işler başaracağımızın müjdecisi bugün.
İstanbul’a hayırlı olsun. 31 Mart gecesi birileri
saati durdurmak istedi. Ama 31 Mart gecesi
durdurmak istedikleri saati 23 Haziran’da millet
çalıştırdı millet. Saati durdurarak zamanın
akışını önleyemezsiniz. Milletin iradesini hiçbir
güç geri çeviremez. Milletin iradesini hiç kimse
yok sayamaz. Milletin iradesine ve milletin emanetini iade etmeye çalışırsanız millet de öyle bir
karar alır ki bunun önünde hiç kimse duramaz.
İstanbul bunu ispat etti.”
İBB Başkanı, “İstanbullu bir avuç insana
öyle bir ders verdi ki ‘yaşasın Cumhuriyet
yaşasın demokrasi’ dedi. İstanbul bu millete
büyük bir özgüven kazandırdı. İstanbullu dedi

ki ‘benim adalet duygularımla oynayamazsınız.
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ dedi. İstanbullu 23 Haziran’da Cumhuriyet’e ve demokrasiye bağlılığını tescilledi. Dünyaya da şunu
gösterdi: Türkiye herhangi bir Ortadoğu ülkesi
değil, Türkiye damarlarına kadar demokrasiye
inanmıştır. İstanbullu oy veren vermeyen herkesin en barışçıl duygularıyla sandığa gitmesi çok
değerli” diye konuştu. İmamoğlu, 17 Nisan’da
yine aynı alanda yaptığı konuşmada olduğu
gibi tüm kesimlerin eşitliğine vurgu yaparken
31 Mart Seçimi’ni iptal ettirenlerin ‘demokrasiyi
hiçe sayanlar’ olarak niteledi.
“Ben bu şehrin 16 milyon insanına hiç
ayrım yapmaksızın teşekkür ediyorum. Biz hep
beraber demokrasiyi hiçe sayanları milletçe yok
saydık. Yok, hükmündedir onlar. Bu şehirde 16
milyon insanımıza eşit olduğumuzu gösterdik.
Zengini fakiri eşitiz. Ayrımcılık yok. Kürt eşit,
Arap’ı, Arnavut’u, Hristiyanı, Süryanisi, Yahudisi
herkes eşit. Milletçe biriz biz. Sünnisi Alevisi
hep bir aradayız. 16 milyon bütün vatansever
olarak bu millet için bu devlet için hizmeti en
önemli karakter biliriz. 23 Haziran bir kez daha
bu mesajı vermiştir.”

İSMMMO YAŞAM l 7

Bilirkişilik eğitim
sertifikaları verildi

İSMMMO HABER

Odamızın düzenlediği Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifika programını
başarıyla tamamlayanlara katılım belgeleri İSMMMO Akademi’de ve Kadıköy
Eğitim Birimimizde verildi. Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak yetki alan
Odamız ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ programı ile ilgili eğitimlerine devam ediyor. 18
saati teori ve 6 saati de uygulama eğitimleri alan meslektaşlarımıza düzenlenen
törenlerle Oda Başkan Yardımcımız Ali Haydar Tunç tarafından sertifikaları verildi.
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Yeterlilik sınavı
öncesi toplantı
Yeterlilik sınavı öncesi toplantı
odamız, meslek mensubu adaylarına SMMM
Yeterlilik Sınavı öncesi ücretsiz bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirdi. Yeterlilik sınavı
öncesi İSMMMO Hizmet ve Kültür binasında 28-29-30 Haziran 2019 tarihlerinde
düzenlenen bilgilendirme toplantılarında,
Oda Başkan Yardımcımız Ali Haydar Tunç
açış konuşmalarını gerçekleştirdi. Toplantılar
boyunca maliyet, finansal muhasebesi,
muhasebe denetimi, vergi hukuku, finansal
tablolar analizi konularında alanında uzman
akademisyenler bilgi aktardı.

İndirimler Oda’nızdan

İSMMMO üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam
ediyor. Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla hizmet sunan İSMMMO, konaklama ve restoran kuruluşlarıyla yaptığı protokoller sayesinde kaliteli ve güvenli hizmet
alınmasına destek veriyor. İSMMMO web sitesi üzerinden de ulaşabileceğiniz anlaşmalı
liste şu şekilde: Şafak Apart Hotel, Marmara Lokal, Karaköyüm Restaurant, Baro Bahçe,
Qahwah Cafe, Çesta Mantı.
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‘Muhasebeciler mali
müşavirliğe hazırlanmalı’
ELA DAMLA GÖKMEN
Teknoloji çağı ile birlikte
meslekler hızla değişim
Vergi hukuku tüm dünyada olduğu gibi
gösteriyor. Muhasebecilik
ülkemizde de önemli bir alan. Hemen herkesin
de değişimden payını alıyor.
kıyısından veya köşesinden bulaştığı vergi
yükümlülükleri ve karşılaşılan vergi yükü, her
10-15 yıl içinde küçük
işletmeler dışında, muhasebenin zaman güncelliğini koruyan bir konu. Bu alanda
ülkemizin uzman isimlerinden biri olan hem
kalmayacağına işaret eden
akademik yaşamın hem de uygulamanın içinde
bulunan Marmara Üniversitesi Mali Hukuk ÖğreDr. Ahmet Bumin Doğrusöz,
tim Üyesi Dr. Ahmet Bumin Doğrusöz ile mesleği
muhasebecilerin kendilerini
ve Vergi Hukuku konularını konuştuk.
mali müşavirliğe hazırlamaları
Vergi hukuku ve mali müşavirlik
gerektiğini vurguluyor.
meslekleri gelecekte nereye doğru gidecek?
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Eskiden muhasebecilik, mali müşavirlik
ve hukukçuluğun temel araçları, kalem, defter
ve kitaplar ile bunların oluşturduğu arşivdi.
Günümüzde bunlara önce bilgisayar ile donanım ve yazılımlar eklendi. Şimdilerde ise kısaca
elektronik araçlar, programlar, ağlar, bulutlar,
entegrasyonlar, internete dayalı modellemeler
gibi pek çok şey eklendi.  Günümüzde gelişmiş
toplumların 4. Sanayi Devrimi içerisinde olduğu
kabul ediliyor. Nesnelerin internetinden,
entegre programlardan söz ediliyor. Biz daha
3. Sanayi Devrimi’nin henüz başlarındayız.
Onun için bizi şu anda çok etkilemiyor. Ancak
buluşlardaki hızı düşünürseniz bizim de 4. Sa-

Ne gibi değişimler bekliyorsunuz?
İleride hesapların ve ürünlerin
kodlamasına geçilmekle birlikte faturalar bunlara göre oluşacak. Elektronik
ortamda karşı tarafın müşterinin
elektronik adresine gönderildiğinde,  
müşterinin bilgisayarı bu faturayı
kendiliğinden defterlere işleyecek, muhasebe kayıtlarını yapacak. Sistem bir
örneğini denetim şirketine gönderecek
ve otomatik olarak denetim raporunda
bir yansıması olacak.
Çok değil 10-15 yıl sonra belki
küçük işletmeler dışında muhasebe olayı kalmayacak. Buna karşılık gelişecek
olan bilgisayarların üreteceği mali tabloların yorumlanması, işletmenin buna
göre yönlendirilmesi, rasyoların anlamlandırılması, etkin kaynak kullanımı ve
vergi planlamasına yönelik olarak mali
müşavirlik ve denetim mesleğidir. Bu
nedenle muhasebecilerin şu anda mali
müşavirliğe yönelik olarak kendilerini
hazırlamaları gerekmektedir. Gelecekte
iyi bir mali müşavir, vergi ve ilgili
hukuk mevzuatları kadar, teknolojiye,
yazılım konusuna ve yabancı dile de
vakıf olması gerekiyor.

HUKUKU DİKKATE ALAN
ELEKTRONİKLEŞME
Bu kadar elektronikleşme
iyi değil mi?
Tabii ki iyi ancak hukuku
dikkate alan bir elektronikleşme
olmalı. Bugünkü sistemi hukuka uygun
kullanıyor muyuz acaba sorusunu da
sormamız gerekiyor. Örneğin, idare
bugün binlerce beyanname alıyor
ama hala bu beyannameler elektronik imzayı içermiyor. Elektronik
tebligat sistemini kurduk ama hiçbir
yerinde hukuk yok. Doğru olan Adalet

DR. A. BUMİN
DOĞRUSÖZ KİMDİR?
İstanbul’da doğan Dr. Ahmet Bumin Doğrusöz, Etiler
Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
bitirdi.1980 yılında stajını tamamlayarak İstanbul Barosu’na
kaydoldu. Aynı yıl İstanbul İ.T.İ.A. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
Mali Hukuk asistanı olarak girdi. İstanbul Üniversitesi’nde
‘Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme (Stopaj)’  adlı tezi
ile Mali Hukuk Doktoru unvanını aldı. 1990 yılında Marmara
Üniversitesi İ.İ.B.Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana
Bilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandı.
3568 sayılı Kanun’un yayımını müteakip İstanbul
Mali Müşavirler odasına kaydolarak Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir unvanını, Ekim 2015 tarihinde ise Bağımsız Denetçi
unvanını aldı. Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları
Birliği nezdinde kurulan Vergi, Özelleştirme, Sosyal Güvenlik,
Mahalli İdareler, Bankacılık ve Sigortacılık konularındaki Özel
İhtisas Komisyonları’nda görev aldı.
Devlet Planlama Teşkilatı’nda VII. Beş Yıllık Kalkınma
Planı ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve IX. Yedi Yıllık Kalkınma Planı Vergi İhtisas Komisyonları ile Kalkınma Bakanlığı
X. 5 Yıllık Kalkınma Planı Vergi Komisyonu’nda görev yaptı.
Ayrıca 17 yıl Dünya Gazetesi’nde mali hukuk konularında
köşe yazarlığından sonra 3 yıl Referans Gazetesi’nde köşe
yazarlığı yaptı. Daha sonra tekrar Dünya Gazetesi’nde
köşe yazarlığına devam etti. ‘Türk Vergi Sisteminde Stopaj’,
‘Anonim Şirketler’, ‘Temel Vergi Kanunları’ ve ‘Vergi Reformu
(4369 sayılı Kanun açıklaması)’, ‘5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu Şerhi’, ‘Gerekçeli ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu’ adlı kitapları, çeşitli mevzuat derlemeleri ve gazete köşe
yazıları dışında yüzün üzerinde mesleki makalesi vardır.
Halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Mali
Hukuk öğretim üyeliğinin yanı sıra Dünya Gazetesi köşe yazarlığını sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın danışma
organı olan Vergi Konseyi’nin ve TOBB Vergi Danışma Kurulu’nun üyesi olan Doğrusöz, ayrıca Vergi Hukuku Platformu
(VEHUP) Dönem Başkanı’dır.

ZİRVEDEKİLER

nayi Devrimi’ne geçmemize çok yıllar
olduğu düşünülmemelidir. İnsanlığın
telefona kavuşmasını milat olarak
alırsanız ilk telefona kavuşmaları yüz
yılları almıştır. Ancak ilk telefondan
cep telefonuna geçiş yüz yılı almamıştır. İlk cep telefonundan görüntülü
cep telefonuna geçiş süresi ise yirmi
yılı bulmamıştır. Görüldüğü gibi her
buluş bir sonraki buluşun ortaya
çıkmasını hızlandırmakta ve buluşlar
artık geometrik dizilerden bile hızla
gerçekleşmektedir.
Eskiden bir basın mensubu bir
toplantıya giderken yanına fotoğraf
makinesini veya kamerasını, teybini,
kağıdını kalemini alır giderdi. Şimdi
sadece cep telefonu ile gidiyor. Bütün
bu teknolojik gelişmelerin muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğini
etkilemeyeceği düşünülemez. En
somut örnek olarak şunu söyleyeyim. Ben mesleğe başladığımda
-ki o yıllarda şirketlerin pek çok
işlemi mahkeme tasdikine ve bilirkişi
incelemesine tâbi idi- muhasebeciler
bilirkişi incelemesine defterlerini
getirirlerdi ve görürdük. Her defter bir
sanat eseri gibi mürekkepli kalemle
yazılmış, ana hesap adları yeşil,
hesap ayırımları ve tarihler kırmızı ile
konulmuş, hesaplar mavi, açıklamaları ise siyah dolmakalemle yazılmış
defterler vardı. Şimdi bunlar hiçbir
estetiği olmayan bilgisayar çıktılarına
dönüşmüş vaziyette. Birçok defter,
işletmenin tasarruf alanında bile değil
ya bulutta ya entegratör firmanın ya
da yazılımcı şirketinin uhdesinde ya
da Maliye Bakanlığı’nın sunucusunda.
Günümüzde birçok çok uluslu şirketin
defterleri maliyet sorunu dolayısıyla
Hindistan’da tutuluyor. Her şey değişti.
Giderek de değişecek.
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Bakanlığı’nın tebligat sistemi. Bugün
elektronik tebligat dolayısıyla hak kaybına uğrayan pek çok insan var. Yargı
kararları bunu söylüyor. Defter-beyan
sistemini kurduk, kanuna göre değil
özelgelere göre çalışıyor. Bu konular
tartışılmıyor bile.
Vergiler konusunda dünyadaki gelişmeler neler? Devletler
bu konuda neler yaşıyor?
Vergi konusu çok karmaşık.
Malûm vergi konusu bireysel, kurumsal
veya çok uluslu mükellefler ile devletler arasındaki menfaat çatışmasının
yaşandığı bir alan. Devletler tabii ki
artan kamusal görev ve yükümlülüklerini finanse etmeye çalışırken adeta
açgözlülükle daha çok vergi istiyor. Tabi
ki ödeyecek kesim de vergi planlamasından, merkezlerini vergisiz alanlara
taşımaya kadar pek çok yöntemle
direniyor. Bu gün devletlerin önünde de
temel sorunlar var. Bunlardan ilk akla
gelenler, ticaretin elektronikleşmesi,
sanal tacirlerin veya işyerlerinin ortaya çıkması,
finans mühendislerinin her gün vergiden
kaçınmaya elverişli yeni bir finansal enstrüman
keşfetmeleri, sermayenin giderek kayganlaşması. Vergi hukuklarının bunları izlemesi,
genel kabul gören çözümler oluşturması ve
mevzuatına aktarması maalesef bu gelişmelerden çok daha yavaş oluyor. Bu da tabii ki
mükelleflerin lehine bir durum oluşturuyor. Öte
yandan devletler arası vergi rekabeti ortamı ve
vergi alanında devletlerarası işbirliğinin kolay
olmaması, idareler arası işbirliği yapılırken
dahi devletlerin kendi mükelleflerini kollaması
veya vergilemeyi olabildiğince kendi ülkesinde
yapacak şekilde bilgi değişimi yapılması gibi
sorunlar da devletlerin elini bağlıyor. Devletler
şu anda bir noktada vergi gelirlerini artırmaya
çalışırken bir yanda düşük vergileme ile yatırımcı çekme açmazı içerisinde boğuşuyor. Tabi
yatırımcıyı çekme sadece vergiye bağlı değil.
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Yabancı yatırımcı gelirken pek çok şeye bakıyor.
Bunların başında hukuk güvenliği, hızlı ve etkin
çalışan adil yargı sistemi, alabileceği teşvikler,
boğuşacağı bürokratik sistem geliyor.
Bu tablo içinde Türkiye olarak bu
gelişmeleri sistemimize hızla uyarlayabiliyor muyuz? Vergi sistemimiz gerek
yerli girişimciyi, gerekse yabancı yatırımcıyı tatmin ediyor mu?
Üzülerek baştan söyleyeyim başarılı
bir vergi sistemimiz yok. Adeta vergi hukukunun vergisi var, hukuku yok. Bunun başlıca
sebepleri mevzuatın artık eskimiş olması, yama
niteliğindeki değişikliklerle ilkelerinin kaybolmuş ve kopmuş olması, boşlukların el yordamı
ile doldurulmaya çalışılması ve artık kemikleşmiş sorunların hala görmezden gelinmesi. Torba
Kanun sisteminin yarattığı karmaşa, sistemin
özelgelerin üzerine bina edilmesi, içtihatlardaki
istikrarsızlık ve hazineci anlayışın giderek yaygınlaşması, hukuki istikrar ve güvenliği ortadan

kaldırmış durumdadır. Bu
şekildeki bir hukuk sistemi
ile yatırımcıyı çekmek
zordur.
Hukuki istikrar ve
hukuki güvenlik ilkeleri
üzerinde duruyorsunuz,
biraz açar mısını?
Bu ilkeler, hukuk
devletinin ön koşulu olup
kısaca kişilerin hukuki
ilişkilerini kurmaya karar
verdiklerinde ve ekonomik
ilişkileri içerisinde tabi
olacağı kuralları önceden
bilmesi ve bu kurallara
göre yola çıktığında en
azından sürpriz karar veya
mevzuat değişiklikleri ile
karşılaşmayacağının güvencesinde olmasını ifade eder.
Bu da mevzuatın açık, net,
basit ve güvenilir olmasını
ifade eder. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarında bunlar
hep vurgulanıyor. Ancak kararlarda kalıyor.
Vergi yargısı da içtihat istikrarsızlıkları ile güven vermiyor. Bu gün vergi alanında
bildiğim kadarı ile 51 adet istinaf mahkemesi
var. Bunların üzerinde Danıştay var. Ancak bu
mahkemelerin kararları yayınlanmıyor. Oysa
adil yargılanma ilkesinin içerisinde içtihatlara
erişme hakkı da vardır. Şu anda yapılan yargılamalarda taraflar bu olanaktan yoksun. Öte
yandan yargılama süreleri de tatmin edici değil.
Bu gün bir vergi davası 6 ilâ 8 yıl içerisinde ancak sonuçlanıyor. Böyle bir ortamda mükellefler
nezdinde vergi sistem ve uygulamalarının adil
olduğu duygusunu yaratmak çok güç.
Vergi sistem ve uygulamalarının, hele
vergi yükünün adil olmadığı inancının hâkim
olmasının üzerine bir de sadece hazineye gelir
sağlama düşüncesini taşıyan vergi afları eklendiğinde, sonuç kayıt dışı ekonominin büyümesi

olarak karşımıza çıkıyor.
Nasıl olsa matrah artırımı çıkar, kasa
affı çıkar, cari hesap affı çıkar diye düşünen
mükellef, vergi hukukunun kurallarını
rahatlıkla görmezden gelebiliyor. Mükelleflerin artık affı hak olarak görmeye
başladıkları anda zaten sisteminiz çökmüş
demektir. Zaten sistemin aksayan yönlerini
düzeltmeden çıkartılan her mali af kanunu,
bir sonraki mali affın gerekçelerini zaten
hazırlamaktadır.

YAMALARLA DÜZELTİLMEMELİ

İSMMMO EĞİTİMLERİ
ÇOK ŞEY KATIYOR
Bugünkü yapısı ile İSMMMO’yu ve
yayınlarını nasıl görüyorsunuz?
İSMMMO’nun kuruluşundan bu yana
yönetimine hep yakın oldum. Pek çok faaliyet ve
eğitiminde görev aldım. Kuruluşundan bu yana TÜRMOB nezdinde delegesiyim. Bu nedenle İSMMMO’yu
yakından tanıdığımı söyleyebilirim. İSMMMO bu
mesleği kurumsal anlamda kuran ve geliştiren,
mesleğe saygınlık kazandıran, mesleği daha ileri
götürme arayışını hep sürdüren bir kurumdur ve bu
anlamda bence markalaşmıştır. İSMMMO’nun gelişim
politikası, eğitim ve yayın politikası olmasaydı,
bugün meslek çok gerilerde olurdu. Türkiye’deki
bütün odalar içerisinde bu derece mesleki eğitime, iç
eğitime ve sürekli eğitime eğilen bir oda yok. Bunlar
büyük maliyetler. Odanın kaynaklarını eğitim ve
yayına büyük ölçüde özgülemesi, dışsallık açısından
bakarsanız ülkeye de çok şey katmıştır. Nitekim
iyi yetişmiş ve donanımlı bir muhasebeci veya mali
müşaviri katkısı sadece odaya değil ülke ekonomisinedir. Odanın düzenlediği eğitim seminerleri, aynı
zamanda üniversitelerin uygulamacı yetiştirme konusundaki eksiklik veya yetersizliklerini de kapatma
işlevi görmektedir.
İSMMMO eğitimleri hakkındaki düşünceleriniz neler?
Bugün pek çok üniversitenin eğitim programını incelerseniz güncel olmadığını görürsünüz.
Buradaki açığın İSMMMO eğitimleri ile kapatıldığını gözlemlerime dayalı olarak söyleyebilirim.
Bu konuda aslında çalışmaları, raporları, ortaya
koyacağı önerileri ve yayınları ile TÜRMOB’un
önder olması gerektiği inancındayım. Ancak şahsi
kanaatim TÜRMOB bu gün bu alanda İSMMMO’nun
gerisindedir. Benim bu noktada İSMMMO’ya bir
öneride bulunmama gerek yok. Çünkü zaten oda
her gün, neyi nasıl daha iyi yapabiliriz veya yeni
ne yapabiliriz araştırmasında olan ve bu konuda
dünyayı izleyen bir kurum.

ZİRVEDEKİLER

Bu noktada hiç mi bir şey
yapılamaz?
Bence bu noktada vergi kanunlarını
yamalarla düzeltmeye çalışmayı bırakmalıyız. Bu sistem bir yere gitmez. Bir
vergi dairesi düşünün tahakkuk servisinin,
takip servisinin ve ihtilaflı işler servisinin
birbirinden haberi yok. İdari işlem aleyhine
açılmış davayı kazanıyorsunuz, bundan
haberi olmayan takip servisi yeniden
ödeme emri gönderiyor. Bu yapı ile bir yere
ulaşılamaz. Sistemi, idaresi ve mevzuatı ile
birlikte yeniden kurmalıyız. Üç veya dört
yıl sadece bu konuda çalışacak özel ihtisas
komisyonu çalışması ve komisyonda tabii
ki idare ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının uzmanlarına, meslek odalarına,
akademisyenlere yer vererek, ortak aklı ve
toplumsal mutabakatı yakalayarak sistemi
yeniden kurmamız gerekiyor. Bunlar kısa
değil, orta vadeli çalışmalar olmak durumundadır. Aynı Türk Ticaret Kanunu’nun
veya Borçlar Kanunu’nun yahut Ceza
Kanunu’nun hazırlanmasında olduğu gibi,
özel komisyonlar olmalı. Hukuku esas alan,
mükellef haklarına saygılı, ihtilaf değil,
çözüm odaklı, Anayasal vergileme ilkelerini
yaşama geçiren, mali güç ilkesi içerisinde
vergiyi tabana yayan adil bir sistemi
kurmak zorundayız.
Bugünkü sistem içerisinde 3568

sayılı kanuna göre yetki alarak faaliyette bulunan meslek mensuplarının
yeri nedir, sorunları nelerdir.
Bu gün vergi toplanabiliyorsa, bu
YMM’ler ile SMMM’ler sayesindedir. Ancak
biz bu meslek mensuplarını zaten idarenin
elinde bilgileri tekrar tekrar isteyen formlarla boğuşturuyoruz, basitçe alınabilecek
beyannameleri karmaşıklaştırarak hayatlarından bezdiriyoruz. Üstelik hiçbir serbest
meslek erbabında görülmeyen müteselsil
sorumluluk altında çalıştırıyoruz. Sadece
kamu alacağını düşünüp, onları kefil olarak
görüyoruz. Kusuru var mı, yok mu diye bile
bakmıyoruz. Kusuruna göre ceza verelim,
demiyoruz. Mükellefin ödeyemediği vergiyi
ödesin, yeter diyoruz. Böyle bir sistem
olmaz. Kusur sorumluluğunun getirilmesi
gerekir. Yıllardır söylüyoruz, duyan yok.
Bütün odalar, muhasebeci veya mali
müşavirin ölümü veya ağır hastalığı mücbir
sebep sayılmalı diyor. Duyan yok. Meslek
mensubu almadığı ücretin KDV’sini ödüyor.
Duyan yok. Kira gelirlerinde götürü gider
oranını yüzde 25’den yüzde 15’e indirince
bütün sorunlar hallolacak sanıyoruz. Ama
öyle değil işte.
Bu arada sektörlere yönelik
vergi indirimleri sık sık gündeme
geliyor. Çeşitli sektörlerin de hep bu
yönde talepleri karşımıza çıkıyor.
Bunları sistem açısından nasıl değerlendirmeliyiz?
Bu indirimler o sektörde o andaki
krizi aşmaya yöneliktir. Belki çözümdür.
Talebi artırır ama gelecekteki talebi de öne
çeker. Dolayısıyla süre sonunda talep sorunu daha büyümüş olarak karşınıza çıkar.
Bunlar geçici ve sistemde kalıcılığı olmayan,
vergi adaletini zedeleyen çözümlerdir. Ekonomik yapıda ve hukuk sisteminde gerekli
reformlar yapılmadıkça bu indirimler günü
kurtarmaktan öte bence bir anlam ifade
etmiyor.
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Gizli kalmış cennetler

Yaz tatili planı yapanlar
genelde popüler mekanları
tercih ediyor. Ancak Muğla
Bodrum’dan, İzmir Çeşme’den,
Akdeniz ise Antalya’dan ibaret
değil... Cennet ülkemizde
bugüne kadar çok fazla dikkat
çekmeyen ve az bilinen birçok
tatil yeri de var. Hepsi de
keşfedilmeyi bekliyor. Gökova,
Kuyucak, Faralya, Özdere
ve daha nicesi... Gizli tatil
rotalarına göz attık.
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UMUT EFE
Kışın tüm zorluğunu, baharın da
yorgunluğunu geride bıraktıktan sonra tatil
zamanı geldi çattı. Tüm yıl hayalini kurduğunuz yumuşak, ince kumlu plajlar, ipeksi
pürüzsüzlükte sakin denizler, yeşilin her tonu
ile bezenmiş doğa ve sımsıcak bir güneşle
kavuşma zamanı… Ama özlemle beklediğiniz
tatilinizi kalabalıklar içinde heba etmeyi hiç
istemiyorsunuz.
Tüm yılın enerjisini toplamak için gittiğiniz tatil yöresinden yorularak dönmek istemiyorsanız  gözlerinizi kapatın ve kendinize bir
renk seçin…  Her yıl binlerce kişinin ziyaret
ettiği kalabalık ve hareketli tatil beldelerinin
dışında daha sakin, huzurlu ve rahat bir tatil

şehri bulmanız mümkün. Türkiye rengarenk saklı cennetleri ile sonsuz seçeneklere
sahip… Muğla Bodrum’dan, İzmir Çeşme’den,
Akdeniz ise Antalya’dan ibaret değil aslında…
Gökova’da masmavi ve yemyeşile, Kuyucak’ta
mora, Faralya’da turkuaza, Macahel’de ise
yeşilin sonsuzluğuna uzanabilirsiniz…
Kalabalıktan uzaklaşıp da yeni yerler
keşfetmek isteyenler için, aslında gözde tatil
destinasyonlarının yanı başında henüz istilaya
uğramamış, az bilinen ya da hiç keşfedilmemiş
onlarca kumsalı, tarihi bölgesi ya da dünya
ile yarışacak coğrafi güzellikler saklanmış…
Farklı ve unutulmaz bir tatil rotası izlemek
isteyenler ve denize alternatif arayanlar için,
Türkiye’nin dört bir yanında keşfedilmeyi
bekleyen cennet içinde cennet rotalar var…

SAKİN ŞEHİR,
HUZURLU TATİL
Sığacık
Büyülü sahilleri, eşsiz doğası ve her köşeden çıkan tarihi
unsurları ile Ege’nin tüm nimetlerini bünyesinde bulunduran
Sığacık’ı kaçış rotalarınızın başına yazın… İzmir Seferihisar’ın
deniz kokan mahallesi Sığacık, tarihi kalesi, el emeği ürünlerin
satıldığı yerel üretici pazarı, kale içindeki şirin ev pansiyonları, leziz
deniz ürünlerinin servis edildiği restoranları, masmavi denizi ve plajları
ile büyük vaatlere sahip küçük bir yer… Türkiye‘de Sakin Şehir Ağı’nın
(Citta Slow) ilk üyesi olan Seferihisar‘ın en çok ziyaret edilen bölgesi
olan Sığacık, uzun yıllar kendi halinde bir balıkçı köyüydü. Citta Slow hareketinin belirlediği kriterlerin yerine getirildiği sistemin Türkiye’deki ilk
temsilcisi olan Seferihisar’ın ‘yavaş’ felsefesini benimsemesiyle birlikte
ev pansiyonculuğu, yerli tohumlar, yerel sebze ve meyveler, geleneksel
yeme-içme ürünlerinin üretimi, sokakların sağlıklı hale getirilmesi gibi
projelerin etkisiyle Sığacık büyük bir dönüşüme imza attı. Organik
tarımın, yerli tohumun desteklendiği Sığacık’ta en güzel Ege lezzetlerini tadabilirsiniz. Sığacık Kalesi’nde yer alan pansiyonlarda ve butik
otellerde konaklayarak, restore edilen cumbalı ve ahşap detaylı evlerin,
renk renk kapı ve pencerelerin süslediği Arnavut kaldırımlı sokaklarda
bozulmamış mimari eşliğinde gezebilirsiniz. Pazar günleri kurulan
organik pazarda yerel halkın hazırladığı Ege’nin vazgeçilmez tatlarını
deneyimleyebilir, yakın koylarda deniz ve kumun tadını çıkarabilirsiniz.
Sığacık’ta konaklama için her türlü bütçeye uygun alternatif bulunuyor.
Kalenin herhangi bir tarafından ya da surların çevresinden Kaleiçi
sokaklarına adım atıp daracık sokaklara kendinizi bırakın. Bu sokaklar
onlarca ev pansiyonunun sıralandığı, yaşamın aktif olarak devam ettiği
rengarenk görünümde… Tarih isteyenler içinse  Seferihisar ve çevresine

hayat veren, bölgede zamanda yolculuk yapmak için en önemli durak
olan Teos Antik Kenti, Sığacık’a 3 km uzaklıkta. Tarihi M.Ö. iki binli
yıllara uzanan antik kent, 12 İyon kentinden biri. Döneminin en büyük
liman kenti özelliğini taşıyan Teos aynı zamanda sanatçılar şehri olarak
da biliniyor. Tarihte ilk aktörler birliğinin M.Ö. 3. yüzyılda Teos’ta kurulmuş olması bu kentin sanat alanındaki yerini güçlendiriyor...

