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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Güzel yaz aylarının ardından eylülle beraber sonbahara hızlı bir giriş yaptık. Eylül ve ekim ayları okulların
açılması ve işlerin hareketlenmesiyle bilinir. Bizde oda olarak mali tatilin ardından sezona hızlı bir giriş yaptık. Toplantılar
ve Anadolu seyahatleriyle çok yoğun iki ay geçiriyoruz. Bu yoğunluk arasında dergimizi de en güzel içeriklerle sizlere
sunmaya çalıştık.
Eylül, ekim dergimiz için önemli ve renkli konuları sizler için araştırdık. Kapak konumuzu yenilenebilir enerjiye
ayırdık. Dünyada hala enerjinin çok büyük bir bölümü kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan elde edilse de
yenilenebilir enerji kaynakları bunlara olan bağımlılığı azaltmada kritik rol üstleniyor. Bu kaynaklardan enerji elde
edilmesine yönelik dünya genelinde ciddi teşvikler var. Türkiye’de de yenilenebilir kaynaklar olan güneş, su ve rüzgarın
kurulu güç kapasitesi içindeki payı son 10 yılda ciddi biçimde arttı. Her yönüyle yenilenebilir enerjiye mercek tuttuk.
Dosya sayfalarımızda ise yeni nesil girişimler olan startup’lar var. Startup’lar dünyada olduğu gibi ülkemizde de
ekonominin yeni sürükleyici güçleri haline geldiler. Ülkemizden de çok başarılı startup’lar çıkıyor. Ancak henüz ekosistem ve finansmanda istenilen seviyeye gelinmiş değil. Öne çıkan alanlar ise e-ticaret, yapay zeka, kripto para, sağlık,
tarım… Türkiye’de startup ekosistemini ve neler yapılması gerektiğini araştırdık.
Zirvedekiler sayfamızda ise, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin yer alıyor. Turizmde bu yılsonunda turist sayısının 50 milyona ve gelirin 35 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Eresin, bölgesel çalışmalar ve kadın
istihdam oranını sektörde yüzde 51’e taşıma hedeflerini yeni dönem stratejisinin temeline oturtuyor.
Gündemin Sesi’nde de, Milliyet Gazetesi köşe yazarı olan ekonomi hukuku profesörü Erol Ulusoy var. Prof. Dr. Ulusoy, yazılarını halkın anlayabileceği sadelikte güncel bir dille yazdığını belirterek, “Vatandaşın, şirketlerin, iş insanlarının
karşılaştıkları sorunları hikayeleştiriyorum. Bunda da rahmetli Güngör Uras’tan ilham aldım” diyor.
Yaşamın Portresi’nde Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin ‘Şevket Abisi’ Ege Aydan var. Devlet tiyatroları yönetmeni,
tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Sanatçı bir aileden geliyor. Yıllar sonra tekrar Behzat Ç. projesinde yer almaktan çok
mutlu. Ancak o sektörü ve televizyon dünyasını çok samimi bulmuyor.
Renkli Yaşam’da ise meslek mensubu Taner Toraman’ı konuk ettik. Üniversite dönemi dahil 16 yıldır mesleğin
içinde. Teknolojinin giderek hayatımızı yönettiği günümüzde mesleğin yeni sürece hızlı adapte olabilmesi için elektronik
finansal uygulamalar yapıyor....
Yurtdışı gezi sayfalarımızda sizi Romanya’nın başkenti Bükreş’e götürüyoruz. Meydanları, müzeleri, sarayları ve
parklarıyla görülesi bir yer. Gezilecek yerlerin başında; Parlamento Sarayı, eski şehir, Zafer Takı, Opera Binası, Romen
Köy Müzesi, Devrim Meydanı, Stavropoleos Kilisesi, Cismigiu Parkı, Bükreş Üniversitesi var.
İstanbul’da ise bir Anadolu mozaiği Ümraniye’yi sizler için yazdık. İstanbul’un üçüncü, Anadolu yakasının ise en
büyük ve en kalabalık ilçesi olan Ümraniye, kentin en kozmopolit nüfus yapısına sahip bölgelerinden biri olarak öne
çıkıyor. Son 50 yıllık dönemde yoğun göç alan ilçe, adeta bir Anadolu mozaiği…
Ayrıca Sağlık, Evim, Dostlarımız, Kültür Sanat, Sinema, Kitap, Dostlarımız, Teknoloji ve Mizah bölümlerimiz var.
Keyifli okumalar.
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İSMMMO
ISSN: 1306-5653

YAS AM

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

YAYINA HAZIRLAYANLAR
Nil Demirciler, Ayşegül Emir,
Umut Efe, Kaan Yıldız
basin@ismmmo.org.tr, yasamdergi@gmail.com

Kurtuluş Cad. No: 114
Kurtuluş-Şişli / İSTANBUL

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, Fatih 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

Enerjimiz
‘temiz’ olsun!
Yenilenebilir enerjiye ilgi artıyor. Sudan,
rüzgardan ve güneşten enerji elde etmek  
fosil yakıtlara göre daha avantajlı ve
doğa için de daha temiz. Türkiye’de de
yenilenebilir kaynakların kurulu güç
kapasitesi içindeki payı son 10 yılda
ciddi biçimde arttı.  İşte, her yönüyle
yenilenebilir enerji kaynakları...
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İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

‘2020 turizmcinin altın yılı olacak’
Turizm cenneti olan Türkiye’de kıyılar yaz etkisi ile dolup taştı. Son 4 yılda önemli
dalgalanmalar atlatan turizm sektörü bu yıl turist sayısının 50 milyon ve gelirinin
de 35 milyar dolara çıkmasını hedefliyor. 48 yıllık tarihi ile yarım asrı devirmeye
hazırlanan TÜROB’un  başında ise Müberra Eresin var...
12

D O S YA

Start Up fırsatları
Yeni nesil girişimler olarak tanımlanabilecek startup’lar dünyada olduğu gibi
ülkemizde de ekonominin yeni sürükleyici güçleri haline geldiler. Ancak ülkemizde
henüz ekosistem ve finansmanda istenilen seviyeye gelinmiş değil. Türkiye’de
startup ekosistemini ve neler yapılması gerektiğini araştırdık.
26

GÜNDEMİN SESİ

‘Günlük sorunlardan
ilham alıyorum’
Prof. Dr. Erol Ulusoy, 2016 yılından
bu yana Milliyet Gazetesi’nde
ekonomi hukuku konusunda köşe
yazıları kaleme alıyor. Yazılarını
halkın anlayabileceği sadelikte
güncel bir dille yazan Ulusoy, “Vatandaşın, şirketlerin, iş insanlarının
karşılaştıkları sorunları hikayeleştiriyorum. Bundan da rahmetli
Güngör Uras’tan
ilham aldım” diyor. 22

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Artık izleyici bir
şeyler yapmalı’
Behzat Ç. Bir Ankara
Polisiyesi’nin ‘Şevket Abisi’,  
Ege Aydan… Devlet tiyatroları
yönetmeni, tiyatro, sinema
ve dizi oyuncusu. Sanatçı
bir aileden geliyor. Aydan,
sektörü, televizyon dünyasını
çok samimi bulmuyor. Aydan,
“O kadar çok dayatma iş
var ki. Yapımcılar şaşkın,
oyuncular şaşkın. Sadece
hizmet edenler
32
mutlu” diyor.

KARİYER

Başarılı şirketlerin sırrı
Y ve Z kuşağının etkisiyle çalışma hayatından
beklentiler baştan aşağı değişiyor. Artık çalışanlar ay
başında bankaya yatacak maaşların tutarının yanında
hayal ettiklerini gerçekleştirmelerine
destek olacak şirketlerin arayışı içinde.
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Mesleğe teknolojiyi katıyor

Taner Toraman, üniversite dönemi dahil olmak
üzere 16 yılı aşkın süredir mesleğin içinde,
2008’den itibaren de meslek mensubu... Teknolojinin giderek hayatımızı yönettiği günümüzde
mesleğin yeni sürece hızlı adapte
olabilmesi için elektronik finansal
30
uygulamalar yapıyor....
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Türk Dilinin
Bayramı
Bir milletin var olabilmesi için dilin en
önemli unsur olduğuna inanan Atatürk’ün, 11
Temmuz 1932’de bir akşam yemeğinde masadakilere dil işlerine yoğunlaşılması gerektiğini
söylemesi üzerine Türk Dili Tetkik Cemiyeti
adında 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk dili
ile ilgilenen bir kurum kuruldu. Samih Rifat,
Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri, İçişleri
Bakanlığına giderek başvuruda bulunmasıyla
kurulan kurumun adı sonradan Türk Dil

Kurumu olarak değiştirildi. Kurumun oluşturulduktan sonra Türk Dil Kurultayı’na, birçok bilim
adamı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı
gibi dönemin önde gelenleri katılır. Türk Dil
Kurultaylarının Türk dilinin gelişmesi, özleşmesi,
zenginleşmesi konusunda önemli bir yeri vardır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine
dil işlerini yürütecek bir oluşumun kurulmasına
karar verilmesi ile birlikte ilk kez 12 Temmuz
1932 tarihinde Türk Dil Kurumu kuruldu. Türk

Hep Barış Olsa
KARDESÇE
SEVGİYLE
EL ELE
HEP BİRLİKTE

1 EYLÜL
DÜNYA
BARIŞ GÜNÜ
1 EYLÜL

n
u
s
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u
kutl

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
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kutlu olsun
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Dil Kurumu 87 yıl önce, çok sayıda bilim insanı,
gazeteci, yazar, devlet adamı ve sanatçı gibi
önemli meslek gruplarını topladığı Türk Dili
Kurultayı’nda Türkçe’nin önemini vurgulamak
için 26 Eylül gününü ‘Dil Bayramı’ ilan etti.
Türk Dil Bayramı, Türk Dili Kurultayı’nın
açılış günü olan 26 Eylül 1932’den bu yana
kutlanıyor. Kökenleri tarihin çok eski dönemlerine uzanan dilimiz için kabul edilen Türk Dil
Bayramı’nın bu yıl 87. yılını kutluyoruz.

Dünya Barış Günü, farklı kurumlarda 1 ya da
21 Eylül’de kutlanıyor. Dünya Barış Günü, dünyaya
barışın önemini bir kez daha hatırlatması bakımından önemli bir gün.... Sovyetler Birliği ve Varşova
Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi
görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939
yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı
başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü Dünya Barış Günü
olarak ilan etti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu,
1981’deki 57. birleşiminde, Genel Kurul’un açılış
günü olan her eylülün üçüncü salı gününü Uluslararası
Barış Günü ilan etti. Yıllar sonra Genel Kurul’un 7
Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21
Eylül’ü Barış Günü olarak kabul edildi.
BM, Barış Günü’nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler
Merkezi’ndeki ‘Barış Çanı’ çalınıyor. Savaşlardaki
insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan
bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, ‘Çok
Yaşa Mutlak Barış’ yazısı kazındı.

Cumhuriyet’imizin
96. yılı kutlu olsun
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM)
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesi anısına her yıl 29
Ekim günü Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta millî bir bayram kutlanıyor...
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından TBMM
1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı. 24 Temmuz 1923’te İsviçre’nin
Lozan şehrindeki Lozan Üniversitesi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi
temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya,
Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan
Barış Antlaşması’nı imzaladı. Bu anlaşma ile yeni bir devletin temelleri
atıldı fakat devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti. İkinci dönem
Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos’ta ilk toplantısını yaptı ve 13 Ekim’de
Ankara başkent ilan edildi. Bu dönemde Atatürk, egemenliğin ulusa
dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar
yapmaya başladı. Atatürk 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı ve “Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” dedi.
29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra

taslağı hazırlanan ‘Cumhuriyet’ önergesini TBMM’ye verdi. Meclis
önergeyi kabul etti ve böylece Türkiye Devleti’nin yeni yönetim biçimi
Cumhuriyet, yeni ismi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak belirlendi.
Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Halk
da cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşıladı. 29 Ekim 1923’te
TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nda (1921 Anayasası) yaptığı
değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etti.
Aynı gece bu ilan, atılan 101 pare top atışıyla kutlandı. 1924 yılında
ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlandı. Cumhuriyette, Atatürk’ün
de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini
yönetme yetkisini, kendilerini temsil eden milletvekilleri aracılığı ile
kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı
vardır; seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına
denetler, ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.

Her gün çocukların günü

62. GÜN

Çocuklar saf sevgileriyle hayatımıza neşe katarlar.... Çocukların günü olarak kutlanan Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925
yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı’ndan sonra doğdu. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta
Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edildi.
Dünya Çocuk Günü kutlamaları için ise ekim ayının
ilk pazartesi günü belirlendi. Bu tarih, bu yıl 7 Ekim’e denk
gelmektedir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak
duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin
pekişmesini amaçlar.
Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık
sınırında yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Bu koşulları ortadan
kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir.
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Yabancıların çalışma izinleri paneli
paydaşları bir araya getirdi
Türkiye’de son yıllarda başlayan göç dalgasına paralel olarak, şehirlerde hızla artan yabancı işçilerle ilgili meslektaşlarımıza
ve işverenlere yardımcı olması amacıyla düzenlenen “Yabancıların
Çalışma İzinleri / Geçici Koruma Kapsamında Çalışma İzinleri”
paneline yoğun bir katılım sağlandı.
Oda Yönetim Kurulumuzun hazır bulunduğu panele, SGK
İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa
Demirelli katılım sağladı.
Oda Başkan Yardımcımız Ali Haydar Tunç, panelde yaptığı
açış konuşmasında, yabancı işçilerle ilgili olarak mali idareye
yardım etmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu
konuda mevzuattaki sıkıntıların giderilmesi adına böyle bir paneli
düzenlediklerini ifade eti.
Panelde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da meslektaşlarımıza her konuda yardımcı olacağının altını çizerek, mevzuat
konusunda ortak bir uyum sağlanacağını ifade etti.  
Panelde moderatörlük yapan Oda Sekreterimiz Erol
Demirel, mesleğin paydaşlarının ilgisine ve desteklerine teşekkür
ederek, konunun meslektaşlar için önemine değindi.
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Bilirkişilikte
yola devam
Odamızın düzenlediği Bilirkişilik
Temel Eğitim Sertifika programını
başarıyla tamamlayanlara katılım
belgeleri İSMMMO Akademi, Anadolu
eğitim birimi, Şirinevler, Bakırköy eği-

tim birimlerinde törenle verildi. Adalet
Bakanlığı’na başvuruda bulunarak
yetki alan Odamız ‘Bilirkişilik Temel
Eğitimi’ programı ile ilgili eğitimlerine
devam ediyor.

18 saat teori ve 6 saat de
uygulama eğitimleri alan meslektaşlarımıza düzenlenen törenlerle Oda
Başkanımız Yücel Akdemir tarafından
sertifikaları verildi.

İSMMMO HABER
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Akdemir: Değer yaratacağız!
Akdemir, şunları söyledi: “Yapılan değişikliklerle, düzenlemelerle ilgili çok yaptırımlar
geldi. Belki bugün teknik olarak uygulamayı
anlatacaklar ama artık eğitimleri dinledikten
sonra kurumlardan gelen taleplerle ilgili artık
oturup düşünmemiz gerekmektedir. Yani
gelişen teknoloji ile birlikte kişisel kullanım
alanlarımıza ilişkin mesleki süreçte yapmamız
BİLGİLERİ TAMAMLAYACAĞIZ
gereken önemli adımlar bulunmaktadır. Çünkü
Panelde açış konuşması gerçekleştiren
yarın öbür gün siber suçlarla ilgili kendimizi zor
Oda Başkanımız Yücel Akdemir, eğitimin hassas durumlara düşürmememiz gerekir. İş yerlerinoktamız olduğuna vurgu yaparak, salonları
mizdeki mükelleflerin bilgilerinin saklanması
dolduranlara teşekkürlerini iletti. Eğitimleri
ve paylaşılması, defter ve faturaların saklangönüllü meslektaşlarla birlikte ilerlettiklerinin
ması gibi birçok konu hakkında gerekli bilgileri
altını çizen Akdemir, kurulların meslekler için
tamamlayacağız. Sonra kendi bürolarımıza
önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.   dönüp kendi tedbirlerimizi alacağız. Müşterile-
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Meslekte teknolojinin ve dijitalleşmeyle
birlikte kişisel verilerin korunmasına yönelik
çıkartılan kanun ile birlikte meslektaşlarımızın
karşısına çıkacak olan gelişmelere ilişkin
düzenlenen panelde; veri mahremiyeti ve
güvenliği, VERBİS kayıt ve uygulamaları gibi
konular uzman kişilerce detaylıca işlendi.   