SONSUZ KOYLAR, DENİZE
AÇILAN AZMAKLAR
Gökova

KAPAK

Yolculuğunuza masmavi bir başlangıç yapmak, ancak aralara
yeşilin muhteşem doğasını serpiştirip, tek bir otel ve koyda da kalmak
istemiyorsanız, Gökova Körfezi çoktan seçmeli, muhteşem bir tatil imkanı sunuyor… Gökova Körfezi Bördübed Limanı’nın içinde bir S çizen
Küçük ve Büyük Çatı koyları ile muhteşem birer doğal liman. Bu koylara
karadan ulaşılamaması, koyların doğal şekli ile korunmasını da sağlıyor.
Koylar aynı anda sadece 1-2 tekne alabiliyor. Koyların çevresinde ise
çam ve günlük ağaçlarıyla kaplı muhteşem yürüyüş alanları var… Ve
bu körfezin en güzel duraklarından biri,  antik çağlardan beri üzerinde
yerleşim olduğuna inanılan Akyaka… Muğla’nın
Ula ilçesine bağlı saklı ve tenhaca bir cennet
parçası... Denizi, güneşi, tarihi, doğası, insanıyla
büyükşehirlerin keşmekeşinden kaçma hissi
uyandırıyor insanda… Türkiye’nin en Güney
Batı ucundaki Muğla ilinin sınırları içinde yer
alan Akyaka, Gökova Körfezi’nin doğu ucunda.
Gökova Körfezi’nin bittiği yerde, kuzeyinde bin
metrelik Sakartepe Dağı, güneyinde ise Gökova
Ovası bulunan Akyaka’nın bu konumu nedeniyle
ilgi odağı. Akyaka’nın “keşfi” ise 1970’lere
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dayanır. O yıllarda çok küçük çaplı da olsa bir turizm faaliyeti başlar...
Özellikle İngiliz ve Alman turistlerin büyük ilgi gösterdiği Akyaka’nın
bakır doğasına, yazın bile hiç kesilmeyen ve ‘Deli Mehmet’ olarak
anılan tatlı rüzgarıyla huzurlu bir tatile davet ediyor…Yerli ve yabancı
turistleri Akyaka’ya çeken özelliklerin başında ‘Kadın Azmağı’nın
sevimli konukları olan su samurları ve Akyaka’nın güneyinde yer
alan ‘Gökova’ sazlığının göçmen kuşları, flamingolar ve pelikanlar da
Akyaka’ya ayrı bir güzellik katarlar. Akyaka’nın kuzeyindeki Sakartepe ise yamaç paraşütçüleri için biçilmiş kaftandır. Gökova Körfezi’nin ve
ovanın manzarası gerçekten baş döndürücü derecede muhteşemdir. Yol
kenarında manzara seyretmek için park yerleri vardır. Aracınızı kenara
çekin ve düşlere dalın.

MASMAVİ DENİZ VE
MANDALİNA BAHÇELERİ

KAPAK

Özdere
Eğer dileğiniz şehrin gürültüsünden uzakta, denizin maviliğinde
huzur bulup doğal güzellikleriyle dinginliği yaşayabileceğiniz, aradığınız her şeye kolaylıkla ulaşabileceğiniz, aynı zamanda sakinliğiyle size
kendinizi evinizde hissettirecek bir yer ise, Ege’nin pırlantası Özdere,
masmavi denizi ve mandalina bahçeleriyle sizi bekliyor. En eski yerleşimin 7.000 yıl öncesine uzandığı Özdere bölgesi, tarih boyunca birçok
medeniyete ev sahipliği yapmış...  Özdere’nin Lidyalılardan Perslere,
Romalılardan Bizans’a kadar pek çok kültüre beşiklik ettiği biliniyor.
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Mitolojinin ünlü tanrı ve tanrıçaları Kibele, Artemis, Zeus, Apollon’un
yanı sıra Heredot, Homeros, Mikia gibi devrin ileri gelen bilim insanları
ve sanatçıları da Özdere’de yaşayan önemli isimler. Geçmişte Kasura,
Dioshieron ve Kesre isimleriyle bilinen bölge, 1960’lı yıllarda şimdiki
adını almış… Ahmetbeyli’yle birlikte 30 km’yi bulan sahil şeridindeki mavi bayraklı plajları, birbirinden güzel koyları, mavinin yeşille
bütünleştiği doğası ve iklimiyle görülmeye değer güzellikte…Tatil için
Özdere’yi seçenlerdenseniz, farklı seçenekleri bir arada değerlendirmeniz mümkün... Turizmin geçim kaynakları arasında ilk sırayı aldığı
bölgedeki çeşitli otel ve pansiyonlarda konaklayabilir; kamp ve piknik
alanlarında günübirlik tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Yaz aylarında eşsiz
kumu, berrak denizi ve tertemiz doğasıyla size gündelik yaşantınızı
unutturacak Özdere, Klaros, Kolophon ve Notion’un yanı sıra Adnan
Menderes Havalimanı, Selçuk Efes Havalimanı ve Kuşadası’na yakın bir
lokasyonda… Özdere, Menderes’in Bakanlar Kurulu’ndan onaylı tek
turizm bölgesi. Ahmetbeyli ile birlikte 30 kilometreyi bulan uzun sahil
şeridiyle deniz turizminin gözde yerlerinden biri haline gelen Özdere’de
Orta Mahalle Halk Plajı, Paloma Pasha Resort, Onyria Claros, Paloma
Club Sultan ve Çukuraltı Halk Plajı mavi bayrağa sahip plajlar. Özellikle
yeşillikler içindeki görünümüyle büyüleyen, 1800 metre uzunluğundaki
Orta Mahalle Halk Plajı Türkiye’deki en iyi mavi bayrağa sahip plajlar
arasında kabul ediliyor. Özellikle kamp yapanların tercih ettiği Kalemlik
Milli Parkı ise hem doğal güzellikleri hem de benzersiz deniz keyfi
sunan sahiliyle güneşin tadını çıkarabileceğiniz yerlerden biri...

CENNET İÇİNDE
CENNET GİBİ
Faralya
Türkiye’nin ve Ege’nin önde gelen turizm merkezlerinden Fethiye’nin gizli kalmış güzelliklerinin bulunduğu 40 kilometrelik bölgede,
tarihi Roma ve Likya kalıntılarına, Kelebekler Vadisi’ne ve çeşitli doğal

zenginliklere ulaşmak mümkün. Burası Faralya…
Bodrum ve Marmaris yakınlarındaki Bozburun Yarımadası’nın batı kıyısında bir doğa harikası. Faralya’ya ulaşmak için iki seçeneğiniz var. Biri, Likya yolu üzerindeki
Kelebekler Vadisi’nden yukarıya yürüyerek hatta iplerle
asılarak tırmanmak ya da sakin sakin araba kullanmak.
Faralya, Uzunyurt adıyla da bilinir. Kelebekler Vadisi’ne
de oldukça yakın bir bölgede, deniz seviyesinden 440
metre yukarıda olan alan eşsiz doğası ile cennet içinde
yeni bir cennet adeta... Faralya köyü, bölgedeki dik
yamaçların üzerinde kurulmuş üç mahalleden oluşan bir
köy yerleşimi aslında. Bu nedenle burası biraz zorlu bir
bölge olarak görülse de bölgedeki konaklama imkanları
tatili kolaylaştırıyor… Otellerin dışında bu alanda bungalov evler veya
kamp alanları da tercih edilebilir. Bazı oteller yoga konseptine  de
sahiptir. Bunlardan birinde konaklayarak yoga eğitimleri de alınabilir.
Doğal güzellikleriyle turizmde eşsiz bir yeri olan Fethiye Faralya, tarihi
kalıntılarıyla da öne çıkıyor. Yörenin geneli sit alanı olarak korunuyor.
Buradan dökülen şelale ise yaz aylarında serinlemek isteyenlerin tercih
ettiği doğal güzelliklerden biridir. Faralya’da bulunan Kelebekler Vadisi
ve Kabak Koyu’nun dışında Aktaş plajı da görmeniz gereken yerlerden
biri... Bu alanın bir bölümü ufak tefek taşlarla kaplıdır. Çevresindeki
beyaz kayalar ortama farklı bir hava katar. Temiz kumsalı ve berrak
deniziyle yaz ayları için ideal bir alandır. Kabak Koyu, Faralya’nın en
meşhur ikinci koyudur. Köyün bitiminde başlayan koya ulaşım küçük
patikalardan veya traktör kullanarak sağlanabilir. Patikadan yürüyüş
yaklaşık 20 dakika sürer. Bunun dışında bölgede sıkça tercih edilen tekne turlarıyla da bu koya gidilebilir. Koydan girilen deniz temiz, berrak
ve durgun bir suya sahip. Kabak Koyu’nda bölgedeki diğer koylarda
olduğu gibi yeşilin ve mavinin buluştuğu muhteşem bir ortama sahip.. .

MOR DÜŞLER DİYARI
Kuyucak

KAPAK

Fransa’nın güneyindeki Provence Bölgesi’ni hayal ederek,
burnunuzda lavanta kokusuyla yola çıkın… Çok uzaklaşmanıza gerek
yok… Mor çiçeklerle bezeli, uçsuz bucaksız lavanta tarlalarının düşü
sizi güller diyarı olarak bilinen Isparta’da karşılayacak… Torosların
eteğinde, Isparta’nın yaklaşık 50 km uzağına kurulu ve yalnızca 250
kişinin yaşadığı bir köy…
Bu köyün adı Kuyucak Köyü ve Türkiye’deki lavanta üretiminin
yüzde 90’ı bu köyden sağlanıyor. Burada 1975’te ilk lavanta fidelerinin

gelmesiyle başlayan bu macera, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın ‘Gelecek
Turizmde’ programıyla desteklenmesiyle büyüdü. Köydeki konaklama
olanakları şirin pansiyonlara dönüştürülmüş köy evleri şeklinde. Fransa’daki lavanta tarlaları çok güzel ama henüz keşfedilmemiş Kuyucak
Köyü doğal taş sokakları, kerpiç evleri, kaldırım kenarlarından fışkıran
kocaman lavanta öbekleri ile bir başka güzel… Bir lavanta cenneti olan
köy, doğal güzelliğini hatta ekonomisinin ciddi bir bölümünü lavantaya
borçlu. Öncelikle evlerin bahçelerinde, sokak kenarlarında, gül bahçelerinin kenarlarında hobi olarak başlayan lavanta üretimi, bugün ticari
bir üretime dönüşmüş, araziler lavanta ile kaplanmaya ve köy mora
boyanmaya başlamış… Hazirandan başlayıp Ağustosa kadar mis gibi
lavanta kokuları arasında büyüleneceğiniz bir atmosfer çok uzağınızda
değil…
Kuyucak köyüne gitmek için en uygun zaman Temmuz ayı.
Lavantaların en güzel haliyle o zaman karşılaşırsınız ancak. Kuyucak
köyüne gittiğinizde sadece buranın enfes doğasını görmeye değil orada
yaşayan sıcacık insanlarıyla da sohbet edin. Burdur Gölü manzarasına
karşı Kuyucak köyünde 150 tane ev var ve yaz-kış oturan halk da
burada yaşıyor. Balıkçılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Lavantaların hasat
sonrasında yağlarını çıkarıp satıyorlar. Kuyucak köyündeki lavantalar
o kadar bereketli ki lavantaya dair hiç duymadığınız ürünlerin hepsi
burada. Lavanta balı, lavanta sabunu, lavanta çayı, lavanta yağı,
lavanta suyu, lavanta kurusu Kuyucak köyü ziyaretinizde alabileceğiniz
diğer ürünler. Sevdiklerinize de gittiğiniz yerleri anlatırken bu güzel
hediyeliklerden götürebilirsiniz mesela… Bölgenin lavanta üreticisi
olarak markalaşması, mevcut istihdam, göç ve kalkınma problemlerinin
çözülmesine katkıda bulunulması ve alternatif gelir ve iş kaynakları
oluşturulması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen
Gelecek Turizmde proje çağrısına Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve
Eğitim Derneği, Keçiborlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortaklığında proje ….
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SONSUZLUK VE
YEŞİL BİR ARADA

KAPAK

Macahel
Eğer denizlerin masmaviliği yerine bu kez sonsuz bir yeşil arayışındaysanız,  Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Macahel, cennete yeni bir
tanım yaratmanızı sağlayacak… Bölge öyle kıymetli ki, 2006 yılında
Unesco tarafından ‘Dünya Biyosfer Rezerv Alanı’ seçilmiş… Biyosfere
alanı: küresel öneme sahip doğal alanların korunması ve yöre halkının
sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla Unesco tarafından onaylanan alanlar şeklinde açıklanabilir…
Dünyada bu şekilde 621 rezerv alanı varmış. Ve bir tanesi de
bizim topraklarımızda. Karçal dağları eteklerinde yer alan bir vadi.
Bölge, 1921’de Rusya-Türkiye arasında yapılan sınır anlaşmasıyla bugünkü halini almış. Anlaşma sonucunda vadide bulunan 18 köyün 12’si
Gürcistan, 6’sı Türkiye sınırları içinde yer almış. O dönemde sınırlarımız
içinde kalan 6 köyün ismi Camili (merkez köy diyebiliriz), Efeler, Kayalar, Uğur, Düzenli ve Maral’dır. Gürcü sınırı Camili Köyü’nün hemen
aşağısından geçiyor. Kış şartları çok çetin geçtiği için uzun bir süre kar
yerden kalkmıyor ve yollar kapanıyormuş. Bu sebepten dolayı köylerdeki acil durumlarda; hastalık, doğum gibi yerli halk Gürcistan-Türkiye
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arasında imzalanan protokol kapsamında Borçka ya da Artvin yerine
özel araçlar ile Gürcü tarafına götürülüyormuş. Macahel’in bu denli
bakir kalmasının sebeplerinden biri belki de en önemlisi, ulaşımın
zorluğu. Macahel vadisinin başlıca akarsuyu Macahela’dır. Bu akarsu,
pek çok irili ufaklı kolla beslenir. Macahela suyu ekolojik olarak hayli
temizdir ve içme suyu olarak da kullanılmaktadır. Macahela çayının
bazı kolları, yağmur sırasında bile bulanmaz ve alabalığıyla da ünlüdür. Kırmızı benekli alabalık mevcut…
Bu bölge, özellikle trekkingcilerin gözde mekânlarından biri
haline geldi. Macahelde turizmin gelişmesi ve bir ekonomik uğraş
olarak da Kafkas arısıyla yapılan arıcılık TEMA tarafından desteklendi.
Öte yandan her yıl Camili (Macahel) Çevre Koruma ve Geliştirme
Derneği’nin öncülüğünde ‘Macahel, Kafkas Arı ve Bal Festivali’
düzenleniyor. Tarihsel konumu açısından önemli bir yere sahip olan
Macahel yöresinde Gürcü Kraliçesi Tamar ile ilişkili çok sayıda efsane
vardır. Tamar’ın mezarının Macahel’in yüksek tepelerinde, Karçhal
Dağlarında, Eprati’de olduğu söylenir. Efsanelerde Tamar’ın Macahel’e
özellikle Eprati’ye gitmeyi, Karçal Dağları eteklerinde dolaşmayı çok
sevdiği belirtilir. Macahel bölgesinde, eski tarihlerde inşa edilmiş çok
sayıda Gürcü kilisesi ve manastırı vardır…
Bölgeye gitmek için en uygun zaman Temmuz ayının 15’i ile
Ağustos ayının sonuna kadar olan zaman dilimi. Ancak Mayıs-Ekim
periyodunda, oluşabilecek kısa süreli hava olumsuzlukları dışında
bölge şartları ziyaret için uygun.

KEMALİYE
ARİZONA’YA KARŞI
Karanlık kanyon

ANADOLU’YA DÖNÜŞ ZAMANI
Munzur
Son dönemlerde
genç ve dinamik nüfusu,
festivali, çay kenarındaki
sahilleri ile öne çıkan bir
bölge…
Tunceli’deki Munzur
ve Pülümür nehirleri
kıyılarındaki plajlar ve
tatilcilerin oluşturduğu görüntüler Ege ve
Akdeniz sahillerinden
farksız. Tunceli’de geçmişte
terör olaylarının en yoğun
yaşandığı Kutuderesi bölgesi ile Kara Haydar Plajı,
Kemerebel Plajı bu yıl tamamen dolmuş durumda. 40 derece sıcaklıkta, Munzur ve
Pülümür nehirlerinde vatandaşlar tertemiz sularda serinlemenin keyfini yaşıyor.
Tarihi eserleri, mistik dokusu ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline
sahip Tunceli, kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle adeta yeryüzü cennetini
andırıyor.
Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin yapıya sahip Tunceli, 1971’de
milli park olan Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Munzur Çayı, Pülümür
Vadisi ile ziyaretçilerini etkiliyor. Pülümür ve Munzur çayı kenarına kurulan akarsu
plajları ve Uzunçayır Baraj Gölü’ne inşa edilen iskeleleriyle adeta tatil bölgelerini
aratmayan kent, gezginlerin tatil rotalarından biri haline geldi. Bölge, Türkiye
Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Türkiye
Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile 20 ülkeden sporcuların katılımıyla Rafting R4
Dünya Şampiyonasına başarıyla ev sahipliği yaptı.

KAPAK

ABD’de Arizona’da bulunan dünyaca ünlü
Grand Canyon (Büyük Kanyon) dünyanın en büyük
derin vadisi özelliğine sahip. Dünyanın ikinci büyük
kanyonu içinse okyanus aşmanıza gerek yok… Erzincan ili, Kemaliye ilçe sınırında bulunan Karanlık
Kanyon, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak biliniyor.
Sarp ve kayalıklar arasında kalan devasa kanyon, görenlerin
hafızasına kazınıyor adeta. Adrenalin denince dahi heyecanlanan biriyseniz ülkemizin saklı cennetlerinden Karanlık Kanyon’u görmelisiniz. Fırat’ın efsanesi olarak bilinen Karanlık
Kanyon, benzerlerini ABD‘de Grand Canyon’da ve Avrupa’da
Alpler’de görebileceğiniz, yer yer 500-600m, kapalı bir ekosistemi oluşturmuş bir doğa harikasıdır. Karanlık Su vadisine
dik inen Karanlık Kanyon’dan Sandık köyünden Fırat ırmağı
yatağına kadar inen ‘canyoning’ sporuna elverişli bu vadi ayrı
bir güzellik katıyor... Uzunluğu yaklaşık 9 kilometre olan Karanlık Kanyon’a ulaşmak oldukça zorlayıcı bir süreç aslında...
Çünkü kanyona giden yollar çok virajlı…Kuytu bir mekan
olarak tanımlamanın mümkün olduğu Karanlık Kanyon’a gitmek için tercih edilen diğer bir yol Erzincan ve Kemaliye’den
tur otobüslerine binerek kanyona varmaktır. Bir buçuk saatlik
bir bot yolculuğundan sonra kanyona ulaşılıyor.
Karanlık Kanyon, Fırat Nehri’nin Karasu Irmağı
üzerindeki doğa koruma alanıdır. Kemaliye’nin 2 metre
kuzeyindeki kanyon Keban Barajı’nın yapılmasıyla birlikte
önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Barajın yapılmasının ardından
suların 80 metre yükselmesiyle bugünkü kusursuz görünümünü kazanan yer Erzincan’daki en önemli turistik alanlardan
biridir. Eğer Karanlık Kanyon’u merak ediyorsanız ve görmek
isterseniz ekspresin İliç durağında inerek kanyona giden
otobüslere binebilir ve bu yol aracılığıyla da kanyona varabilirsiniz. Kanyonun bulunduğu ilçedeki kayaların üzerine inşa
edilmiş ev, şaşırtıcı konumuyla oldukça ilgi çekici... Kanyona
paralel olan ve yapımı 132 yıl sürmüş taş yol, tamamen
araç kullanılmaksızın insan emeğiyle yapıldı... Yolun yapım
aşamasının bu denli uzun sürüşü de el yapımı olmasından
kaynaklanıyor...

İSMMMO YAŞAM l 19

GÜNDEMİN SESİ

Cumhuriyet Gazetesi yazarı
Yazgülü Aldoğan, medyanın
deneyimli isimlerinden. Uzun
yıllar sektörde pek çok yayında
pek çok kademede görev
yaptı. Geçen yıl ise Posta
Gazetesi’nden Cumhuriyet’e geçti.
O, gazetecilik yaşamıyla ilgili de
bir kitap yazıyor. Sorbonne’da
master yapmış olan Aldoğan,
diplomalarının çokluğu yüzünden
çoğunlukla işsiz kaldığını
anlatıyor. Aldoğan, “Ama işsiz
de olsam, beğenmediğim işi
kabul etmemek gibi bir huyum
vardır! Ayakkabı boyarım yine de
burnumu düşürmem. Sekreterlik
yaptım yine de magazin
yapmadım” diyor.

‘Ayakkabı boyarım yine de
burnumu düşürmem’
GAYE DELEN

Yazgülü Aldoğan… Medya sektörünün
duayen isimlerinden. Muhabirlik, foto muhabirliği, editörlük, haber müdürlüğü, haber koordinatörlüğü, yayın yönetmenliği, yazarlık, TV
haberciliği gibi sektörün her aşamasında görev
yaptı. Köşe yazılarına Günaydın Gazetesi’nde
başladı. Uzun yıllar Posta Gazetesi’nde köşe
yazarlığı yaptı. Gazetenin Doğan Medya’dan
Demirören Medya’ya geçtiği dönemde ise
ayrıldı. 20 Eylül 2018’de Cumhuriyet Gazete-
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si’nde yazmaya başladı. Aldoğan’la kariyerini,
Türkiye’de gazeteciliği, ekonomi ve siyasi
yaşamı konuştuk.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Gazeteci olmaya nasıl karar verdiniz?
Gazeteci olmaya çocukken heves ettim,
bütün eğitimimi de ona göre planladım.
Gazetecilik yaşamımla ilgili bir kitap yazıyorum, orada bunu uzun uzun anlattım. Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF)
Basın Yayın Yüksek Okulu’nda gazetecilik
eğitimim bitirdikten sonra Anka Ajansı’nda

fotoğrafçı olarak çalışmaya başladım. Bir yıl
içinde başbakanlık, yüksek yargı ve bakanlıklar hatta TBMM muhabirliğine yükseldim.
O dönemde aynı zamanda SBF’de siyaset
ve kamu yönetimi doktorasına başlamıştım.
Derslerimi bitirdiğim için master yapmak üzere
SBF’ye ara verip Fransa’ya gittim. Sorbonne
Üniversitesi’ne bağlı Fransız Basın Enstitüsü’nde master yerine doktora yapıp geri döndüm.
Böylece programımda olmamasına karşın
mesleğe 5 yıl ara vermiş oldum. Dönüşümde
gazetecilik yapamama nedenim, eğitimimin o

dönem için gazete yöneticilerini tedirgin etmesi,
fazla bulunmasıydı. Mezun olduğum okula
sınavları vererek akademisyen olarak girme
nedenim tamamen iş bulamamaktır!
Ancak Basın Yayın Yüksek Okulu’nda da
çok uzun süre kalamadım. 1980 yılında kabul
edilen YÖK yasasından sonra yardımcı doçent
doktor olarak yani kamu görevlisi olarak görev
yaptığımız halde, sözleşmeli personel statüsüne
indirilip sözleşmemiz yenilenmeyerek 8 kişiyle
birlikte üniversiteyle ilişiğimiz kesildi. İlk tasfiyedir bu. Daha sonra arkadaşlarım mahkeme
süresi sonunda haklı bulunup üniversiteye geri
döndüler ama ben çoktan gazetecilik yapmaya
başlamış ve arkama dönüp bakmamıştım, mahkemeye de başvurmadığım için pişman oldum
mu? Bilmem. İstanbul’a dönerek Ercan Arıklı ile
çalışmaya başladım ve arkadaşlarımla Nokta
dergisini çıkardık. Burası da çok uzun sürmedi.
Bağımsız kişiliğim ve işime olan düşkünlüğüm
yüzünden Nokta’da yürüttüğüm yazı işleri
müdürlüğüm elimden alındı ve tekrar işten
ayrıldım. Ondan sonrası sayısız iş değiştirme.
İşte bu uzun serüveni yazmaktayım şu ara.
Gazetecilik yolculuğu ve ilginç anekdotlar.
Kitaba da bir şeyler kalsın!

MAGAZİN YAPMAM

SİNEMA VE
MÜZİK
TUTKUM
Hobilerinizden bahseder misiniz?
Hayat siyah ve beyaz değil tabii. Siyaset
dışında kültür sanat, müzik, sinema en büyük
tutkularım. Büyüyünce kültür sanat muhabiri
olmak istiyorum! Sinema yazılarımı ortakoltuk.com sitesinde yazıyorum. Sabahları sinema
yazarları için düzenlenen basın gösterimlerine
gidiyorum. Akşamları konserler ve tiyatro,
özellikle de baleyi kaçırmam. Festivaller
hayatımızı değiştiriyor! Spor da vazgeçilmezim. Her yere kamu araçlarıyla ve yürüyerek
gidiyorum. Günde 10 bin adım kuralı şaşmıyor.
Haftada en az 4 gün salonda pilates yapıyorum. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum.
Hobilerim arasında bir de can dostlarımız var, evde iki güzel kedimin hizmetkarıyım.
Onları mutlu etmek en büyük görevim. Sokaktaki bütün hayvanları seviyorum. Bir gün bir
köpeğim olması en büyük arzum. Atları da çok
seviyorum. Oğlum psikolog ama hâlâ yuvadan
uçuramadık. Günümüzde yaşam o kadar
zor ki çocuklar evin ve annenin konforunda
yaşamayı kolay kolay bırakmıyor.