10 l İSMMMO YAŞAM

rimizi bilgilendireceğiz, değer yaratacağız.”
İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme
Kurulu Başkanı Filiz Bülbül de, kurul olarak
birçok konu hakkında çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yönetmeliğe ilişkin bir
rehber kitapçık hazırladıklarını belirten Bülbül,
sadece konunun hukuksal bir boyutu olmadığını, birçok alanda yapısal boyutunun olduğunu
söyledi.
Açış konuşmalarının ardından iki oturum
halinde devam eden seminerde İSMMMO KVKK
Danışmanı Av. Özlem Sezgin, Yüksek Bilgisayar
Mühendisi Müzeyyen Gökçen Arslan, İSMMMO
Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Başkan
Yardımcısı Cemal Karaoğlu, birer konuşma ve
sunum gerçekleştirdi.

Meslektaşların masa tenisi keyfi
Spor, sanat ve sosyal etkinlikleriyle de
üyelerinin yanında olan Odamız, Fenerbahçe
Veteran Masa Tenisçileri Derneği’nde Turnuva
düzenledi. Sportmenlik ve dostlukla geçen turnuva
kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Turnuvada, 69 meslek mensubu aileleriyle birlikte katılım
sağlarken, toplamda 181 maç yapıldı.
Turnuvaya katılım sağlayan Oda Sekreterimiz Erol Demirel, emeği geçenlere ve turnuvaya

katılan üyelere teşekkür ederek, sosyal etkinliklerle meslektaşlarla birlikte olmanın mutluluğunu
yaşadıklarını dile getirdi. Kadın meslektaşlarımızın
da yoğun katılım sağladığı turnuvada; birinciliği
Yılmaz Kaymakçıoğlu kazanırken, Halit Döneray
ikinci, Bekir Akyol üçüncü oldu.  Turnuva sonunda
Odamız tarafından dereceye girenlere kupa ve
madalya verilirken, ayrıca masa tenisi raketi
hediye edildi.

FINAL
KATEGORISI

1. Yılmaz Kaymakçıoğlu
2. Halit Döneray
3. Bekir Akyol
4. Ali Murat Sadıklar
5. Metin Erkan
6. İbrahim Yılmaz
7. Kemal Yaman
8. Gülay Turaylar

1. Mete Akyol
2. Hilmi Kılıç
3. Mahmut Barış
4. Şaban Saltık
5. Bülent Şahin
6. Cem Kır
7. Furkan Aslan
8. Fatih Bayrak
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CONSOLATION
KATEGORISI
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‘2020
turizmcinin
altın yılı
olacak’
Dört bir yanı turizm cenneti olan Türkiye’de
kıyılar yaz etkisi ile dolup taştı. Son 4 yılda
önemli dalgalanmalar atlatan turizm sektörü
ise bu yıl turist sayısının 50 milyon ve gelirinin
de 35 milyar dolara çıkmasını hedefliyor.
Bu rakamlarla ekonominin ve Türkiye’deki
kültürel hayatın temel çarklarından birini
oluşturan sektör, 2020’de ise serüvenine bir
mihenk taşı eklemeyi planlıyor.

ZİRVEDEKİLER

UMUT EFE
Türkiye’nin bacasız sanayisi olarak
adlandırılan ve uzun bir kriz dönemini geride
bırakan turizm sektörü, yüzbinlerce çalışanı,
binlerce oteli ve ağırlayacağı milyonlarca
turist ile bu yıl rekora koşuyor. 2019’da
turist sayısının 50 milyon ve gelirinin de 35
milyar dolara çıkması beklenirken, gelecek
yıllar içinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar
turizm geliri hedefleniyor. Sektörün bu rekor
hedeflere katkı sağlayan köklü birliklerinden
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birisi de Türkiye Otelciler Birliği… TÜROB,
1971 yılında Marmara Bölgesi Turistik
Otelciler Derneği (T.O.D) adıyla ve 13 kişi
ile kuruldu. 48 yıllık tarihi ile yarım asrı
devirmeye hazırlanan güçlü birliğin başında
ise Müberra Eresin var… Nevşehir doğumlu
Eresin, 3 yaşındayken ailesiyle İstanbul’a
yerleşti. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler’de okurken çalışma hayatına başlayıp
sırasıyla Eresin Taxim Otel’de muhasebe, ön
büro, rezervasyon departmanlarında görev
aldı. Marmara Üniversitesi’nden Ekonomist

olarak mezun olup, 1989 yılında yabancı dil
ve otelcilik üzerine eğitimine devam etmek
için İngiltere’ye gitti. Eresin, Bath College’
den derece ile mezun olup 1993 yılında
İstanbul’a döndükten sonra Eresin Otelleri’nin
çeşitli kademelerinde görev aldı. Bugün ise
Eresin Turizm A.Ş.’nin yönetim kurulu başkan
yardımcılığının yanı sıra halen Türkiye Otelciler Birliği Başkanlık görevini sürdürüyor…
Bölgesel çalışmalar ve kadın istihdam oranını
sektörde yüzde 51’e taşıma hedeflerini yeni
dönem stratejisinin temeline oturtan Eresin’e

Kıyılara ve sahil kesimlerine
büyük bir turist akını yaşanıyor.
Şehir otelleri de bu akımdan pay aldı
mı?
İki Paskalya bayramı ve Ortadoğu
kökenli turistlerin Ramazan ayı öncesinde
tatil yapmak istemeleri nisan ayında
yüksek oranlı yükselme sağlamıştı. Buna
karşılık mayıs ayında yavaşlama başladığına dikkat çekmiştik. Mayıs ayına
ilişkin kesinleşen doluluk oranları da bu
beklentimizi doğruladı. Haziran ayıyla
birlikte doluluklarda toparlanma başladığını gözlemliyoruz. O yüzden haziran
ayı rakamlarının yeniden artıda olmasını
bekliyoruz.
Sektörde gelirler yükselişe
geçti mi ?
Türkiye’nin Mayıs 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine göre

TURİZMDE KADIN
ÇALIŞAN ATAĞI
Önemli bir birliğin başında ilk kadın
başkan olarak yer alıyorsunuz. Önümüzdeki dönemlerde sektörde kadın istihdamının artırılması yönünde girişimleriniz
olacak mı?
Turizm sektöründe kadın istihdamı OECD
ülkeleri ortalaması yüzde 33.8, Türkiye’de
yüzde 32. Ancak Türkiye’de turizmde kadın
istihdamı diğer sektörlerden 4.9 puan daha
yüksek. Türkiye’de çalışanların cinsiyet ve
sektörlere göre dağılımında turizmde kadın
çalışan oranı diğer sektörlerden daha yüksek.
Türkiye genelinde çalışanlar içinde kadınların
oranı yüzde 27.6 iken turizmde kadın çalışan
oranı yüzde 32.1. Hedefimiz sektörde yüzde 51
kadın istihdamına ulaşmak olmalı.

ZİRVEDEKİLER

rayına giren sektörde 2020’nin Türkiye’de
turizm yılı olacağına dikkat çekiyor.
Uzun bir kriz döneminin
ardından turizm sektörü bu yıl rekor
hedefler koydu. İlk yarıda sektörün
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
TÜROB olarak 2018’in iyi geçtiğini,
2019’un iyi geçeceğini ve hatta 2020’nin
de Türkiye için çok önemli bir turizm
yılı olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki
yıldan itibaren canlanacak olan kruvaziyer ve kongre turizmiyle biraz daha
hareketleneceği umudumuz var. Bu yıla
yönelik beklentilerimiz 2018 yılının üzerinde. 2019 yılına girerken bu öngörü ve
beklentimizi dile getirmiştik. 2019 yılında
oda hem oda fiyatlarında hem doluluk
oranlarında minimum yüzde 10-12’lerde
artış bekliyoruz.
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yüzde 7.2 gerilemeyle yüzde 55.3 olarak
kaydedildi. Mayıs 2018’de bu oran yüzde
59.6 olmuştu. Dünya çapında veri ve analiz
şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı ‘Mayıs
2019 Ülke Performans Raporu’na göre mayıs
ayında Average Daily Rate (ADR) olarak
adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli  68.7 Euro ile geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 4.9 artış gösterdi. Toplam oda sayısı
üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise
(RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 2.7 düşüş
yaşandı ve 38.3 Euro olarak ölçüldü. Mayıs
2019’da Avrupa destinasyonları doluluk
ortalaması yüzde 74.9 olurken, ortalama oda
fiyatı ise 116.1 Euro olarak tespit edildi.
İstanbul’un Mayıs 2018’de yüzde 62.2
olan doluluk oranı, Mayıs 2019’da yüzde 6.5
azalarak, yüzde 58.2 olarak ölçüldü. Mayıs
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2019’da İstanbul’da ortalama günlük satılan
oda bedeli 82.2 Euro olarak, 2018’e göre
yüzde 3.2 artış gösterdi. Toplam oda sayısı
üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise
(RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 3.5 düşüş
yaşandı ve 47.8 Euro olarak ölçüldü. 2019
yılbaşından mayıs sonuna kadar geçen sürede
ise doluluklar geçen yılki yüzde 69.2’den
yüzde 68.9’a gerilerken; ortalama günlük satılan oda bedeli 75.7 Euro’dan 81.0 Euro’ya,
oda başı elde edilen gelir 52.4 Euro’dan 55.8
Euro’ya yükseldi.

YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ VAR
Ekonomide yaşanan dalgalanmaların otel yatırımlarına etkisi ne oldu?
Konaklama yatırımlarında proje sayısı
azalırken, toplam yatırım tutarı TL bazında

arttı. Bu yılın ilk 4 ayında Ticaret Bakanlığı
tarafından verilen ‘Yatırım Teşvik Belgelerine’
ilişkin verilere göre, Ocak-Nisan 2019 döneminde ülke genelinde toplamda 16 şehirde 41
yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. Toplamda
1 milyar 227 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan 41 yeni yatırım sonrasında sektöre
2.397 yeni ek istihdam sağlanacak. Yatırımların tamamlanması ile yatak kapasitesi 9.413
adet artacak. Geçen yılın aynı döneminde 32
şehirde toplam 11.052 yatak kapasiteli 64
otel projesi için 1 milyar 183 milyon TL’lik
teşvik başvurusu yapılmıştı. Buna göre yatırım
tutarı TL bazında yüzde 3.6 artarken, proje
sayısında yüzde 35 düşüş meydana geldi.
Bu arada 2019 yılının ilk dört ayında teşvik
belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller
toplam 15 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite

BÖLGESEL
GELİŞMELERE
ODAKLANACAK

İstanbul, Antalya ve Muğla’nın yatırımlarda yine en fazla talep çeken şehirler
olduğunu görüyoruz. Buralarda artık
yeni yatırımlardan çok renovasyona yani
yenilemelere önem verilmesi gerektiğini
ısrarla belirtiyoruz.
Yeni havalimanının sektöre
etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İstanbul Havalimanı’nın tam olarak
devreye girmesiyle birlikte turizmde orta
ve uzun vadede büyük bir potansiyel
harekete geçecektir. Aynı zamanda halihazırda sağlanmış olan güvenli ortamının
kesintisiz devamı turizm için hayati
önemdedir.

KALİFİYE ÇALIŞAN BULUNMUYOR
İstihdama önemli katkısı olan
bir sektörsünüz. Kriz turizmdeki
çalışma hayatını nasıl etkiledi?
2013’ten bu yana şehir otellerinde
doluluk oranlarında çok büyük düşüşler
oldu. Türkiye ve İstanbul’da yaşanan
birçok olumsuz hadisenin sonucunda otel
dolulukları büyük oranlarda aşağı doğru

düşünce oteller de maalesef çok insanı işten çıkarmak
zorunda kaldı. Uzunca bir süre bu durum düzelmediği için sektörden ayrılan değerli çalışanlar başka
sektörlerde kendilerine yer buldu. O sektörlerde de
devam etmeye karar verdiler çünkü turizm sektörü ince
bir ipe bağlı. Eski çalışanlar sektöre geri dönmediler. Şu
anda turizm sektöründe ana problem kalifiye personel
bulmak. Özellikle orta seviye çalışan bulmakta sıkıntı
var.
Meslek liseleri bize çok fayda sağlayacak. MEB
ile TÜROB olarak eğitim programları düzenliyoruz.
Protokoller yaptık fakat bunların sonuçları geleceği
güne kadar nereden baksanız bir yıl geçecek. Maalesef önümüzdeki yıl için orta kademe yönetici ve alt
kademe kadro açısından şehir otellerinde personel
bulma sıkıntısı var. Geri dönmüyorlar, sanırım sektörün
toparlamış olduğuna inanmak istiyorlar. Çünkü sektör
son 4 yılda çok dalgalanma yaşadı. Dolayısıyla ayrılan
o turizm profesyonelleri bu yılı da biraz görmek istiyor
olabilirler.

ZİRVEDEKİLER

bakımından 5.488 otel ile 5 yıldızlı oteller
ilk sırada yer aldı.
Kıyı şeritleri dışında Anadolu’daki turizm gelişmeleri ne
durumda?  
Antalya ve İstanbul’dan sonra son
iki yılın en hızlı büyüyen illerinden biri
olan Trabzon’da yatırım iştahı dindi. Genel olarak Karadeniz Bölgesi’ne yapılan
yatırımlar da yavaşladı. En fazla yatırım
teşviği sıralamasında son iki yıldır Antalya
ve İstanbul’dan sonra üçüncü sırada yer
alan Trabzon’da bu yıl 4 ayda hiç başvuru
olmaması dikkat çekti. Geçen yılın aynı
döneminde Trabzon’da 4 otel projesi için
başvuru yapılmıştı. Tüm Karadeniz Bölgesi
genelinde geçen yıl aynı döneminde 11
proje için başvuru yapılırken, bu yılki sayı
5’te kaldı. Proje sayısı açısından en fazla
otel yatırımı yapılacak iller sıralamasında Antalya 10 otel ile yine ilk sıraya
otururken, İstanbul 8 otel ile ikinci, Muğla
6 otel ile üçüncü sırada yer aldı. Her şeye
karşın Anadolu şehirlerinde yatırım artışı
sevindirici. Ancak en fazla yatırım yapılan

Yeni dönemde TÜROB’un stratejisine
dair ne tür katkılar planlıyorsunuz?
Biz yıllardır şehir otellerinin bir arada olan,
güncel konuları birlikte takip eden, sorunları birlikte
izleyip çözüp gerekli desteği vermeye çalışan bir
STK’yız. Dolayısıyla birincil hedefimiz Türkiye’deki
şehir otelleri üye sayımızı yukarıya çıkarmaktır.
Uluslararası markaların, zincir otellerin tamamı bize
üye. Tüm otellere aynı mesafede duruyoruz ve aynı
şekilde her biri için fayda sağlamaya çalışıyoruz. Üye
sayısını artırmak konusunda kesinlikle hedefimiz var.
Büyük şehirlerde hemen her otel bize üye zaten, orada bir sıkıntı yok. Onun yanında bölgesel gelişimlerde
daha aktif çalışıyor olacağız. Bölgesel gelişimlere de
daha fazla eğiliyor olacağız.
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Enerjimiz
‘temiz’ olsun!
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UMUT EFE
Antik Yunan filozoflarından Aristo’nun
“Evrene dörtlü ritm hakimdir. Canlı cansız her
şeyin yapısı dört ana elementten oluşmuştur.
Bunlar ateş, hava, toprak, su’dur” sözünün
üzerinden yüzyıllar geçti… Bu dört ana
elementin büyük patlama sonrasındaki kaosu
maddeye çevirmesinin ve dünyayı oluşturmasının üzerinden ise milyarlarca yıl geçti… Ekonomiden siyasete, gündelik hayattan beslenme
alışkanlıklarına kadar inen büyük ve derin
bir dönüşümün içinden geçen dünya, devasa
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bir enerji açlığı içinde… Bunda teknolojinin
getirdiği hız ve artık hayatımızın ayrılmaz bir
parçası, adeta vücudumuzun bir uzvu haline
gelen teknolojik aletlerin de payı büyük.
Uzunca bir zamandır ihtiyaç duyduğu enerjiyi,
toprağın altından elde eden insanoğlu, toprağın
üstüne verdiği zararı başta iklim değişikliği ve
şehirleşme, köylerin boşalması, metropollerin
hakimiyetinin getirdiği kıtlık duygusu ve daha
pek çok alanda fark etmeye, tecrübe etmeye
başladı… Her alanda oluşan devasa tüketim
ihtiyaçları, azalan fosil yakıtlarla endişe
kaynağı haline gelirken, dünya temiz enerji