GÜNDEMİN SESİ

Basında duraklarınız nereler oldu?
Uzun süre aramama karşın yine
diplomalarımın çokluğu yüzünden mesleğimde
iş bulamadım. Özellikle kadın ve magazin
konularında iş teklif edilmesine kızdığım
için, siyaset doktoru birine anlamsız geliyor
tabii ama İstanbul’da bir kadına bunlar teklif
ediliyor. Sekreterlik yaptım yine de magazin
yapmadım!
İzmirli Dinç Bilgin’in İstanbul’a gelme
hevesi sayesinde Yeni Asır İstanbul Bürosu
Haber Müdürü oldum. Burada iki yıl çalıştıktan
sonra İzmirli ekip İstanbul’a geldi, Günaydın
Gazetesi yönetmeni Rahmi Turan ve ekibiyle
anlaşıp Sabah’ı çıkardı. Ben de o ekibe katılıp
serbest muhabirlik yaptım. Ardından Yeni Asır

İstanbul’un hazırlanışında görev
aldım ve orada ilk
kez köşe yazmaya
başladım. ‘Tencere
Dibin Kara’ başlıklı köşemde Y.A.
rumuzuyla medya
eleştirileri yazıyordum. Ancak
gazetenin ömrü
kısa oldu, ben
yine işsiz kaldım
üstelik Sabah’a da
dönemedim.
Bu kez tekrar dergiciliğe dönüp Yeni
Gündem’de çalıştım. Ne yazık ki bu güzel
dergi de çok satmadığı için kapandı. İletişim
Yayınları’nın sahibi Osman Kavala, uzun
meslek yaşamımda beni işten çıkardıktan sonra
tazminat ödemiş tek patrondur! Rahmi Turan
ve ekibi o arada Sabah’ı bırakıp Günaydın’a
geri dönmüştü. Beni köşe yazarı olarak davet
ettiler, bir kadın köşe yazarı ihtiyacı doğmuştu,
Günaydın’da bile. Rahmi Turan, yazılarımın
içeriğine hiç karışmadı sadece üslubumla
ilgilendi, herkesin anlayacağı dilden yazmam
için adeta eğitti beni. Hayatımdan memnundum. Bir yılımı doldurup söz verdikleri gibi hak
ettiğim parayı almayı bekliyordum ama Haldun
Simavi gazeteyi Asil Nadir’e sattı. Asil Nadir
ekibi değiştirdi, Rahmi Turan gitti, Hürriyet’ten
gelen ekip gazeteyi çıkarmaya başladı.
Nadir’in İngiltere’de tutuklanması ve gazetenin
patronsuz kalması üzerine 8 ay maaş almadan
çalıştık ama dayanamadık, gazete battı. Oğlum
yeni doğmuştu, çalışmak gerekiyordu. Kanal D
radyoda sabah programları yaptım. Sabah 7-9!
Bir ara başbakan yardımcısı olan Murat Karayalçın’a siyaset ve medya danışmanlığı yaptım.
Sonra Kanal D’den gelen haber koordinatörlüğü göreviyle bıraktım.
Televizyon haberciliği de yaptınız…
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GAZETECİLİK
ANILARIMI
YAZIYORUM
Yeni kitap projeleriniz
var mı?
Bu kadar çok yazı yazan biri
olarak kitap yazmak konusunda
fazla vakit ayırmadım. Uzun uçak
yolculuklarında başladığım bir kitabı
hastalıktan eve kapandığım nekahat
döneminde yazdım! Kiralık Adam
ilk romanımdı, çok sevildi, çok sattı.
Cinsel içeriği nedeniyle dudak büküldü ama o kitap Sağlık Bakanlığı’ndan teşekkür aldı, çünkü o cinsel
içerik aslında bilimsel raporlara
dayanıyordu! İkinci kitabım, kadına
yönelik baskı ve şiddet, ayrılma
travmasını anlatıyordu, ‘Ve Güneşi
Göremedi Şafak.’
O kitabım benim için hayal
kırıklığıdır, çünkü ilkinin neredeyse
yüz bine yaklaşan satışını yakalayamadı. O küskünlük ve hayat
mücadelesi, üçüncü kitabı geciktirdi.
Ama başladım ve Kitap Fuarı’na yetiştirme sözü de verdim. Gazetecilik
anılarımın en ilginçlerini o kitapta
okuyacaksınız! ‘Bir de benden
dinleyin!’ ya da öyle bir şey.
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TV haberciliği, günde iki bülten hazırlamak, buza yazı yazmak. Daha önce TRT’de Altan
Aşar’la ‘İşte İnsanlar’ programı için dış çekimli
röportajlar yapıyor ve bundan çok keyif alıyordum ama haber bülteni hazırlamak çok yorucu ve
gösterişsiz bir işti. Altan Aşar işi bırakınca yerine
gelen kişiyle çalışmak istemediğim için ben de
istifa ettim. Oysa televizyon nispeten iyi para veriyordu, kalsaydım ya ama o parayı harcayacak
vaktim bile yoktu. Ve yeni gelen yayın yönetmeni
hiç bana göre değildi. Yine işsiz kalmıştım. Tabii o
arada üniversite ve akademik hayatla hiç ilgimi
kesmedim. Galatasaray Üniversitesi’nde başlayan
derslerimi, Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi, Kültür
Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde devam
ettirdim.
Sırasını unutuyor olabilirim, o kadar çok
iş yaptım ki! Bir ara Nokta Dergisi’ne yayın
yönetmeni olarak geri döndüm ama Bülent Şemiler’in patronluğu korkunçtu, zor kaçtım, arkamı
dönünce sayfaları değiştiriyorlardı! Günaydın
Gazetesi’ni Bekir Kutmangil satın almıştı, orada
köşe yazmaya başladım. Gazete dökülüyordu,
Bekir Kutmangil bir cinayete kurban gitti, sular
ısınmıştı. Radikal Gazetesi’ni çıkarırken Mehmet
Yılmaz beni çağırıp siyasi haberlerini emanet
etmek istemişti ama köşe yazamayacaktım, Ankara’ya ise İsmet Berkan bakıyordu, bu işbirliği
beni tatmin etmemişti. Kabul etmedim. İşsiz de
olsam, beğenmediğim işi kabul etmemek gibi bir
huyum vardır!

SEVMEDİĞİM İŞİ YAPMAM
Ayakkabı boyarım yine de burnumu
düşürmem. Mehmet Yılmaz, Posta Gazetesi’ni
Radikal’den önce çıkarmış ama halinden de pek
memnun kalmamıştı. Yeni bir hamle yapmak istiyordu, beni tekrar çağırıp bu kez köşe yazarlığı
teklif etti. Artık kabul ettim ancak önerdiği para
o kadar azdı ki geçinemezdim. Radikal’in başında
can arkadaşım Tuğrul Eryılmaz vardı, onun
yanında editör olarak çalışmak koşuluyla kabul
ettim. Böylece alacağım para ikiye katlanacak

ve beni yaşatabilecekti. Şu hale bakın, bunca yıl
oku, çalış emek ver ama neredeyse yaşamak için
eve temizliğe gideceğim! Sanırım bunda kadın
olmanın payı büyük. Kadınlar hele magazin
yapmıyorlarsa, gazetecilikte çok para kazanamıyorlar. Mesele tanınmak değil, ben o yıllarda da
tanınan bir gazeteciydim.
Posta Gazetesi’nde uzun yıllar
çalıştınız. Ayrılmanız nasıl oldu?
Posta Gazetesi en uzun çalıştığım yer
oldu. O arada Sky Türk’te eğitim programları
sundum. Sürekli ek iş yapıyor, para kazanmaya
çalışıyordum! Posta’dan aldığım para editörlerden
az olduğu için tabii bunlar hep kol kırılır yen
içinde kalır halinde. Dış geziler için vize almak
gerektiğinde gerçek maaşımı söylemeye utanıyordum. Evinde oturup iki satır yazıyorsun ne parası
meselesi de değil. Ben hep sahada çalıştım, gazetede toplantılara katılıp işe gidip gelen, köşemin
dışında da haber, dizi, röportaj yapan bir yazar
oldum. Etinden sütünden yararlanılan yazar
olmak bana şan, şöhret ve okur getirdi ama para
getirmedi ne yazık, üstelik daha da kötüsü Doğan
Medya el değiştirip Demirören Medya olduktan
sonra ilk işten çıkarılan köşe yazarı oldum, şaşırmadım. Zaten el değiştirme nedeni, gazetelerin
yayın politikasının değişmesiydi, hükümet yanlısı
olmadığıma göre zaten gazetede kalamazdım.
Cumhuriyet Gazetesi’ne nasıl
geçtiniz?
Çalışacak ve yazı yazacak gazete de
kalmamıştı. Sosyal medyada ne yapabilirim diye
düşünürken Cumhuriyet Gazetesi’nde vakıf yönetimi el değiştirdi. Yeni yayın kurulu yazarlardan
oluşuyordu. Giden yazarların yerine yeni yazarlar
davet edildi. Oy birliğiyle davet edilen ilk yazarlar
arasındaydım. Hem şaşırdım, hem çok sevindim.
Açıkçası bir gün Cumhuriyet’e davet edileceğim
aklıma gelmemişti, kapalı kutudur orası. Gerçekten de kapalı kutu. 20 yıldır açık sistem gazete
yerleşmesinde çalıştığım için herkesin kapalı
kapılar arkasında çalıştığı bir yer bana bir türlü
gazetede çalışıyormuşum gibi gelmiyor.
Gazetede çalışmak için yer talebim kar-

şılanmasına rağmen çok da mutlu olamadım!
Kendimi bildim bileli ofiste çalıştım, teknolojinin
getirdiği yeni olanaklar içinde evden yazı yazan
gazetecilerden olmadım. Seyahatlerim dışında
hep gazetede çalıştım. Arkadaşlarım bana bir
oda ayarladılar ama çaycıdan başka kimseyi
göremediğiniz bir çalışma ortamı. Kapı kapı
dolaşıp herkesi görmeye çalışmak da kolay
değil. Şimdilik buna alışmaya çalışıyorum!
Ayrıca haftada iki kez yazı yazmak da
benim gibi enerjisi yüksek ve kendini bildi
bileli gazetecilik yapan biri için yeterli gelmedi.
Derken yer yokluğu yüzünden iki yazı günü
bire indi. Gazetenin bütün sayfaları açık, iyi
haberlere, röportajlara kimsenin hayır dediği
yok. Tek sıkıntı elliye yakın yazarın olduğu
yerde çoğunluğa tapulu yer yok! Yeniden başa
sardık. Genç muhabirlerle rekabet içinde haber
yapıp, izlenim yazıp sayfalarda yer bulmak için
yarışıyorum! Kolay pes etmem, beni bilen bilir.

YAZILI MEDYA KÜÇÜLÜYOR

EN AZ ANLADIĞIM ŞEY PARA HESABI
İSMMMO’nun faaliyetleriyle ilgili
görüşleriniz neler?
İSMMMO’nun faaliyetleri konusunda
bir şey söyleyemeyeceğim, çünkü hayatta
en az anladığım şeylerden biri para hesabı.
Sadece paramın yetmediğini biliyorum, param varken borçlarımı ödemeyi unutuyorum.
nun yavaş yavaş farkına varıyor. Belediyelerin
el değiştirmesini bu gidişin sonucuna bağlamak
mümkün. Yıllardır yoksullaştırılan ve sadaka
niyetine sosyal yardımlara bağlı yaşamaya alıştırılan halk, nihayet afyonu patlamış gibi başkaldırıyor. Ne yazık ki siyasi değişimler çok hızlı
olmaz. Bu arada referandum ve cumhurbaşkanı
seçiminin de şaibeli olarak geçiştirildiğini ve
bizi geri dönülmez bir felakete götürdüğünü
yaşayarak görüyoruz. Yaşadığımız coğrafyada
zaten patırtı eksik değil, savaş, göçmenler, Ege
Denizi’nde boğulanlar, iş bulmak için koşup
gelenler, sahilde nargile içenler ne istersen var.

Vergilerim hep geç yatıyor. Yani bu konuda
gerçekten çok yeteneksiz ve bilgisizim. Bir
gün çok param olursa bir muhasebeci benim
yerime bütün bunları yapacak! Hayatta özellikle bizim ülkede, herkese iki şey lazım, bir
avukat ve bir muhasebeci! Hepsine sevgilerimi yolluyorum!
Bir an önce yeni bir anayasa yapmalı, tekrar
parlamenter sisteme geçmeli, kuvvetler ayrılığı
ilkesini baş tacı etmeli, 600 değil, yeterli sayıda
ama etkin parlamenterlerle, çok partili hayata
geri dönmeliyiz. Ne ittifaklar, ne başkanlık
sistemi bizi demokrasiye götürmüyor. Bu arada
ordu terhis edildi ama kavga etmediğimiz ülke
de kalmadı. Allah korusun diyorum! Ekonomide
ise, üretime, tarıma, hayvancılığa, istihdam
yaratacak politikalara ağırlık vermeliyiz.
Ülkenin parası mı var ki her şeyi ithal ediyoruz?
Tabii en çok ihtiyaç duyulan şey de adalet, hak
ve hukuk!

GÜNDEMİN SESİ

Medya sektörünün son durumuyla
ilgili görüşleriniz neler?
Sektörün durumunu soruyorsunuz, buna
acıklı diyebilirim. Bugün medyanın yüzde 90’ı
iktidar tarafından bire bir kontrol ediliyor.
Ancak etki alanı sıfır. Hadi yüzde on diyelim.
Gazeteleri satmıyor, televizyonları seyredilmiyor! İddia ettikleri tirajlar yalan dolan. Çünkü
insanlar medyadan soğudu. İnternet hayatımıza
girdiğinden beri sosyal medya, hızlı erişim ve
kağıttan değil de internet sitelerinden haber
okuma alışkanlığı basılı medyayı kötü etkiledi.
Televizyonda erişim daha kolay, hayatımızdan
tamamen çıkarıyoruz ya da sadece iki kanal
seyrediyoruz!
Türkiye ekonomisini değerlendirir
misiniz?
Tarıma vurulan büyük darbe, liyakatsız
yöneticiler, enflasyon, israf ve suiistimaller ekonomiyi çökertti. Görünen o ki, hızla yoksullaşan
halk, freni boşalmış kamyon gibi yokuş aşağı
duvara doğru hızla giden aracın içinde olduğu-
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Ömrün
uzun olsun!

Günümüzde insanlar daha
uzun yaşıyor. Bugün hayatta
olan insanların büyük
bölümünün 70’li yaşlarını
görmesi bekleniyor. 2030’da
toplumun yaş ortalaması
80’e çıkabilir. İnsan ömrünün
uzaması pek çok soruyu
da beraberinde getiriyor.
İnsan ömrünün uzamasının
ekonomiye katkıları, yaşlılık
ekonomisi ve bu alanda
yapılması gerekenler….

DOSYA

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Kafede servis yapanlar 60’lı yaşlarında,
artık eğlence yerlerinde belli bir yaşın üzerindeki
insanları daha fazla görüyoruz, mağazalardan
satın alanların çoğu eskiden yaşlı diye tabir
edilen sınıftan… Evet, insan ömrü uzadıkça her
yerde yaş almış pek çok insanı görmemiz mümkün. Teknolojideki gelişmeler, yaşam standardının yükselmesi insan ömrünü uzatıyor. Bu da
dünya nüfusunun giderek yaşlanması sonucunu
doğuruyor. 65 yaş ve üzerinde yaklaşık 8 milyon
kişinin yaşadığı ülkemizde de yaşlı nüfus her
geçen yıl artıyor. İstatistikler, 2050 yılında dünya
nüfusunun yüzde 22’sinin 65 yaş ve üzeri olacağını gösteriyor. Bu olgu, Gümüş Ekonomi olarak
adlandırılan yaşlı ekonomisi kavramını artan bir
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hızla toplumun ve yönetimlerin gündemine dahil
ediyor. Dünya nüfusunun giderek yaşlanması
yeni ihtiyaçları doğuruyor, ülkelerin ekonomileri
yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına göre şekillenmeye
başlıyor. Ülkemizde yaşlı haklarını korumak ve
bu alanda çalışmalar yapmak üzere kurulan
65+Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Gülüstü Salur,
ekonomide yerinde yaşlanmayı sürdürülebilir
kılacak ekonomik modeller kurgulanması
gerektiğini söylüyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde yaşlanmanın
maliyeti Gayrısafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 26.7’si seviyesinde. Sağlık harcamaları, uzun
süreli bakım, emekli maaşlarının getirdiği yük,
ekonomik büyümenin yavaşlaması yaşlanmanın
artan maliyetleri oluyor.
Price Waterhouse’ın Golden Age İndeks

Raporu verilerine göre, OECD ülkelerinde 55 yaş
üstü nüfus 2050’ye kadar yüzde 50 büyüyüp
538 milyon kişi olacak. Hepimiz uzun yaşamak
istiyoruz ama bunun ekonomik bedelleri olacak.
Sağlık, sosyal hizmet ve emeklilik sistemlerine
büyük yük binecek bu nedenle emeklilik yaşının
ertelenmesi, sağlıklı ve aktif yaşlanmanın teşvik
edilmesi gerekecek. Çalışma çağındaki yüz kişiye
düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık
oranı Türkiye’de yüzde 13 ve bu daha da artıyor.
Dünyada 55 yaş üstü çalışanların iş gücünde
kalmasının 3.5 trilyon dolarlık bir ekonomi
yaratması bekleniyor. 	
Türkiye’de 55-64 yaş aralığında çalışan
oranı yüzde 34, OECD ortalaması yüzde 60, Yeni
Zelanda’da yüzde 78. Biz de oralara çıkarsak
Gayrisafi Milli Hasıla’ya katkı sağlıyor. İleri yaşta

kadın çalışan sayısı çok düşük bunu artırmak
da gerekli. O da GSYİH’ya katkı sağlayacaktır.
Türkiye’de 55-69 yaş arası çalışan oranı yüzde
78’e çıkarılırsa 100 milyar dolarlık bir GSYİH
artışı sağlanabilecek. Bu yaş grubunda özellikle
kadın istihdam oranlarının daha düşük olduğuna ve yaşlı, yalnız, yoksul ve kadın olmanın
ülkemiz için büyük bir sorun olduğuna dikkat
çekmek, her yaşta kadın istihdamını teşvik
etmek önemli.

ŞURASI VE ÇALIŞTAYI YAPILDI

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı
Çurgunlu sağlıklı ve mutlu yaş almanın püf
noktalarını şöyle sıralıyor.
4 Hareketli olun, sporu günlük
yaşamın bir parçası haline getirin: Her
yaşa, her kişiye göre spor yapmak mümkündür. Sabah kalkıldığında yapılan germe
egzersizleri, yürüyüş, direnç egzersizleri,
yüzme, yoga, dans hem vücudu ve kasları
zinde tutar, hem de keyif verip mutlu olmayı
sağlar.
4 Bol su için: Su hayattır. Su içmek
çok önemsenmeyen ama sağlıklı ve uzun yaşam, cilt ve tüm diğer organları beslemek için
günde en az 1.5 litre, 8 bardak su içilmeli.
4 Ruhsal olarak rahatlayın:
Sorunları çözülmese de kabullenme, hayatın
iyisi kötüsünü, mutluluğu mutsuzluğunu bir
bütün olarak kabul etme ruhsal rahatlamayı
sağlar ve sağlıklı uzun bir yaşam vaat eder.
4 Sigaradan uzak durun: Sigara
kalp ve damar hastalıkları, akciğer hastalıkları ve kanser için kanıtlanmış en önemli risk
faktörlerinden biridir.
4 Kazalardan korunun: Ölüm,
çalışma hayatının içinde bulunulacak ya da
yoksul bir emeklilik dönemine razı olunacak.
İnsanların emeklilik yaşını zorunlu olarak
geciktirmek yerine esnek çalışma yöntemleriyle
kendi istekleriyle üretimin ve iş gücünün içinde
kalmaları gerekecek.

FIRSATLAR VE TEHDİTLER
Nüfusun yaşlanmasının yarattığı en büyük
fırsatlar kişisel düzeyde uzun ömürlü olmanın
verdiği yaşama sevinci, tecrübenin sağladığı
zenginlik ve bilgelik oluyor. Tehditler ise, ömür
10 yıl uzuyorsa bunun 3 yılı sağlıklı 7 yılı kronik
hastalıklarla geçen yıllar olabiliyor. Dolayısıyla
başta kronik hastalıkların yol açtığı, emeklilikle

yaralanma gibi hasara neden olabilecek
durumlardan sakının.
4 Aşılanın:
Hastalık olmadan
önlemek için aşılanın.
4 Düzenli
Prof. Dr. Aslı Çurgunlu
check-up yaptırın:
Hastalıkları belirti
vermeden saptamak ve gerekli önlemleri
almak için doktorun kontrolünde olun.
4 Aile, eş, dost ortamında olun:
Sevdiklerimizle olmak, acı, tatlı olayları
paylaşmak, mutlu ortamlar, buluşmalar
yaratmak sağlıkla yaşanacak mutlu güzel
yıllar getirir.
4 Zihinsel aktivitede bulunun:
Özellikle demansa karşı korunmada zihni
aktif halde tutmak, gazete, kitap okumak,
hayatın içinde olmak, internet kullanmak
önemlidir.
4 Dengeli beslenin: Sağlıklı yaşam
için ihtiyaçlara göre dengeli beslenmek ve
kilo kontrolü her yaşta önemlidir. Akdeniz tipi
diyetin yaşam süresini uzattığı kanıtlandı.
birlikte gelen üretimden ve toplumsal hayattan
uzaklaşmayla birlikte gelen yalnızlık ve yoksulluk. Türkiye’de yaşlıların yüzde 28’sı yani dört
yaşlıdan biri yoksul.
Demans ve hareket bozuklukları konusunda özelleşmiş bir nörolog olarak yirmi yılı aşkın
süredir yaşlı odaklı çalıştığına işaret eden Salur,
yaşlılık meselesinin sadece sağlıkla ve bakımla
ilgili değil, yaşamın her alanına dair olduğunu
gören bir grup insanla birlikte 65+ Yaşlı Hakları
Derneği’ni kurduklarını vurguluyor.
Salur, “Dernek olarak yaşlılık algısı, yaşlı
hakları, yaşlı hukuku, yaşlılık ekonomisi, teknoloji, mimari, iletişim ve elbette sağlık alanlarında
araştırmalar yapıyoruz, eğitimler veriyoruz,

DOSYA

Ülkemizde de Aile, Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı geçtiğimiz aylarda şura ve
çalıştaylar düzenleyerek konuyu kapsamlı bir
şekilde ele aldı. Bu kapsamda 20-22 Şubat’ta
Ankara’da birinci Yaşlılık Şurası yapıldı. Aktif
yaşlanma, bakım ekonomisi, yaşlı bakım hizmetleri ve yaşam kalitesi, yaşlı dostu kentler ve
yerel yönetimler, yaşlı hakları, yaşlılık ekonomisi komisyonlarınca raporlar hazırlandı. Burada
strateji geliştirme ve sistem kurma amaçlı birçok
seçenek masaya yatırıldı. Tabi doğal olarak
yaşlılara daha yüksek maaş bağlansın, erken
emeklilik, sosyal haklarda iyileştirme olsun gibi
öneriler de vardı. Kişiler öncelikle kendi yaşlılıklarına nasıl hazırlanıyor? Toplumsal hazırlanma
da ancak bunu yansıtabilir. Beklenti sadece bize
birileri baksın, özellikle de devlet baksın olunca
kaynaklar yetersiz kalacaktır.
İnsanların bireysel düzeyde kendi
yaşlılıklarında aktif ve üretmeye devam eden
sağlıklı kişiler olmaya hazırlanması gerektiğine
dikkat çeken 65+Yaşlı Hakları Derneği Başkanı
Gülüstü Salur, “Beklenen ömür 80-90’ları
bulacaksa kimse 50’li yaşlarda emekli olup,
çalıştığından da daha uzun süre, belki 40
yıl devletten hem emekli maaşı, sağlık ve
sosyal haklar beklemesin. Dünyanın en büyük
ekonomileri bile bu yükün altına giremiyor.
Üretime katkıda bulunmayı erken bırakıp,
genç çalışanların sırtına bu yükü yükleyemeyiz
kaldıramazlar” diye konuşuyor.
Rakamlar gösteriyor ki ya uzun yıllar

DAHA UZUN YAŞAM İÇİN...
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YAŞLANMANIN
9 BELİRTİSİ
l Genom İnstabilitesi: Yıllar
geçtikçe DNA zincirlerinin hasar görmesi.
l Besin Algılamasının Bozulması:
Zaman içinde gerçekleşen mutasyonların
hücrelerin alınan besinleri tanıyıp yanıt
verme yetisini etkilemesi.
l Telomer Yıpranması: DNA’daki
kromozomların ucunda yer alan moleküllerin aşınması.
l Hücresel Yaşlanma: Normalde
ikiye bölünüp büyümeye devam eden
hücrelerin bölünmeyi bırakıp ölmesi.
l Epigenetik Değişimler: DNA’dan
genlerin işlevlerine yardımcı olan epigenetik yapıların hasar görmesi.
l Kök Hücre Yetersizliği: Vücudun
beyinde, karaciğerde, deride ve başka
yerlerde önemli ve özelleşmiş hücrelere
dönüşen proto-hücreleri yeterli miktarda
üretmeyi bırakması.
l Proteostaz Kaybı: Proteinlerin
işlerini yapması için gereken süreçlerin
bozulması.
l Hücrelerarası İletişimin Değişmesi: Enflamasyon nedeniyle, hücrelerin
birbirlerine gönderdikleri kimyasal
sinyallerin engellenmesi.
l Mitokondrilerin Düzgün
Çalışmaması: Hücre içindeki enerji üreten
bölüm olan mitokondrilerin bozulmaya
başlaması.
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modellemeler üzerinde çalışıyoruz” diyor.
Ekonomi tarafından bakıldığında, yaşlanmayı hastalıklar, bakıma muhtaç olma hali,
düşkünlük ile özdeşleştirirsek, yaşlı ekonomisini
sadece sağlık, bakım ekonomisi, yaşlıya hizmet
ve ürün satma ekonomisi olarak kurgulamak
gerekir. Yaşlanma aktif, üretimin içinde, hayatın
içinde kurgulandığında insanlar yaşlanırken hem
sağlıklı hem de refah içinde olma imkanı bulabilir. Bu nedenle yaşlılık ekonomisi konuşurken
yaşlıların üreten gençlere nasıl yük olduğunu
ve bu yükün nasıl büyüyeceğini konuşmaktan,
yaşlanırken üretmeye aktif kalmaya devam
eden, teknolojik değişimi yakalamış, yerinde
yaşlanan, öğrenmeye, öğretmeye devam eden,
diğer kuşaklarla aktarımları kesilmeden devam
eden bir yaşlanmayı konuşmaya ve planlamaya
geçmek gerekli.

TEKNOLOJİYE ADAPTASYON
Yaşlıları finansal suistimallere karşı
korumak günümüzün en önemli konuları
arasında yerini alıyor. 65+ Yaşlı Hakları Derneği
bu amaçla Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) ile
yaşlıları finansal suistimalden korumak için kamu
spotu ve eğitim videoları hazırladı. Bu videolar
yakında televizyonlarda yayınlanacak.
Günümüzde teknoloji çok ilerledi birçok
şey dijital dünyada yaşanıyor, yaşlıları buna dahil
edemiyorsak başka birine bağımlı hale gelebiliyorlar. Yaşlı Hakları Derneği dijital kapsayıcılık,
yaşlılık ve teknoloji eğitimleri, yaşlılara akıllı
telefon kullanımı eğitimi de veriyor. İTÜ’den
Prof. Dr. İpek İlkkaracan Ajas ve Doç. Dr. Derya
Gültekin Karakaş ile birlikte yaşlılık ekonomisi
ile ilgili yaşlı istihdamı, yaşlı bakımı konusunda
yapılacak çalışmaların makro ekonomiye etkileri
de araştırılacak.
Diğer yandan yaşlı bakım alanında ciddi
bir kayıt dışı hareket var, onların da hesaplanması gerekiyor. Yaşlılık ekonomisi ile ilgili araştırmalar yaparken yaşı dikkate almayan milli geliri
değil yaşam döngüsü tüketim ve gelirini yaşa
göre değerlendiren Ulusal Transfer Hesaplarını

kullanmak gerekiyor. Bu sayede hem yaştan,
hem dönemin nüfus, siyaset ve ekonomi dinamiklerinden gelir ve aktarımların nasıl etkilendiğini hesaba katmak mümkün. Yaşlılık ekonomisini canlı kılacak şey sadece hizmet sektörüne genç
eleman yetiştirmek olmamalı. Yaşlı bakımevi,
3. yaş turizmi ve yaşlı kasabaları açmak öncelik
olmamalı. Yaşlılar bu modellerde o kadar mutlu
olmuyorlar. En büyük mutluluk kaynağı aileleri
(TÜİK verileri) ve diğer kuşaklarla etkileşim. Yaşlı
yaşam alanları yaşlı depoları olmamalı, hayatın
içinde yaşlanmak mümkün olmalı. Mutlaka
yerinde yaşlanma modelini sürdürülebilir kılacak
ekonomik modeller kurgulanmalı.

BAKIM ÖNEMLİ
Yaşlılık birçok değişimin yaşandığı bir
dönem ve bu değişimi karşılamak için esnek
olabilmek gerek. Yaşlıların zihinsel frenlerini
kaldırmalıyız. Yaşlılarla ilgili sosyal hizmetlerde, bakım işlerinde kooperatifleşme gibi
modeller oluşmalı. Uzun süreli bakım finansman ve yetişmiş insan kaynağına muhtaç. On
beş yıl bakılan yatalak hastalar var. Türkiye’de
uzun süreli bakım sigortası yok bu bir an evvel
başlamalı.
Yaşlı bakımı konusunda özelleşmiş her
yaştan insan yetiştirilmesi ve bu alanda kaliteli
hizmet verecek insan kaynağının artırılması, hem
toplam yaşam kalitesini artıracak hem istihdama
olumlu yansımaları olacaktır. İnsanlar emekli
olduktan sonra ikinci kariyer düşünebilmeli, yeni
seçenekler, çalışma hayatında teşvikler gerek.
Emeklilik boş oturma dönemi olmamalı. İleri
yaşta öğrenmeli ve öğretmeye devam etmeliler.
Yaşlı özelleşmesi, yaşlı uzmanlığı olan sağlık, hukuk, sosyal hizmet, teknoloji alanlarında
insanlar yetişmesi gerek. Giderek büyüyen
bir ekonomiden bahsediyoruz.
Yaşlıların oranının artmasına
paralel çalışma yaşındaki,
istihdamdaki nüfusun oranının
azalması ile birlikte emeklilik
ve sağlık prim gelirleri

azalırken yaşlılara yönelik harcamalar artıyor.
Sosyal bakım hizmetleri sektöründe yaratılacak
ek istihdam fırsatları gerek gençleri gerekse
kadınların istihdamını desteklemek için önemli
bir araç. Kadınlar açısından hem talep hem de
arz taraflı etkileriyle çok güçlü bir araç.

GELECEKTE NELER BEKLİYOR?
Pfizer’in ‘Get Old’ projesi kapsamında
hazırladığı ‘Yaşlanmanın Geleceği’ raporunda
uzun ve kaliteli yaşam için bilim ve teknolojinin
neler sunduğuna dair bilgiler veriliyor.
Pfizer Türkiye Medikal Direktörü Dr. Egemen Özbilgili, araştırma sonuçlarının ışığında
global bir toplum olarak bir dönüm noktasına
gelindiğini söylüyor.
2030’da, 65 yaş ve üstü insanların sayısı
15 yaş ve altında olanları geçeceğine dikkat çeken Özbilgili, “Artan yaşlı nüfusu desteklemek
için ilerlemenin hızı büyük önem taşıyacak. Gen
tedavisinden kişisel bakım robotlarına, tıpta ve
teknolojide kaydedilen yenilikler ileri
yaşlara kadar bağımsız yaşa-

50-75 YAŞ ARASI İKİNCİ ERGENLİK
Uzun yaşam araştırmacısı Dr. Alex Kalache’ye göre, bazı kişiler yepyeni hobilerin ve kişisel
ilgi alanlarının peşine düşecek ve 50 ile 75 yaşları arasında “ikinci ergenliğini” yaşayacak. Dr.
Kalache, “Tıpkı savaştan sonraki neslin çocuklukla yetişkinlik arasında yeni bir alan yaratması gibi,
insanlar “yaşlanmak” yerine, katkıda bulunmanın yeni yollarını bulacaklar. Hayatın ileri evreleri
en az öncekiler kadar, hatta daha da verimli olabilir. Yaşlanma dünya genelinde herkesin ortak
paydasıdır. Daha uzun ve sağlıklı yaşamak yaygınlaştıkça, hepimiz insanlık tarihinde kaydedilen
bu en büyük ilerlemelerden birinin sağladığı sevinçleri, zorlukları ve dersleri paylaşmanın yollarını
bulacağız” yorumunu yapıyor. Emeklilik sonrasında günlük amaçlar bulmak yaşam kalitesini artırıyor. Southern California Üniversitesi’nden bilim adamı Paul Irving’in Milken, enstitüdeki ekibiyle
2016 yılında yayınladığı ‘Amaç Sahibi Olarak Yaşlanmanın Gücü’ raporunda amaç sahibi olmanın
yararlarını vurguladı. Raporda, yaşlılığı pozitif bir şekilde algılamanın, iyi yaşlanacağına inanmanın
yaşamı en az yedi buçuk yıl uzatabileceği belirtiliyor.
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yabilir hale gelmemiz konusunda
Dr. Daniel Belsky, yaşam tarzının da
şimdiden umut veriyor. Öte yanaynı derecede önemli bir gösterge
dan, bu erken evre fikirlerin pek
olduğunu belirtiyor.  Bazı faktörlerin
çoğunu gerçeğe dönüştürmek için
yaşlanma sürecinin normalden daha
daha hâlâ yapılacak çok iş var”
hızlı ilerlemesine yol açabildiğine
diye konuşuyor.
dikkat çeken Dr. Belsky, “Sonuçta
Nüfusun giderek yaşlangenler yaşlanma hızını belirleyen pek
dığı şu dönemde bazı sektörler
çok faktörden yalnızca biri. Nasıl bir
şimdiden harekete geçti.
yaşam sürdüğünüz muhtemelen daha
Yaşlandıkça ağrıyan eklemağır basıyor” diyor.
lere ve bozulan hafızaya
mahkum olmak yerine, hareDAHA AKTİF OLUN
Dr.
Egemen
Özbilgi
ketliliğimizi ve işlevselliğimizi
Sağlıklı bir yaşlılık için, yaşkorumamıza yardımcı olacak yeni teknolojiler ve
lılıkta da aktif kalmak şart ancak aktivite deyince
tedaviler üretiliyor.
akla spor salonları gelmemeli. Yaşlılıkta hareketliÖrneğin, yapay zeka bir yandan genetiğin
lik konusunda yapılan bir çalışmada katılımcıların
yaşlanmayı nasıl etkilediğini daha iyi anlamamıza fiziksel aktivite olarak ev işi yaptıklarında ya da
yardımcı olurken, diğer yandan ileri yaşta tek
köpeği yürüyüşe çıkardıklarında da iyileşme yaşabaşına yaşayanların daha güvenli ve rahat olmadığı görüldü. Aileyi ya da arkadaşları ziyaret gibi
ları için evde bakım hizmetlerinin iyileştirilmesini
sosyal faaliyetler de hem fiziksel, hem de zihinsel
sağlıyor.
açıdan yarar sağlıyor.
Dr. Egemen Özbilgili, ömürler onlarca yıl
Hareketsiz bir yaşam süren yaşlılarda mouzarken, tıp dünyasının da yaşam kalitemizi
bilite kaybı olasılığı üç misline çıkıyor. Öte yandan,
arttırmak için kişiye özel, veriye dayalı strateçoğu kişi için yaşlılıkta aktif bir yaşam sürdüremejiler araştırmaya devam ettiğini
menin nedeni ilgisizlik değil, ulaşım olanaklarının
vurguluyor.
eksikliği. Araştırmalar araç kullanabilen yaşlı
Duke Üniversitesi Tıp bireylerin çıkıp dolaşma olasılığının daha fazla
Fakültesi Halk Sağlığı
olduğunu ancak araç kullanmayanlarda sosyal
Departmanından Doçent hayata katılımın azaldığını gösteriyor
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‘Her gün bir enstrüman
çalmadan uyuyamam’
gündüz İşletme-Muhasebe Bölümü’ne kaydolduğuGAYE DELEN
Şeref Deveci, tam bir
nu aktarıyor. Deveci, o dönemi “Çalışmak zorunda
müzik tutkunu. O,
olduğum için hiçbir derse devam etmedim. Hiçbir
Muhasebe ve mali müşavirlik mesleğine
yıllardır ud, ney, tanbur mensup pek çok kişi farklı hobileriyle mesleklerin- hocamı tanımadım, hiç kitabım olmadı. İmtihanlarve rebab çalıyor. Amatör de fark yaratıyor. Bunlardan biri de Şeref Deveci… dan bir gün önce okul kütüphanesinden ilgili dersin
Sanat müziği enstrümanları olan ud, ney, tanbur ve kitabını alarak çalıştım. Lisans eğitimini dört yılda
koroların çoğunda
tamamlayarak, 1974 yılında iyi derece ile mezun
rebab çalıyor. İş dışındaki stresini enstrümanlarla
enstrümanlarıyla yer
oldum” diye anlatıyor.
atıyor.
alıyor. Deveci, “Benim
O, çalışma hayatına bankacı olarak başlamış.
Deveci, 4 Nisan 1949 yılında Tokat Turhal’de
Türk musikisinden başka doğdu. Öğretmen bir anne ve gazeteci bir babanın Ancak memuriyetin ona uymaması nedeniyle istifa
edip memleketinde önce mali müşavirlik bürosu
ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise öğrenimini
bir hobim, eğlencem
açmış. Ama tahsilat sorunu nedeniyle yürütemeAdana Erkek Lisesi’nde parasız yatılı olarak tayok. Bir enstrüman
mamladı. Daha sonra ise İstanbul’da dört yıl Kimya miş. 1977 yılında ise meslektaşı İffet Bayındır’la
çalmadan uyuyamam.
Mühendisliği okudu. Bu mesleği sevmeyince dördün- evlendi. İki kızları oldu.
36 adet değişik ustaların cü sınıfta sınavlara girmeyerek bıraktı. Deveci, bu
açtığı, değişik tonlarda duruma kızan babasının kendisine maddi desteğini AMATÖR KOROLARDA ÇALIYOR
Deveci, “Türkiye’de muhasebe müdürü, mali
kestiğini anlatıyor. Ertesi yıl ise yeniden üniversite
neyim, üç udum, bir
işler müdürü, mali işler koordinatörü unvanları
sınavlarına girmiş. 1970’de yeni açılan Bursa’da
yaylı tanburum, bir
ile çalışmadığım sektör kalmadı” diyor. Ancak
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmış. Ama
mızraplı tanburum ve
1994’de, İstanbul’da tekrar mali müşavirlik bürosu
maddi imkanları olmadığı için devam etmemiş. Şebir klasik bir de refik-i
ref Deveci, bu nedenle devam zorunluluğu olmayan açmış. Ruhsatını müktesap hak olarak almış.
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde
Bürosunda muhasebe yapmamış, defter tutmamış.
rebabım var” diyor.
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nota olmadan pek bir şey çalamıyorum.”

EN BÜYÜK HOBİM
Deveci’nin en büyük hobisi Türk
musikisi. Deveci, “Benim Türk musikisinden
başka bir hobim, eğlencem, etkinliğim yok.
Bir enstrüman çalmadan uyuyamam. 36
adet değişik ustaların açtığı, değişik tonlarda
neyim, üç udum, bir yaylı tanburum, bir
mızraplı tanburum ve bir klasik bir de refik-i
rebabım var” diyor. Deveci, meslektaşlara da
“Meslektaşlarıma ve herkese mutlaka bir hobilerinin olmasını tavsiye ederim. Başka türlü
mesleki sıkıntılar ve büyük şehir stresinden
kurtulmak mümkün değildir” önerisinde
bulunuyor.

MÜZİK RUHUN GIDASI
Şeref Deveci’ye işi arasında nasıl
hobisine vakit ayırdığını da soruyoruz, yanıtı
şöyle oluyor: “Cumartesi, pazar hariç saat
10:30 gibi ofisime gelirim. Akşam 17:00’a
kadar işimle meşgul olur daha sonra koro
çalışması için yola koyulurum. Pazartesi-çarşamba-cumartesi günleri 13:00-17:00
saatleri arasında Aşiyan Musiki Derneği’nde,
pazartesi akşam Aylin Şengün Taşçı Hocamın Mısra TSM korosunda, salı-perşembe
akşamları Maltepe Belediyesi Füsun Batum
TSM korosunda ud çalar veya ney üflerim.
Daha önce devam ettiğim Ayşe Taş İstanbul
TSM korosunda da çarşamba akşamları
neyimle yer alıyordum. Yılda 10-12 koro
konserine katılıyorum. Müzik gerçekten
ruhun gıdasıdır.”

EN YAŞLI
NEYZEN BENİM
Şeref Deveci, amatör sanatçı olarak
amatör korolarda ya ney üfleyerek veya ud
ile Alaaddin Yavaşça, İnci Çayırlı, Ayşe Taş,
Münip Utandı, Adnan Mungan, Melihat Gülses, Aylin Şengün Taşçı, Bülent Ersoy, Füsun
Batum, Esra Bozkurt, Gökhan Sezen gibi
birçok kıymetli sanatçıya eşlik etmiş. Meslek
mensubu Şeref Deveci, “Amatör de olsa şu
an itibariyle konserlerde ney üfleyen en yaşlı
neyzen benim. Ancak artık neyi bırakma zamanımın geldiğini düşünüyorum ve yakında
neyi sadece kendim için üfleyeceğim” diyor.
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Bünyesinde kadrosu olan grup ve holdinglere
müşavirlik yapmış.
Şeref Deveci’nin enstrüman olarak
ud’la tanışması ise 1999 yılında olmuş.
Ud çalmaya heveslenmiş. Koro şefi ve ud
hocası Avukat Mahmut Özbay’dan üç yıl Türk
musikisi nazariyeti, solfej, usul dersleri almış.
Amatör Türk Sanat Müziği (TSM) korolarında
ud çalmış. 2007 yılında ise Cumhurbaşkanlığı
korosu neyzenlerinden Salih Bilgin’den ders
alarak neye başladığını anlatıyor. Deveci,
“Bir yıl müddetle ney ile neva (RE notası)
üfledim. Yürümeyecek diye neyi bıraktım, üç
yıl sonra devlet korosu neyzenlerinden Ahmet
Kaya Hoca ile tekrar neye başladım, üç yıl
ders aldım. 2011 yılından itibaren amatör
korolarda neyzen olarak ney üflüyorum.
Ayrıca ud, tanbur ve rebab da çalıyorum”
bilgisini veriyor.
Deveci, musikiye yönelmekle mesleki
stresten kurtulduğunu aktarıyor ve ekliyor:
“Türk Sanat Musikisi daha ziyade klasik
musiki ilgi alanımdır. Her boş anımda ya ney
üfler veya bir enstrüman çalarım. Musiki
sayesinde hem geniş ve seçkin bir çevrem
oldu, hem de konserler vermek üzere yurt
içinde muhtelif şehirler ve İtalya, Fransa,
İsviçre, Almanya, Kosova, Moldova gibi
ülkelere seyahatlerim oldu. Eşim de serbest
muhasebecidir. O da kanun çalmaktadır. En
küçük kardeşim Şentürk Deveci, Ankara
Devlet Klasik Türk Musikisi korosunda görevli
olup, bestekar ve koronun şeflerindendir.
Allah bütün yeteneği ona vermiş, bende
zannedildiği gibi yetenek yoktur, önümde
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Birçok zıt
kavramı
sorgulatıyor
Ünlü yönetmen Hüseyin
Karabey’in son filmi, Melih
Cevdet Anday’ın İçerdekiler
adlı oyununun sinemaya
uyarlaması oldu. ‘İçeridekiler’
içeride ve dışarıda olmaya,
teslimiyet ve özgürlüğe kadar
birçok zıt kavramı yaşayan,
sorgulatan bir film…
Karabey, “Hayatım boyunca
karşılaştığım her zor durum
beni yaralarken sevgiyi
gerçekten hissettiğim her
durumda tekrar güçlendiğimi
ve özgürleştiğimi hissettim”
diyor.
BANU BOZDEMİR
Hüseyin Karabey… Yönetmen, senaryo
ve kurgu yazarı, film yapımcısı. Üniversite
eğitiminden sonra bağımsız olarak kısa film ve
belgeseller üretti. Filmleri genelde Türkiye’de
yaşanan insan hakları ihlallerini konu aldı.
Bunlardan, Boran (1991) çeşitli uluslararası
ödüller topladı. Sessiz Ölüm ise Ankara Film
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Festivali’nde belgesel dalında ikincilik ödülü
aldı. Sessiz Ölüm aynı adla kitaplaştı. Karabey,
‘Gitmek: Benim Marlon ve Brandom’ ile New
York Tribece Film Festivali’nde En İyi Yönetmen
ödülü kazandı. Karabey, bunun kariyerinin en
önemli ödülü olduğunu söylemişti. Sesime Gel,
F Tipi Film, Unutma Beni İstanbul diğer önemli
filmleri. Hüseyin Karabey son olarak ise ünlü
yazar, şair Melih Cevdet Anday’ın İçerdekiler

oyununu sinemaya uyarladı. Karabey’le yeni
filmini ve Türk sinemasını konuştuk

TİYATRO OYUNUNDAN ÇEVİRDİ
İçerdekiler bir tiyatro oyunu ve
yıllar önce izlediniz sanırım. O günden
bugüne sizin kafanızda nasıl evreler
geçirdi?
Bu oyunu ilk seyrettiğimden beri şunları

gelleyecek? İşte tam bu nedenle filmde bahsi
geçen konular zamansız ve mekansız. İnsan
denen canlının bulunduğu her zamanda ve her
coğrafyada olabilecek durumu anlatıyor.

TEK MEKANDA GEÇİYOR
Filme gelen bir eleştiri oluyor
mu tek mekanda geçmesiyle

ilgili. Ya da kadına yüklenen baskıyla
ilgili! Siz nasıl kırmaya çalıştınız o rutini
diyelim…
Eğer bu sorunun içine gizlenmiş gizli bir
film eleştirmeni eleştirisi ise, başımız üzerinde
yeri var ama seyirciden asla böyle bir eleştiri
gelmedi. Tam aksine yoğun bir film seyrettikleri ve yerlerinden bile kıpırdayamadıklarını
söylediler hep. Bu Adana, Malatya, İstanbul,
Ankara ve hatta yurtdışında Sofya ve Nürnberg’teki gösterimlerde aynı oldu. Seyirci filmi
seyreder. Ya beğenir ya beğenmez. Beğenirse
neden beğendiğini kendince dillendirir. Bu
süreçte seyircimizden bizi şımartacak düzeyde
çok güzel şeyler duyduk.
Film politik olarak başlıyor ama
başka bir şeye evriliyor ya da biz
öyle hissediyoruz. Odanın dışındakiler için aslında içerdekiler hala
tutsak! İçerde olma halinin sizdeki
yorumu nedir?
Evet, çok güzel yorumlamışsın… Başka bir şeye dönüşüyor. O
dönüştüğü şey vicdani sorgulama.
İnsan olarak nerede dur diyebiliriz
gözümüz önünde gerçekleşen kötü-

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

düşündüm, insan denen yaratığın ne kadar
zavallı, ne kadar güçsüz ve zayıflıklarını
kabullendiğinde nasılda onları aşmak için çaba
içinde olduğunu gördüm… Hayatım boyunca
karşılaştığım her zor durum beni yaralarken
sevgiyi gerçekten hissettiğim her durumda
tekrar güçlendiğimi ve özgürleştiğimi hissettim.
İçerdekiler’in hangi yönü seni
etkiledi, bir adamın yalnızlığı mı, iki
kişinin bir odanın içinde yaşadığı
trajedi mi yoksa sistemin insanlara yüklediği
baskılar mı?
Aslında ‘İçerdekiler’
kişinin belli koşullarda nasıl
tepki vereceğini gösteren sosyal
bir deney gibi. Evet, işkence
kötüdür. Evet, işkenceden önce
ve sonra vardır. İnsan asla eskisi
gibi olamaz. Sistem değişmediği
sürece baskının kimden geldiği
önemli değil. Bugün siz kendinizi iyi
bir amaçtan dolayı bunu yapıyorum
diye ikna edebilirsiniz. Ama yarın
siz kontrolden çıktığınızda elinizdeki
yetkileri kötüye kullanmanızı kim en-
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EĞİTMENLİK DE
YAPIYOR
Hüseyin Karabey, 4 Şubat 1970, İstanbul doğumlu. Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu, Bursa Uludağ
Üniversitesi İktisat Bölümü’nde 4 yıl okuduktan sonra
sinema yapmaya karar verdi.  Sonra Marmara Üniversitesi Sinema-TV Bölümü’nü bitirdi. Birçok kısa filme ve
belgesele imza atan yönetmenin uzun metrajlı olarak
Gitmek: My Marlon And Brando, Unutma Beni İstanbul,
Sesime Gel, F Tipi Film ve en son çektiği İçerdekiler filmleri
bulunmaktadır.  Karabey ayrıca yıllardır eğitmen olarak
da çalışmakta. Eğitmen olarak ilk önce İstanbul’da birçok
bağımsız kültür merkezinde sinema dersleri verdi. Mezun
olduğu Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde iki yıl ders verdi. Yurtdışında birçok ülkede workshoplar
yaptı. Bunlardan bazıları; Londra’da mülteci çocuklarla,
Sao Paulo – Brezilya’da gençlerle, Yunanistan’da azınlık
gruplarla sayılabilir. Senaryo doktorluğu eğitimini ise
Script Factory-Londra’da aldı.
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lüğe? İnsan olarak ne kadar düşebiliriz kötülüğün karşısında? Bu soruları
sorduğumuzda zaten tercihlerimiz
ve cevaplarımız bütün politikalardan
ötede ve hayatı dönüştüren bir güce
sahip oluyor.

FİLMDEKİ KUŞ FİGÜRÜ
Filmde karakterler kadar
kuş da önemli figür. Onun
filmdeki varlığını nasıl yorumlayabiliriz? İçin içi mi? İnsanın
haline şükretmesi için orada
olan bir figür mü? Yoksa özgürlükten bir parça mı?
Aslında bu kuş orijinal metinde
yok. Benim eklediğim naçizane bir
iki şeyden biri orijinal metne… Yorumlarınızın hepsi doğru aslında…
Hayat o kadar absürt ki biz de bu
kuşu besleyen birisi olabilirdik. Kuş

için bir sorgu ya da oturma odasında
olmasının arasında bir fark yok ikisi
de tutsaklık. Dışardakileri temsil
ediyor bence eğer hayatın kendisi bir
zindana dönüşmüşse sizin parmaklıklar ardında kapatılmış olmanıza
gerek yok. Hatta daha korkunç
değil mi kendimizi gerçekten özgür
hissederken fikirlerinden ödün
vermedikleri için cezaevinde yatan
düşünce suçlularından daha koyu bir
karanlık içinde olmamız. Bence kuş
filmi seyreden bizi temsil ediyor…
Öylece bakıyoruz elimizden yitip
giden her şeye…
Filmdeki müdür imajı hiç
şaşırtmıyor, işkenceye aralıksız devam eden hali ‘iyilik’
durumunda da devam ediyor. O
anlamda gerilimli, kurban cellat
ilişkisi iyi bir şekilde yansıyor

diyebiliriz filme. Erk olanın beslenme
şeklini mi ifade etmek istediniz?
Bir sürü atasözümüz var aslında...
Üzüm üzüme baka baka kararır gibi... Settar abinin güzel bir özlü sözü var. Faşizm
bulaşıcıdır... Ama özgürlük de bulaşıcıdır...
Biz sevgiye, insanın iyi doğduğuna ve merhametine güvenirsek her şey değişecek...
Yine büyük şairin dediği gibi “ Dünyayı
güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle
başlayacak her şey...”

ACI KÖTÜ AMA OLGUNLAŞTIRIR
Sonuçta bu filmde kahramanların özgürleştiğini mi söylemeliyiz,
zira üzerlerinde kurulan, yaratılan
baskıdan kişisel ve toplumsal olarak
bir nevi de kurtuldular...
Aynen öyle... Onlar kurtuldu ama
bizi odada kafesin içinde bıraktılar...
Acı kötüdür ama olgunlaştırır bizi. Göze
alacağımız acı belki her gün yaşadığımız
acının yıllarca biriken toplamından çok
daha ufak… Ama bunu inandıracak bir
insan aramıyormuşuz allah aşkına! Bizi
güzelliğin kurtaracağına ikna edecek ufacık
bir eylem.

İYİ EKİP ŞART

İçerdekiler bir tiyatro metninden uyarlama. Yönetmen Hüseyin Karabey filme uyarlarken neredeyse hiç değişiklik yapmamış. Yani neredeyse tek mekanda geçen bir film çekmiş.
Bunun nedenlerini kendisine sorduk; cevapta büyük bir saygı gizli:  “Metne sadık kalmam
büyük ustaya saygı duymam ve eserini sömürmeden üstüne bir şeyler eklemeye çalışmamdan kaynaklanıyor. Öylesine önemli bir oyun ki bu, kimse unutmamalı ve herkes mutlaka
bir kez izlemeli. Bu sinema ile daha mümkün olduğu için sinemaya uyarladım. Sansürün ve
sanata yönelik baskının doruk yaptığı dönemlerden geçiyoruz yine. Bu dönemde bu baskıları
kırmamın çabası olarak görüyorum ben ‘İçerdekiler’i. Ayrıca zorluklar, yeteceğiniz gösterebileceğiniz alanlardır aynı zamanda. Bütün ekip aynı şekilde yaklaştık. Oyuncular, teknik ekip
ve ben yönetmen olarak yeteneklerimizi gösterebileceğimiz bir olanak gibi gördük. Üstelik
tam da istediğimiz şeyi anlatarak.”

YAŞAM’IN PORTRESİ

Oyuncu seçimi üzerine neler
söylersiniz, ilk izlediğinizde de
kafanızda bir oyuncu imajı oluşmuş
muydu?
İlk izlediğimde 17 yaşımdaydım...
Ama yapmaya karar verdiğimde karakterleri biliyordum sadece o role girebilecek karakter sahibi, yetenekli ve iradeli oyuncular
bulmam gerekiyordu. Onları da bulmam
zor olmadı, çok fazla olmasalar da hep
yan yana durmayı bildiğimizi fark ettim.
Bir film iyi olmuşsa bu ancak iyi bir ekiple
mümkün olabilir. Kötü ise sadece yönetmenin yüzündendir. Bu anlamda bakınca çok
iyi bir ekibimin olduğunu söyleyebilirim.

DUYDUĞU SAYGIDAN
ASIL METNE SADIK KALDI
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KARİYER

Deniz, kum, güneş, ofis...
Masmavi bir denizin kenarında
ya da yemyeşil bir doğada iş
stresinden uzakta geçirilen
günlerin ardından işe dönüş zorlu
bir süreç olsa da yönetilebilir
bir durum… Tatilden sonra işe
başlamak ve işe adapte olmak
pek kolay olmasa da uzmanların
tatil dönüşü adaptasyon
depresyonu veya yaz depresyonu
olarak tanımladığı sıkıntılardan
kurtulmak oldukça kolay...
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UMUT EFE
Yoğun çalışma temposu, şehir stresi,
artan sorumluluklar altında bütün bir yıl
hayaliyle yaşanan tatil planları gerçeğe
döndüğünde, dünyanın en büyük dersi,
akşam yenilecek yemeklerin seçilmesi
veya suyun sıcaklığı olur. Bu tatlı telaş,
kısa ya da uzun bir sürenin ardından bittiğinde , mecburi istikamet olan ofislerde,
tatil sonrası işe adaptasyon sağlamak
ise gerçeklerle karşılaşan çalışanlar için
zorlayıcı bir durum haline gelebiliyor.
Tatil süreçlerinin ardından iş yaşamına

ve günlük rutin hayata yeniden uyum
sağlama sürecinde sık olarak baş ağrısı,
uykusuzluk, sindirim sistemi problemleri,
iştahsızlık, sabahları yorgun uyanma,
eklem ağrıları, odaklanma güçlüğü, kolay
sinirlenme, tahammülsüzlük gibi sorunlar
görülebiliyor. Ufak bir farkındalık ve alınacak birkaç önlem ile tatil depresyonundan kurtulmak ise pek âlâ mümkün…

UYUM SONUNU KABULLENİN
Tatil dönüşü adaptasyon depresyonu ya da tatil sonrası sendromu denilen bu
durum, tatilde biriktirilen tüm enerjinin bir
anda yok olup gitmesine neden olabilir.

İş stresinden uzakta geçirilen günlerin ardından işe adaptasyon
sürecini doğru yöneterek, bu süreci tersine de çevirebilirsiniz… Öncelikle uzmanlara göre, tatil dönüşünü, işe başlama
tarihinden 1-2 gün önce ayarlamak, adaptasyon sorunu için
önlem almanızı sağlıyor… Böylece, şehir yaşantısına ve günlük
aktivitelere yavaş yavaş alışmış olacak, kendinize zaman
kazandırmış olursunuz… İşe başlayacağınız tarihten önce geldiyseniz eğer, tatil dönüşü yapacağınız işleri önceden planlayın.
Böylece paniğe mahal vermeden işlerinizi halledebilirsiniz…
İşe dönmeden önce ilk günlerin uyum sorunu yaratabileceğini
baştan kabul etmelisiniz… Burada olabilecek stresli durumları
kolayca atlatın… Yapmış olduğunuz planları abartmak yerine,
esnek tutun. İmkanınız varsa önemli işleri, görüşmeleri tatil
dönüşü değil de ilerleyen günlerde yapın.

SPOR EN İYİ ÇÖZÜM
Tatilden döner dönmez yeni bir tatil planın hayalini
kurmak işleri biraz zorlaştırabilir… Burada sürekli düşünmek
yerine, olumlu düşünceleri aklınıza getirirseniz daha kolay bir
adaptasyon süreci yaşayabilirsiniz… Günlük hayatınızda da
şehir yaşamında yapabileceğiniz etkinlikleri yapmaya çalışın.
Günlük etkinlikler, yumuşak bir geçiş yapmanızı kolaylaştıracaktır. Araştırmalar spor ya da düzenli egzersiz yapan kişilerin
endorfin hormonu sağlayarak haz merkezlerini harekete
geçirdiğini ortaya koyuyor. Siz de tatilde yaşadığınız mutluluk
hissini devam ettirebilmek için spor ya da egzersiz yapabilirsiniz
Bu yöntemlere rağmen yoğunlaşma sorunu,  depresif ruh hali
devam ederse bir uzman desteği almalısınız.