özlemi ile son 10 yılda yenilenebilir enerji
devrimini yarattı… Doğaya, sadeliğe ve mikro
ölçeğe dönüş akımları her alanda etkisini
artırırken, güneş, su, rüzgar ve hatta bitkileri,
dünyanın geriye kalan 3 temel elementini, yeni
enerji kaynakları olarak dünyanın gündemine
taşıyor…      

TALEP YÜZDE 25 ORANINDA ARTACAK
Dünyanın önde gelen kuruluşlarından,
BP (British Petroleum) hesaplamalarına göre,
2017 yılında dünya ekonomisindeki güçlü
büyümenin de etkisiyle birincil enerji tüketimi

bir önceki yıla göre yüzde 2.2 oranında arttı. Bu rakam
2013 sonrası en yüksek seviye olurken, son 10 yılın
ortalamasının yüzde 1.7 olduğu göz önüne alındığında
oldukça çarpıcı bir artışa işaret etti. Bu koşullar içinde
dünya enerji sektörünün artan ihtiyacı daha iyi karşılamak üzere farklı bir sistem inşa etme çalışmaları sürse
de bazı zorluklarla karşı karşıya olduğu da görülüyor.
Dünya genelinde teknolojik gelişmeler yenilenebilir
enerji maliyetlerini düşürse de arz-talep gelişmelerine yönelik belirsizlikler, fosil yakıtların fiyatlarında
oynaklığa yol açıyor. Bununla birlikte, üretici ülkelerin
mali dengelerindeki açıkları özellikle petrol arzında
farklı kararları getirebildiği gibi, İran ve Venezuela gibi
ülkelerden kaynaklanan jeopolitik gelişmeler üretime
yönelik öngörülebilirliği zorlaştırıyor. Ayrıca dünya
üzerindeki sıcak çatışma alanları enerji güvenliğini
etkileyen bir başka unsur olarak sektörün görünümünü
etkiliyor. Dünya ekonomisindeki eğilimler enerji dünyasında da birtakım değişimleri zorunlu kılıyor. Gelirlerde
artış ve çoğu gelişmekte olan ekonominin ağırlıklı
kentsel alanlarında olması beklenen 1.7 milyarlık ek
nüfusun küresel enerji talebini 2040 yılına kadar yüzde
25’ten fazla artırması bekleniyor. Enerji güvenliği ve
sürdürülebilirlik hususları bakımından güçlü bir politika
aracı olan enerji verimliliğinde sürekli iyileşmelerin
olmaması durumunda bu artışın yaklaşık iki kat fazla
olabileceğinden endişe edilirken, talep artışının büyük
ölçüde Asya’daki gelişmekte olan ekonomiler kaynaklı
olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE ENERJİDE YEŞİLLENİYOR
Öte yandan dev ülkeler arasında yer alan
Almanya, Japonya, Çin gibi ülkeler güneş enerjisini destekliyor ve doğalgaz - petrol gibi fosil kaynaklara olan
talebi giderek azaltıyor. Çünkü fosil kaynaklar iklim
değişikliği ve çevresel kirlenmenin birincil sebepleri
arasında. Üstelik yeraltından çıkarması masraflı ve
sürdürülebilirliği de yok. Bunun farkına varan gelişmiş
ülkeler, yenilenebilir enerjiye destek veriyor. Dünya
genelinde hala enerjinin çok büyük bir bölümü kömür,
petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan elde edilse de
yenilenebilir enerji kaynakları bunlara olan bağımlılığı
azaltmada kritik rol üstleniyor. Bu kaynaklardan enerji
elde edilmesine yönelik dünya genelinde ciddi teşvikler
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Doğadaki kaynaklardan elde edilen ve
doğa tarafından her zaman takviye edilen
bir enerji türü olan yenilenebilir enerjiye
ilgi artıyor. Sudan, rüzgardan ve güneşten
enerji elde etmek  fosil yakıtlara göre
daha avantajlı ve doğa için de daha temiz.
Türkiye’de de yenilenebilir kaynakların
kurulu güç kapasitesi içindeki payı son 10
yılda ciddi biçimde arttı.  İşte, her yönüyle
yenilenebilir enerji kaynakları…
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bulunuyor. Türkiye’de de yenilenebilir kaynakların kurulu güç kapasitesi içindeki payı son 10
yılda ciddi biçimde arttı.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Şubat 2019 başında yayınladığı verilere göre, geçen yıl ocakta hidrolikten
üretilen elektriğin payı yüzde 17.03 olarak
hesaplanırken, bu yıl yüzde 30’a yükseldi. Rüzgarın elektrik üretimindeki payı yüzde 7.21’den
yüzde 8.40’a, güneşin payı yüzde 0.99’dan
yüzde 1.52’ye çıktı. Jeotermal kaynaklardan
gerçekleştirilen elektrik üretiminin payı da
yüzde 2.48’den yüzde 2.96’ya yükseldi. Buna
karşın üretimdeki payları, örneğin doğal gazın
aksine kapasitedeki payının altında, yüzde 32.4
seviyesinde seyrediyor. Bunda iklim ve hava
koşullarının yanında, tesislerin mevcut elektrik
fiyatları seviyesinde çalışmasının ekonomik olarak rasyonel (verimli) olmaması gibi bir etken
de bulunuyor. Buradan hareketle yenilenebilir
enerji kaynaklarının bir kısmının atıl kaldığı
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söylenebilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, bu alandaki hedeflere ilişkin
açıklamalarında cari açığın kapanması ve güçlü
bir Türkiye ekonomisi için daha fazla yenilenebilir enerji ile yollarına devam edeceklerini
belirtti. Dönmez, 2019’un 7 aylık döneminde
elektrik üretiminde yerli kaynakların payının
yüzde 29.4, yenilenebilir enerji kaynaklarının
üretimdeki payının yüzde 44.7 arttığını ayrıca
bu dönemde elektrik ihracatının yüzde 21.5
yükseldiğini, ithal kaynakların üretimdeki
payının yüzde 15.4 ve elektrik ithalatının da
yüzde 23.4 azaldığını paylaştı.

RÜZGAR 5 YILDA ÇOK HIZLI ESTİ
Yenilenebilir enerjide Türkiye, güneş
başta olmak üzere, hidroelektrik ve rüzgar
alanında önemli potansiyellere sahip. Hidroelektrik santraller, Türkiye’de temiz enerjinin
en büyük ayaklarından birini oluştursa da

Türkiye’nin ilk ciddi adımı, 1998’de Alaçatı’da
kurulan Alize Germiyan RES (Rüzgar Enerjisi
Santrali) oldu. Daha sonra maliyetlerin hızla
düşmesi ve bu teknolojilerin ilerlemesi ile
Türkiye’de işletme halindeki RES sayısı 183’e
çıktı. Lisanssız santraller de eklenince bu
alandaki toplam yatırımların sayısı 257’yi
buluyor. Türkiye rüzgar enerjisi yatırımlarındaki
en hızlı dönemini ise son 5 yılda yaşadı. 2014’e
3 bin 762 megavat olan kurulu güç 2019’da 7
bin 228 megavata ulaştı. Şu an inşa halindeki
santrallerle buna 620 megavat daha eklenecek.
Bugün işletmedeki RES’lerin dağılımına baktığımızda Ege 2 bin 832 megavat, Marmara’da
2 bin 448 megavat, Akdeniz’de 996 megavat,
İç Anadolu’da 726 megavat,  Karadeniz’de 272
megavat, Güneydoğu’da ise 93 megavat’lık
bir kurulu güç var. Türkiye Rüzgar Enrjisi
Birliği Başkanı Hakan Yıldırım, 1 megavat-saat
elektriğin üretim maliyetinin doğal gaz için 75

dolar düzeyinde iken rüzgarda 55 dolar, güneşte ise
45 dolara kadar gerilediğine dikkat çekiyor. Yıldırım,
bunun ucuz, güvenilir ve çevreye duyarlı enerjiler
için pahalı üretim döneminin sona erdiğinin göstergesi olduğunu da aktarıyor. Türkiye rüzgar enerjisi
sektörünün son 10 yılda gurur duyulacak bir başarı
elde ettiğine dikkat çeken Yıldırım, şu an Türkiye’nin
geneline yayılmış 3 bin 500 türbinden oluşan 7 bin
600 Megawatt kurulu güce sahip 183 santralin bazı
aylarda Türkiye elektrik üretiminin yüzde 11’lik
bölümünü karşıladığının altını çiziyor. Bununla
birlikte sektörün elde ettiği esas başarının sıfırdan bu
noktaya gelecek ekosistemin yaratılması olduğunu ifade eden Hakan Yıldırım, bu süre içerisinde
yatırımcılardan danışmanlara, finansörlere, vinççilere
ve nakliyecilere kadar farklı paydaşların işlerini nasıl
yapacaklarını öğrendiğine, ayrıca kule, jeneratör,
kanat, ankraj demirleri üretimini gerçekleştirebilecek kadar güçlü bir yan sanayi oluştuğuna dikkat
çekiyor. Hakan Yıldırım, şu bilgileri veriyor: “Bunu
oluşturmak başlı başına bir problemdi ve Türkiye
bunun üstesinden geldi. 7 bin 600 Megawatt’a geldi,
ben bunu rüzgarın ilk yarısı olarak yorumluyorum.
Burada bir ivme kaybı var mı? Var. Bunu görmemiz lazım ki doğru çözümleri bulabilelim. 2011
senesinde Türkiye’de yılda 400 Megawatt civarında
rüzgar santrali kuruluyordu. 2015’e gelindiği zaman
bin 300 Megawatt’a kadar geldi. 2018 senesini 495
Megawatt’la kapattık. Buraya baktığınız zaman
bir eğri var, bu uçağın burnunu mutlaka yukarı
kaldırmamız lazım. Bunun biraz daha düşmesine izin
verirsek kötü hikayeler oluşturacağız.”

GÜNEŞTE BÜYÜK POTANSİYEL VAR

KPMG Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri
Ümit Bilirgen, Türkiye’nin hızlı büyüyen bir ekonomi
iken enerji tüketiminin de buna paralel olarak artan
bir trend izlediğine dikkat çekiyor... Son 25 yılda
Türkiye’nin yıllık birincil enerji tüketiminin 55 milyon
ton karşılığı petrolden 155 milyon tona yükseldiğine
işaret eden Bilirgen, “Önümüzdeki dönemde toplam
enerji talebinin daha yavaş olmakla birlikte artmaya
devam edeceği öngörülüyor. Türkiye’nin geçmiş yıllarda
yenilenebilir enerjide yaptığı yatırımlar ve enerjide yerli
kaynaklara yönelim çabaları sayesinde enerji kaynaklarının kullanım bileşenlerinin değişebileceği düşünülüyor.
Hükümetin teşvik edici ve düzenleyici rolünün artması
Ümit Bilirgen
yeni dengeler için büyük önem taşıyor. Hükümetin
yerli üretime bakışının ve yanı sıra petrol ve doğal gaz
aramalarına yönelik arama çağrısının yansımasını kısa sürede bulabileceğine dair güçlü
kanaat var. Öte yandan rüzgarda üçte bir, güneşte yarı yarıya düşen teknoloji maliyeti,
bu alandaki iştahı yüksek tutacak ve yerli üretimle birlikte Türkiye’yi bu alanda ihracat
üssü yapabilecek” değerlendirmesini yapıyor.
oluşturuyor. Türkiye bu alanda hem üreticiyi
hem de tüketiciyi destekleyici adımlar atıyor.
Son düzenlemelerle birlikte okul, fabrika gibi
büyük binaların yanında serbest tüketiciler
de daha kolay güneş enerjisinden elektrik
üretebiliyor.
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve
Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil
Demirdağ, gelinen seviyenin oransal olarak
dünyadaki toplam kurulu gücün henüz

yüzde 1’ine erişmediğini belirterek, ancak
Türkiye’nin sahip olduğu müthiş potansiyelle
bu sonsuz kaynaktan çok daha iyi bir şekilde
yararlanabileceğine dikkat çekiyor. Güneş
enerjisi sektöründe son birkaç yıldır yükselen
ivmenin umut verici olduğunu dile getiren
Demirdağ’a göre, desteklenmesi halinde
Türkiye güneş sektöründe daha da büyüyebilir ve hatta yükselen bir yıldız olabilir. Demirdağ, “Toplam güneşlenme süresi günlük
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Dünyada kurulu güneş enerjisi santrallerinin
toplam kurulu gücü yaklaşık 510 bin Megawatt’a
ulaşmış durumda. Türkiye ise son beş yılda gerçekleşen yatırımlar ve kurulan tesislerle kurulu gücünü
5 bin Megawatt’ı aşan bir noktaya taşımayı başardı.
İç Anadolu başta olmak üzere çok sayıda bölgeye
GES’ler (Güneş Enerjisi Santralleri)  kurulmaya
başlandı. Anadolu’nun farklı noktalarında irili ufaklı
kurulan santrallerin sayısı birkaç yıl içinde 6 bini aştı.
Güneş santralları toplam kurulu gücün yüzde 6.1’ini

MALİYETLER DÜŞTÜ
İHRACAT FIRSATI DOĞDU
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GELECEĞİN İTİCİ GÜCÜ
KPMG tarafından hazırlanan enerji raporuna göre, 2000 yılında
dünya enerji talebinin yüzde 40’ını Avrupa ve Kuzey Amerika, yüzde
20’sini ise Asya’daki gelişmekte olan ekonomiler oluşturuyordu ancak
2040 itibarıyla bu durumun tam tersine döneceği öngörülüyor. Enerji
tüketiminin büyük ölçüde Asya’ya kayması, tüm yakıtlar ve teknolojilerin yanı sıra enerji yatırımlarında da hissediliyor. Örneğin, bundan on
beş yıl önce kurulu kapasite bakımından dünyanın en büyük elektrik
şirketleri arasında Avrupalı şirketler başta gelirken, bugün en büyük
on elektrik şirketinden altısı Çinli şirketlerden oluşuyor. Öte yandan,
üretim tarafındaki önemli gelişmelerden biri olan kaya gazı ve bu
alandaki devrim niteliğindeki gelişmeler dünya petrol ve gaz arzını
derinden sarsmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda ABD’nin 2025 yılına kadar dünyadaki petrol
ve doğal gaz üretim artışının yarısından fazlasını ve 2025 itibarıyla
dünyadaki yaklaşık her beş varil petrolden birini ve her dört metreküp
gazdan birini karşılaması bekleniyor. Ayrıca ucuzlayan yenilenebilir
enerji teknolojileri, dijital uygulamalar ve elektriğin rolündeki artışın
bir araya gelmesi, dünyanın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin
çoğuna ulaşılabilmesine yönelik değişimin itici gücü oluyor. Elektrik,
hafif endüstri sektörleri, hizmetler ve dijital teknolojiler üzerine kurulu
ekonomilerde giderek daha çok tercih edilen enerji kaynağı haline gelirken elektrik sektörü güvenilir ve sürdürülebilir arz sorunu ile karşı
karşıya. Verimlilik artışları elektrik talebindeki büyümeyi sınırlarken,
toptan piyasalardan elde edilen gelirin kalıcı üretim kapasitesi yatırımları yapmaya yetersiz kalması arz güvenilirliğini tehlikeye atabiliyor.
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7.5 saati, yılda ise 2.741 saati bulan Türkiye, güneş enerjisi üretimi
potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında yer alıyor. Güneşlenme süresi açısından İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz
oldukça şanslı. Kuzey ve kuzeydoğu için biraz daha şanssız diyoruz
ama bugün 46 bin Megawatt güneş santrali kuran Almanya’nın en
iyi yeri, bizim Karadeniz bölgemizden daha kötü. Güneş bakımından
en şanssız addettiğimiz Karadeniz de dahil
Türkiye’nin her köşesinde değerlendirilmeyi
bekleyen büyük bir potansiyel var. Güneş
enerjisi sektörünün desteklenmesi durumunda Türkiye, dünyanın öncü ülkelerinden biri
olabilir” diyor.