NEŞELİ DÖNÜŞ İÇİN
BUNLARA DİKKAT

KARİYER

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nden Klinik Psikolog Simay
Arslan tatilde farkında olmadan yapılan 10 hatanın, dönüşte çok daha
sancılı bir sürece neden olabileceğine dikkat çekiyor.  “Tatilin bedenimize
olumlu etkisi olduğu kesin ancak tek başına vücudumuzu dinlendirmek
yeterli değil, aynı zamanda zihnimizi ve ruhumuzu da dinlendirmemiz
şart. Aksi halde vücudumuzun onarımı, yeniden yapılanması ve iyileşmesi
gerçekleşmeyip kısa sürede yeniden yorgun hissetmemiz kaçınılmaz
olacaktır” uyarısında bulunan Arslan,
şu önerilerde bulundu:  
l An’ı yaşamamak: Yaz tatilinde
ya daha önce yaşadığımız sorunlar ya
da dönüşte bizi bekleyen sorunlar aklımıza gelebiliyor. Bu durum zihnimizin
de dinlenmesini engelliyor. O nedenle
özellikle de kısıtlı yaz tatilinizde
sadece ‘an’da olun ve tatilin güzelliğini
yaşayın.
l Telefonu elden bırakmamak: Tatiliniz boyunca teknolojiyle
aranıza mesafe koyun. Tam zamanlı
bir zihin dinlenmesi için özellikle uyanır uyanmaz telefonu elinize almayın.
l Uyku düzenini bozmak: Tatilde yapılan en büyük yanlışlardan
biri uyku düzenini bozmak. Oysa sağlıklı ve yeterli uyku, sadece vücut
için değil, zihin için de gerekli. O nedenle tatilde uyku düzenini çok fazla
değiştirmeyin. Aksi halde tatil dönüşü uyku düzenini toparlamaya çalışmak
hayli yorulmanıza neden olabilir.
l Evde kalmak İşten uzak, evde vakit geçirmek de şüphesiz rahatlatıcı etkiye sahip ancak konfor bölgesinin dışına çıkmak, yeni bir şey
denemek, farklı bir bakış açısı kazanmak, gerçek bir dinlenme sağlamak
için gerekli.
l Beslenme düzenini bozmak: Stresli bir yılın ardından tatilde
yenilenmek için sağlıklı besinler tüketmeye ve günde en az 2 litre su
içmeye dikkat edin. Aksi halde tatil dönüşü kendinizi zinde değil, yorgun
hissedeceğinizi unutmayın.
l Sosyal ortamlardan uzaklaşmak: Arkadaşlar ile iletişimin endişe
düzeyini azalttığını gösteriyor. Bir süredir vakit bulup konuşamadığınız
birkaç arkadaşınızı arayın. İş arkadaşlarıyla iletişim halinde olun ama iş
sorunlarını düşünmeyin.
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Çoğu zaman
sebepsiz yere
öksürüklerle
yaşam kalitemiz
kısıtlanabiliyor.
‘Gıcık yaptı’
diyerek
geçiştirdiğimiz
öksürük
nöbetleri boğaz
reflüsünün
habercisi
olabilir. Önlem
alınmaması
halinde boğaz
reflüsü astım
ataklarını
tetikleyebilir...
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Geçmeyen öksürük
neyin habercisi?
ELA DAMLA GÖKMEN
Sürekli olarak ses kısıklığı ve geçmeyen öksürüğü
bulunan Sebahat Hanım için bu ikili yaşamının bir parçası
haline gelmişti. Birkaç defa kulak burun boğaz doktoruna
da gözükmesine karşın ona verilen ilaçlar bu rahatsızlığına çare olamamıştı... Çevremizde birçok insanın aynı
şikayetlerden yakındığını duyuyor ya da görüyoruz. Bir
kısmımız bu işin ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarıda bulunsak da bir kısmımız da “Büyütme canım soğuk
su içmekten olmuştur!” diyerek geçiştirmeyi yeğliyoruz.
Bu sıkıntıların asıl kaynağı ne olabilir? Uzmanlara göre, bu
tür şikayetler boğaz reflüsünün habercisi olabilir...
Halk arasında çok bilinmeyen, bu yüzden tanısı ko-

nulana kadar doktor doktor dolaştıran bir hastalık boğaz
reflüsü. Adını pek de sık duymadığımız bu boğaz reflüsü
nedir? Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Halil Genç, boğaz
reflüsünün mide asidinin, yemek borusunun üst kısmına
hatta ses tellerine kadar ulaşması durumu olduğunu,
buna yemek borusu ile mide arasında yer alan kapakçığın
gevşemesi ya da fıtıklaşmasının yol açtığını söylüyor.
Dr. Genç, boğaz reflüsünün her yaş grubunda
görülebileceği gibi genelde beslenme bozukluğu olan yetişkinlerde daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

HEP KARIŞTIRILIYOR
Boğaz reflüsü belirtileri nedeniyle kulak burun
boğaz (KBB) ve göğüs hastalıkları ile sıkça karıştırılan

bir hastalık olarak tanımlanıyor. Çünkü faranjit,
laranjit, ses kısıklığı, geçmeyen öksürük nöbetleri,
boğazda ağrı gibi belirtileri oluyor. Oysa ki bu
belirtilere hastanın hiç mide şikayeti olmasa bile
boğaz, gırtlak ve ses tellerine yükselen mide
asidinin sebep olabileceğine dikkat çekiliyor.
Hastalığın doğru tespitinin çok önemli
olduğunu özellikle vurgulayan Dr. Halil Genç,
“Hastalarımız bize uzun süre geçmeyen kronik öksürük ve ses kısıklığı şikayetiyle gitmedikleri KBB
ve göğüs hastalıkları uzmanı kalmadan geliyor”
diye konuşuyor.
Doktor doktor dolaştıktan sonra kendisine
ulaşan hastalarına endoskopi yaparak boğaz
reflüsü tanısı koyduklarını belirten Dr. Genç, şöyle
devam ediyor: “Bahsi geçen hastamızın midesinde
bu boğaz reflüsünün de sebebi olan küçük bir ülser
tespit ettik. Tüm bunlar tedavi edildikten sonra
ses kısıklığı ve bitmeyen öksürüğünün geçtiğini
gördük. Tabii bunu yaparken hastamızın sadece
medikal tedaviye değil, aynı zamanda bazı diyet
önerilerine de uyması gerekti. Tedavilerin bu şekilde kombine olarak yapılması ile boğaz reflüsünün
tamamen tedavisi ve önlenmesi mümkün olur.”
Dr. Genç, bazen hastalığın durumuna
göre uzun süre takip ve tedavi
gerektiren hastaların olabileceğini
belirterek, erken teşhisin önemine
dikkat çekiyor.

ciddi rahatsızlıklar da çıkabildiğine dikkat çeken
Dr. Halil Genç, “Midede olan gastrit ve ülser de
hastada hiç mide şikayeti olmadan sadece boğaz
reflüsü dediğimiz boğazda yanma, ses kısıklığı,
öksürük ve yutkunma problemleri ile ortaya
çıkabilir” diye konuşuyor.

DİŞLERE ZARAR VERİYOR

Öksürükten şikayetçi
olan bir hastanın KBB ve
göğüs hastalıkları uzmanlarının
yanı sıra bir gastroenteroloji
uzmanına görünmesi öneriliyor. Gastroenteroloji uzmanı
tarafından endoskopi yapılıyor
ve şikayetlerine göre gerekli
tetkikler yapılarak teşhis konuluyor. Boğaz reflüsü tanısının
konulmasının ardından tedavisi
için gerekli ilaçlar hastaya verilip
tedavi sürecine başlanmalı.

BELİRTİLERİ
NELER?
l Boğazda yanma
l Ses kısıklığı
l Öksürük
l Yutkunma problemleri

SAĞLIK

Boğaz reflüsü teşhis edilip tedavi edilmezse bu şikayetler bir süre sonra devamlı hale
gelerek kişinin yaşam kalitesini
olumsuz etkiliyor. İnsanların
yaşam kalitesini etkilemenin
yanı sıra dişlere zarar vermesi
ve dişlerde bozulmalara neden
olması en önemli zararlı etkileri
ALKOL TETİKLİYOR
arasında başı çekiyor. Özellikle
Uzmanlara göre, boğaz
ses kısıklığı buna bağlı olarak ses
reflüsünün tedavisinde özellikle
tellerinde nodül oluşumları, sinüzit,
beslenme düzeni çok önemli rol
geçmeyen kronik öksürük gibi
oynuyor. Alkol tüketimi, sigara
rahatsızlıklara da neden olduğuna
kullanımı ciddi olarak boğaz refvurgu yapılıyor.
lüsünü tetikleyeceğinden bunların
Dr. Halil Genç
Yapılan araştırmalara
kullanımından uzak durulması
göre, özellikle astım ataklarının
gerektiğine vurgu yapılıyor.
alevlenmesinde boğaz reflüsü
Öksürükten şikayetçi olan
etkili olabiliyor. Boğaz reflüsünün habercisi olan
bir hastanın tedavisi için gastroenteroloji uzmanı
belirtiler görüldüğünde KBB ve göğüs hastalıkları
tarafından endoskopi yapılıyor ve şikayetlerine
uzmanlarının yanı sıra bir gastroenteroloji uzmanıgöre gerekli tetkikler yapılarak teşhis konuluyor.
na da görünmek faydalı olacağına dikkat çekiliyor.
Boğaz reflüsünün altından bazen başka

TEŞHİS VE
TEDAVİ
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MODA

Yaz mevsimini
yaşadığımız
şu günlerde
şıklıklarına şıklık
katmak isteyenler
için 2019 yazının
moda parçalarını
araştırdık. Hasır
şapkalar, hasır
çantalar, bisikletçi
şortları trend
parçalar olurken,
nude beji, neon
sarısı, leopar
deseni de moda
trendleri
arasında yerini
alıyor....
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Hasır şapkalar,
bisikletçi şortlar
NİL DEMİRCİLER  
Atletizm akımının temsilcisi bisikletçi şortu, doğal
dokuların öne çıktığı, örme detaylarla zenginleşen
ayakkabılar, hasır çantalar.... Geçtiğimiz yazın trend
aksesuarı XXL hasır şapkalardan sonra bu sezon kendimizi daha mütevazı parçalara emanet edeceğiz. Balıkçı
şapkalarının yeni nesil versiyonu olan ‘bucket’ şapkalar
sahilden kente kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Son
yıllarda hazır giyimde yöneldiğimiz nefes alan ferah
kumaş anlayışı ayakkabılarda da karşımıza çıkıyor...

BEYAZ GÖMLEKLER Ofis stilinden gündüz
görünümlerine terfi eden beyaz gömlekler de bu yılın

trendleri arasında yerini değiştiriyor. Yaz sezonunda
hemen hemen her şeyle eşleştirebileceğiniz beyaz
parçaları gardırobunuza eklemek için acele edin.

UZUN ELBİSELER Yaz sezonunda uzun ve
ferah elbiselerin konforu tartışılmaz. Bu yaz sokakları
fetheden tasarımlar, bir yandan tek parça konforu
sağlarken diğer yandan da bulunduğu ortama ayak
uydurmasıyla tercih ediliyor. Çiçek desenlisinden düz
renklisine kadar uzun elbiseler bu yazın trend parçaları
arasında yerini alıyor.

SARININ TONLARI Sarı renk 2019 yaz
modasının gözde renklerinden biri olarak karşımıza

çıkıyor. Çoğu kadının giymeye cesaret edemediği sarı renk bu sezon herkesin tabularını yıkacak. Neon sarısı ve kavak sarısını sıklıkla göreceğiz

YILAN DERİSİ Kumaş ya da deri üzerine bezenmiş yılan
görünümü 2019 modasında karşımıza çıkıyor. Cesur ve kendinden emin
kadınların tercih ettiği yılan derisi görünümlü kıyafetler sadece siyah
değil farklı renklerde de görülecek.

rengi bu yıl mutlaka dolabınızda bulunması gerekenler arasında yerini
alıyor. Kıyafetten çantaya, ayakkabıdan makyaja kadar uzanan geniş bir

NUDE BEJİ Bu yaz capcanlı ve renkli bir yaz modası bizi beklese de klasik severler de unutulmuyor. Özellikle nude beji yaz sezonunun
kıyafetlerine taşınıyor ve her cilt tonuna uyum sağlıyor. Siz de tek parça
halinde ya da farklı renklerle kombin yapılarak tercih edebilirsiniz.
LEOPAR DESENİ Leopar deseni bu yaz sıklıkla karşımıza
çıkacak bir diğer moda trendi. Modasını hiç kaybetmeyen renklerden
biri olan leopar desenini bu yaz sıklıkla göreceğiz. Hayvan severlerin
ilgi odağı olan zebra deseni de bu yılın trendlerine eşlik ediyor.

MODA

CANLI MERCAN 2019 yılının trend rengi seçilen canlı mercan

yelpazede canlı mercan trendi bu yaz karşımızda olacak.
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Çalışan anne-babaların
çocuklarını yaz tatilinde
gönderdikleri okullar olarak
bilinen yaz okulları, son yıllarda
şehirli çocukların uğrak yeri oldu.
Basketboldan yüzmeye ve biniciliğe
kadar birçok aktiviteyi bir arada
sunan bu okullar çocukları yaz
tatilinde oyalamanın yanı sıra
sosyalleşmelerini de sağlıyor....

Haydi yaz okuluna

EĞİTİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Mahalle arasında 7-8 çocuk bir araya
gelir voleybol, kuka, misket, lastik, yakartop
oynardı. 1980’li yıllarda çocukların yaz tatilleri
böyle geçerdi. Yıl 2019, çocuklarımızın oyun oynayacakları sokaklar da kalmadı, oyun alanları
binalarla doldu... Eskiden taştan kaleler yapıp
futbol oynanan sokaklar arabayla doldu. Uçurtma uçurulan gökyüzünü gökdelenler kapladı....
Şehirlerin her geçen yıl giderek kalabalıklaşmasıyla birlikte birbirini tanıyan mahalleliler
ve mahalle kültürü de yok oldu. Artık sitelerde
yaşayan aileler kapı komşusunun kim olduğunu
bilmeden yaşıyor. Böyle bir ortamda yaz okulu
genelde tüm çocuklar için ama özellikle yaz
tatilini çeşitli nedenlerle yeterince verimli geçiremeyen, evden dışarı çıkma imkanı kısıtlı, sosyal
olarak izole çocukların kurtarıcısı oldu.
Anne ve baba olmanın ilk gerekliliği,
çocuğumuza kazandıracağımız yüksek özgüven
ile onu yaşama hazırlamaktır. Her anne baba
özgüveni yüksek, sosyal, yaratıcılığı gelişmiş
bir çocuk yetiştirmek ister. Son yıllarda yaz
döneminde çocuklara yüzmeden biniciliğe,
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basketboldan resime kadar çeşitli aktiviteleri
bir arada sunan yaz okulları, çocukların liderlik,
özgüven ve yaratıcılıklarını geliştirme konusunda da etkili oluyor. Grup içi iletişimi ve ekip
çalışmasını güçlendirmek için etkili olan yaz
okulları çocukların sosyalleşmesini de sağlıyor.
Uzman Dr. Bora Küçükyazıcı, yaz okulları
doğru seçildiğinde, çocukların sosyalleşmesi ve
akademik açıdan dil öğrenmesi bakımından
büyük önem taşıdığını söylüyor.

EVDEN ÇIKMA VESİLESİ
Bilgisayara ve televizyona düşkünlük
gösteren çocuk ve gençler için de yaz okulu
iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Gün
boyu evde oturup saatlerce bilgisayar oynayıp
televizyon izlemek yerine spor ve sanatsal
faaliyetlere katılmak çok daha sağlıklı bir uğraş
olacaktır. Küçükyazıcı, okul etkinliklerinin yapılandırılmış olmasının çocukların daha programlı
bir tatil dönemi geçirmelerine, zamanı daha
verimli kullanmalarına katkıda bulunacağını
belirtiyor.
Tüm kış okula giden ve tatil özlemi içinde
olan bir öğrencinin okul kapanır kapanmaz yaz

okulu eğitimine başlaması çok uygun olmayabilir. Çocuğun en azından birkaç hafta tamamen
serbest bir dinlenme süreci geçirmesi daha
sonra ebeveyniyle birlikte değerlendirdikleri
bir yaz okulu programını seçip başlaması daha
doğru olacaktır.
Çocuk okul kelimesinden yola çıkarak
yaz okulu fikrine karşı çıkabilir, ödev ve sınavla
ilgili bir sürece gireceğini zannedebilir. Bu durumda doğru bir şekilde bilgilendirilmeli, bunun
bildiğimiz okuldan farklı olduğu, eğlenceli,
sportif ve sanatsal faaliyetler, eğitici oyunlar
içerdiği anlatılmalı.

BİRLİKTE SEÇİLMELİ
Özellikle ilçe belediyelerinin yaz okulu
uygulamalarının da değerlendirilebileceğine
dikkat çeken Bora Küçükyazıcı, çocukların çoklu
dikkatini geliştirmesi bakımından takım sporlarına yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığına
vurguluyor.  
Okul seçilirken çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına uygun etkinlikler içermelidir. Örneğin,
dışa dönük, hareketli çocuklar yüzme, futbol
gibi sporları yapabilecekleri okulları rahatlıkla

yeterince hazır olup olmadığı konusu değerlendirilmelidir. Gençlerde bu tip sorunlar
daha az yaşansa da küçük yaş gruplarında
ayrılma kaygısı gibi bir problem ortaya
çıkarak sürecin yarım kalmasına neden
olabilir.
Yurtiçinde ve yurtdışında olmak
üzere iki farklı konsept ile karşımıza çıkan
yaz okulları, çocukların yaz dönemini
keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamanın yanı sıra onlara farklı deneyimler de
kazandırıyor. Yurtdışındaki yaz okulları ise,
çocukların yabancı bir ülkeyi görüp başka
bir kültürü tanımasını, birçok yeni arkadaş
edinmesini, yabancı bir dili kendi kuralları
çerçevesinde öğrenmesini ve yerinde pratik
yapmasını sağlıyor. Çocukların kişiliğini
şekillendiren bu programların çocukların
geleceğine olumlu bir yatırım olarak da
görülebileceğine dikkat çekiliyor.

HOŞGÖRÜ ÖĞRETİYOR
Grup ile yapılan aktivitelerde değişik
kültürlerden gelen öğrenciler aralarındaki
farkın aşılamaz olmadığını yaşayarak
öğreniyorlar. Bu deneyim, farklılıklara
saygı duymayı öğretirken hoşgörülü olmalarını da sağlıyor. Sosyal aktiviteleri iyi
hazırlanmış bir yaz programı, çocuklara ve
gençlere kendilerini ifade etme özgürlüğü
ve daha iyi tanıma fırsatı veriyor. Öğrencilerin ailelerinden uzakta kendilerini her
türlü ifade edebilecekleri bir ortamda bulunmaları onlara, kendi ayakları üzerinde

FAYDALARI NELER?
l Boş zamanların kaliteli değerlendirilmesini sağlıyor.
l Grup içi etkinliklerle gençler ve çocuklar
sosyalleşiyor.
l Çocuklara ve gençlere kendilerini ifade
etme özgürlüğü ve daha iyi tanıma fırsatı veriyor.  
l Birçok ülkeyi bir araya getiren yaz
kamplarında çocuk spor ve grup aktiviteleri ile yeni
beceriler kazanıp sosyalleşiyor.
l Sosyal aktivitelerle diğer öğrencilerle
iletişime geçip kendini daha iyi hissetmesi, yabancı
dilde pratik yapıp kendisine olan güveninin artmasını sağlanıyor.
durmayı öğretirken ruhsal gelişimlerinde ve kişiliklerini
bulmada da olumlu katkılar sağlıyor.
Birçok ülkeyi bir araya getiren yaz kamplarında
çocuğa, spor ve grup aktiviteleri ile yeni beceriler
kazandırılıp sosyalleştiriliyor. Sosyal aktivitelerle
çocuğun ya da gencin diğer öğrencilerle iletişime geçmesini sağlarken kendini daha iyi hissetmesini, yabancı
dilde pratik yapıp kendisine olan güveninin artmasını
sağlıyor.
Sosyal aktivitelere katılan öğrenciler birbirlerine
saygı duymayı, aldıkları sorumluluklar ve edindikleri
deneyimler sayesinde birlikte çalışmayı öğreniyorlar.
Ekip aktivitelerinde hedeflere ulaşan ve başarı gösteren
gençler, ödüllendirilirken dayanışma ile birbirlerine
saygı duymayı da öğreniyorlar. Gencin sosyal ve güvenilir bir ortamda katıldığı aktiviteler pozitif bir kişilik
edinmesini, başarıyı yakalamasını ve kendisine saygı
duymasını da sağlıyor.

EĞİTİM

tercih edebilirler. Öfke kontrolünde sorun
yaşayan çocuklar için yine benzer seçenekler uygun olacaktır. Bu onların istenmeyen
dürtülerini daha sağlıklı dışa vurmalarını
sağlayacaktır. Çocukla birlikte okulların
etkinlikleri gözden geçirilmeli, sonrasında
okul birlikte görüldükten sonra kayıt
yaptırılmalıdır. Yani okul seçimi çocuğun
katılımıyla yapılmalı.
Sosyal becerileri zayıf, akran
ilişkilerinde zorluk yaşayan çocuklar için
gezi, takım sporları, tiyatro ve izcilik gibi
etkinlikler içeren yaz okulları önerilebilir.
Bu süreçte hem yaşıtlarıyla iletişimi daha
yoğun olarak sosyalleşecek, hem de
becerilerinin gelişmesiyle kendine güveni
artacaktır. Dikkat becerileri zayıf çocuklar
için de satranç iyi bir uğraş olacaktır. Aile
içinde iletişim sorunları yaşanan, huzursuz
bir ev ortamı olan çocuklar da yaz okuluna
giderek bu ortamdan kısmen uzaklaşır,
resim, müzik gibi çalışmalara katılarak
gerginliklerini atabilirler.
Okul seçilirken dikkat edilmesi
gereken bir konu da ulaşımdır. Yolda
uzun zaman geçirmesi çocuğun yorulmasına ve bir süre sonra motivasyon ve
alınan keyfin azalmasına yol açacaktır. Bu
nedenle nispeten daha yakın bir bölgede
faaliyet gösteren bir okul tercih edilebilir.
Seçilen okulun güvenlik açısından yeterliliği
de mutlaka gözden geçirilmelidir.
Yurtdışında bir yaz okulu düşünülüyorsa çocuğun evden uzaklaşmaya
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Çoğumuzun aç
kalmadığını
düşündüğü
sokaktaki
dostlarımızın
yiyecek ve suya
erişim imkanları
oldukça kısıtlı...
Yardım etmek
istediğiniz, sokak
hayvanlarının minik
bedenlerinin zorlu
yaşam koşullarında
dayanıklı olabilmesi
için belli başlı
tüyolara dikkat
edilmesi gerekiyor...
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Sokak hayvanlarını
beslerken dikkat!
UMUT EFE
Çoğumuz aç kalmadıklarını düşünsek de aç kalıyorlar maalesef. Sokaktaki dostlarımız aç olduklarında
her an yiyecek bulamaz. Bu durumdaki dostlarımız için
hiçbir şey yapamasanız bile artan yiyeceklerinizi onlara verebilirsiniz… Ancak yemek artıkları hayvanlara
doğru şekilde verilmelidir. Onların zehirlenmemesi, yaralanmaması için yemekleri kemiklerden arındırmak,
hasta olmamaları için soğuk su vermemek, yemekleri
parçalamak gibi basit yöntemleri bilmeniz gerekir.
Düzenli olarak sokak hayvanı bakanların imdadına
kuru mamalar yetişmekte, özellikle internet üzerinden

alındığında oldukça uyguna gelen kuru mamalar
sayesinde her seferinde ne vereyim diye düşünmeye
gerek olmuyor. Ama sadece kuru mama vermek de
çok sağlıklı bir seçim değil tabii ki. Yardım etmek
istediğiniz, sokak hayvanlarının minik bedenlerinin
zorlu yaşam koşullarında dayanıklı olabilmesi için beli
başlı tüyolara dikkat edilmesi gerekiyor…

BÜTÜN HALDE BIRAKMAYIN
Sokak hayvanlarına pişmiş tavuk, et gibi iri
parçalı yemekler vereceksiniz bu yemekleri mutlaka
parçalayın. Çünkü iri parçalar hayvanda hazımsızlığa
ve karın ağrısına neden olabilir. Eğer etrafınızda yavru

köpekler varsa, onlar için en minik parçaları ayırın. Hatta
yavrular için özel püreler hazırlayın. Dişleri yeni çıkmakta
olan yavru köpeklerin midesi çok küçük olduğu için kolay
sindirilebilir yemekler yemesi gerekir. Kedi ya da köpek olsun
sokak hayvanlarına yemeklerden artan kemikleri vermeyin. Hazmı zor olan kemik parçaları aynı zamanda onların
hayatını tehlikeye atan birer silaha dönüşmektedir. Parçalanan
kemiklerin, hayvanların nefes borusunda, diş etlerinde yaralanmalara neden olabileceğini unutmayın. Hayvanların kırmızı
et ve beyaz etin besleyiciliğinden yararlanmasını istiyorsanız,
kemikleri kaynatarak kemik suyu yapabilir, bu suyu ekmek
parçaları ile zengin bir menüye dönüştürebilirsiniz.

YAZ SICAKLARINA DİKKAT
Yaz mevsiminde dışarıda yemek bırakmak hayvanların
hayatını tehlikeye sokabilir. Sıcak havada çok kısa bir sürede
bozulan yemek hayvanların zehirlenmesine neden olabileceği
için yemeğin kapta beklememesi gerekir. Yaz günlerinde
sokak hayvanlarının beslenmesinde yapabileceğiniz en doğru
hareket, dostlarımızın yemeği yemesini beklemektir. Diğer
taraftan, sokak hayvanlarına su ve mama verirken metal
kaplar kullanmayın. Çünkü metal kaplar yaz aylarında suyun
ısınmasına, ısınan kap ise hayvanın dilinin yanmasına neden
olabilir. Ayrıca kış aylarında sokak hayvanlarının dilleri
soğuyan metal kaba yapışabilir. Metal kap, soğuk havanın da
etkisiyle suyun daha kolay donmasına neden olabilir.

KAPINIZIN ÖNÜNE SU BIRAKIN

Süt, içerisinde bulunan laktoz sebebiyle sindirimi zor bir besindir.
Bununla birlikte sütün fermantasyonuyla elde edilen yoğurt ve kefir, sokak
hayvanları için son derece uygun ve sağlıklı seçimlerdir. Sokak hayvanlarına
süt yerine yoğurt ya da kefir vermeyi tercih etmekte bu yüzden fayda vardır. Peynir verilecekse tuzsuz olmasına dikkat edilmelidir. Kediler köpeklere
göre daha fazla proteine ihtiyaç duymaktadırlar. Fakat elbette çok sayıda
sokak hayvanına bakma çabasındaysanız makarna, pirinç, bulgur, ekmek
ile hayvanları beslemeniz kaçınılmazdır. Makarna, pilav, bulgur, ekmek gibi
yiyecekleri veriyorsak bunları yoğurt, kefir, yumurta, tavuk, tavuk suyu,
ton balığı konservesi gibi yiyeceklerle ve tereyağıyla karıştırarak verebilirsiniz böylece hem lezzetlerini hem de besin değerlerini arttırmış olursunuz.
Yumurta hem ucuz olması hem de sağlıklı ve zengin besin içeriğiyle her
zaman tercih edilmesi gereken protein kaynaklarının başında gelir.  Tavuk
eti de uygun ve ucuz bir protein kaynağıdır fakat özellikle bazı köpeklerde
egzamaya sebep olabileceği unutulmamalıdır. Kedi beslemesi deyince akla
tavuk ciğeri de gelir fakat uzun vadeli ciğer kullanımı faydadan çok zarar
getirir. Haftada 2 günü aşmamaya dikkat etmenizde fayda vardır. Ispanak,
kereviz, havuç, patates, sarımsak (abartmamak kaydıyla), tatlı biber gibi
sebzeleri de sokak hayvanlarına verebilirsiniz. Makarna yaparken ya da
tavuk pişirirken bu sebzelerden de içerisine ekleyebilirsiniz.

DOSTLARIMIZ

Sokak hayvanlarına artık yemeklerin yanında kuru ve
yaş mamalar da vermelisiniz. Çünkü kuru ve yaş mamalar
onlar için en kaliteli besinlerdir. İhtiyaçları olan tüm vitamin ve
mineralleri barındıran bu mamalar, onların sağlıklı bir şekilde
beslenmesini sağlar. Kuru ve yaş mama yiyen hayvanların
hastalıklara yakalanma riskleri daha azdır. Bu nedenle artık
yemeklerle beslediğiniz sokak hayvanlarına düzenli aralıklarla kedi ve köpek mamaları vermelisiniz. Sokak hayvanlarının
temiz su bulma şansları yok denecek kadar azdır. Gün içinde
1-2 saatte bir su içme ihtiyacı duyan sokak hayvanları için
sokağınızda, kapınızın önünde mutlaka temiz su dolu bir
kap bulundurun ve suyu her gün tazeleyin. Eğer sokağınızdaki kedi ve köpekleri sık sık kuru mama ve yaş mama ile
ödüllendiriyorsanız, mama kaplarının yanında mutlaka temiz
su bulundurmalısınız. Çünkü kuru ve yaş mamalar, kedi ve
köpeklerde su ihtiyacına neden olur.