SUDAN GELEN ENERJİ
Uluslararası Hidroelektrik Derneği
(IHA) tarafından yayınlanan 2019 Hidroelektrik Enerji Raporu’na göre, 2018 yılında
dünya genelinde 21.8 Gigawatt’dan (GW)
fazla yeni hidroelektrik santral kurulumu
Halil Demirdağ
gerçekleştirildi. Türkiye ise geçen yıl en fazla
yeni hidroelektrik kurulumu yapan dördüncü
ülke oldu. Dünya genelinde kurulu hidroelektrik santrallerinin üçte ikisi sadece on ülkede bulunuyor. Aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu bu on ülke içinde Türkiye 28 GW HES
(Hidroelektrik Santrali) kurulu gücü ile dokuzuncu sırada yer alıyor.
Bu ülkeler sırasıyla 352 GW ile Çin, 104 GW ile Brezilya, 103 GW ile
ABD, 81 GW ile Kanada, 50’şer GW ile Japonya ve Hindistan, 49 GW
ile Rusya, 32 GW ile Norveç, 28 GW ile Türkiye ve 26 GW ile Fransa.

EN BÜYÜK KAYNAK
HİDROELEKTRİK
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 2019 yılı ilk
yarısı itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 90.421 Megawatt’a ulaşmıştır. 2019
yılı ilk yarısı itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı, yüzde
31.4’ü hidrolik enerji, yüzde 29.0’sı doğal gaz, yüzde 22.4’ü kömür,
yüzde 8.0’ı rüzgâr, yüzde 6’sı güneş, yüzde 1.5’i jeotermal ve yüzde 1.7’si
ise diğer kaynaklar şeklinde. Ayrıca Türkiye’de elektrik enerjisi üretim
santrali sayısı, 2019 yılı ilk yarısı itibarıyla 7.957’ye (Lisanssız santraller
dahil) yükseldi. Mevcut santrallerin 664 adedi hidroelektrik, 67 adedi
kömür, 257 adedi rüzgâr, 48 adedi jeotermal, 327 adedi doğal gaz, 6.349
adedi güneş, 245 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir.

HANGİ ENERJİ TÜRÜ NASIL ÇALIŞIR?
GÜNEŞ ENERJISI: Güneş enerjisi

teknolojileri güneş ışınlarını direk olarak toplayıp
bu ışınlarda ısı veya elektrik üretimini sağlar. Bu
enerjinin kaynağı güneş yüzeyindeki hidrojenin
helyuma dönüşmesiyle gerçekleşen füzyon reaksiyonlarıdır. Dünya atmosferinin dışında güneş
enerjisinin şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/
m² değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/
m2 değerleri arasında değişim gösterir.  Güneşten
dünyaya ulaşan enerjinin en büyük özelliği
sınırsız olmasıdır. Güneş enerjisi günümüzde ışık,
ısı ve elektrik şeklinde değerlendiriliyor. Fotovoltaik (PV) sistemler güneş enerjisini direk olarak
elektriğe dönüştürmektedir ve bina çatılarına,
cihazlara, arabalara yerleştirilebilir.

RÜZGÂR ENERJISI: Rüzgâr enerjisi,

JEOTERMAL ENERJI: Jeotermal

enerjinin kullanımı insanlık tarihinde çok eskilere
dayanır. Antik Romalılar ve Çinliler M.Ö. 1500’lü
yıllarda doğal jeotermal kaynakları banyo, ısınma ve pişirme amaçlı olarak kullanıyorlardı. Bu
enerji kaynağının büyük potansiyeli günümüzde
yeniden keşfedilmeye başlandı. Jeotermal enerji
yerkabuğunda biriken termal enerjiye verilen
isimdir aslında. Isı veya elektrik üretimi için yer
altında çeşitli derinliklerinde birikmiş ısıdan,
kimyasallar içeren sıcak sudan, buhar ve gazlardan faydalanılır. Isı seviyesi yeteri kadar yüksek
olduğunda jeotermal enerji elektrik üretimi ve
endüstri için yüksek derecede su üretimi için
kullanılabilir. Güneş ve rüzgârdan farklı olarak
jeotermal enerji devamlı elektrik sağlayabilir.

HIDROELEKTRIK: Hidroelektrik

santralleri suyun bulunduğu iki nokta arasındaki
potansiyel enerji farkını kullanarak elektrik ener-

ji üretir. Barajda biriken su belli bir yükseklikten
aşağı bırakılır ve mekanik enerjiye dönüşür.
Bu mekanik enerji tribün çarklarını çevirir ve
jeneratör motoru vasıtası ile elektrik enerjisine
dönüşür. Hidroelektrik şu anda dünyadaki en
büyük yenilenebilir enerji kaynağıdır ve dünya
elektrik ihtiyacının neredeyse beşte birini karşılar
durumda.

BIYOENERJI: Biyokütle, yeryüzünde

ve biyosferde organik üretimde bulunmak için
karbondioksit, su ve güneş enerjisi kullanan
bitkilerin toplamına verilen isim. Biyoenerji, sıvı
biyoyakıt (genellikle enerji zengini ürünlerden
elde edilen), atık (evsel atıklar dâhil), katı
biyokütle (odun, odun kömürü ve diğer biyokütle
maddeleri) veya gaz (biyokütle çürümelerinden
elde edilen) formlarında biyokütleden elde edilir.
Teorik olarak enerji üretimi için kullanılan bitkilerin yeniden yetiştirilmesi mümkündür. Bu nedenle
biyokütle yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

OKYANUS ENERJISI: Yeni gelişen

teknolojilerden biri denizlerde ve okyanuslardaki
dalga ve gel-git olaylarından yaralanarak enerji
üretilmesidir. Dünya ölçeğinde bu potansiyelin
kullanılması için pilot projeler başlatıldı.

KAPAK

güneş radyasyonunun yer yüzeylerini farklı
ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeylerinin farklı
ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu farklı basınç da havanın
hareketine neden olur. Rüzgâr enerjisinden
elektrik üretmek için rüzgâr tribünleri, mekanik
enerji yaratmak için yel değirmenleri veya kuyu
pompalama için rüzgâr pompaları veya gemileri
yürütmek yelkenler kullanılır. Rüzgâr tribünü

teknolojilerinin diğer elektrik üretimi teknikleriyle kıyasla çevreye zararlı etkisi çok azdır. Karada
kurulan rüzgâr santrallerinde tarım ve hayvancılık devam ettirilebilir. Bunun dışında rüzgâr
santralleri fosil kaynaklı santralleri gibi soğutma
suyuna ihtiyaç duymaz.
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‘Günlük sorunlardan
ilham alıyorum’
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Ticaret hukuku, bankacılık hukuku
alanlarında uzman olan Prof. Dr. Erol Ulusoy,
Milliyet Gazetesi’ndeki köşesinde ekonomi
hukuku konusunda halkın anlayabileceği sade
diliyle keyifli yazılar yazıyor. Halkın anlayabileceği sadelikte güncel bir dille yazılarını yazma konusunda rahmetli Güngör Uras’tan ilham
aldığını belirten Ulusoy, uygulamada vatandaşın, şirketlerin, iş insanlarının karşılaştıkları
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sorunları hikayeleştirmeye özen gösterdiğini
vurguluyor. Prof. Dr. Erol Ulusoy ile yazım
serüvenini ve akademik hayatı konuştuk:
Kısaca kendinizden bahseder
misiniz? Ne zaman nerede doğdunuz ve
hangi okullarda okudunuz?
Sıcak bir yaz günü mercimek tarlasında
doğmuşum, doğum günümü bilmiyorum.
Zamanında bir Kur’an-ı Kerim’in arkasına
yazmışlar ama taşınırken kaybolduğu için doğum günümü bilmiyorum. Ben sadece doğum

Prof. Dr. Erol Ulusoy,
2016 yılından bu yana
Milliyet Gazetesi’nde
ekonomi hukuku
konusunda köşe
yazıları kaleme
alıyor. Yazılarını
halkın anlayabileceği
sadelikte güncel
bir dille yazan
Ulusoy, “Vatandaşın,
şirketlerin, iş
insanlarının
karşılaştıkları sorunları
hikayeleştiriyorum.
Bundan da rahmetli
Güngör Uras’tan ilham
aldım” diyor.

günü hediyeleri veriyorum, doğum günüm
bilinmediği için hediye alamıyorum. Yeğenim
bir gün bana sıcak bir günde doğmuşsun diye
bir hediye ile geldi, 1 Ağustos’tu o günden
itibaren sosyal medyada 1 Ağustos’u doğum
günüm ilan ettim. Kırıkkale’de ilkokulu bitirdim. Ankara Hasanoğlan Atatürk Öğretmen
Lisesi’nde okudum. 1980 yılında Türkiye
11.’si olarak Ankara Polis Koleji’ne gittim. O
dönemdeki karışık ortamdan beni korumak
için babamın isteğiyle o okula gittim. Dört yıl

VİYANA’DAN ALMANYA’YA
UZANAN KARİYER...
Avukat Prof. Dr. Erol Ulusoy, 1966 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlkokulu 1977 yılında
Kırıkkale İsmet Aydınlı İlkokulu’nda okuyan
Ulusoy, sırasıyla Hasanoğlan Atatürk Öğretmen
Lisesi, Polis Koleji, Polis Akademisi, 1989
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
bitirdi. 1996 yılında Viyana Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde ticaret hukuku konusunda doktora yaptı. (2002-2004) Bielefeld Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde misafir öğretim görevlisi,
(2005-2009) Münster Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi (Misafir Profesörlük), (2018-2019) Potsdam Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Halen İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde Prof. Dr. unvanı ile lisans ve
lisansüstü düzeyde, Ticari İşletme Hukuku,
Şirketler Hukuku ve Bankacılık Hukuku
alanlarında dersler veriyor. Ulusoy, 1997-2005
döneminde Marmara Üniversitesi İİBF İşletme
Bölümü, 2005-2011 döneminde Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu ve Enstitüsü, 2011-2014 döneminde İstanbul
Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014-2017
döneminde Edirne Trakya Üniversitesi İİBF

İşletme Bölümü’nde görev alırken, 2018
yılından bu yana ise İstanbul Aydın Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde görev yapıyor.
Bir dönem idari görevlerde de
bulunan Ulusoy, 2007-2009 arası Marmara
Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek
Okulu Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı, 20052011 arası Marmara Üniversitesi Bankacılık
ve Sigortacılık Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi,
2006-2009 yılları arası Marmara Üniversitesi
Bankacılık ve Sigortacılık YO Yönetim Kurulu
Üyesi, 2011-2012 arası İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2013-2016 arasında
Trakya Üniversitesi İİBF Yönetim Kurulu Üyeliği
görevlerini de yürüttü. Halen İstanbul ve
Frankfurt Barolarına kayıtlı avukat olarak
görev yaparken Milliyet Gazetesi Ekonomi
Hukuku köşe yazarı olarak da yazılar yazıyor.
Alman-Türk Hukuk Akademisi Başkanı olan
Erol Ulusoy, aynı zamanda Alman Hukukçular
Kurultayı Üyesi.
Ticaret hukuku, bankacılık hukuku
alanlarında uzman olan Ulusoy, Almanca
biliyor. Ulusoy, evli ve 12 ve 14 yaşlarında iki
kız çocuğu babası.

GÜNDEMİN SESİ

polis koleji, iki yıl da polis akademisine gittim.
Ankara Gülveren Karakolu’nda bir yıl polis
memurluğu yaptım. 1985 yılında Türkiye 6.’sı
olarak Ankara Hukuk Fakültesi’ne girdim.
Kırıkkale’de avukatlık stajı yapıp Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne doktora yapmaya
gittim. Orada hukuk doktoru unvanı alan ilk
Türk oldum. Sonra fark derslerini de verip
Viyana’da hukuk fakültesi diplomasını aldım.
Viyana adliyelerinde bir yıl staj yaptıktan
sonra avukatlık stajına başladım, ama üç
hafta sonra bıraktım. Yabancılarla çalışan bir
avukatlık ofisinde staja başlamıştım. 3 haftada
baktığım mülteci, insan hakları, sahte evlilik,
trafik kazası konulu dört dava beni psikolojik
olarak yıprattığı için bir hafta sonra bıraktım.
Türkiye’ye geldim. 1997 yılında Marmara
Üniversitesi (M.Ü.) İşletme Bölümü’ne ticaret
hukuku öğretim üyesi olarak (Yard. Doç.)
atandım. 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve
Sigortacılık Yüksek Okulu ve Enstitüsü’ne
doçent oldum. 2011 yılında İstanbul Aydın
Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak göreve
başladım. 2014 yılında Trakya Üniversitesi
İşletme Bölümü’ne, 2018 yılında da tekrar
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne
öğretim üyesi olarak geçtim.
Çocukken ne olmak istiyordunuz?
Genel kültürü çok yüksek bir çocuktum,
çünkü hep okurdum. Daha iyi bir çevrede
olabilmek adına sınavını kazandığım yatılı
okulu istedim. İlkokuldayken teneffüslerde
hademenin zil çalması çok hoşuma giderdi,
ben de o zili çalmayı çok isterdim. Bu yüzden
ilkokula başlamadan önce hademe olmak
istiyordum. Lisede İşletme okuyup ticaretle
uğraşmak, şirket yönetmek, işadamı olmak
istiyordum.
Mesleğe nasıl başladınız? Sizi akademisyen ve yazar olmaya kim motive
etti? Aileniz bu seçiminize nasıl baktı?
Kendi isteğimle mesleğe başladım.
2016 yılından bu yana Milliyet Gazetesi’nde
ekonomi hukuku köşemi yazıyorum. Annem

Prof. Dr. Ulusoy
(sağda), Viyana’ya
doktora yapmaya
gittiği 1990 yılındaki fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.
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GOLF
OYNAMAYA
BAŞLADI
İş yaşamı dışında nelerle uğraşırsınız, hobileriniz
neler?
Son dönemde Kemer
Country’de golf oynamaya başladım. Seyahat etmeyi severim.
Sık sık Yunanistan’a gidiyorum.
Almanya’ya giderim. Merkezi
Frankfurt’ta bulunan Alman
Türk Hukuk Akademisi Başkanı
olduğum için her fırsatta oraya
giderim. Yedi yıl yaşadığım Viyana’ya da özlediğim zamanlarda
gider eski günlerimi yad ederim.
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ve babam köşe yazarı olduğumu göremediler,
görseler çok gururlanırlardı. Ama akademisyen
olduğumu gördüler.

FEDAKARLIK GEREKTİRİYOR
Akademisyenliği tavsiye eder misiniz?
Akademisyenlik gerçekten aile hayatından,
hobilerden, maddi gelirden fedakarlık etmek
demek. Ek gelir kazanmak için dışarıda da çalışmanız gerekiyor. Akademisyenlik gerçekten her
alanda çok fedakarlık gerektiriyor. Akademisyenlerin başarılı olabilmeleri için maddi kaygılarının
ortadan kaldırılması gerekiyor. Almanya Bielefeld
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iki yıl, Münster
Üniversitesi’nde dört yıl Potsdam Üniversitesi’nde
bir yıl öğretim üyeliği yaptım. Oralarda eğitim
ve araştırmayla ilgili tüm ihtiyaçlarımızı sınırsız
olarak karşılıyorlardı. Türkiye’de ise kendi maaşımızdan karşılıyoruz.  
Meslek yaşamınızda Milliyet dışında
başka yayınlarda yazdınız mı?

Daha önce sürekli olarak bir yerlerde
yazmadım. Ancak beş altı kez Dünya Gazetesi’ne
birkaç kez de Finansal Forum Gazetesi’ne yazılar
yazdım.
Ticaret hukuku konularında yazılarınızı yazarken nelerden ilham alıyorsunuz?
Uygulamadan, vatandaşın, şirketlerin, iş insanlarının karşılaştıkları sorunlardan yola çıkarak,
ilham alarak onları hikayeleştirip günlük hayatın
içine sokarak yazıyorum. Bundan da rahmetli
Güngör Uras’tan ilham aldım.