HANGİ TÜR BESİNLERİ
VERMEK GEREKİR?
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Karşınızda
çok fit
mekanlar
Belki vegan besleniyorsunuz, belki
fit kalmak için çalışıyorsunuz ya da
sağlıklı alternatifler peşindesiniz…
Aslında İstanbul’un dört bir
yanı çok lezzetli, pek doyurucu
salata yiyebileceğiniz, sağlıktan
ve fitlikten ödün vermeyeceğiniz
mekanlarla çevrili…

LEZZET

UMUT EFE
‘Ne yersen osundur’ mottosu ile yıllar önce
başlayan sağlıklı yiyeceklere erişim trendi,  günümüzde toplumun da geniş bir kesimi tarafından sağlıklı
yaşam felsefesine dönmüş durumda. Bunun üzerine
gelen yaz ayları ve tatil sezonu ise duruma bir de fit
ve formda kalma ihtiyacını ekledi. Pazartesi başlayıp
salı biten diyetlerden çok yorulan ve artık öğle
aralarında da sağlıklı beslenecek mekan arayışına
girenlerin sayısı artarken, bir taraftan da vegan
beslenme yükselen yeni bir trend olarak karşımızda.
Tüm bu değişimlerin ortak noktası ise ‘fit mekanlar’.
Tabi konu sağlık ve fit kalma olgusu olunca akla ilk
gelen yemek ise salata… Salata her mevsimin yiyeceği... Sağlıklı, yaratıcı, enerjik, eğlenceli. Yeme içme
kültüründeki hızlı gelişim, şehrin pek çok noktasına
bu tür mekanları da serpiştiriyor. Çok lezzetli, pek
doyurucu salata yiyebileceğiniz, sağlıktan ve fitlikten
ödün vermeyeceğiniz mekanları seçtik sizin için…
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Sosa

SALATACIYIZ, SAĞLIKLIYIZ
Kendi deyimleriyle Sosa “Salatacıdır ve
sağlıklı yemekler yapar.”  Mottosunun hakkını
veren bu mekanda çıkan salatalar ise takdire
şayan…. Kendilerini, genlerinde “yenilikçilik
olmasına rağmen sağlık, hız lezzet gibi kısa
vadeli olmayan değerler üzerine kurulu” cümlesi ile anlatıyorlar… Çeşitler 3-5 ile sınırlı
değil, sonsuz sayıda varyasyona gidiyor…
Füme somonlu salata, enginarlı tahıl salata,
kinoa ve ızgara sebzeli salata, keçi peynirli
mercimek salatası, roka parmesan salata, çiğ
sebzeli salata favorilerden. İsteyen salatalarına ekstradan ceviz, mısır, kuru incir, lor peyniri de koydurabilir. Salata dışında
gitmek için de bir sürü sebebiniz var. Sıcaklardan bunalıp serinlemek adına AVM’ye
kaçmak isterseniz, hafif bir şeyler yemek isterseniz, özellikle diyetteyseniz, doğal
bir şeyler yemek isterseniz Levent, Akmerkez, Teşvikiye ve daha pek çok lokasyonda Sosa sizi bekliyor…

Plus Kitchen

TASARIMIN BESLEYİCİLİĞİ
Sağlıklı yiyecek ile başlayan her cümlenin içindeler neredeyse. Çeşit çeşit salataları
var. Hepsi de birbirinden lezzetli birbirinden
doyurucu. Yanında bir şeyler içmek isterseniz
tercihinizi zencefilli fesleğenli limonata ya da
mis serin ayranlarından yana kullanabilirsiniz.
Glutensiz ve organik malzemeler ile hazırladıkları yemeklerle hepimizin gönlünü fethetti.
Yani yediğine içtiğine dikkat edip sağlıklı
beslenmeyi dert edinenlerin kendine mesken
bellediği bir mekan haline geldi… Mekan
hem salataları hem de su yeşili ve ahşap
ağırlıklı renkleriyle iç açıyor. Zorlu, Maslak ve Nişantaşı’nda bulabilirsiniz. Çalışma
prensiplerini ise şu cümlelerle aktarıyorlar: “Sağlıklı ve lezzetli yemek, içmek isteyenlere adanmış, doğal yaşam kültüründen esinlenerek, farklı tasarım üsluplarından
beslenen, çevresine duyarlı, özgün ve ilham verici bir deneyim vaat eden, amatör
ruh ile çalışan, işine sevdalı bir ekibin atölyesinden çıkan, bir yaşam tarzıdır.”

GİNA

AKDENİZ SAĞLIĞI
Kendi deyimleri ile “Sade ve şık bir
atmosferde iyi zaman geçirmek isteyenler
için Gina ideal bir buluşma noktası.”  Sinema
ya da alışveriş sonrası soluğu burada alabilirsiniz. Pizza ve risottoları herkesin kalbinde
taht kursa da hiç de azımsanmayacak salataları
var. Kiraz domatesli salata, mercimek salatası,
baby kalamar salatası, ılık keçi peyniri salatası,
ızgara somon salatası, enginarlı avokado
salatası, ızgara kuşkonmaz semizotu salatası
menüdeki leziz salata çeşitlerinden. Kanyon
AVM’de Harvey Nichols’ın girişinde bulunan,
İstanbul’un şık ve farklı restoranı Gina, İtalyan mutfağı sevenleri bir araya getiriyor, iş
çıkışında veya alışveriş molalarında keyifli saatler yaşatıyor.

Ek İç Ye Biç

SEBZELER BAHÇEDEN

FRANSIZ GEÇİDİ
SAĞLIĞA AÇILIYOR
Karaköy’ün en sevilen ve zengin kahvaltısıyla öne çıkan kafelerinden Mums Cafe salata
menüsüyle dikkat çekiyor. Karaköy’e gidince
sadece burger yemek zorunda değilsiniz sonuçta.
Özellikle yer fıstıklı bonfile salatası, somonlu
niçoise salatası ve Lübnan salatası pek beğenilen
Mums Cafe alternatif rotalarınızdan biri olacak.
Tarihi Fransız geçidinin Mumhane ile kesiştiği
köşesinde yer alan, İsveç etkisi taşıyan Mums, açık
mutfağından çıkan farklı yemek seçenekleri, günlük tatlıları, ev yapımı ekşi maya ekmeğiyle hazırlanmış sandviç ve salataları ve özel harmanı olan
kahveleriyle Karaköy’ün vazgeçilmez mekanlarından birisi haline geldi. Mums, İsveççe ‘lezzetli’
demek. Ne hoş tesadüftür ki Mumhane Caddesi
üzerinde yer almasıyla Mumhane Caddesi’nin de
Mums’u. Ama birçoğun gözünde İngilizce “mom’s”
yazılan anneler anlamına geliyor. Bir anne-kızın
kurduğu sevimli bir kafe olarak başlayan Mums,
bugün kendi brioche, ekşi mayalı ve hamburger
ekmeklerinin yapıldığı, hatta başka işletmelere
verildiği, geleneksel Türk kahvaltısı yanı sıra
Eggs Benedict gibi farklı kahvaltı seçeneklerin
olduğu ve müşterilerin başka yerde bulamayacağı
geleneksel İskandinav yemeklerinin sunulduğu
bir yer haline geldi. Günlük ev yapımı tatlıları da
yine Mums’ı Mums yapan lezzetler olarak kendini
göstermeye devam ediyor.

LEZZET

Taksim’de kentsel tarım yöntemleriyle
ekip biçtiği, ürettiklerini paylaşan bir mekan
olarak hayatımıza girmiş olan Ek İç Ye Biç yerel
üretim, organik beslenme, sürdürülebilir yaşamı
destekleyerek kişileri de buna teşvik ediyor.
Çalışmalarını hayranlıkla takip ettiğimiz ‘Ek İç
Ye Biç’ belki de bu listedeki en farklı isim. Kendi
ürettikleri sebzeleri mekana gelen konuklarıyla
da en sağlıklı halleriyle paylaşmayı ihmal
etmiyor bu güzide mekan. Menülerinde börülceli
balkabağı salatası, kale caesar salatası, armutlu
roka salatası gibi lezzetler var. Kendilerini ise
şu cümlelerle özetliyorlar: “Yerel üretimi desteklemenin hem malzemelerimizin tazeliği,
zamanında hasat edilmişliği, hem karbon ayak izimizin daha da büyümemesi, hem de
şehrimizin sosyal dokusunun üreticilere kucak açarak zenginliğini koruması açısından
önemli olduğunu düşünüyoruz. Organik malzeme kullanmanın da en değerli varlığımız
olan sağlığımızı korumamıza yardımcı olduğuna inanıyoruz. Ve çorbalarımızı, salatalarımızı daha lezzetli yaptığına. O yüzden (kendimizi fazla ciddiye almasak da) amaçlarımızda ciddiyiz – size mümkün olduğunca yerel ve mümkün olduğunca organik malzemelerle
yapılmış yiyecek ve içecekler sunmakta kararlıyız.”

MUMS CAFE
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EVİM EVİM

Yazlığınızın konforunu artırın
Yorgunluğu atma ve keyif yapma
mevsimidir yaz. Kimimiz yaz
aylarında küçük tatil kaçamakları
yaparken, kimilerimiz de genellikle
sahil bölgelerinde yer alan yazlık
evlerimizde tüm yazı geçiriyoruz...
Yazlıkçılar için yazlıkta konfor
ve keyfinizi artıracak öneriler
hazırladık….
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ELA DAMLA GÖKMEN
Kızları Nehir ve Damla’yı yanına alıp
Ayvalık’taki yazlığına giden Bahar için yaz
mevsimi ile birlikte yazlıkta keyif yapma
zamanı da gelmişti. Bahar, değişikliğe,
yenilenmeye en çok ihtiyaç duyulan bu
mevsimde küçük tatil kaçamakları yerine
yazlık keyfi yapmayı tercih ediyordu. Siz de
yazlığın tadını daha çok çıkarma niyeti ile
yola çıkanlardan iseniz daha keyifli bir yaz

geçirmeniz için hazırladığımız önerilerimizi
okumalısınız....
Yazlık evinizin dekorasyonu sizi ne
kadar çok yansıtırsa, zaman geçirmekten
o kadar büyük keyif alacağınız bir yaşam
alanına kavuşursunuz. Yılın belli dönemlerinde kullandığımız yazlık evlere, dekorasyon
konusunda fazladan bütçe ayırmayıp pek
de özen göstermiyoruz. Oysa geçirilen
her dakikadan mutlu olmak, keyif almak
hepimizin hakkı. Bu nedenle öncelikle yazlık

ev dekorasyonu için kollarınızı sıvamanızı öneririz.
Yazlık evinizi yenilerken tüm eşyayı değiştirmekten bahsetmiyoruz. Küçük değişikliklerle de yaşam
alanınızı yenilemeniz mümkün.
Yazlık ev dekorasyonunda uygulayabileceğiniz trendlerden ve dolayısıyla yaşam
alanınızı nasıl daha keyifli hale getirebileceğinizi
anlatalım... Yazın enerjisini yansıtacak renk ve
desenlerdeki dekoratif kırlentler, duvar kâğıtları,
tablolar bu konuda size yardımcı olacaktır. Son
yılların modası patchwork halılar, bambu kilimler
bu yıl da oldukça popüler ve yazlığınıza yakışacak
seçenekleri size fazlasıyla sunuyor.
Yazlığınız yeniyse, sıfırdan bir dekorasyon
yapacaksanız açık renkleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca minimal tasarımlı koltuk takımlarının yanı sıra
metal ve ahşap detayları buluşturan tasarımların
trend olduğunu belirtmekte fayda var. Burada
gelecek misafirlerin yatak olarak kullanabilecekleri işlevsel mobilyalar da tercih sebebi olabilir.
Hafif görünümlü, ince tül perde modelleri yazlık evinize değişiklik katacaktır. Desenli
perdeler ile alana daha fazla hareket de katmanız
mümkün. Koltuklarda sadelik perdelerde renklilik
evinizin renk dengesini de sağlamanıza yardımcı
olacaktır. Ancak çok desen çok karmaşa anlamına
geldiğinden olabildiğince sade seçimler yapmanızı
öneririz. İlle de desenli olsun diyenlerdenseniz
farklı geometrik desenleri buluşturan renkli
şifonyerler evinizi daha dikkat çekici kılmanızı
sağlayabilir. Yazlık ev için avize modellerinde de
sadelik ve doğadan yana olmaktır. Hasır detaylı,
sade ve şık tasarımlar yazlığınıza yakışacaktır.

BALKON VE BAHÇELERİ ÖNEMLİ

GÜNEŞLENME ALANI
Yaz mevsimi demek D vitamininden bolca
yararlanma zamanı demek. Bunun için de D vitaminini azami seviyede alabileceğiniz zaman aralıklarında bolca güneşlenmelisiniz. Eğer bu zaman
diliminde denize, kumsala gitmeye üşeniyorsanız
bahçeniz ya da balkonunuz büyükse kendinize güneşlenme alanı oluşturabilirsiniz. Bahçenizi ya da
balkonunuzu, çitlerle çevreleyerek daha korunaklı
hale getirebilirsiniz. Bu sayede, güneşlenmek için
sahile gitmenize de gerek kalmaz. Güneşlenme seanslarını evinizde gerçekleştirebilirsiniz. Şezlonglar
da bir yazlığın olmazsa olmazlarından yazlık evin
tadını daha çok çıkarmanıza olanak veren ürünler
arasında ilk sırada yerini alıyor...
Yaz demek, yazlık demek çoğumuz için
deniz, kum ve güneş demek. Güneşin en güzel
zamanlarında sahilde geçirdiğiniz dakikalar oldukça önemli. Eğer sahilin ve yazlığınızın  tadını
çıkarmak için tatile giderken alınacaklar nelerdir
merak ediyorsanız bu listeye plaj şemsiyesi,
soğutucu ve paletleri de eklemeyi unutmayın.
Güneşin dayanılmaz sıcaklığa ulaştığı anlarda
şemsiyenizi açarak oluşturacağınız gölgelikte
buz gibi limonatanızı yudumlayarak kitabınızı
okuyabilirsiniz. Sıcakladınız ama denize girmek
de istemiyorsunuz....Taşınabilir buz kutuları
alarak hem sahilde hem de piknikte soğuk olarak
tüketeceğiniz yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda
taşıyabilirsiniz.

EVİM EVİM

Yaz mevsimi demek açık alanlarda
bolca vakit geçirmek anlamını taşıyor. Yazlık
ev dekorasyonu derken sadece evin içerisinden
bahsettiğimizi düşünmeyin. Keyif yapmak için
balkon ya da bahçeleri de evinizin dekorasyonuna dâhil etmelisiniz. Bahçe ve balkon dekorasyonunuzda yapacağınız değişikliklerle yazlığınızın
tadını daha çok çıkarabilirsiniz. Ne de olsa güzel
havaların tadı açık mekânlarda çıkar.

Balkon ve bahçe dekorasyonu için kollarınızı sıvarken yeni trendlere göz atmakta fayda
var. Günümüzde koltuk takımı sadece oturma
odası sınırlarında kalmıyor. Bahçe ve balkonlarınızda da birbirinden hoş koltuk takımlarına yer
verebilirsiniz. Özellikle rattan bahçe mobilyaları bu yıl da şık ve konforlu bir trend olarak
karşımıza çıkıyor. Yazlık evde bazen uzanmak,
bahçenin tadını daha keyifli bir şekilde çıkarmak
isteyebilirsiniz. Hamaklar ve bahçe salıncakları
da bu noktada devreye giriyor. Alana renk ve
keyif katan bu ürünlerden balkon ve bahçenizde
faydalanmalısınız.
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Ohrid

GEZİ-DÜNYA

Balkanların şirin
ülkesi: Makedonya
Makedonya... Balkanların minik ve
şirin ülkesi. Üsküp, Ohrid ve Manastır
şehirlerini geziyorum. Ülkede ve
gezdiğim bütün şehirlerde Türk
kültüründen izleri görmek mümkün.
Başkent Üsküp’te Arnavutlar, Makedonlar
ve Türkler yüzyıllardır beraber yaşıyor.
Ohrid ve Manastır da ziyaretçilerine çok
şey vaat ediyor. İşte Makedonya turu...
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AYŞEGÜL EMİR
Üsküp, Ohrid ve Manastır…
Balkanların şirin ülkesi Makedonya’nın
üç güzel şehri. Makedonya turumda üç
şehri de görme şansı yakalayacağım
için çok heyecanlıyım. Makedonya
yıllarca Osmanlı hakimiyetinde kalmış.
Yugoslavya’nın dağılmasının ardından
1991’de özgürlüğünü kazanmış genç
bir ülke. Başkent Üsküp’e uçuyorum.

Havalimanından şehre varış sadece
yarım saat.
Üsküp, Türk kültüründen de izleri bulabileceğiniz güzel bir şehir. 600
yıl Osmanlı’nın hakimiyetinde kalmış.
Vardar Nehri’nin kenarında kurulmuş.
Kentte Arnavutlar, Makedonlar ve
Türkler yüzyıllardır beraber yaşıyor.
800 bin nüfuslu küçük ve şirin bir
kentle karşılaşıyorum. Pek çok şehirde
olduğu gibi eski ve yeni şehir olmak

üzere ikiye ayrılıyor. Gezilecek
yerler listesine göz atıyorum.
Makedonya Meydanı, Taşköprü,
Eski Çarşı, Üsküp Kalesi, Sulu
Han, Rahibe Teresa Evi, Arkeoloji
Müzesi….
Sokaklarından sevimlilik
akan şehirde ilk göze çarpan
heykellerin çokluğu oluyor.
Hepsi son yıllarda yapılmış.
Hepsinde barok, Rönesans
mimarisinin etkileri hakim.
Heykellere bakmak için bir o
tarafa bir bu tarafa kafam gidip
geliyor. Heykelleri olan ünlülerin
başında Makedonya Kralı Büyük
İskender ve Çar Samuil var.

Üsküp
Makedonya Meydanı

GEZİ-DÜNYA

Zaten ilk durağım
Makedonya Meydanı oluyor. Bu
meydan ve Taş Köprü heykellerle donatılmış adeta. Meydanda
devasa Büyük İskender heykeli
yükseliyor. Meydanı 20’den
fazla heykel süslüyor. 18 bin
metrekare büyüklüğündeki
meydan şehrin en turistik yeri.
Etrafında restoranlar, kafeler ve
mağazalar sıralanıyor. Küçük
bir şehir olduğu için buradan
yürüyerek istediğiniz her yere
ulaşabiliyorsunuz. Kafelerden
birine oturarak bir kahve molası
veriyorum. Gezeceğim yerler için
enerji depoluyorum.
Şehrin diğer bir simgesi
ise Taş Köprü. Eski mimarisiyle
arkasındaki camlı yapılara
nispet edercesine gururlu
uzanıyor. Altından akan sulara
bakıp dalıyorum. Tipik Osmanlı
mimarisiyle etkileyici. Asırlardır
insanların geçişine öncülük

Makedonya Meydanı

EN TURİSTİK MEYDAN
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GEZİ-DÜNYA

OHRİD GÖLÜ BÜYÜLEYİCİ
Makedonya’daki ikinci durağım ise Ohrid. Üsküp’ten üç saatte arabayla şehre
varıyoruz. Eski şehir bölgesindeki ahşap evler büyüleyici. Gezmeye değer pek çok da tarihi
kilisesi var. En çok merak ettiğim yer ise Ohrid Gölü. Müthiş berrak ve temiz bir su bizi
karşılıyor. Dibi görülebiliyor. Suyun içilebildiği de söyleniyor. Burada su sporları yapabiliyor, balık tutabiliyor hatta yüzebiliyorsunuz. Göl boyunca dakikalarca yürüyorum. Bir ana
caddeye varıyorum. Burası da şehrin merkezi. Eski çarşı meydanına varıyorum. Turistik
dükkanlar var. Biraz soluklanıyorum. Buradan hediye olarak inci alınması öneriliyor. Ben
bir magnetle yetiniyorum. Ohrid’e gelmişken Sveti Naum’u da görmeden dönmek olmaz.
Merkezden 30 dakika uzaklıkta bir milli park içinde kurulu. Burada nehir turu da yapılıyor.
Su kaynaklarını yakından görebiliyorsunuz. Ohrid Kalesi, Antik Tiyatro ve Ayasofya Kilisesi de
şehirdeki listenizde mutlaka yer almalı. Şehrin her yerinde huzur ve dinginlik hakim. Büyük
şehirlerin karmaşasından bir an olsun uzaklaşmanın huzuru her yerimi sarıyor. Dokusu çok
iyi korunmuş bir şehir. Ortaçağ’a dayanan hisar, kilise, manastır ve camileri görmeye değer.
Ziyaretçilerine huzur dolu olarak geri dönme garantisi veriyor adeta…
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yapıyor. Şehri gezerken defalarca üzerinde
geçmeye hazır olun. Ben her geçişimde keyif
alıyorum…

ESKİ ÇARŞI’DA DOLAŞIN
Taşköprü’yü geçtikten sonra ise karşınıza Eski Çarşı çıkıyor. Balkanların en büyük
çarşılarından biri. Osmanlı döneminden bugüne kalmış. Burada kendinizi Türkiye’de gibi
hissedebilirsiniz. Türk kahveciler, nargileciler,
çaycılar etrafta sıralanmış. Çarşının ruhunu
içime çekerek yürüyorum. Geleneksel dükkanların çevresinde dolanıyorum. Hediyelik eşya
almadan olmaz. Koleksiyonum için birkaç
tane seçiyorum. Esnaf zaten Türk olduğumuzu
duyunca çok ilgileniyor. Burada ünlü köfteleri

de denemenizi öneririm. Ben
bir tanesine uğrayıp güzelce
karnımı doyuruyorum. Ülke bir
hayli ucuz. Düşük fiyatlı alışveriş
de çok hoşuma gidiyor.
Bir sonraki durağım ise
Üsküp Kalesi oluyor. Surları hariç
kalede çok görülecek yer yok
ama manzarası için çıkmaya
değer. Çok güzel bir şehir
manzarası sunuyor size. Üsküp’ü
ayaklarınızın altına seriveriyor.
Kale, Roma döneminden kalmış.
Şehrin Vardar Nehri’ne bakan
en yüksek noktasında yer alıyor.
Evliya Çelebi’nin de Seyahatnamesi’nde kalenin o dönemki
görünümünden bahsettiğini
öğreniyorum. Ancak 1963
depreminde hasar görmüş sonra
da restore edilmesine gerek
duyulmamış.

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ
ŞEHİR MANASTIR GEZMEYE DEĞER
Ülkenin ikinci büyük şehri ise Manastır.
Osmanlı’dan sonraki adıyla Bitola. Bu şehri Atatürk
vesilesiyle hepimiz tarih kitaplarından hatırlıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, 1896-98 yıllarında burada Manastır Askeri
İdadi’sinde eğitim gördü. Burası bugün Manastır

Kültür Merkezi olarak kullanılıyor. Binanın ikinci
katı Atatürk’e özel bir anı odası olarak düzenlenmiş.
Burada Atatürk’ün bazı özel eşyaları sergileniyor.
Manastır’ın en merkezi caddesi ise Şirok. Burada
kafe, restoran ve mağazalar var. Yine bu şehirde de
eski çarşı, saat kulesi ve yeni cami görmeye değer.

SAAT KULESİ DE VAR

MAKEDONYA’DA NE YENİR?
Osmanlı kültüründen dolayı damak tadınıza uygun çok güzel lezzetler bulabilirsiniz. Hamur işlerinden
et yemeklerine, sebzeden baklagillere kadar tanıdık pek çok yemeği var. Börek, köfte, musakka,türlü, Trileçe
bunlar arasında. Başkent Üsküp iyi ve kaliteli restoranlara sahip. Boşnak böreği, Makedon kebabı Cevapi,
mısır unuyla yapılan ve üzerine krema ya da yoğurtla servis edilen Kachamak, krem karameli andıran Kaymaçina, Bulgaristan kökenli bir tür pişi olan Mekitsa, Makedon yahnisi, türlü tava, kurutulmuş etle yapılan
shopska salatası ve tabii ki Trileçe. Daha pek çok lezzetli yemeğe sahip zengin bir mutfak kültürü var.

GEZİ-DÜNYA

Şehirdeki saat kulesi de
görülmeye değer. Osmanlı’nın
yaptırdığı ilk saat kulesi olma
özelliği taşıdığını öğreniyorum.
Sultan II. Murat Camii’sinde
bulunuyor. Avrupa’nın önemli
mirasları arasında kabul ediliyor.
1979 yılında Nobel Barış
Ödülü’ne layık görülen Arnavut
kökenli Rahibe Teresa’nın anısına yapılan Rahibe Teresa Evi
de Üsküp’e gelenlerin mutlaka
uğradığı yerlerden. Bu evde
kullandığı eşyaları sergileniyor.
Ayrıca vaktiniz olursa mutlaka
Arkeoloji Müzesi, Makedonya
Milli Müzesi de görmenizi öneririm. 1.5 günlük Üsküp seyahatime pek çok anıyı sığdırmayı
başarıyorum.
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İstanbul’un eski
sayfiyesi: Avcılar

GEZİ-İSTANBUL

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Avcılar, Deniz Köşkler’i ile İstanbul’un
denizi kucaklayan semtlerinden biri olarak
tanındı. Ta ki 17 Ağustos 1999 Marmara
Depremi’ne kadar.... Bu tarihten itibaren İstanbul’un sayfiye yerleşimlerinden biri olan Avcılar
parlak günlerini geride bıraktı. Tarihi Osmanlı
dönemine kadar uzanan, günümüzde 430 bin
nüfusa sahip olan ilçe, İstanbul’un en kalabalık
ve en büyük yerlerinden biri konumunda.
Avcılar, 1970 yıllarında şehir merkezinden
uzak bir köy iken, bu yıllardan sonra hızlı bir
gelişim göstererek göç aldı ve bugünkü haline
kavuştu. Avcılar önemli bir sanayi ve üretim
bölgesi olarak da öne çıkıyor.
Doğudan Küçükçekmece Gölü ve Küçükçekmece ilçesi, güneyden Marmara Denizi
ve kuzeyden Esenyurt ile çevrili olan Avcılar,
17 Ağustos Marmara Depremi öncesi İstanbul’un en lüks ilçeleri arasında yerini alıyordu.
Deprem sonrasında ise halkının büyük bir
kısmı zemin yapısı daha risksiz Maslak ve Etiler
bölgelerine gitti.
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İlçe İstanbul’un merkezine 27 km
uzaklıkta konumlanırken TEM otoyolu, E-5 karayolu Avcılar sınırları içinden geçiyor. Ulaşımı
çok kolay olan Avcılar’a metrobüs, otobüs ile
birlikte deniz yoluyla ulaşmak mümkün. Çok
sayıda gezilecek mekana sahip olan Avcılar’da
keyifli zaman geçirmek olası.

NERELERİ GEZİLMELİ?
MARMARA CADDESİ: Avcılar’ın merkezinde konumlanan, günün her saatinde
kalabalık olan Marmara Caddesi’nde sağlı ve
sollu sıralanan çok sayıda giyim mağazası,
kafe, restoran ve eğlence mekanları bulunuyor.
Cadde boyunca yer alan uzun havuz caddeye
farklı bir güzellik katıyor. Girişinde Mustafa
Kemal Atatürk’ün heykeli bulunan Marmara
Caddesi, Avcılar’a gelenlerin ilk durağı oluyor.
Otobüs ve metrobüs durağının yakın olduğu
bu işlek caddeye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Marmara Caddesi’nde gezintiye çıkıp alışveriş
yapıp keyifli zaman geçirmek mümkün.
ATATÜRK EVİ MÜZESİ: Mustafa
Kemal Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bir

Tarihi Osmanlılar dönemine kadar uzanan Avcılar,
17 Ağustos depremine
kadar İstanbul’un en lüks
semtlerinden biri olarak
anılırken depremle birlikte eski cazibesini yitirdi.
Eşsiz deniz manzarası,
tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ilçe,
bugün 430 bine ulaşan
nüfusu ile İstanbul’un en
kalabalık ve en büyük
ilçelerinden biri haline
gelmiş durumda....
benzeri olarak yapılan, denize karşı 5 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Atatürk Evi Müzesi yıl içinde çok sayıda ziyaretçi alıyor. Müze
içerisinde Sivas ve Erzurum Kongreleri’nin
yapıldığı meclis binasının maketleri bulunuyor.
Ayrıca Atatürk döneminde kullanılan araç ve
gereçler, giysiler ve çeşitli eşyalar bu müzede
sergilenmekte. Konumu, iç ve dış mimarisi ile
göz dolduran Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret
ettiğinizde Atatürk’ün yaşadığı evi görmüş gibi
olacaksınız.
HALUK PERK MÜZESİ: Avcılar Gümüşpala Londra Asfaltı’nda konumlanan müze
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu
kültür varlıklarına ilgi duyan ve bu konuda
çeşitli çalışmalar yapan Haluk Perk adına yapılmış. Haluk Perk Müzesi’nde Urartular, Hititler
ve Bizanslılara ait çok sayıda eser sergileniyor.
Müzede Haluk Perk’in kendi çalışmaları
sonucunda elde ettiği çok sayıda değerli eser
de bu müzede sergilenmekte. Çok sayıda kültür
varlığına ev sahipliği yapan bu müze Avcılar’da
görülmesi gereken yerlerden biri.
SAHİL PARKI: Avcıların en güzel

yerlerinden biri olan sahil parkı temiz hava alıp
dinlenmek isteyenlerin uğrak noktası. Banklar
ve piknik masaları bulunan sahil parkında
denize karşı temiz havada piknik yapmak
mümkün. Ayrıca  parkın yürüyüş parkurları
ve spor alanlarında spor yapabilirsiniz. Denize
karşı konumlanan kafe ve çay evlerinde keyif
yapabilir, yaz aylarında burada yapılan konserlere de katılabilirsiniz.

OSMANLI’YA UZANAN TARİH...