SORUN HUKUKİ SORUMLULUK
Ticaret hukuku konusunda en ivedilikle çözülmesi gereken husus sizce nedir?
En ivedilikle çözülmesi gereken husus,
hukuki sorumluluk. Bu sorumluluk hem şirketi
yönetenlerin, büyük ortaklarının küçük ortaklara
karşı sorumluluğu, hem de bir şirketle iş yapıp
alacağını alamayanlara karşı sorumluluktur. Bu
iki alan da tüm hukuk sistemlerinde en mayınlı

alandır. Ve yüzde yüz çözümü de maalesef yok,
ama tatminkar bir çözüm bulunabilir. Örneğin,
konkordato ve iflas. Bir şirket iflas etmişse ki
iflastan bir önceki aşama konkordatodur. Ne
işçiler ne de şirkete mal satanlar alacaklarının
tamamını alamıyorlar. Elde var sıfır. Ama maalesef haklarımızı tam bilemediğimiz için şirketten
alacağımızı alamadığımız için hayata küsüyoruz.
Oysa hukuk düzenimizde bu durumda da çare
vardır. 2008 yılından beri Yargıtay’ın da kabul
ettiği tüzel kişilik perdesinin aralanması ilkesi
var. Eğer şirketin sahibi şirketin mallarını kendi
şahsi mallarına aktarmışsa şirketin içi boş diyerek alacaklılardan, işçilerden kaçamaz.
Ticaret hukuku konusunda insanlarımız sizce yeterince bilgi sahibi mi? Sizce
hangi kaynaklardan beslenmeliler?
Değiller. Öncelikle araştıran kendisini
sürekli yenileyen ticaret hukuku uzmanlarından,
avukatlardan henüz hukuki sorun çıkmadan
önce önleyici danışmanlık almayı alışkanlık
haline getirmeleri lazım. Ülkemizde maalesef kurumsallaşmış şirketler dışındakiler hukuki sorun
çıktıktan sonra avukata başvuruyorlar.
Türkiye’deki ticaret hukuku gelişmiş
ülkelerin neresinde?
Gelişmiş ülkelerle yasal düzenlemeler
olarak aynı seviyedeyiz ama uygulama zenginliğimiz yok. Bunun da sebebi kanaatimce uzman
avukatların azlığı. Hakimlerimizin konularında
çok uzman olmamaları. Yorumdan kaçıp şekli
çözümleri tercih etmeler.

Akademisyen kimliğinizle iş dünyasına yeni isimler yetiştiriyorsunuz. Sizce
üniversite öğrencileri ticaret hukukuna
yeterince hakim olabiliyorlar mı?
Hakim olmaları gerekmiyor aslında sadece
önlerini görecek kadar, avukatlarından danışmanlık aldıklarında onların söylediğini anlayacak
kadar bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bu bilgiyi
de biz veriyoruz. Şu sıkıntımız var, biz derslerimizin içeriğini öğrencilerimiz şirket yöneticisi, iş

İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl
buluyorsunuz?
İSMMMO, İstanbul Barosu ile birlikte
en aktif meslek odalarından birisi. Gördüğüm
kadarıyla üyelerinin gelişimine büyük önem
veriyor ve sürekli meslek içi eğitim faaliyetleri
düzenliyor. İSMMMO meslek mensuplarının
kendini yenilemelerini, bilgilerini güncellemeyi

insanı olacak gibi değil, müfettişlik, kaymakamlık
sınavına girecekmiş gibi hazırlıyoruz ve uygulama bilgisinden çok teorik bilgi veriyoruz.
Uzun yıllar akademisyenlik yapan
biri olarak gençleri ticaret hukuku eğitimi
için istekli görüyor musunuz?
Çok istekli görmüyorum, çünkü derslerin
teorik olması nedeniyle sıkılıyorlar.
Mesleğiniz geleceğe taşınırken sizce
kendini yeterince güncelleyebiliyor mu?
Bu tamamen öğretim üyesinin fedakarlığına kalmış. Öğretim üyesinin güncel olabilmesi
için yurtdışı bağlantısının olması, dünyadaki
gelişmeleri takibiyle mümkün. Bu da maddiyatla
bağlantılı oluyor.
İnternet ve sosyal medyanın yazılı
basını etkilemesi konusunda ne düşünü-

amaçlayan faaliyetlerde bulunuyor. Bu da bir
meslek odasında bulunması gereken en önemli
özellik. Türkiye’deki vergi tahakkukunun yaklaşık yüzde 45’i İstanbul’da gerçekleşiyor. Bu hususta İSMMMO’nun üyeleri katkı sağlıyor çünkü
onlar vergi tahakkukuna esas belgeleri tutuyor.
Dolayısıyla İSMMMO, Hazine ve Maliye Bakanlığı
için en önemli meslek örgütlerinden biri.  

yorsunuz? Yazılı basın kendini sizce nasıl
güncellemeli?

REKABET ZORLAŞIYOR
Rekabet etmesi zor. Çünkü cep telefonu
artık bir ihtiyaç. Yazılı bilgideki haberlerden,
bilgilerden daha fazlası sosyal medya ve
internette var. Bilgiye bakabilmek için yazılı
basını sürekli yanınızda taşımanız lazım ama
cep telefonu ile her an her yazıya ulaşabiliyorsunuz. Yazılı basında eski haberleri, bilgileri
yayını her an yanınızda bulamıyorsunuz,
arşivlemeniz gerekiyor. Özel bir arşiv kurmalısınız ama internette arşive gerek yok. Her şeyi
her an bulabiliyorsunuz. Elektronik ortamın
kullanıcıyı tatmin etmediği bir şey sunması
lazım yazılı basının.

GÜNDEMİN SESİ

TEORİK BİLGİ VERİLİYOR

‘İSMMMO EN AKTİF MESLEK
ODALARINDAN BİRİ’
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Yeni nesil girişimler olarak tanımlanabilecek startup’lar dünyada olduğu gibi ülkemizde de
ekonominin yeni sürükleyici güçleri haline geldiler. Ülkemizden de çok başarılı startup’lar çıkıyor.
Ancak henüz ekosistem ve finansmanda istenilen seviyeye gelinmiş değil. Startup konusunda
her alanda sayısız fırsatlar var. Öne çıkan alanlar ise e-ticaret, yapay zeka, kripto para, sağlık,
tarım… Türkiye’de startup ekosistemini ve neler yapılması gerektiğini araştırdık.

DOSYA

AYŞEGÜL EMİR
Alzheimer hastalarına bileklikle takip,
göz tembelliğine sanal gerçeklikle tedavi,
görme engellilere akıllı baston, bebeğe cep
telefonundan kamerayla takip, yeni ödeme
sistemleri, akıllı not defteri, pati yıkama
cihazı, mobil oyunlar, beğendiğiniz ürünün
ödemesini cepten yaptıran uygulama, kombin
yapan akıllı ayna, restorana gitmeden mobil
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rezervasyon yaptıran aplikasyon, ikinci el
moda sitesi….
Bunlar yeni nesil girişimler olan
startup’ların getirdiği yeniliklerden sadece
bazıları. Startup’lar bunun gibi onlarca alanda
yenilik ve farklılık getirerek hayatlarımızı ve
iş yapış tarzlarımızı değiştiriyor. Startup’ın tam
Türkçe karşılığı yok. Yeni bir girişim olmasının
ötesinde bir alanda yenilikçi bir fark yaratması ve çok hızlı büyümesi gerekiyor. Startup

kelimesi girişime yeni başlamış şirketler için
kullanılıyor. Teknoloji girişimlerini ifade ediyor.
Startup’ları tohumdan filize geçiren ise melek
yatırımcılar ya da fonlar. Dünyada en bilinen
startup örnekleri Google, Uber, Whatsapp...
Ülkemizde de çok başarılı startup’lar
kendini gösteriyor. En eskiler arasında BiTaksi,
Iyzico, PeakGames, Paraşüt, Getir gibi girişimler var. Yeni girişimler ise bir hayli fazla.
Hemen her alanda farklı startup’lar her geçen

gün kendini gösteriyor.
Bolca fikrin olduğu Türkiye’de eksikliği
çekilen en önemli sorun finansman ve yatırımcı. Bu tarafta melek yatırımcılar, fonlar ve venture capital denilen girişim sermayesi olmak
üzere üç seçenek var. Hasan Aslanoba, Sina
Afra, Nevzat Aydın, Emre Kurttepeli gibi bu
alanda duayen haline gelen melek yatırımcılar
var. Ayrıca neredeyse her firma alanında bir
startup’a yatırım yapıyor ya da kendi içinde
venture capital firması kurmaya çalışıyor. Bir
de yerel ve uluslararası fonlar var.

FİNANSMAN VE YATIRIMCI ÖNEMLİ

GİRİŞİM KURARKEN
DİKKAT EDİN

Hasan Aslanoba
haberleri ve makaleleri okumalarını, dijital
ekonominin iş modellerini anlamak için yoğun
çaba sarf etmelerini öneririm. Yatırım yapmaya başladıktan sonra ise, risklerini dağıtsınlar.”
O yatırım yaparken ise girişimlerde fikre değil
takıma önem veriyor. Aslanoba, “Önceden yatırım yaparken fikir birinci önceliğimdi. Şimdi
daha çok ekibe ve kurucusunun becerilerine
önem veriyorum. Önemli olan takım çalışmasının altından kalkabilmek ve paylaşmaya
açık olmak. Yoksa aynı şeyi düşünen yüzlerce
girişimci var” saptamasını yapıyor.
Girişimcilik Vakfı Başkanı Sina Afra
da, Türkiye’de bu alandaki en büyük eksiği
finansman ve ekosistem olarak görüyor. Afra,
“Türkiye’de 300 melek yatırımcı var. Ama yatırımların yüzde 80’ine yakınını bunlar arasında
10-15 yatırımcı yapıyor. Yatırımcı sayısı artmalı. Devletin geliştirdiği Bireysel Katılım Sistemi
(BKS), fonların fonu gibi güzel uygulamalar
var. Ancak ekosistem halen gelişmiş değil. Bu
konuda bir kültür değişimi gerekiyor. Yoksa
gençlerde girişimcilik yükselen değer. Girişimci

DOSYA

Bir startup kurmadan önceden şunlara dikkat
edilmesi öneriliyor:
l Analiz yaptırarak iş fikrini değerlendirin.
l Bir girişimci olarak zayıf ve güçlü yanlarınızı
değerlendirin.
l Kişisel ve işle ilgili hedeflerinizi belirleyin.
l Finansal kaynaklarınızı gözden geçirin.
l Finansal risklerinizi tanımlayın.
l Faaliyete geçiş maliyetini saptayın.
l Faaliyet yerine karar verin.
l Kapsamlı bir pazar araştırması yapın.
l Hedef müşterilerinizi tanımlayın.
l Mevcut ve potansiyel rakiplerinizi tanımlayın.
l Pazarlama planınızı geliştirin.

Türkiye’de startup yatırımcısı denilince
ilk akla gelen isim Hasan Aslanoba. Onun
120’nin üzerinde girişime yatırımı var.
Aslanoba, startup’lara daha fazla yatırım yapmak istediğini belirterek, “Çünkü gelecekte
ekonomiler startup dediğimiz bu teknoloji
firmaları ile şekillenecek. Artık eski ekonomi
işlerine yatırım yapmak riskli. Ama şunu da
unutmamak gerekir startup’lara yatırımlarda
riski mutlaka dağıtmalısınız, en az 20 şirkete
yatırım yapmalısınız. Eğer buna imkanınız
yoksa, girişim sermayesi fonlarına yatırım
yaparak riski dağıtmak da akıllı bir çözüm”
diyor.
Aslanoba, startup konusunda her alanda
sayısız fırsat görüyor. Ama onun en çok sevdiği
alan ağ etkisi güçlü pazaryerleri. Aslanoba,
“Eğer belli bir kategoride alıcı ve satıcının
bol olduğu likid bir pazaryeri kurabilirseniz,
ağ etkisi sayesinde çok korunaklı ve karlı
bir iş yaratmış olursunuz. Yurtdışında yapay
zeka bazlı startup’lar önemli fark yaratmaya
başladılar bile. Diğer taraftan blockchain son
dönemin açık ara en önemli teknolojik inovasyonu. Bu alanda faaliyet gösteren özellikle
fintek startup’lara yakın durmakta fayda var”
değerlendirmesini yapıyor. Hasan Aslanoba’nın
yatırımcılara tavsiyesi ise şöyle: “Yatırım
yapmaya başlamadan önce kendilerini en az 6
ay yoğun biçimde eğitsinler. Sürekli teknoloji
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ASLA PES ETMEYİN

konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz”
ifadelerini kullanıyor.

Yeni bir girişim olarak tanımlanabilecek startup, yatırım
yapılacak herhangi bir alanla ilgili farklılık ortaya koymayı amaçlar.
Türkiye’nin en başarılı startup’larından olan İyzico’nun yöneticileri
başarılı bir startup için şu on önerilere uyulmasını tavsiye ediyor.
l Fikrinizle gurur duyun: Var olan bir yatırıma dahil
olmak istemiyorsanız üretim aşamasında gurur duyacağınız, ortaya
koyup başarmaktan keyif alacağınız bir fikir üretin.
l Ekibiniz de size benzesin: Fikrinizi sahiplenmeniz,
startup’ta başarılı olabilmeniz için en önemli dayanağınızsa, ekibiniz
de bu fikri ve başarısını sahiplenen bireylerden oluşmalı.
l Müşteriyi dikkate alın: Başarıya giden yolda en
önemli basamaklardan biri hedef kitlenin ihtiyaç, talep ve uyarılarına kulak kabartmaktır. Müşteri hizmetleri konusunda mükemmeli
yakalamak zorundasınız.
l Yalın girişimi uygulayın: Daima yeni fikirlerin ortaya
atıldığı ve deneme-yanılma yöntemiyle sonuca gidildiği bir yatırım
yöntemi olan yalın girişimi uygulamayı bir şirket kültürü haline
getirin.
l Deneyim edinin: Aklınızda daha önce denenmemiş
bir fikir olsa bile iş yaşamında deneyim kazanmak için en az 2 yıl
alanınıza yakın sektörlerde faaliyet yürütün.
l Yatırımcınızla aynı pencereden bakın: Eğer
startup’ınız için ilk aşamada yatırımcı ya da yatırımcılara ihtiyaç
duyuyorsanız fikrinizi, heyecanınızı ve hedeflerinizi paylaşabilecek
yatırımcılara yönelin.
l Sorun bulun: Fikrinizi uygulamaya koymadan önce
ve uygulama aşamasında mutlaka detaylarla ilgilenin. Araştırma
ve incelemeler yaparak fikriniz ve uygulama aşamasıyla ilgili
problemler bulun.
l Değişime ayak uydurun: E-ticaret girişimlerinde
olduğu gibi startup girişimlerinde de ilk adımla son durum arasında
büyük farklılıklar olabilir. Hızlı bir başlangıcın ardından fikrinizin
daha da başarılı bir şekle bürünmesi için değişiklikler yapmaktan
çekinmeyin.
l Dikkatinizi dağıtmayın: Girişiminize odaklanmanızı
engelleyecek, zamanınızın, sermayenizin ve gücünüzün bölünmesine neden olacak unsurlardan uzak durun.
l Pes etmeyin: İlk aşamada para kazanmak, geniş kitlelere ulaşmak, mükemmel başarılara erişmek gerçekçi beklentileriniz
arasında yer almamalı. Çok fazla kazanamayacağınız için harcamalarınızda dikkatli olun. Girişimciliğin altın kuralı pes etmemektir.

GÖZDE ALANLAR
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En çok yatırım yapılan alanlar
yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sanal
gerçeklik, kripto para, nesnelerin
interneti, biyoteknoloji gibi alanlar.
Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından kurulan girişimcilik ekosistemine
hizmet veren Buba Ventures, yeni
fon için kolları sıvadı. Buba Ventures
Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Bilgör,
dijital dönüşüm ve tekno kobiler
yaratmak için bir melek yatırım ağı
olarak kurulduklarını söylüyor. Bilgör,
Türkiye’deki girişimci ekosistemini
Timuçin Bilgör
de değerlendirerek, “Girişimci sayısı yeterli ama kaliteli, gerçekten işe
dönüşecek girişimi olanların sayısının artması gerekiyor. Biz her aşamada girişimciye destek oluyoruz. Önce fikir aşamasında melek yatırımcı
ağıyla, ürünü çıkarınca ara fonlarla, ürün büyüyünce de TÜBİTAK 1514
girişim sermayesi destekleme programı ile destek veriyoruz. Oradan da
küresel çıkacak bağlantıları yapıyoruz. Buna tren diyoruz. Bu yolculuğu
kendi ekosistemimizde tamamlamaya çalışıyoruz” diyor.

TÜRKİYE DAHA FAZLA FONU KALDIRIR
Revo Capital de bir fon. 2013 yılında kuruldu. Fon büyüklüğü
66 milyon dolardı. 90 milyon Euro büyüklüğe varacak ikinci fonu bu
yılsonuna kadar devreye alacak. Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, girişimcilik konusunda Türkiye’de bir yol alındığına ancak daha
gidilmesi gereken çok yol olduğuna da dikkat çekerek, “1.2 milyon nüfuslu Estonya’da geçen yıl startup’lara yapılan yatırım 320 milyon Euro.
Türkiye’de ise bu rakam 205 milyon dolar. Biz bölgede birçok konuda
lideriz. Startup ve yatırım konusunda da bölgenin liderliğine oynamamız
gerekiyor” diye konuşuyor.
TÜBİTAK 1514 girişim sermayesi fonunun önemli olduğunu ve
yeni fonların sayısını arttırdığını da dile getiren Bayrakdar, “14 tane fon
var. Hepsi de kapatılmış değil. Kapatılmış olanları sayarsanız 4-5 tanedir.
Türkiye’yi zıplatacak kalitede işler için çok sayıda venture capital lazım.
Türkiye çok rahat 30 venture capitali kaldırır. 30-50 milyon dolarlık
fonlar olsa. Türkiye bölgesel liderliğe böyle oynar” diyor. Bayrakdar,
Türkiye’de özellikle dövizin iniş çıkışlı olması nedeniyle yurtdışınkdaki
fonlar tarafından beklemeye alındığını da aktararak, bu fonların daha
stabil bir döviz kuru ve iş hukukunu dikkate aldıklarını kaydediyor.

İLGİNÇ GİRİŞİMLER
ALZHEIMER
HASTALARINA TAKİP

Girift Kurucu Ortakları Fatih Aksoy ve
Çağatay Er, alzheimer hastalarının ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yola çıktı.
Tamamen kendi üretimleri bir akıllı bileklikleri
var. Aksoy, “Bu akıllı bileklik sayesinde hastanın
anlık olarak konum, nabız ve düşme durumunu
bilekliğimiz üzerinde bulunan sim kart sayesinde
hiçbir ekstra cihaza gerek duymadan aile ile
paylaşabiliyoruz. Hasta yakını da isterse mobil
uygulamadan girerek yakınının değerlerini kontrol
edebiliyor. Nabızda ani bir değişim olursa veya bir
düşme durumu algılanırsa yakınının telefonuna
bildirim gidiyor. Bataryası 10 güne kadar bitmeden çalışabiliyor” diyor. Çağatay Er ise, “Alzheimer
hastası yakınları bu hastalık ile mücadele ederken
çok yalnız kalıyor. Yine mobil uygulama üzerinden
onların birbirleriyle tanışabilecekleri bir platform
oluşturduk. Ayrıca bu hastalıkla ilgili akla gelebilecek sıkça sorulan sorular gibi bilgilendirici içerikleri
de mobil uygulamamız içerisinde barındırıyoruz”
diye anlatıyor.

GÖZ HASTALIKLARINA
SANAL GERÇEKLİK

BEBEĞİNİZİ UZAKTAN
İZLEMENİZİ SAĞLIYOR

İnvidyo, yeni bebek sahibi olmuş aileler için
özel olarak geliştirilen bebek ve bakıcı izleme ve
bakım kalitesi ölçme monitörü. Ekipte Ekin Dino,
Özgür Deniz Önür ve Yağız Yaşaroğlu var. Üçü de
ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümü’nden mezun. Bu
alana kendileri ve arkadaşlarının çocuklarını evde
bakıcıya bırakırken yaşadıkları sıkıntılar üzerine
girmeye karar vermişler. Zaten daha önce de görüntü işleme ve video sistemleri üzerinde çalışıyorlardı. Ekin Dino, İnvidyo’nun eve tanınmayan biri
geldiğinde kullanıcıyı haberdar ettiğini, bebeğin
ağladığı anları tespit edip video kaydı aldığını ve
bebeğin gülüşünü otomatik olarak fotoğrafladığını
anlatıyor. Bu startup, şu anda dünyanın 40’tan
fazla ülkesinde kullanılıyor. Özgür Deniz Önür
gelirlerinin yüzde 40’ını yurtdışından sağladıklarını söylüyor. Yakın zamanda Avrupa Birliği ve
Ortadoğu pazarlarına da açılmayı düşünüyorlar.

KOD EĞİTİMİNİ
ROBOT ÖĞRETİYOR

Genç girişimci Sezgin Gül, Robibot’un
kurucusu. Robibot, okul çağındaki çocukların
gelişimlerini destekleyecek eğitim içerikleri
barındırıyor. Erken yaşta algoritma ve kodlama
imkanı sunuyor. Hiçbir ek cihaza ihtiyaç duymadan tamamen fiziksel ortamda çocukların oyun
alışkanlıklarını bozmadan eğitim veriyor. Eğitim
içeriklerinin sürekli yenilenebilir olduğunu belirten
Gül, “Çocuklar gerçek yapboz parçalarını birleştirip
Robibot’u kodlarken matematik, bilim, motor
becerileri, iletişim, problem çözme, takım çalışması
ve daha pek çok alanda beceri kazanıyorlar.
Robibot, konuşma özelliği ile çocuklara soru sorar,
cevaplarına geri bildirim vererek onları motive
eder. Hatta İngilizce dil özelliği ile çocuklara
yabancı dil de öğretmektedir” diyor.

GÖRÜNTÜYÜ İŞLİYOR
MÜŞTERİYİ GÖZLÜYOR

Türk genç girişimciler, görüntü işleme
teknolojisiyle perakende sektörüne destek olmak
için yola çıktı. Yerli yapay zeka girişimi olan
Udentify’ı kuran 24 yaşındaki üç genç girişimci
Can Dörtkardeşler, Rıdvan Çilli ve Sezai Acar,
fiziksel mağazalarda müşteri davranışlarını kamerayla analiz ediyor. Can Dörtkardeşler, girişimlerinin müşteri deneyimini ölçümlemek üzerine
kurulduğunu belirterek, “Mağazalarda kamera
kuruyoruz ya da var olan kameralara donanım
ekleyerek müşteri deneyimini gözlemliyoruz.
Her müşteriye bir kimlik atıyoruz ve onların
mağazadaki deneyimini takip ediyoruz. Herhangi
kanuna aykırı bir durum yok. Mağazada hangi
bölüme kaç kişinin gittiği, ne kadar yoğun olduğu
anında mağaza müdürüne gönderiliyor. Mağazada metrekare başına verimliliğin sağlanması için
çalışıyoruz. Bu sayede şirketlerin bilançolarında
yılda yüzde 6-7 oranında optimizasyon hedefliyoruz” diyor.

KASA KUYRUKLARINA
SON VERECEK

Ersel Gökmen, Emir Çiftçioğlu, Furkan
Ençkü ve Erden Gökmen’in kurduğu ‘Buy Buddy’
de giyim perakendesine yeni bir açılım getirmeyi
hedefliyor. Ürünlerin üzerine şu anki alarm
etiketleri yerine takılacak Buy Buddy alışveriş
cihazıyla, kasa kuyruklarının önüne geçilmesi
hedefleniyor. Gıda marketlerinde kısmen başlayan
self servis veya cepten ödeme, giyim perakendesine de uygulanacak. Yani beğendiğiniz kıyafetin
ödemesini mağazanın herhangi bir noktasında
cep telefonundan yapıp kasaya gitmeden satın
alıp, giyip çıkabileceksiniz. Ayrıca bu cihaz ve
yazılımla anlık stok ve müşteri davranışları takibi
de yapılabilecek.

DOSYA

Hopetical, göz tembelliği hastalığına çözüm
geliştirmek için kuruldu. Kurucusu Ufuk Çoban.
Göz tembelliği tedavisinde sanal gerçeklik teknolojisi kullanıyor. Eylül 2018’de Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Kuluçka merkezi için şirketleşti.
TÜBİTAK BİGG Teknogirişim desteği almaya da
hak kazandı. Çoban, projeyi 3 yaşındaki kızında
göz tembelliği hastalığı çıktıktan sonra başlattığını
anlatıyor. Çoban, bu tedaviyi hem yetişkinler hem
de çocuk için düşük maliyetli ve kolay erişilebilir
şekilde sektöre sunmak istiyor. Uzun süreli egzersizleri tablet uygulaması haline getirerek evde
gerçekleştirme imkânı da sağlayacak.

Türkiye’de girişimciler çok farklı alanlarda startup’lar kuruyor.
Başarılarıyla öne çıkan ilginç girişimlerin hikayelerine yer verdik.
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Mesleğe teknolojiyi
katıyor
Meslek mensubu Taner Toraman,
üniversite dönemi dahil olmak
üzere 16 yılı aşkın bir süredir
mesleğin içinde, 2008’den itibaren
de meslek mensubu... Teknolojinin
giderek hayatımızı yönettiği
günümüzde mesleğin yeni sürece
hızlı adapte olabilmesi için
elektronik finansal uygulamalar
yapıyor....

RENKLİ YAŞAM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Taner Toraman, mesleğe 2004 yılının
sonlarına doğru Consulta Denetim’de başladı.
Yaklaşık 11 yıl boyunca tam tasdik ve bağımsız
denetim bölümlerinde çalıştı. 2015’ten bu yana
vergi teknolojileri alanında çözümler üreten İdea
Teknoloji Çözümleri’nde fintek ürün geliştirme
yöneticisi olarak mesleğin teknoloji devrine
adapte olabilmesi için finansal uygulamalar
yapıyor.
16 yılı aşkın bir süredir mesleğin içinde
olan Taner Toraman meslekle tanışmasını
şöyle anlatıyor: “Ailede ne gördüysek o derler
ya, benimki de aynen öyle oldu. İstanbul
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğrenciyken
dayım bir denetim şirketinde çalışıyordu; beni
muhasebe bürosuna staj yapmam için yönlendirdi. Mesleğimizle bu şekilde tanıştım. En çok
yapmak istediğim diğer bir meslek de bilgisayar
mühendisliğiydi ve çok şanslı bir şekilde şu anda
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yapmak istediğim iki mesleğin birleşimini icra
ediyorum. Hatta yurtdışında bu mesleğin bir adı
var. Taxologist… Ben de kendime ‘taxologist’
diyorum.”

FİNTEK’TE UZMAN...
Fintek ürün geliştirme yöneticisi olarak
çalışan Toraman’ın yoğunlaştığı alanlardan
biri de elektronik finansal uygulamalar yani
popüler ismi ile fintek. Bilgisayar mühendisleri,
istatistikçiler ve gelir idaresi geçmişi olan maliye
mezunlarından oluşan oldukça donanımlı bir
ekiple TÜBİTAK onaylı projeler üretiyorlar. Aynı
zamanda Boğaziçi, Koç ve İTÜ gibi Türkiye’nin
önde gelen üniversitelerinden tüm proje süreçleri boyunca düzenli destek alıyorlar. Bu imkanların kendilerine normal kural bazlı çalışan
sistemlerin önüne geçme şansı tanıdığını anlatan
Taner Toraman, “Örneğin yapay zekanın alt
kollarından makine öğrenmesi destekli finansal
analiz yazılımları ile e-defterdeki yevmiye ka-

yıtlarını inceleyerek firmanın finansal olarak ne
yöne doğru gittiğini tespit ediyoruz. Bu sistemi
yakında Türkiye’nin önde gelen bankalarından
birine entegre etmeye başlayacağız” diyor.
Toraman, geliştirdikleri sistemin bankalar
tarafından da kullanılabileceğini belirterek,
mali analiz süreçlerinde mali tabloların bir adım
ötesine geçildiğini vurguluyor. Artık yevmiye
kayıtları da yorumlanacak. Finansal kuruluşlar
mali tablolara daha çok güvenmek istiyor ve
bunun için de gerekli zemin e-defter, e-fatura, e-irsaliye gibi e-devlet uygulamaları ile
sağlanmış oldu. “Bu noktada meslek mensupları
olarak da bu süreç bizim merkezde olduğumuz
bir yapıyla büyüyecek ve gelişecektir” diyen
Taner Toraman, şöyle devam ediyor:
“Teknolojinin geldiği noktada tüm hayat
tecrübesi dijital ortama aktarılır hale geldi.
Firmalar iflas edeceğini bile sosyal medyadan
duyurur oldu, şirketlerle ilgili her türlü bilgiye
artık arama motorlarında arama yaparak ulaşa-

biliyoruz. Diğer bir yapay zeka destekli projemiz
ile bu konunun üzerine eğiliyoruz.  Doğal Dil
İşleme (NLP-Natural Language Process) destekli
bağımsız denetim aracı…”

BAŞ DÖNDÜRÜCÜ DEĞİŞİM

MESLEKTAŞ DA İLERLEMELİ
Teknoloji ilerledikçe meslek mensubu da ilerlerse o kişiler için mesleğin yok olmayacağına işaret eden Taner Toraman, şöyle devam ediyor: “Bir dönem finansal teknolojileri dizayn
ederiz, yapay zekayı eğitiriz, sonra mali tabloları daha detaylı okuruz analiz ve tahmin ederiz,
danışmanlık yönümüzü geliştiririz. Başta da belirttiğim gibi ‘yaratıcı yıkım’ her meslek kolu için
geçerli. Bu evrimi tüm meslekler geçirecek ve şu anda bu sürecin içindeyiz. Şimdiden kendimizi
buna adapte etmeliyiz. İster bu teknolojiyi kullanarak isterse de dizayn ederek.”
E-defter üzerinden vergi denetimi yapan ve bunu rapor olarak sunan bir çalışmaları
daha olduğunu belirten Taner Toraman, şu bilgileri veriyor: “Halen geliştirmeye devam ediyoruz
ve birçok firma da bu yazılımı kullanıyor. Kullanıcılar kendilerini denetleyerek hem denetim
sürecini simüle ediyorlar hem de kendilerine daha kritik işleri için zaman açıyorlar. Kendilerine
kolaylık sağlayacak tüm finansal yazılımları kullanan, gelişimine destek veren, bunlarla işine
katkı sağlamaya çalışan, yeniliklere açık meslek mensupları da var. İşte bahsettiğim rüzgâr
değirmenini de bu meslek mensupları inşa ediyor.”