MÜBADELE DÖNEMİ
1924 yılında burada yaşayan Rum
köylüler mübadele kapsamında yer değişikliğine tabi tutulmuştur. Rumlardan boşalan yerlere
askeri ambarların yerleştirilmesi nedeniyle
Ambarlı denilmiştir. Cumhuriyetin ilanından
önce ilk yerleşim yerlerinden olan Ambarlı, 60
hanelik küçük bir Rum Köyü idi. Balıkçılık ve

meyhanecilik ile geçimlerini sağlayan Rumlar,
İstanbul’dan gelen müşterilerine Laterna
çalarak eğlendirirdi.
Cumhuriyetin ilanından sonra Lozan
Antlaşmasına göre, Batı Trakya’daki Türkler ile
İstanbul’daki Rumlar dışında kalan azınlıklar,
karşılıklı olarak yer değiştirdi. Yunanistan’ın
Ömberiya Köyü’nde yaşayan Türkler, Rumların
bıraktığı Ambarlı’ya nüfus başına yaklaşık
beşer dönümlük tarla verilerek yerleştirildi.
Yunanistan’ın Ömberiya Köyü’nde yaşayan

Türkler kendilerine ait olan geniş arazilerde
çiftçilik ile geçimlerini sağlamaktaydı. Ambarlı
Köyü’nde yaşayan Rum’lar ise sadece balıkçılık
ile uğraştıklarından fazla tarım toprakları
yoktu. Mübadeleyle Ambarlı Köyü’ne yerleşenler geçimlerini kazanmakta zorlanıp Atatürk’e
“Paşam ! biz burada ne ile geçineceğiz” diye
sormuşlar, Atatürk ise denizi göstererek “İşte
deniz, arazileriniz size yeterli gelmiyorsa
denizden geçininiz” demiştir.
Bulgaristan’ın Ortaköy’üne bağlı

GEZİ-İSTANBUL

İstanbul’un eski sayfiyelerinden biri olan
Avcılar’ın tarihi Osmanlı’ya kadar uzanıyor.
Öyle ki Osmanlı Devleti’nin 1453 yılında İstanbul’u alması ile şehirde önemli gelişmeler oldu.
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul ve çevresindeki
Rum ahalisine zulüm ve baskı yapmayarak,
onlarla uyum içerisinde birlikte yaşamayı düşünerek onların haklarını koruyan yasalar çıkardı.
Ayrıca savaş esnasında zarar gören yerleri tez
elden imar edilme emri verdi. Gofla deresinin
ağzındaki bu küçük balıkçı köyü savaştan zarar
görmese bile Ayazma’sının düzeltilmesi için para
harcanmış. Küçükçekmece’ye bağlanan yolun
devamlı kullanılan bir yol olması nedeniyle yol
düzenlemesi yapılmış.
Osmanlıların Bizans’ı yenmesiyle İstanbul’un çevresine Türkler yerleştirildi. Türkler
Büyük ve Küçükçekmece’ye yerleşirken Gofla
deresinin ağzına yerleşmek istemiyorlardı.
Çünkü Türklerin eskiden beri geçim kaynakları,
tarım ve hayvancılığa dayanmaktaydı. Bu
sebepten dolayı da deniz kenarında bulunan
ve balıkçılıkla geçinen bu köyde oturmak
istemediler.
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İSTİMLAKLARLA GELİŞTİ

1950 yılından sonra İstanbul’da istimlaklar başladı. İstimlakların başlaması İstanbulluların Avcılar Köyü’nden yer edinmesine sebep oldu. Bu durum
halkın geçimini kolaylaştırdı. Köylüler genellikle çocuğunu evlendirmek için, 3-5
dönümlük tarlalarını satardı. Bir tarafı göl, bir tarafı deniz olan Avcılar’da yazlık
ve kışlık gibi evler yapılmaya başlandı.
1960’dan sonra Türk Elektrik Kurumu, Beton şirketleri ve diğer kollarda faaliyet gösteren fabrikaların açılması köylüye yeni iş imkanı ile Avcıların
gelişmesine de katkı sağladı. Avcılar Köyü, 1966 yılında belediye oldu. Köyün
malı olan şu anki İstanbul Üniversitesi Avcılar yerleşkesi de o zaman satılarak
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ASKERİ
EĞİTİM ALANI
Avcılar stadından başlayarak
Reşitpaşa Caddesi üzerinden E-5’e
kadar uzanan alanda 66. Topçu
Tümeni bulunuyordu. Buradaki
askeri birlik, 2. Dünya Savaşı’nda
konuşlanmıştı. İstanbul Üniversitesi
Avcılar yerleşke alanı askerlerin eğitim alanıydı. İstanbul Üniversitesi’nin
Avcılar yurtlarının olduğu bölgede ise
askeri havaalanı vardı. Üzeri branda
kaplı tek motorlu pervaneli eğitim ve
keşif askeri uçakların iniş ve kalkış
yaptığı yerdi.
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belediyeye gelir elde edildi. Av hayvanlarının bulunduğu sonbaharda özellikle kuzeyden gelen bıldırcın sürüleri çok sayıda avcının ilgisini çekiyordu. 1970 yılından
sonra Avcılar çok hararetli bir dönem geçirdi, çok hızlı bir nüfus artışı görüldü.
Satılan arsalar üzerinde konutlar yapıldı, yeni mahalleler oluştu ve Avcılar çok
geniş bir alana yayıldı.
Avcılar’da sanayi de hızla gelişip büyüdü, çok sayıda sanayi kuruluşu
oluştu. Ambarlı’nın batısında yakıt dolum tesisleri, elektrik üreten termik santrali
vardır. Firuzköy Yolu’nun sağında ve solunda sanayi tesisleri bulunmaktadır. Avcılar ilçesinin E-5 Kara yolu üzerinde bulunması, ilçeye büyük hareket kazandırdı.
E-5 Karayolu’nun sağında, büyük bir alana yayılan İstanbul Üniversitesi Avcılar’ın
kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesini sağladı.

Balcıbük Köyü’nde yaşayan Türklerin, 1927
yılı ve öncesinde Bulgar eşkiyalarının köylerine
yaptığı baskınlar ve arazilerinde kurulan pusular
yüzünden tedirginlikleri ve huzursuzlukları artmıştır. Can güvenliklerinin kalmadığını anlayan
Balcıbük’lüler Türkiye’ye göç etme ve yerleşme
kararı almışlardır. Bu karar çerçevesinde Kadir
Efendi (Özdemir), Ali Ağa (Başer) ve Osman Ağa
(Tezer) Türkiye’de arazi satın almaları ve köy
yeri için araştırma yapmak üzere görevlendirilmişlerdir.
O dönemde, Yeşilköy yöresinde satılık olan
Ayamama Çiftliği, Yeni Çiftlik, Şamlar Köyü’ndeki
Osman Bey’in Resneli çiftliğini gezmişler. Son
olarak gezdikleri Firuz çiftliğini beğenerek satın
almaya karar vermişler. Çünkü gezdikleri çiftlikler içinde tarım araçları ve tesisleri bakımından
en uygun olanı Firuz çiftliğiymiş. Çiftlik 1928 yılı

Mayıs ayında sahibi Necip Bey’den, arazisi ekili
ve çiftlikteki bütün tarım araçları ile birlikte 40
bin 500 liraya satın alınmıştı. Balcıbük köyündeki 60 hane halkı, evlerini ve tarlalarını Soğanlık
köylülerine satıp 14 Aralık 1928’de çiftliğe
ulaşmışlar.1929 yılında şu anki köy alanında
planlı bir yapılaşma olacak şekilde her aile için
evler yapılmıştı. 1930 yılına kadar Ambarlı Köyü
Muhtarlığı’na bağlı olarak yaşadılar. O yıl yapılan
nüfus sayımında 365 kişiye, hane sayısı da
72’ye ulaştığı tespit edilmiş ve aynı yıl muhtarlık
kuruldu. Yeni kurulan köye Firuzköy denildi.
Köy statüsü 12 Eylül 1980 ihtilali sonuna kadar
devam etti.

AMİNDOS’TAN AVCILAR’A...
1929 yılına gelindiğinde Bulgaristan’da
artan huzursuzluklardan dolayı göç etmek

‘AVCILAR İLÇESİ KABUK DEĞİŞTİRDİ’
Avcılar ilçesinde 332’si bağımsız, 363’ü bağımlı olmak
Barış Manço Kültür Merkezi’nde ücretsiz kurslar verilerek
üzere yaklaşık bin 695 meslek mensubu faaliyet gösteriyor.
çeşitli etkinlikler gösterime sunuluyor. Yakın zamana kadar
Avcılar’da sanayi tesislerinin gelişmesiyle birlikte geçmişte
sosyal yönden fazla zengin olmayan ilçede yaşanan nüfus artışı
yapılan balıkçılık, bağcılık ve tarım işleri yerini sanayi, ticaret
beraberinde, bölgeye çeşitli sosyal tesislerin kurulmasına olanak
ve eğlence-dinlenmeye bırakmış durumda. Avcılar’ın geçmişten
sağlamış. Ambarlı sahil şeridinde çok sayıda kafeterya, eğlence
günümüze kabuk değiştirdiğine işaret eden İSMMMO Avcılar
merkezleri, balık restorantları gibi yerler bulunmakta.
İlçe Temsilcisi SMMM Özden İnan, ilçede başta madeni eşya,
İnan, mesleğe 1990 yılında özel bir şirketin muhasebe
dokuma, giyim eşyası olmak üzere irili ufaklı 250’den fazla
departmanında görev alarak  başladı. 2006 yılında SMMM
sanayi tesisinin faaliyet gösterdiğini söylüyor.
ruhsatını alarak bağımlı meslek mensubu olarak mesleki faaliÖzden İnan
İlçede Murat Kölük Devlet Hastanesi ile her mahallede
yetine devam etti. Avcılar ilçesinde 2012 yılında açtığı serbest
Aile Sağlık Merkezleri bulunuyor. İlçenin çeşitli yerlerinde çok
muhasebeci mali müşavirlik ofisiyle faaliyetine halen devam
sayıda büyük özel hastaneler ve tıp merkezleri açılmış durumda. Avcılar’da çok ediyor. İnan, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda 2013-2016
sayıda eğitim-öğretim kurumu bulunduğuna dikkat çeken İnan, bu kurumlar
döneminde Türk Ticaret Kanunu komite üyeliği ve 2016-2019 döneminde
içinde İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü  ve Gelişim Üniversitesi’nin büyük
de Avcılar İlçe Temsilcisi görevinde bulundu. 2019-2022 dönemi Avcılar İlçe
öneme sahip olduğunu vurguluyor. Her türlü sosyal faaliyetlerin düzenlendiği
Temsilcisi olarak görevine devam ediyor.

konaklardı. Zenginlerin av mevsiminde en uğrak yeri, bu bölgeydi. Avcılar,
sabahın en erken saatinde buraya gelir, artık isimleriyle tanımış oldukları
gençleri yanına alır avlanmaya çıkarlardı. Zaman içinde, buradaki avcılar,
av bayramları düzenlemeye başlamışlar. Avladıklarını, köylüler ile birlikte
burada pişirerek şenlik edasında sofralar hazırlayarak, çalgılar eşliğinde
eğlenilirdi. Avcılar Köyü adını buraya avlanmaya gelen avcılardan aldı.

ÇİFTÇİLİKLE UĞRAŞMIŞLAR
İnsanlar ilk yıllarda saz samandan yapılan tek katlı bahçeli evlerde
yaşadılar. 1924 yılından 1950 yıllarına kadar köylüler geçimleri kazanmakta zorluk çektiler. Köyün kadınları sabahın erken saatlerinde kalkıp
yaya olarak Yeşilköy ve Florya’daki Ayama Deresi’ne yürüyerek çalışmaya
giderlerdi. Balkan ülkesinden gelen köylüler balıkçılığı bilmedikleri için
balıkçılıkla fazla uğraşmamış çoğunlukla kendi işleri olan çiftçiliğe önem
vermişlerdi. Buğday, yulaf, mısır, arpa, ayçiçeği, soğan, kavun, karpuz
yetiştirilir satılmak üzere iskeleden deniz yoluyla İstanbul’a iletilirdi. Hatta
yoğurt hanede yapılan yoğurtlar yine yelkenli ve eski kum kayıklarıyla
satılmak üzere İstanbul’a gönderilirdi.  
Çoğunlukla küçükbaş hayvanları olan aileler, kendilerinin faydalanacağı kadar büyükbaş hayvan beslerdi. Köylüler kışlık yiyeceklerini yazdan
hazırlardı. Şu anki Merkez Parkı ve Kültür Merkezi’nin bulunduğu alanda
köye ait içinde dut ve kiraz ağaçları bulunan büyük bir bahçe bulunmaktaydı. Avcılar’ın sembolü haline gelen havuz da o zamanlarda yapıldı.
Havuzun suyu Avcılar kavşağında bulunan Çobançeşme’den borularla
getiriliyordu.
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isteyen Bulgaristan’da Vetova ve Razgrat’ta yaşayan köy halkı, vatanlarında yer edinmek ve buralara yerleşmek için bir heyet gönderdi. Heyet,
Ambarlı ve Firuzköy haricindeki yerlerin geniş çiftlik arazisi olduğunu
gördü. Angurya çiftliği, Trakatya (Yakuplu) diğer tarafta Eşkinoz (Esenyurt), Tahtakale çiftliği ve Amindos çiftliklerini araştırdılar. Satılık olan
Amindos çiftliğinin kendilerine uygun olduğunu düşünerek burayı satın
almak istediler. Bu çiftlikte çalışan kâhyaya hiçbir evrak imzalamadan
kaparo bırakıp Bulgaristan’a geri döndüler. Bulgaristan’daki yerlerini ucuz
fiyatlara satıp, eşyalarını at arabalarına yükleyerek, bazı aileler trenle
bazı aileler at arabalarıyla zorlu geçen yolculuktan sonra şimdiki belediye
binasının olduğu yerdeki, çiftlik binası ve hayvan barınaklarına sığındılar.
Buraya yerleşmeye gelenler, çiftliğin bedeli olan 80 bin TL’yi aralarında
toplayamadıkları için çaresizlik içinde kaldılar. Bankalardan kredi talebinde
bulundular ama olumsuz yanıt aldılar. Durumları bir dilekçe ile Atatürk’e
iletildi. Dilekçede, mağduriyetleri belirtilerek, Amindos çiftliğinin satılık
olduğu ve buranın alınabilmesi için kredi çekmeleri gerektiği yazıldı. Bunun
üzerine Atatürk “Çiftlik olarak kredi veremeyiz” der. Ancak dilekçelerinin
üzerine, “Köy tüzel kişiliğinde olursa şayet kredi verilsin” diye de bir not
yazar. Kredinin alınabilmesi için Amindos Çiftliği’nde yaşayanların oturduğu
alan Avcılar Köyü yapıldı. Arazi ikişer dönümlük parsellere bölünerek
Avcılar Köyü’nde yaşayan ailelere pay edildi. Böylece birbirine yakın Avcılar
Köyü ve Ambarlı köyü oluştu.
Ambarlı Köyü ile Avcılar Köyü, 1934 yılında birleştirildi ve Avcılar
Köyü adı verildi. Şimdiki İstanbul Üniversitesi’nin kapısı önündeki kavşak
alanı içinde bir çeşme bulunmaktaydı. Çobançeşme denilen bu yerde Avcılar
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Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey
Sanat tarihimizde
önemli yeri olan Osman
Hamdi Bey’in Sabancı
Üniversitesi Sakıp Sabancı
Müzesi Koleksiyonu’nda yer
alan eserleriyle, sanatçının
bunları yaparken kullandığı
tekniklere dair bulgular
‘Görünenin Ötesinde Osman
Hamdi Bey’ sergisiyle sanatseverlere sunuluyor. İki yılda
tamamlanan ‘Osman Hamdi
Bey Tablolarının Bilimsel
Analizleri ve Konservasyonu’ projesinin bulgularına
dayanan bu sergi, sanatçının boya uygulama tekniklerini, kullandığı malzemeleri ve eserlerin
geçirdiği restorasyon çalışmalarını izleyicilere aktarmayı hedefliyor.
Sergi boyunca konservasyon ve bilimsel analiz çalışmalarının aşamaları
adım adım yansıtılıyor ve böylece Osman Hamdi Bey’in eserlerinde

çıplak gözle görünenlerin
ötesindeki ayrıntıların, onun
sanatını değerlendirmede
nasıl bir açılım sağlayabileceği konusunda ipuçları
sunuluyor. Osman Hamdi
Bey’in eserleri için konservasyon ve bilimsel analiz
alanında şimdiye kadar
gerçekleştirilmiş en kapsamlı
çalışma olan bu projede,
sanatçının Sakıp Sabancı
Müzesi resim koleksiyonları
arasındaki altı tablosuna
odaklanıldı. Projenin ilk
aşamasında Osman Hamdi
Bey’in çalışma tekniğinin ve tablolarının kondisyonlarının anlaşılması
amacıyla X-ışını görüntüleme tekniği kullanılarak eserlerin filmleri
çekildi. Bir sonraki adımda tablolardaki unsurların kimyasal analizleri
gerçekleştirildi.

K Ü LT Ü R S A N AT

Haydi, ‘Uygun Adım Marş!’
Beyoğlu Salt’tan Farah Aksoy’un programladığı Uygun Adım
Marş!’ta, Andersson ve Atakan’ın 2018’de Göteborg’da gerçekleştirdiği sergiden seçili işlerin beraberinde, yeni ürettikleri video ve kumaş
işleri sunulmaktadır. Maria Andersson and Nancy Atakan, 20. yüzyıl
başında İsveç jimnastiğinin modernleşme sürecindeki Türkiye’nin
beden eğitimi sistemine nasıl temel oluşturduğunu inceliyor.
Yedi yıldır ortak bir araştırma yürüten sanatçılar, Türkiye’nin
model aldığı kültürfizik anlayışı ve uyarladığı folklorik ögelere bakıyor; ülkede beden eğitimi ve olimpizmin öncüsü Selim Sırrı Tarcan ile
izinden giden kızlarının hikâyesi etrafında çok yönlü görsel anlatımlar
geliştiriyor.
1906 doğumlu Selma’ya odaklanan Andersson, bedenin bir toplumsal değişim aracı olarak sunulmasından hareketle video, fotoğraf
ve metinlerinde ‘ideal’ kavramını sorguluyor.
Bu bağlamda, Selma’nın Antik Yunan estetiğine dayanan dans
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felsefesini, ABD’li dansçı Isadora Duncan’ın yalınlık ve doğallığına
önem verdiği hareketleriyle karşılaştırıyor. Sanatçı ayrıca, Tarcan
tarafından kızı Selma’nın desteğiyle çiftler için bir salon dansı olarak
düzenlenen Zeybek Raksı ile Gençlik Marşı’nın oluşumuna ışık tutuyor.

Haldun Dormen’den
Küllerin Arasından
Perdenin açılması, oyunun başlaması hep
bir heyecandır. O anı yaşatan, o güne gelmesini
sağlayan olaylar; seyircide merak, bir parçası
olanlar içinse, tatlı ya da acı hatırlardır. 65 yıldır
sahnelerde Türk Tiyatrosu’nun sürekliliğine
öncülük eden duayen, Haldun Dormen’in kaleme
aldığı yeni oyunu ‘Küllerin Arasından’ tam da bu
pencereden herkesi selamlıyor. Kimi yaralarını bir

türlü saramayan, kimi umudunu koruyan bir grup
insanın kader ortaklığını ve hep merak edilen sahne arkasını konu alan tiyatro oyunu, bazen neşeli,
bazen hüzünlü, bazen gergin, kısaca hayatın ta
kendisinden olayları anlatıyor. Arena Oyuncuları’nın hayat verdiği ‘Küllerin Arasından’,  6 Ağustos
Salı akşamı Enka Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne
arkasının bilinmeyenleriyle karşımıza çıkıyor.”

Notre Dame’ın Kamburu müzikali
Victor Hugo’nun ölümsüz eseri, Notre
Dame’in Kamburu Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Oyunda çirkin ve kambur kilise
zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve dini
lideri Claude Frollo’nun ve Kral’a bağlı komutan
Phoebus’un semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını,Zangoç ile Papaz’ın ruhlarında
oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla

ele alan danslarıyla göz dolduran Türkçe bir
müzikal… Quasimodo; çirkinliğiyle alay eden
ondan korkan halkın içine karışmayan, insanların
söylediklerini alay veya lanet saymayan, insanlara
duyduğu kini her gün büyüyen biridir. Bir gün
Esmeralda ile tanışır ve ona aşık olur. Oyun, 8
Ağustos Perşembe günü Kadıköy Halk Eğitim
Merkezi’nde izlenebilecek.

Kibarlık Budalası sahnede
17. yüzyıl Fransa’sında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan
Mösyö Jourdain’in bir tek amacı vardır: Asilzade olmak.. Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi göze alır, anlamlı-anlamsız, yararlı-yararsız ama

K Ü LT Ü R S A N AT

mutlaka masraflı her çabayı gösterir. Gülünç duruma düşer, alay konusu olur ama hiç yılmaz. Hedefi
bellidir: Soylu sınıfa girebilmek, soylu bir Markiz’i
baştan çıkarabilmek için her şeyi yapmak ve biricik
kızını da mutlaka bir soylu ile evlendirmek. Oysa kızı bir başka gence
aşıktır. Moliere, yarattığı bu olağanüstü tiplemenin etrafını, onu sömürmeye çalışan kont, ayakları yere basan karısı, sağduyunun ve samimiyetin
temsilcileri hizmetçi ve uşak ile bir dantel gibi örer. Neredeyse her sözcük
komik ve her durum gülünçtür oyunda. Türk tiyatrosunun büyük ustası
Haldun Dormen’in, yıllar sonra yeniden sahnelere döndürdüğü Kibarlık
Budalası’nın uyarlamasını İpek Kadılar yaptı. Hakan Altıner’in sahneye
koyduğu oyunun koreografisi Mikel N. Vidhi, kostüm tasarımı Türkan Kafadar, dekor tasarımı Gizem Gürsel – Sedef Kermen, ışık tasarımı Cengiz
Özdemir’e ait. Oyunda Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hakan Altıner,
Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Caner Tör, Reyhan Aydınsel ve  
Burcu Akyürek rol alıyor. Oyun, 28 Ağustos Çarşamba günü Artısahne’de.
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Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
Tür: Aksiyon
Yönetmen:
David Leitch
Oyuncular:
Dwayne Johnson, Jason
Statham, Idris
Elba
Vizyon Tarihi:
2 Ağustos
2019

Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi
olan Hobbs & Shaw, seriden tanıdığımız
Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine
odaklanıyor. Hobbs, sadık bir kanun adamıdır.
Shaw ise kanunsuz bir kaçak. Shaw, Hobbs’a
suikast yapmaya kalkışmıştır. Hobbs, Shaw’u
hapse göndermiştir. Hobbs Amerikalı, Shaw
ise İngiliz’dir. Görünürde bu iki adam hiçbir
ortak noktası olmayan birbirine tamamen zıt
iki kişidir. Ama ikisi de onları karşı karşıya
getirse de kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır
ve ikisi de bunu kabul etmeleri başlarına bela
açacak bile olsa birbirlerine saygı duyarlar.
İkisi de sözel ya da fiziksel bir yüzleşmeden
kaçmaz. Birbirlerinden hoşlanmıyor ve

birbirlerine güvenmiyor olabilirler ama Hızlı
ve Öfkeli, Hobbs ve Shaw’ı sunar. Bu ezeli
düşmanların insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik, sinsi bir tehdidi durdurmak için
birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.
Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın üstlendiği filmde ‘The Crown’ dizisinin
Prenses Margaret’ı Vanessa Kirby, Deckard
Shaw’un kız kardeşi olan bir MI-5 ajanına
hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba ise
kötü adam olarak karşımızı çıkıyor. Yönetmen
koltuğuna ise ‘John Wick’, ‘Sarışın Bomba’ ve
‘Deadpool 2’ filmlerinden tanıdığımız David
Leitch’in oturduğu filmin senaryosunu Chris
Morgan kaleme alıyor.

Bir Zamanlar Ritüel
Hollywood’da

SİNEMA-DVD

Tür: Macera, Aksiyon
Yönetmen: Rob Letterman
Oyuncular: Justice Smith, Kathryn
Newton, Ken Watanabe
Vizyon tarihi: 10 Mayıs 2019
1969 yazında Los Angeles’de geçen
filmde, hit bir dizide oynamış bir erkek TV
aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor.
Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı
şeyi amaçlamaktadır. Sharon Tate’in ve dört arkadaşının
Charles Manson’un müritleri tarafından korkunç cinayeti
ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşturuyor. ‘Kill Bill’,
‘Hateful Eight’, ‘Pulp Fiction’, ‘Rezervuar Köpekleri’ ve
‘Soysuzlar Çetesi’ ve ‘Zincirsiz’ gibi pek çok başarılı filme
imza atan ABD’li senarist ve yönetmen Quentin Tarantino’nun dokuzuncu filmi…
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Tür: Korku
Yönetmen: Ari Aster
Oyuncular: Jack Reynor, Florence Pugh, Will Poulter
Vizyon Tarihi: 26 Temmuz 2019

Midsommer, genç bir kadının
ve onun erkek arkadaşının İsveç’te
yerel bir pagan kültünün avı haline
gelene kadar geçirdikleri yolculuğu
anlatıyor. Kill List tarzı olan yapımın
yönetmen koltuğunda Sundance ve
South by Southwest film festivallerinde boy gösteren ve eleştirmenler
tarafından büyük bir coşkuyla
karşılanan ‘Ayin’in yönetmeni Ari
Aster oturuyor. Filmin başrollerinde
Lady Macbeth ile yıldızı parlayan Florence Pugh, Detroit’in yıldızları Jack
Reynor ve Will Poulter’a ek olarak
William Jackson Harper yer alıyor.

Aslan Kral

Tür: Macera, Animasyon, Aile
Yönetmen: Jon Favreau
Oyuncular: Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner
Vizyon tarihi: 19 Temmuz 2019
Aslan Kral, yavru bir aslan olan Simba’nın
maceralarını konu ediyor. Ormanın kralı olan babası
Mufasa’ya hayran bir yavru aslan olarak mutlu bir
hayat süren Simba, sinsi amcası Scar’ın planlarından
habersizdir. Kral olmak için fırsat kollayan Scar, Mufasa’yı öldürdükten sonra Simba için tehlike baş gösterir.
Amcasının ihaneti ve babasının kaybı ile yıkılan Simba
sürgüne gider. Zamanı geldiğinde hakkı olanı almak

için geri dönecek ve amcasına yaptıklarının bedelini
ödetecektir. Genç Simba’nın cesur babası Mufasa’yı,
orijinal filmde de karakteri seslendiren usta oyuncu
James Earl Jones seslendiriyor. Simba’ya başarılı
oyuncu ve müzisyen Donald Glover’ın hayat vereceği
seslendirme kadrosunda; Disney’in ikonik kötüsü Scar
olarak Oscar adayı oyuncu Chiwetel Ejiofor, sırtlan
Kamari olarak komedyen ve oyuncu Keegan-Michael
Key, yaban domuzu Pumbaa olarak Seth Rogen,
mirket Timon olarak oyuncu Billy Eichner ve Simba’nın
aşık olduğu aslan Nala olarak pop yıldızı Beyonce yer
alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ‘Orman Çocuğu’na
imza atan yönetmen Jon Favreau oturuyor.

DVD SEPETİ

l Yaratık Ridley Scott, Alien: Covenant ile
yarattığı çığır açıcı Alien evreninde yeni bir sayfa
açıyor. Koloni gemisi Covenant’ın mürettabatı, galaksinin uzak tarafında, ayak basılmamış bir cennet

l Maskeli Süvari

l Count Dracula - Kont Drakula
Bram Stoker’ın ünlü
romanından uyarlanan
bu ürkütücü ve erotik
klasikte, Louis Jourdan,
Count Drakula ile tehlike
ve karanlık arzulara olan
zaafları içinizi titretircesine gözler önüne seriyor.
Orijinal romanın beyazperdeye aktarılmış en
gerçekçi versiyonunu izlerken en derin korkularınızla
yüzleşeceksiniz. Hikaye, Jonahthan Harker’ın, Kont
Drakula’nın İngiltere’ye taşınmasına yardımcı olmak
üzere Transilvanya’daki şatosuna gitmesiyle başlar.