1980 doğumlu Toraman, her konuda her
şeyin çok hızlı değiştiği bir çağa denk geldiğini
düşünüyor. Büyük teknolojik değişimlerin hepsinin, insanlık tarihinin önceki diğer dönemlerine
kıyasla çok kısa bir zamanda bu çağda olduğuna
dikkat çeken Toraman, şunları söylüyor:
“Evde bile telefonun olmadığı bir dönemde yaşadım, televizyonu siyah-beyaz da izledim.
Şimdiyse telefondan TV izliyorum. Bu meslekte
olduğum dönem için de böyle oldu. Vergi
dairesine tahakkuk almak için gönderildiğim bir
dönemde meslekle tanıştım. Şu anda ise kağıda
kaleme dokunmadan mesleğin icra edilebildiği,
dijitalleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Faturalar
elektronik ortamda düzenleniyor ve alıcısına
gönderiliyor, defterler elektronik ortamda
tutuluyor ve devlete ibraz ediliyor.”
Toraman’a göre, teknoloji her alanda
‘yaratıcı yıkım’ etkisiyle ilerliyor ve bunun
karşısında durmak mümkün değil. Toraman, bu
konuda “Meslek mensupları olarak mesleğimizdeki angaryaları teknolojik araçlara yükleyip
bilgimizi ve analiz yeteneğimizi kullanarak daha
İş dışında yedi yaşındaki kızıyla birlikte zaman geçirmeye çalışan Toraman,
fazla katma değer üretebileceğimiz döneme
kızının elinde tabletle bütün gün video izleyip oyun oynamaması için onu teknolojigirdik” diyor.
nin bu karanlık yüzünden uzak tutmaya çalışıyor. Doğaya dokunmanın günümüzde
bir lüks olduğuna dikkat çeken Toraman, “Fırsat buldukça kızımla beraber kamp
HER ŞEY EVRİME UĞRUYOR
yapıyoruz. Hava soğuk, yağmur var, kar var demeden her fırsatta doğaya dokunaGünümüzde yapay zeka artık her işi yapıbildiği bir aktivitede bulunmasını sağlamaya çalışıyorum” diyor.
yor. Taner Toraman’ın da dahil olduğu ekibin
meslek için bulduğu çözüm bir arama motoru
projeyi genişletip kullanıcıların vergi mevzuatı ile bakmıyorum. Elbette meslek evrime uğrayacak
içeriyor ve kullanıcının yazdığı bir kişi veya kukarşılıklı soru-cevap şeklinde konuşabileceği bir
ancak yine mali müşavirlerin deneyim ve bilgisirum ismi üzerinden interneti tarayarak firmalar
hale getirmek için de çalışmalara başlanmış...
ne ihtiyaç olacak” diyor.
hakkındaki finansal bilgileri topluyor, okuyor,
Önümüzdeki 20 yılda yok olacak
Toraman, ekip olarak Vergi Teknolojileri
anlıyor ve bu haber olumlu bu haber olumsuz
meslekler araştırmalarının çoğunda muhasebe(www.vergiteknolojileri.com.tr) bloğunda da
diye sınıflandırma yapıyor. Eğer ortaya çıkan
cilik mesleği de bulunuyor. Muhasebe kayıtlarını meslektaşları için gelişmeleri anlatmaya çalıştıkarama sonuçları binlerce sayfadan oluşmuş bir
yapay zekanın e-deftere işlediği dönemler çok
larını vurguluyor. Blog’ta, mevzuat ve elektronik
liste şeklindeyse bunu tıpkı bir insan gibi özetleuzak değil. Toraman, “Bu alanda çalışmalar var
finansal uygulamalarla ilgili soru işareti olan
yip 5-10 sayfaya indirerek önünüze sunuyor. Bu ama ben bu duruma meslek yok olacak şeklinde konulara açıklık getiren yazıları paylaşıyorlar.

KIZIYLA KAMP YAPIYOR

RENKLİ YAŞAM
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‘Artık izleyicinin
bir şeyler yapması
gerekiyor’
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin ‘Şevket Abisi’,  Ege
Aydan… Devlet tiyatroları yönetmeni, tiyatro, sinema
ve dizi oyuncusu. Sanatçı bir aileden geliyor. Yıllar sonra
tekrar Behzat Ç. projesinde yer almaktan çok mutlu.
Ancak sektörü, televizyon dünyasını çok samimi bulmuyor.
Aydan, “O kadar çok dayatma iş var ki. Yapımcılar şaşkın,
oyuncular şaşkın. Sadece hizmet edenler mutlu. Emek
hırsızlığı hiç bitmiyor. Hani TV için aptal kutusu derlerdi ya
şu ara bu tavan yaptı... Artık izleyicinin bir şeyler yapması
gerekiyor” yorumunu yapıyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

BANU BOZDEMİR
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Türk polisiye televizyon dizisi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin  ‘Şevket
Abisi.’ Ayrıca Asmalı Konak ve Kaçak Gelinler gibi pek çok dizide rol aldı. Devlet
tiyatroları yönetmeni, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan’dan bahsediyoruz. Sanatçı bir aileden geliyor. Annesi opera sanatçısı ve oyuncu Emine Sevda
Aydan. Çok tanınan ismiyle Kaynanalar dizisinin Tijen’i. Ayrıca o, milli basketbolcu
Efe Aydan’ın da kardeşi.
Ekranların fenomen dizisi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Emrah Serbes’in
aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanmış bir dizi. Adam Film yapımcılığında
ilk bölümü 19 Eylül 2010 yılında Star TV’de yayınlandı. Başrol oyuncusu Erdal
Beşikçioğlu. Dizi altı yıl sonra geri döndü. Blu TV’de izleyenlerinin karşısına çıktı.
Behzat Ç, aynı heyecanla devam ediyor. Dizinin sempatik ağabeyi ‘Şevket’i canlandıran usta oyuncu Ege Aydan’la keyifli bir söyleşi yaptık. Aydan, oyunculuğunun
yanı sıra her yıl açtığı resim sergisiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda kendisi sıkı bir
motosiklet ve Star Wars koleksiyoneri…

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

Altı yıl aradan sonra sizi çok özleyen Behzat Ç. seyircisiyle buluştunuz…
İlk önce duygularınızı öğrenmek isterim?
Behzat Ç, oynadığım diziler arasında en
sevdiğim projeydi. Bittiği zaman çok üzülmüştüm. Yıllar içinde iki kez tekrar çekilmesi
gündeme gelse de hiç ihtimal vermemiştim
fakat inanılmaz bir şey oldu. Tüm güçlükler
aşıldı ve şu an oynuyor.
İlk set gününde ekiple karşılaştığınızda neler hissettiniz?
Bu konuyu hepimiz aramızda konuştuk,
herkes aynı şeyi söylüyordu… Sanki hiç ara
vermemiştik, sanki altı yıl geçmemişti. Aynı
enerji ile çekimler devam etti.
‘Şevket’ sanki üzerinize özenle
dikilmiş bir karakter… Sizinle benzer
yönleri var mı?
Aslında benimle hiç alakası olmasa
da ‘Şevket’ karakterinde hepimizden bir
parça var sanıyorum. Fark edilmeye çalışan,
egosantrik ve birçok konuda zaafı olan biri.
Kardeşine olan sevgisi son derece samimi olsa
da ona hükmetmeye çalışması gizli bir bencillik
içeriyor, zira bu yaklaşım onu ayakta tutan
bir neden… Belki sempatik görünmesi, sahici
olması yüzünden bana çok yakıştırılıyor. Sonuç
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KAYNANALAR’DAKİ
TİJEN’İN OĞLU

YAŞAM’IN PORTRESİ

Ege Aydan, 28 Ekim 1958 tarihinde Ankara’da doğdu. Annesi opera
sanatçısı ve oyuncu Emine Sevda
Aydan’dır. Yani Kaynanalar dizisinin
Tijen’i. Milli basketbolcu Efe Aydan’ın
da kardeşidir. İlk ve ortaokulu Ankara’da, liseyi İstanbul’da okudu. Daha
sonra sanat eğitimine bale ile başladı
ama hocalarının ‘boyun çok uzun’
demeleri ile baleden vazgeçti. Ankara
Devlet Konservatuarı tiyatro yüksek
bölümünden 1977 yılında mezun
oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. 1977’de profesyonel olarak
Büyük Tiyatro’da hocalarıyla birlikte
başrol oynadı. Çocukluğundan bu
yana suluboya resim sanatı ile de ilgilenen Ege Aydan, yıllar içinde bu ilgisini geliştirdi
ve profesyonelliğe dönüştürdü. İlk suluboya resim sergisini 1982 yılında Ankara’da
açtı. Bugüne kadar 30’a yakın resim sergisi açmıştır. Ege Aydan TV dizileri arasında
Behzat Ç. adlı dizide, Behzat’ın abisi Şevket Ç. olarak oynadı. Dizi altı yıl sonra Blu
TV’de devam ediyor. Ayrıca Asmalı Konak ve Kaçak Gelinler adlı dizilerde de rol aldı.
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‘BİR RESİM BİR OYUN
GİBİ OLUŞUR’
Bu kadar resimle haşır neşir olan bir oyuncuya resim yaparken
neler hissettiğini sormadan olmaz. Ama cevap da öyle kolay olmuyor:
“Bu soruya öyle kolay cevap veremem. Bir resim bir oyun gibi oluşur.
Resim sanıldığı gibi kalemi elinize aldığınızda başlamaz, resim kafada
oluşur şekillenir. Karar verdiğinizde tüm sorumluluklarınızdan sıyrılmış, akıcı bir sadelik içinde resim yapmaya başlarsınız. O sırada oluşacak olumsuzluklar, resim yapmanızı etkilerse sinirlenmeye başlarsınız.
Zira suluboyada iki defa ara verebilirsiniz. Üçüncü ara resmi bozar ve
resim çamurlaşmaya başlar… Her şey yolundaysa boynunuz ağrır,
ama mutlusunuzdur.”

olarak yarattığımız her karakter gözlemlerimizin kolajıdır.

SAMİMİ VE GERÇEK KARAKTERLER
Behzat Ç. dizisinde yer alan
bütün karakterlerin fenomen olmasının
sırrı nedir?
Tabii ki son derece samimi ve gerçek
olmaları. Oyuncu, senarist ilişkisinin yönetmenle uyumlu buluşmasıdır diyebilirim. Bir
karakterin sevilmesi, izleyicinin o karakterde
kendisini bulması ya da o canlandıracağı
tiplemeyi yaşamın içinden tanıyıp merak
etmesiyle alakalıdır.
Takipçilerinizden nasıl dönüşler
alıyorsunuz?
Son derece memnunum, kötü hiçbir
eleştiri duymadım. Tabii bu aslında hepimizin
yakaladığı bir çizginin etkisidir.
Gerçek hayatta Behzat gibi bir
kardeşiniz olsa nasıl davranırdınız?
Bazen oğlumla kendimi böyle sıcak
tartışmaların ya da küçük alınganlıkların
içinde buluyorum.
Dizideki gibi sıcak ve samimi
hava özel hayatlarınızda da devam
ediyor mu? Mesela Erdal Beşikçioğlu,
Nejat İşler’le sık sık bir araya geliyor
musunuz?
Hepimiz bir bütünün parçasıyız. Biz
Behzat Ç. ile birbirimizi tanımadık. Birçok
defa tiyatro olsun sinema olsun bir araya
gelmiş, aynı dili konuşan arkadaşlarımızla
mutlaka aynı konular hakkında mücadele
vermişizdir. Gerek Diyarbakır’da olsun gerek
Ankara’da olsun rejisörlüğünü yaptığım
oyunlarda Erdal (Beşikçioğlu) reji asistanı
olarak bana yardım etmiştir. Suriye’de
çektiğimiz bir filmde çölün ortasında bir
konteyner içinde yerde uyumuşluğumuz da
vardır. (Gülüyor)
Türk basketbol tarihine adını
altın harflerle yazdıran ağabeyiniz Efe
Aydan’la ilişkileriniz nasıl?

Ağabeyimle eğlenceli bir ilişkim vardır,
evet. Koca adam da olsak bir yanımız sanki hep
10 yaşında.
Efe Bey oyunculuğunuzu beğeniyor mu?
Biz birbirimizin oyunculuğunu beğeniriz,
sonuçta basketbol da oynanıyor.

İDDİASIZ BİR İDDİA İÇİNDEYİM
Bugüne kadar birçok başarılı işlere
imza attınız… Ekran olsun, beyazperdede
olsun izleyiciyle sıcak bir ilişkiniz var.
Neler söylemek istersiniz?
Kızmayın ama söylediklerim oynadıklarımdır. İddiasız bir iddia içindeyim. Her zaman
ölçülü sadeliklerden hoşlanmışımdır. Bu bir çığlık
olsa da...
Anneniz Sevda Aydan Hanımefendi
çok özel bir oyuncuydu. Size öğütleri oldu
mu? Siz neler öğrendiniz annenizden?
Disiplinli olmayı ve kolektif işlerde nasıl
profesyonel davranılırı, annemden öğrenmişimdir.
Projeler konusunda seçici olduğunuzu
düşünüyorum. Kabul etmenizdeki kriterleriniz nelerdir?
Neye hizmet ettiği birinci şarttır, sonra

yönetmen, senarist, oyuncular gelir. Eğer
bu diziyse kanal ve yapımcı da önemlidir.
Ayrıca benzer işlerin kopyası olup olmamasına da dikkat etmek gerek.

HER YIL SERGİ AÇIYORUM

TV’Yİ SAMİMİ BULMUYORUM
Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Televizyonu kastediyorsanız samimi
bulmuyorum. O kadar çok dayatma iş var
ki. Yapımcılar şaşkın, oyuncular şaşkın.
Sadece hizmet edenler mutlu. Emek hırsızlığı hiç bitmiyor. Hani TV için aptal kutusu
derlerdi ya şu ara bu tavan yaptı.
Uzun yıllardır çok başarılı
projelerde yer almış bir sanatçı
olarak bundan sonra neler yapmak
istiyorsunuz?
Hiçbir şey yapmak istemiyorum.
Sadece merak ediyorum, artık izleyicinin
bir şeyler yapması gerekiyor.
Sevenlerinize son olarak neler
söylemek istersiniz?
Behzat Ç. ile tekrar gündeme
gelmekten, çıtamızı bu sefer de yükseltmiş olmaktan son derece memnunum.
Beğenileriniz, alkışlarınızdır. Sevgi ve
saygıyla eğilip selamlıyorum sizleri.

YAŞAM’IN PORTRESİ

Resim çalışmalarınıza ara vermeden devam ediyorsunuz… Yakın
zamanda serginiz olacak mı?
Son sergimi kış sonunda açmıştım.
Her sene sergi açmaya özen gösteriyorum. Tabii genel çizgimi yakalayamazsam
o zaman erteliyorum.
Hem tiyatro eğitimi alan hem
de özellikle tiyatroda uzun yıllar
yönetmenlik yapan birisi olarak
sezonda tiyatroyla ilgili çalışmalarınız olacak mı?
Mutlaka ki olur ama gerçekleşmeden projelerden bahsetmek istemem.
Motosiklet koleksiyonunuz
olduğunu biliyoruz. Sayısı her geçen
gün artıyor mu? İlginizi çeken yeni
hobileriniz var mı?
Koleksiyoncuyumdur ve 20
yıldır Star Wars figürleri biriktiriyorum.

Instagram’da ‘egeantic’ hesabımdan
izleyebilirsiniz.
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KARİYER

Başarılı şirketlerin sırrı
mutlu çalışanlar
Çağımızda Y ve Z kuşağının etkin olmasının da etkisiyle çalışma hayatından beklentiler
baştan aşağı değişiyor. Artık çalışanlar ay başında bankaya yatacak maaşların tutarının
yanında hayal ettiklerini gerçekleştirmelerine destek olacak şirketlerin arayışı içinde.
İş dünyasında seçilen değil seçen konumuna doğru ilerleyen çalışanlar, şirketleriyle
bütünleşmelerini sağlayacak bir kariyer planlamasına ihtiyaç duyuyor…

36 l İSMMMO YAŞAM

UMUT EFE
Ufuk açacak, yaratıcılığa izin veren, eğlenceli bir iş ortamı, çalışırken
keyif almak ve üretmekten mutluluk duymak…Artık çalışanların iş hayatından beklentilerine iyi maaş yükselen kariyerin yanında mutlu ve yaratıcı bir
iş ortamı da eklendi. İş dünyası ve kariyer değerlerine, iş yerinde şeffaflık,
gelişim fırsatlarının olması, değer verildiğini hissetmek, ekibin bir parçası
olmak, kararlarda yer alabilmek gibi unsurlar çalışanlar için olmazsa olmaz
şartlardan. Ve günümüzün yaratıcı yeteneklerini öne çıkaran şartlarında artık
şirketler açısından da mutlu ve verimli çalışan, başarının ve büyümenin kilit
noktasını oluşturuyor…

MUTSUZLUK VERİMİ DÜŞÜRÜYOR
İnsan mutluluğunun verimlilik üzerinde pozitif olarak büyük bir etkisinin
olduğu uzmanlar tarafından da sıkça dile getiriliyor… Çalışanlar iş yerinde
mutluluğu tanımlarken çokça huzurdan, değer verilmekten, aidiyet duygusundan, değerlerin uyumundan, adil bir yönetimden, desteklenmekten bahsediyor.
Güleryüz, fikir ve önerilerin kayda değer bulunup tartışılması, sıkıntıların
konuşulabilmesi, ufak tefek hatalarda bunun dünyanın sonu olmadığını
söyleyerek, yapılan iyi işleri hatırlatan yöneticiler çalışanların şirketlerden
beklentileri arasında yer alıyor. Öte yandan yapılan araştırmalar, olumlu
duyguların insanoğlunu canlandırdığına işaret ediyor. Bilimsel koşullar altında
yapılan araştırmalar, çalışanların mutlu olmasının gerçekten kazancı artırdığını
gösteriyor. Google gibi şirketlerin çalışanların mutluluğuna yatırım yaparken
bunun karşılığında aldıkları olumlu kazançlar en iyi örneklerden...