SİNEMA-DVD

Disney/Jerry Bruckheimer Films ve
Karayip Korsanları serisinin yönetmen Gore Verbinski’nin işbirliğiyle
ortaya çıkan Maskeli Süvari’de,
Johnny Depp ve Armie Hammer rol
alıyor. Heyecan ve macera dolu bu
sürükleyici gerilim, ünlü maskeli
kahramanı yeni bir bakış açısıyla
sunuyor. Kızılderili savaşçı Tonto
(Depp), kanun adamı John Reid’i (Hammer) efsane haline getiren
olayların hikayesini anlatıyor. Muhteşem sürprizler ve eğlenceli
çatışmalarla dolu filmde, iki kahraman birlikte çalışmayı öğrenip,
hırs ve yozlaşmaya karşı savaşmak zorundadır.

olduğunu düşündükleri ancak gerçekte karanlık ve
tehlike dolu olan bir gezegen keşfederler. Hayal
bile edemeyecekleri bir tehlike ile karşılaştıklarında, amansız bir kaçış mücadelesi vermek zorunda
kalırlar.
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On Dakika Otuz Sekiz Saniye
l Yazar: Elif Şafak l Yayınevi : Doğan Kitap l Sayfa Sayısı: 392

Adı Leyla’ydı. İstanbul’un en eski genelevlerini barındıran o meşum sokakta yer alan gülkurusu
renkli evde bilinen adıyla Tekila Leyla. Öyle derdi ona arkadaşları, ahbapları ve müşterileri.
Öyle derdi ona beş kadim dostu. Hiç istemezdi Leyla kendisinden geçmiş zaman diliminde söz
edilmesini. Ama işte kalbi daha az evvel susmuş, soluk alış verişi ise hepten kesilmişti. Şehrin
kenarlarındaki bir çöp kutusuna bırakılmıştı cansız bedeni. Gene de henüz durmamıştı beyni.
Çalışıyordu hâlâ. Tas tamam on dakika otuz sekiz saniye boyunca… Leyla kendi yolculuğunu hatırlarken biz de
Türkiye’nin yakın dönem hikayesini hatırlarız… ‘Yankee go home’ sloganını, Boğaz Köprüsü’nün açılışını, 1977
yılının 1 Mayıs’ını… Beş kadim dostu vardır Leyla’nın… Zeynep122, Hollywood Hümeyra, Cemile, Sabotaj
Sinan ve Nostalji Nalan… Beş kadim dostu yani Leyla’nın ‘su ailesi’… Leyla’nın bu dünyadan bir ‘kimsesiz’
gibi yok olup gitmesine izin vermeyecektir… Ünlü romancı Elif Şafak yeni romanı ile okurlarla buluşmaya
hazırlanıyor. On Dakika Otuz Sekiz Saniye adlı romanında Tekila Leyla adlı bir genel kadınının
ölüm anı ile Türkiye’nin yakın tarihine bakılıyor.

Aklımda Hep Sen

l Yazar: Kürşat Başar l Yayınevi : Everest Yayınları l Sayfa Sayısı: 392

Evimden çok uzaktayım. Zaten benim evim var mıydı, gerçekte hiç oldu mu ondan da emin
değilim. Tek bildiğim herhalde tam da bu yüzden, kendi içimde bir ev kurduğum. Evet, evim var,
içimde, benimle her yere gelen bir ev… ‘Aklımda Hep Sen’ günün birinde, seyahate çıkıyorum
diyerek birdenbire evini, ailesini, küçük kızını terk edip kendisine bambaşka bir hayat kuran
kayıp bir babanın bıraktığı büyük boşluğu nasıl doldurabileceğini bilemeyen Ebru’nun, bilinmeyen bir yere doğru çıktığı tren yolculuğunda anımsadıklarıyla, çocukluktan genç kızlığa evrilme, büyüme, yalan
söylemeyi öğrenme, kendini arama, geçmişle hesaplaşma ve hayatının ilk ve son gerçek aşkını bulma serüveni.
Türk edebiyatının en özgün seslerinden biri olan Kürşat Başar, ‘Aklımda Hep Sen’de yine en iyi yaptığı şeyi yapıyor: İnsanın hayat boyu içinde kalmak isteyeceği o anı, gerçek aşkın hikâyesini anlatıyor, kendine
has üslubuyla aşka, ilişkilere dair yeni sorular soruyor.

Kral Kaybederse

KİTAP

l Yazar: Gülseren Budayıcıoğlu l Yayınevi: Remzi Kitabevi l Sayfa Sayısı:
384 İnsanoğlu ilk çocukluk yıllarında yaşadıklarından çok etkilenir. Henüz tam ortaya çıkmamış

bir heykel gibidir o; hayat da onu ince ince şekillendirmeye çalışan usta bir heykeltıraş… Alır eline
keskiyi, usul usul oyar. Ama bazen keskiyi öyle bir savurur ki, bir parça kopuverir ve o parçayı bir
daha kimse yerine koyamaz. Kendini hep dorukta görüyor ve asla aşağı düşmeyeceğini sanıyordu.
Ama bir gün hayat elindeki keskiyi ona da savuruverdi ve onun da koptu yüreği… Oysa pek çok
kadının gönlüne taht kurmuş bir kraldı o…Uzun süre ne kendi inandı tahttan indiğine, ne de kadınlar. Ama bir şeylerin değiştiğini yine de ilk hisseden kadınlar oldu; ona yıllarca köle gibi itaat eden kadınlar… Psikiyatrist Dr. Gülseren
Budayıcıoğlu, Kral Kaybederse romanında doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor.
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l On Dakika Otuz Sekiz Saniye
l Aklımda Hep Sen
l Pucca Günlük 7: Peki Ya Şimdi
l Yaşam Terapisi
l Camdaki Kız
l Hayat Cesurlara Güler
l Kral Kaybederse
l İfşa
l İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar
l Mindfullnes

ŞİİR
ARKADAŞ DÖKÜMÜ
Evvela dişlerimiz döküldü
Sonra saçlarımız
Arkasından birer birer arkadaşlarımız
Şu canım dünyanın orta yerinde
Yalnız başına yapayalnız
Kırılmış kolumuz, kanadımız
Tatlı canımızdan usanmışız
Bir şüphedir sarmış yüreğimizi
Ya kendini aldatıyor demişiz ya bizi
Bir şüphedir demir atmış ciğerimize
Pamuk ipliği ile bağlamışlar bizi
Düğüm üstüne düğüm şöyle dursun
Bir çalım bir kurum hepimizde
Nereden inceyse oradan kopsun
Bu canım dünyanın orta yerinde
Hayvanlar kadar bağlanamamışız birbirimize
Yalan mı? Gözünü sevdiğim karıncalar
İşte: Hamsiler sürü sürü
Arılar bölük bölük geçer
Leylekler tabur tabur
Ya bizler? Eşref-i mahlukat! ..
Boğazımıza kadar kendi murdar karanlığımıza
gömülmüşüz
Bizler bölük bölük, bizler tabur tabur
Bizler sürü sepet
Yalnız birbirimizi öldürmüşüz

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

l  Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR

Mindfulness
l Yazar: Business Review
l Yayınevi : Optimist
l Sayfa Sayısı: 128
Mindfulness”ın size sağlayacağı faydalar arasında daha iyi bir performans,
yüksek yaratıcılık, derin bir öz farkındalık ve karizma yer alıyor. Artan iç huzuru saymıyoruz bile…Bu kitap size günlük iş rutininizde mindful olabilmeniz için uygulayabileceğiniz
pratik adımlar sunuyor, mindfulness’ın ardındaki bilimi ve neden işe yaradığını açıklıyor. Ama
aynı zamanda usta yazarlarıyla, bu trendin tuzakları hakkında uyarılarda da bulunuyor. HBR
Duygusal Zekâ Serisi, Harvard Business Review sayfalarından iş yaşamının insani yanı üzerine
bir okuma seçkisi sunuyor. Dizideki her kitap, duygularımızın iş hayatımızı nasıl etkilediğine,
zor durumlarla ve zor insanlarla nasıl başa çıkabileceğimize, işyerindeki mutluluğa yönelmenin
ne anlama geldiğine dair ilham veren denemelere ve araştırmalara yer veriyor. Yapay zekânın
ve robotların her alanda gelişmesi ve bir tehdit olarak algılanmasına karşın, bizi biz yapan
insani özelliklerimizin gücünden faydalanmayı öğretiyor. Hem keyifli hem de pratik olan bu
kitaplar, profesyonellere ustalaşmak için kritik olan sosyal becerilerin neler olduğunu anlatıyor.

Peki Ya Şimdi?
Pucca Günlük 7
l Yazar: Pucca l Yayınevi : İndigo
Kitap l Sayfa Sayısı: 216
Yaşarken Hiç Komik Değildi? Senden önce
ne yaşadıysam, sana tecrübe olacak. Ben yaşadığım hiçbir şeyden
utanmadım. Ama seni utandırmaya çalışacaklar... Hepsini göğüsledim, kendi hayatımı savunmayı bildim. Bunu da sana göstereceğim.
İnsanların ne söylediğinin öneminin olmadığını anlayacaksın. Asıl
önemli olanın, o an mutlu olup olmamanla ilgili olduğunu bileceksin.
İşte, tam da bu yaşam felsefesiyle kalplerimize dokunmuştu PuCCa…
Şimdi ise o bir anne! Ama merak etmeyin; dobra diliyle bildiğini
okuyan hallerinden hiçbir şey kaybetmedi. Bir de işin içine hormonlar
girince, PuCCa’nın içine düştüğü durumlar hiç olmadığı kadar komik
bir hal aldı! Blogger’ların kraliçesi PuCCa, heyecanla beklediğiniz, bir
solukta okuyacağınız yedinci günlüğü Peki Ya Şimdi? ile karşınızda!

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Momo

Yazar: Samed Behrengi
Yayınevi : Kırmızı Kedi
Sayfa Sayısı: 64
Bir varmış bir yokmuş, bir Küçük Kara
Balık varmış; bu Küçük Kara Balık
annesiyle birlikte bir derede yaşarmış. Küçük Kara Balık’ın en
sevdiği şey, ay ışığının evlerinin üstüne vurmasıymış.  Her gün,
sabahtan akşama kadar, Küçük Kara Balık, annesinin peşine
takılır, oraya buraya yüzermiş. “Anneciğim, burada daha
fazla kalamam ben, gitmeliyim!” demiş bir gün Küçük Kara
Balık. “Gitmek istediğine emin misin?” diye sormuş annesi.
“Evet,” demiş Küçük Kara Balık. “Bu derenin ucunun nereye
çıktığını gidip görmek istiyorum,” demiş. Başka yerlerde neler
olup bittiğini gerçekten bilmek istiyorum... Böyle amaçsızca
yüzmekten bıktım usandım.” Küçük Kara Balık, bütün çocuklar
için unutulmaz bir öykü, bir başucu kitabı.

KİTAP

Yazar: Michael Ende
Yayınevi : Pegasus
Sayfa Sayısı: 304
Zaman, yaşamın kendisidir. Ve yaşamın yeri yürektir. Momo,
büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir
kızdır. Buldukları ya da kendisine hediye edilenler dışında
hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır:
Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Bir gün
hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup
insanların zamanını çalarlar. Onları durduracak tek kişiyse Momo’dur. Momo elinde
bir çiçek, koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. Acaba Momo,
zamanı çalan adamları tek başına alt edebilecek midir? Toplumumuz ve günümüz
insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael
Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya
uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde
satılmıştır. “Michael Ende’nin romanları uzun yıllardır ‘kült kitaplar’ arasında.”

Küçük Kara Balık
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Robot süpürgeler!

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Akıllı robot süpürgeler rutin temizlik
işlerini devralarak ev sahiplerini zamandan
tasarruf ettiriyor. İnternete bağlanabilen
süpürgeler, tek bir tuşla temizliği başlatıyor. Kendi kendine temizliği tamamlayıp
istasyonlarına geri dönüyorlar. Akıllı robot
süpürgelere göz attık.
iRobot, bu alandaki önemli markalardan. En son modeli Roomba e5’i Türkiye’ye
getirdi. Wi-Fi bağlantılı Roomba e5, iRobot
Home uygulaması üzerinden istenilen zaman
ve tarihe temizliğin zamanlamasının yapılmasını sağlıyor. Telefon üzerinden temizliği
ev içinde veya dışarıdayken başlatma olanağı da sunuyor. Kir ve evcil hayvan tüylerini
kolayca temizleyebilen verimli filtre ve üç
aşamalı temizleme sistemi var.
Anker ise, Eufy RoboVac’la bu alanda
var. RoboVac, kızılötesi sensörleriyle zeminde
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Akıllı robot
süpürgeler,
evlerimizin yeni
üyeleri. Tek bir tuşla
temizliği başlatıp
engellere takılmadan
çalışıyorlar.
İnternete bağlanıp
cepten kontrol
edilebilme
özellikleri de var.
İşleri bitince de
şarj ünitesine geri
dönüyorlar.

Fakir Hausgerate de bu alanda
Robert-L markalı robot süpürgesiyle var.
Çalışanlar, kalabalık aileler ve evcil dost besleyenler için süpürmeyi pratik hale getirmeyi
hedefliyor. Uzaktan kumandasıyla oturduğunuz yerden süpürme imkanı da veriyor.
Güçlü lityum bataryaya sahip Fakir Robert-L,
yan fırçası ve döner fırçasıyla temizlenmesi
zor alanlara kolayca ulaşabiliyor.

KARANLIKTA BİLE ÇALIŞIYOR
bulunan engelleri ve köşeleri tespit ediyor.
Dar alanlarda sıkışmayı önlerken, saksı
ve benzeri nesnelere çarpmadan süpürme
işlemini gerçekleştiriyor. Böylece kullanıcının
hiçbir müdahalesine gerek kalmıyor. Akıllı
robot süpürge, gücü azaldığında ise kendi
kendine şarj ünitesine geri dönerek temizlik
için her zaman hazırlıklı kalıyor.

Miele ise bu alanda RX2 ile var.
Dörtlü temizleme gücü, 3D akıllı navigasyon, mobil kontrol ve ev içi görüntüleme
özellikleri bulunuyor. İki döner yan fırça
ile toz, kir ve tüyler süpürgenin altına
süpürülür. Yan fırçalar köşe temizliğine
uygun şekilde geliştirildi. Zemin algılama
özelliği sayesinde her türlü zeminde halı
veya parke olsun iyi performans gösterir.
Karanlıkta bile çalışıyor.

Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

GİYİLEBİLİR BİLEKLİK

TÜM GÜN OYUN
OYNAMAK İÇİN

Çinli marka Xiaomi’nin giyilebilir bilekliği Mi Smart
Band 4 tanıtıldı. Türkiye’deki satış fiyatı 299 TL’den başlıyor.
Mi Smart Band 4, renkli bir Amoled tam ekrana sahip ve
kullanıcıların fitness istatistiklerini, mesajlarını ve bildirimlerini
bir bakışta renk farkıyla ayırt etmesini sağlıyor. Tam ekran
renkli bir görüntü deneyimi sunmasına karşın Mi Smart Band
4, 135 mAh bataryası ile tek sarj ile 20 gün kullanım imkanı
sunuyor.  Önceki nesillerin sağlık ve aktivite izleme özelliklerine ek olarak, Mi Smart Band 4 şimdi yüzme uzunluğunu,
süreyi, yüzme vuruşlarını ve daha fazlasını izlemek için bir
yüzme izleme moduna sahip bulunuyor. Şık ve hafif tasarımı var.

TAŞINABİLİR MONİTÖR
Asus, artırılmış mobil verimlilik ve eğlence deneyimi
sunan yeni 15.6 inç’lik taşınabilir Full HD monitorü ZenScreen
Touch’ı duyurdu. 900 gram ağırlığa ve 9 mm inceliğe sahip
taşınabilir monitör, dizüstü bilgisayar kullanıcılarına daha
fazla verimlilik için ekstra bir ekran, akıllı telefon kullanıcıları
için daha büyük bir görünüm ve konsol oyuncularına evden
uzaktayken yüksek kaliteli oyun deneyiminin tadını çıkarma
imkânı sunuyor. Hızlı tepki veren 10 nokta dokunmatik ekran,
kaydırma, sürükleme ve kıstırma hareketlerine destek veriyor.
Monitör, 4 kullanıcının daha uzun üretkenlik ve eğlence seansları almalarını sağlıyor. Tam şarjla 4 saatlik
kullanım sunan 7800 mAh’lık pile sahip.

TP-Link, Mesh teknolojisine sahip ilk Wi-Fi (kablosuz internet) menzil genişleticiyi
satışa sundu. RE300 model ürün hem evde Wi-Fi sinyallerini her yere ulaştırmayı sağlıyor
hem de Mesh teknolojisi sayesinde tek bir WiFi adı olan Mesh ağı oluşturuyor. Böylece ev
içinde mobil cihazlarla dolaşırken herhangi bir kesinti yaşanmıyor, farklı ağ cihazlarına geçiş
sorunsuz oluyor. Kullanıcı bu geçişi hissetmiyor bile. Klasik menzil genişleticilerde genelde ağ
adı değiştiğinden bu geçişler sorunlu olabiliyor. Bazen kullanıcıların el ile ağ geçişini yapması
gerekebiliyor. Oysa OneMesh teknolojili RE300 ile bu konuda hiçbir sorun yaşanmıyor, tek bir
ağ adı ile tüm evde sorunsuzca ve hiçbir kesinti olmadan Wi-Fi’a bağlanılabiliyor.

TEKNO-YAŞAM

WI-FI MENZİL GENİŞLETİCİSİ

Razer Kraken X kulaklık
bütün gün oyun oynamak
isteyenlere hitap ediyor. 250
gram ağırlığındaki kulaklık
yorulmadan, durmadan oyun
oynamanıza izin veriyor.
7.1 surround ses özelliği var.
Yumuşak hafızalı köpük kulak
yastıkları, gözlük dostu gözlük
kanalları ve ayarlanabilir kafa
bandı ile eşleştirilen Kraken
X, konforlu bir oyun kulaklığı
olarak da dikkat çekiyor.
Gerçek bir rekabet avantajı
sunan 7.1 surround ses yazılımı, savaşın ortasında doğru
konumsal ses sağlıyor. Aynı
zamanda tehlikenin nereden
geldiğini belirlemeye yardımcı
olan kritik bir oyun elemanı.
Windows 10 64-bit’te Kraken
X ile 7.1 surround ses mevcut.
Kulaklık, PC, PS4, Xbox One,
Nintendo Switch ve mobil
cihazlarla uyumlu evrensel 3.5
mm bağlantısını kullanıyor.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

TEMEL İLE DURSUN

Temel ve Dursun akıl hastanesinden kaçınca doktorlar bütün gün ikiliyi
aramış.
Bakmadık yer bırakmamışlar ama bir türlü bulamamışlar. Akşam
hastaneye dönünce Temel’le Dursun’u yerlerinde bulmuşlar.
-Sabahtan beri sizi arıyoruz, nereye gittiniz?
-Bugün prova yaptık yarun kaçacağuz da!

ERZURUMLU

Hükümet, Erzurum’a bir yazı göndermiş.
Kışın soğuk geçeceği anlaşılmaktadır. Kullandığınız yakıtın cinsini, kod
numarasını ve stok durumunu acele bildiriniz.
Erzurumlu bir köy muhtarı da hemen Ankara’ya cevap yazmış:
-Yakıtımız pohtir… Kod numarası yohtir. Stokumuz ise çohtir…

MİZAH

NE OLMAK İSTERSİN

Bir gün öğretmen Ahmet’e sorar:
-Söyle bakalım Ahmet büyüyünce ne olmak istiyorsun?
Ahmet der ki:
-Öğretmenim çok zengin adam olmak isterim. Kendime ve eşime ayrı
ayrı araba almak isterim. Yat ve kat almak isterim. Eşim altın ve incilerle
bozuk para gibi oynasın isterim.
Öğretmen döner Ayşe’ye sorar:
-Ayşe sen büyüyünce ne olmak istersin?
-Öğretmenin Ahmet’in eşi olmak isterim.
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DİŞİ VE ERKEK SİNEK

Kadın eve geldiğinde kocasını mutfakta sinek öldürürken
görü ve sorar:
-Ne yapıyorsun?
-Sinek yakalıyorum.
-Öldürebildin mi bari?
-Evet, 3 erkek ve 2 tane dişi yakaladım.
Şaşkınlık içerisinde sordu kadın:
-Dişi sinekle erkek sineği nasıl ayırt edebildin?
-3 tanesi bira şişesinin üzerinde, 2 tanesi de telefonun
üzerindeydi.

İNGİLİZCE

Adamın biri bir gün İngiltere’ye gezmeye gitmek istemiş.
Tabii İngilizce bilmediğinden arkadaşına sormuş:
-Yav ben İngiltere’ye gidince onlarla nasıl anlaşacağım?
Arkadaşı da: -Bak konuştuğun her cümlenin sonuna ‘ing’
koy. Onlar senin ne demek istediğini anlarlar.
Ve adam İngiltere’ye gitmiş ve soluğu bir kafede almış.
Arkadaşının taktiğini uygulamaya başlamış ve garsonu
çağırmış:
-Sen bana bir çay getirebiling? Garson şaşkın şaşkın çay
getirmeye gitmiş.
Garson çayı hemen getirmiş. Adam demiş ki: -Bak, ben ne
güzel İngilizce konuşuyoring, değiling? Garson lafı yapıştırmış:
-Ben Türk olmaying, sen zor çaying!

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

1-Gece olur yakarız, gündüz olur kaparız.
2-Çıt çıt çalışır, kurulunca bağrışır.
3-Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil.
4-Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü.
5-Dört ayağı var yürümez.
6-En çok kardeşi olan meyve hangisidir?
7-Yeraltında sakallı kök.
8-Dışı var içi yok, tekme yer suçu yok.
9-Akşam baktım çok idi, sabah baktım yok idi.

ANLAMIYORUM
Ben öğretmenin dersinden hiçbir şey anlamıyorum.
-Neden?
- Geçen gün dört beş daha dokuz eder demişti, bugün de üç altı daha dokuz eder, diyor.
1-Lamba
2-Saat
3-Balık
4-Gökkuşağı
5-Masa
6-Üzüm
7-Pırasa
8-Top
9-Yıldız

ÇOK YUMURTA
Çiftçinin biri sabah yumurtaları almak için
kümese girer, bakar ki yumurtalar çok az. Bunun
üzerine: -Yarın sabah çok yumurta yapmayanı
silahla vuracağım. Ertesi sabah kümese girdiğinde
hangi tavuğun altına baksa beşer, altışar yumurta
var. Fakat bir tanesinde tek bir yumurta var. Bu
duruma çok kızan çiftçi, silahı hayvanın başına
dayar ve bağırır:
- Sen niye bir tane yaptın.
Hayvan kısık sesle:
- Abi, ben horozum.

AH KADINLAR
Kadın eşine sorar: - Ölürsem ne kadar sürede
evlenirsin.
Eşi: - Toprağın kuruduğu zaman.
Ve kadın iki yıl sonra ölür.
Eşi her zaman mezarına ziyarete geldiğinde
toprağı ıslak görür ve üzgün geri döner.
Ve aylar sonra bir gün mezarlığa giderken
kayınçosunu görür, ne yaptığını sorar. O da:
- Ablamın toprağını suladım, oradan geliyorum, kurumasın. Ölmeden önce vasiyet etti.
Adam güler: - Ah kadınlar, öteki dünyadan
bile kontrol ediyorlar.

Cevaplar

l Su samurları el ele tutuşarak uyurlar.
l  Leonardo Da Vinci aynı anda bir eliyle yazı yazıp diğer
eliyle resim yapabiliyordu.
l  Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin toplam
servetinden daha fazla servete sahip.
l En uzun süren trafik sıkışıklığı 12 gün sürdü, 100 km
kuyruk oluştu ve araçlar günde 1 kilometre ilerleyebildi.
l  Erkek aslan yönetimi ele geçirince tüm yavruları öldürür.
l  Dünyadaki insanların üçte ikisi hiç kar görmedi.
l Ortalama bir insan ömrü boyunca dünyanın çevresini yaklaşık üç defa dolaşacak kadar yürür.
l  Bir deniz anasının yüzde 95’i sudan oluşmaktadır.
l  Çok sert hapşırırsanız kaburga kemiklerinizden biri kırılabilir.
l Geceleri sabaha göre 1 cm daha kısa olursunuz.
l  Karda gizlenmeye çalışan bir kutup ayısı siyah burnunu
pençesiyle kapatır.
l  Sivrisineklerin 47 tane dişi vardır.
l  Uyurken, TV izlerken olduğundan iki kat fazla kalori harcarız.
l  İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle, midesiz, dalaksız yaşayabilir ama karaciğersiz bir dakika bile yaşayamaz.
l  İnsan yılda en az 1500 rüya görür.
l  Timsahlar daha derine batabilmek için taş yutarlar.
l  Bir yılan üç yıl uyuyabilir.
l  Sağ elini kullananlar sol elini kullananlara göre ortalama
dokuz yıl daha fazla yaşıyor.
l  İnsan saçı üç kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir.
l  Kaju olarak bildiğimiz çerez, kaju meyvesinin sapıdır.
l  Ahtapotların üç kalbi vardır.
l  Bir insanın günde aklından 3 bin düşünce geçer.
l  Pembe fiziksel olarak bir renk değildir.
l  Kaşımızı kaldırmak için 30 kas kullanmamız gerekir.
l  Bal güneş görmediği sürece hiç bozulmaz.
l  Bir kilo limonda, bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
l Baharatlı bir şey yedikten sonra bir çay kaşığı şeker yerseniz
bu hararetinizi tamamen alacaktır.
l Filler sırtlarındaki deri kıvrımlarıyla sivrisinekleri ezerler.
l Arıların başlarının üzerinde üç küçük, ön tarafta ise iki
büyük olmak üzere toplam beş gözleri bulunuyor.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

UYKUSU
KAÇMIŞ
Bir gece Nasrettin
Hoca’nın uykusu
kaçmış. Kalkmış
sokakta gezinmeye
başlamış. Hoca’yı
gören komşusu sormuş:
- Hayrola hocam, gece vakti sokakta ne
arıyorsun?
- Uykum kaçtı da onu arıyorum, demiş!
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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. “Alain ...” (Fransız aktör) – Tabaklanmış deri – Sümer sağlık tanrıçası. 2. Yafta – Vakit. 3. Peru’nun başkenti – Ağabey – Erik. 4. Belirti
– Optik aletlerinde objektiften aldığı ışınları göze veren mercek sistemi. 5. Çin satrancı – Anlayış, anlama yeteneği – Ödeşme, razı olma.
6. Tez iş gören. 7. Değerli bir taş - Boyuna, uzunluğuna. 8. Duman’ın
bir şarkısı – Kutsal inanç – Afrika’da bir ırmak. 9. Alkollü bir içki –
Genişlik – Sevinç. 10. Gelir – Bir bağlaç – Bir hayvan. 11. “... Demirci”
(karikatürist) – “Latife ...” (yazar). 12. Parola – Bitiş – Çayın tavı. 13.
Gemiler arasında görsel olarak haberleşmeye yarayan bir sistem –
Su. 14. Kabile, boy – Şeyh Bedrettin’in bir yapıtı. 15. Japon çiçek
düzenleme sanatı – Olağandan daha hacimli.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Murahhas – Dikilitaş. 2. Kökenbilim – Tatbiki, pratik. 3. “Adriana ...”
(topmodel) – Hardalgazı – Bir mastar eki. 4. Yumurta ağızlıklı üflemeli
bir çalgı – Yiyeceği ortaklaşa sağlanan toplantı. 5. Bir soru sözü – Öncesiz – “... Yesari” (yazar). 6. Borudan kol almakta kullanılan bağlantı
parçası – Haris – Çelik çomak oyunu – Ak cüce yıldızın yüzeyin hidrojen
edilmesinden kaynaklanan olağanüstü çekirdek patlama. 7. Gemi
işleten kimse – Arnavutluk başkenti. 8. Merkez – Sıkıntı – Bir çeşit
peynir – Arjantin’in plaka işareti. 9. Sodyumun simgesi – Yıldızın batması – İyi, hoş – Bir nota. 10. Yurtluk – Eskiden lise derecesindeki
okullara verilen ad. 11. Bale yapan erkek sanatçı – Belirti, iz – Bir yüzey
ölçüsü. 12. Şeref – Derinliği aynı sığ su alanı – Boyun eğen.

Ç Ö Z Ü M

KARE BULMACA ÇÖZÜM
SOLDAN SAĞA
1. Delon-Gön-Bo. 2. Etiket-Zaman.
3. Limo-Ede-Alu. 4. Emare-Oküler.
5. Go-İzan-Fit. 6. Eline çabuk. 7. OpalTulani. 8. Oje-İman-Nil. 9. Bira-EnNeşe. 10. İrat-Ki-At. 11. Latif-Tekin.
12. İm-Finiş-Dem. 13. Semafor-Ma.
14. Klan-Varidat. 15. İkebana-İri.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Delege-Obelisk. 2. Etimoloji-Ameli.
3. Lima-İperit-Mak. 4. Okarina-Arifane.
5. Ne-Ezeli-Afif. 6. Te-Aç-Met-Nova.
7. Donatan-Tiran. 8. Özek-Bun-Keş-Ra.
9. Na-Üful-Nik-Mi. 10. Malikaneİdadi. 11. Balet-Nişane-Ar.
12. Onur-Filet-Muti.

K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA: 1. Delon-Gön-Bo. 2. Etiket-Zaman. 3. Limo-Ede-Alu. 4. Emare-Oküler. 5.
Go-İzan-Fit. 6. Eline çavuk. 7. Opal-Tulani. 8. Oje-İman-Nil. 9. Bira-En-Neşe. 10. İrat-Ki-At. 11.
Latif-Tekin. 12. İm-Finiş-Dem. 13. Semafor-Ma. 14. Klan-Varidat. 15. İkebana-İri.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: Delege-Obelisk. 2. Etimoloji-Ameli. 3. Lima-İperit-Mak. 4. Okarina-Arifane. 5. Ne-Ezeli-Afif. 6. Te-Aaç-Met-Nova. 7. Donatan-Tiran. 8. Özek-Bun-Keş-Ra. 9.
Na-Üful-Nik-Mi. 10. Malikane-İdadi. 11. Balet-Nişane-Ar. 12. Onur- Filet-Muti.

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.