ÇALIŞAN ODAKLI POLİTİKA  
Öncelikle bu noktada en önemli etken yöneticiden çalışana bilgiler ne
kadar doğru ve şeffaf iletilirse kurum içerisindeki iletişimsel kopukluğun o
denli üstesinden gelinir. Çalışanlar iş tanımlarını, işin amaçlarını, sorumluluklarını ne kadar iyi bilirse işinde de o derece başarılı olacaklardır. Şirket
yöneticilerinin çalışanlarına patronluk taslamak yerine, etkili iletişim yoluyla
onlara önderlik ederek birlikte hareket edilmesini sağlaması, çalışan mutluluğu
açısından hayati öneme sahip. Mutlu ve kuruma bağlı çalışan yaratmanın en iyi
yollarından biri çalışan odaklı bir politika izlemek...  Kurumlar çalışanlarında
değer yaratabilmek ve bu çerçevede amaçlarına ulaşmak istiyorsa öncelikle iyi
kurgulanmış bir iç iletişim sistemine yatırım yapmalı.

Çalışanlar kurum içindeki geleceğinin belirsiz olmasını istemez. Eğer
çalışanlarınıza onların geleceklerine önem verdiğinizi gösterirseniz, çalışanınız yaptığınız işi sadece bir para kaynağı değil gelecek güvencesi olarak
da görür. Bu yüzden şirketin hedefleri net ve çalışanların gelecek planlarıyla
bağlantılı olmalıdır.

l Öncelikle uzmanlara göre bir şirketteki tüm
yöneticiler, kendi takımlarının oyuncularından, motive
edilmesinden ve ödüllendirilmesinden en az İK yönetimi
kadar sorumlu…
l İşe alım görüşmelerinde insan kaynakları ve
görüşmeyi yapan yönetici, işi net bir şekilde tanımlamalı. Bu
noktada başarı kriterlerini, ödül ve performans göstergelerini yalın olarak ifade edebilmeli.
l Kurum büyük bir takım ve işe başlayan da o
takımın en önemli oyuncularındandır, bu hissettirilmeli.
l Şirketin üst düzey yöneticilerinin yapabileceğini
söyleyen, söylediğini yapan yaklaşımda duruşlarını korumaları büyük önem taşıyor…
l Özellikle insan kaynakları yönetim yaklaşımının
ve insan kaynakları sistemlerinin ‘yetenek avcısı’ vizyonunda kurgulanması büyük önem taşıyor…
l Çalışma hayatında insani dokunuşlarla yaratılan
küçük mutluluklar büyük sevgi ve sevinçlere, motivasyonlara dönüşür. Çalışanda bağlılık ve adanmışlık sağlar. Doğum
günleri, doğumlar, vefat gibi özel anlarda çalışanın yanında
olan duyguları paylaşan sistemler kurmak şirketlerde başarılı çalışanlar kazanmak için önemli..
l Tüm çalışanlar ne yaptığını bilerek iyi işin iyi
sonuçlar yarattığını görüp olağanüstü performansı fark
edildiğinde gerek prim gerek ödüllendirmeyle takdir edildiklerinde mutlu olurlar...

KARİYER

GÜVENCE TEMEL MOTİVASYON

ŞİRKETLERE
YOL HARİTASI
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Günümüzde obezite
kadar iştahsızlık da
genci yaşlısı birçok
insanın ortak problemi.
İştah, yemek yeme
arzusudur ama kimi
çocuklarda bu istek o
kadar azdır ki annebaba bir süre sonra
endişelenmeye başlar
ve yetersizlik hisseder.
Her yaşta görülebilen
iştahsızlık durumu
özellikle ilk dört yaşta
ve ergenlik döneminde
belirginleşiyor...
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İştahsızlık obezite
kadar can sıkıyor
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Küçük Ali, yemek yeme konusunda sıkıntı
yaşıyordu. Yaşıtlarının aksine ne çikolata ne de
cipsler onda yeme isteği uyandırıyordu, öğünlerde
yemek yeme konusunda da oldukça iştahsızdı.
Anne-babası onun bu durumundan endişe edip onu
bir beslenme uzmanına götürme kararı almıştı.
Çevrenizde ya da ailenizde bu durumda olan çocuk
ve yetişkinler var mı? Hiç endişelenmeyin, çok yemek kadar tehlikeli olan iştahsızlığın çözümü var...
Kısa sürede hızlı kilo kaybına sebep olan

iştahsızlık, sebepsiz kilo kaybına neden olduğunda
ve bir ayda vücut ağırlığının yüzde 10’unun kaybedilmesi gibi durumlarda bir hekime danışmalısınız.
İştahsızlık bazen farklı hastalıkların ilk belirtisi
olabilir, bu sebeple, ihmal etmeyin.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Selahattin
Sönmez, özellikle midedeki hassasiyetler ve mide
yaraları, bağırsaklarda oluşan yaraların iştahsızlık
yapabileceğini söylüyor.  Sönmez, “Kişi bu yara
ve hassasiyetlerle ortaya çıkan gaz sıkıntısı, mide
bulantısı gibi nedenlerle yemek yemek istemez.
Bunların yanında bazı tehlikeli kanser türleri de

iştahsızlık nedenleri olabilir. Bu sebeple iştahsızlık sorunu yaşadığınızda
bunu önemsemeli ve gerekli tahlilleri
yaptırmalısınız” uyarısında bulunuyor.

NEDEN OLUŞUR?
Peki iştah mekanizması nasıl
çalışır, çok iştaha karşılık iştah kaybı
nasıl oluşur? Hangi durumlarda iştah
azalır? İştah beyinde açlık hissi
tatmin olana kadar açlığa neden olan
hormonların salgılanmasını uyaran
hipotalamus ile zihin ve duyusal
fonksiyonların merkezi olan serebral
korteks tarafından kontrol edilir.
Böylece, iştah refleksi bilinçdışı bir
yanıt ve öğrenilebilir davranışlardan
oluşur.
Grip, karın ağrısı, diş problemleri ve stres gibi geçici birçok
rahatsızlık ve bazı durumları iştah
kaybına sebep olur. Dirençli iştah
kaybı, depresyon, anemi, böbrek
hastalıkları, AIDS veya kanser gibi
daha ciddi hastalıklar sonucu da
görülebilir. Nadir olarak, özellikle
C vitamini, tiamin, niasin, biotin ve
çinko eksikliğinden dolayı oluşan
beslenme yetersizliklerine bağlı iştah
kaybı oluşabilir. Yemeklerden önce
fazla miktarda sıvı tüketilmemelidir.
İştah kaybı çoğu zaman hastalığa
bağlı olduğu için kısa sürede kendi
kendine yerine gelir.

İŞTAH AÇICILAR

NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Beslenme yetersizliği kaynaklı hastalıklarda iştahsızlığın
sebeplerinden olabilir. Örneğin çinko
ve demir eksikliğine bağlı anemi
hastalıklarında iştahsızlık görülebilir.
Kişi iştahsızlık sorunu yaşıyorsa önce
iştahsızlığın temelinde yatan sorun
belirlenip soruna göre gerekli tedavi
yöntemi uygulanmalı. Bunun yanı sıra
kişinin iştahını artırmak için vitaminler
alması sağlanabilir. Gün içinde yemek
saatleri arasındaki süreyi kısaltıp,
sık sık düzenli bir beslenme sistemi
uygulanabilir.
İştah sorunu yaşayan kişiler için
yemek yemek bir işkence halini alır.
Özellikle dışarıdan yapılan ısrarlar ile
mücadele etmemek için çoğu zaman
dürüst davranmayabilirler. Yemeklerin
yarısını gizlice atmak veya yememiş olsa bile yeni yemek yediğini
söylemek tok olduğu konusunda
inandırıcı davranmak gibi davranışlar
sergileyebilirler.

SAĞLIKLI KİLO ALMAK
İÇİN BUNLARI YAPIN
l EGZERSİZ YAPIN: Kilo almak için de egzersiz yapmak
şarttır. Her gün düşük tempoda yapılan egzersiz, vücudun orantısız
yağ ve kas depolanması yerine orantılı ve kontrollü vücut görüntüsü için önemlidir.
l 6 ÖĞÜN KURALI: Zayıf kişiler çoğu zaman günde 2-3
öğün tüketirler, doğal olarak makarna, kebap, hamburger dahi
yeseler günlük almaları gereken kalorinin üzerine çıkamadıkları
için kilo alamazlar. Üç ana üç ara öğün yapmadan kilo alamazsınız. Öğündeki yiyeceklerin küçük porsiyonlarının hem besin değeri
açısından yüksek hem de kaloriden zengin olması şart. Mesela
yumurtayı haşlama yerine az yağlı bol peynirli omlet yapmak,
sütü sade içmek yerine taze meyve ve bal ile smootie kıvamında
içerek normalde yediğiniz içtiğiniz aynı miktarı daha fazla kalori
ile desteklemelisiniz. Ana öğünlerde 800, ara öğünlerde de en
az 300 kalori almalısınız. Böylece kas kütlenizi ayda 2-4 kilo
artırabilirsiniz.
l ASİTLİ-GAZLI İÇECEKLER TÜKETMEYİN: Zayıf
kişilerin öğünlerde asitli ve şekerli içeceklerden fazla tüketmelerine
rağmen kilo alamadıkları görülür. Çünkü içecek ile mide dolduğunda asıl alınması gereken kaloriye ulaştırmıyor ve kilo almak
için gerekli vitamin-mineralleri sağlayamıyor. Ana yemeklerde kilo
aldıran en değerli içecek ayrandır.
l KURUYEMİŞTEN FAYDALANIN: Ceviz, badem, Antep
fıstığı ve fındık yüksek kalori içerir ancak kas kütlesini koruyan
ve sağlıklı kilo almada dengeyi sağlayan kilit yiyeceklerdir. İki ara
öğünde 100’er gram karışık kuruyemiş yiyin.
l BAHARATLAR: Yemeklerde ve salatalarda iştah açan
pul biber, sumak, kimyon, karabiber ve hardalı bolca kullanın. Biberlerin acı olanlarında bulunan kapsiyum bileşikleri merkezi sinir
sistemini uyararak yemeğin daha uzun sürmesini sağlar. Hardal
ve kimyon yağ yakıcı bileşikler içerir ve yemeklerin yanında bu
baharatlardan düzenli tüketmek yağlanmayı değil kas kütlesinin
artarak sağlıklı kilo almaya geçişin sağlanmasında büyük rol
oynar.
l ÇİNKO VE DEMİR DESTEĞİ: Çinko beyinde tat ve
koku alıcılarından gelen bilgilerin alındığı ve işlendiği alanları harekete geçiren bir mineraldir. Kandaki çinko düzeyinin iştahı ve tat
tercihini etkilediği bilinen bir gerçektir. Zayıflıkla mücadele edenler
çinko ve demirden zengin yiyecekleri tercih etmeli.

SAĞLIK

İştah açmak için C vitamininden zengin taze meyve ve sebzeler
tüketmeye özen gösterin çünkü
bunların tatları ve renkleri iştahınızı
açacaktır. Çinko ve B vitaminlerinden
zengin yağsız et, deniz ürünleri,
fındık, badem, bitki tohumları ve tam
tahıl ürünlerinin tüketimi de iştahı

artırıcı etkiye sahiptir. Beslenmenizde
sağlıklı yağlar içeren avokado, fındık
ve zeytinyağı kullanın.
Beslenme biçiminizde de
günde üç büyük ana öğün yemek
yerine küçük atıştırmalıklar tüketmeye çalışın. Açlık hissettiğiniz anda
hemen tüketebileceğiniz yiyecekleri
yanınızda taşıyın. Yemeklerden önce
limonlu drajeler çiğneyebilirsiniz
çünkü ekşi tükürük salgısını artırarak
iştahı uyarır.
Yemek yiyeceğiniz yeri iyi seçin. Yemeklere güzel kokular vermesi
için tarçın veya diğer sevdiğiniz baharatları ekleyin. Kısa süreli egzersizler
yapın, yemeklerden önce yürüyüş
yapmak iştahınızı açabilir.
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Çocuğunuz okula hazır mı?
Uzun bir yaz tatilinin
ardından okullar açıldı.
Okul öncesi ve daha
büyük çocuklar için yeni
döneme adapte olmak
biraz zaman alabiliyor.
Okula alışma ve evden
uzak kalma konusunda
sorun yaşanmaması için
yapılması gerekenler
konusunda uzmanlara
danıştık....
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Anaokulu ve ilkokula başladığı günlerde
okuluna gitme konusunda çok istekli olan Kerem,
bu yıl okula gitmek istemiyordu. Annesi Kerem’deki
bu değişikliğin sebebini araştırmasına karşın bir
türlü sonuca varamamıştı. Daha sonra Kerem’in
arkadaşları ile konuştuğunda yaz tatilinde sürekli
bahçede oyunlar oynayan oğlunun okulda kapalı
sınıfta kalmak istemediğini öğrenmişti. Kerem’e
nasıl yardım edebileceği konusunda uzmanlara
danışan annesi tatil sonrası okula uyum sürecinde
sıkıntı yaşanmasının normal olduğuna ilişkin bilgi
alınca rahatlamıştı... Peki, çocukların yeni öğretim
yılında okullarına adapte olabilmeleri, okul sürecini

sorunsuz ve sağlıklı atlatmaları için aileler neler
yapmalı?
Çocuk ve Ergen Psikoloğu Dr. Özge Özkan,
okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri ve okul
öncesi çocuklar için yeni bir ortama alışma sürecinin
ailelerinden uzakta kalma korkusu ile zorlayıcı
olabileceğini söylüyor.  

RUTİN DEĞİŞİNCE...
Uzun tatiller sonrasında rutine alışmak
yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de zaman
alabiliyor. Erken kalkmakla uykuda beliren düzensizlikler, evden ve anne babadan uzak kalınması ile
yaşanacak özlem kısacası tatilde değişen rutinler ilk
zamanlar çocukları zorlayabilir. Özge Özkan, “Ta-

l ETKİNLİK YAPIN: Okulun açıldığı
ilk hafta çocuğunuzla birlikte okul sonrası çocuğunuzla tiyatroya, müzeye, akvaryuma gitme
gibi eğlenceli etkinlik programı hazırlayabilirsiniz. Birlikte oyun alanlarına gidebilirsiniz.
Eğer çalışıyorsanız bunu anneanne babaanne
ya da dede yapabilir. Akrabalarınız size yakın
değil ya da programı uymuyorsa akşam işten
geldikten sonraki saatler için bir program
yapabilirsiniz. Çocuklar anne babalarıyla vakit
geçirmekten çok mutlu olurlar.
l EMPATİ KURUN: İyi bir diyalog
için çocuğunuzla her konuda empati kurmanız
çok önemli. Yıllık izninizden sonra işe geri
döndüğünüzde tekrar iş temposuna uyum
sağlamakta zorlanmıyor musunuz? Çocuklar
için de aynı şeyin geçerli olduğunu göz ardı
etmeyin, onların da biraz zorlanmaları çok
normal. Çocuğunuzun uyku düzeni ve günlük
rutini tatil süresince değiştiği için okula tekrar
uyum sağlaması biraz zaman alabilir. Bu konuda ebeveynleri olarak biraz sabırlı olmalısınız.
l BİRLİKTE ALIŞVERİŞ YAPIN:
Çocuklar sevimli okul araç gereçlerinden hoşlanırlar. Onları okula motive etmek için kalem,
defter gibi okul ihtiyaçlarını birlikte almaya
gidebilirsiniz. Böylece çocuğunuzun okul
motivasyonunu kolaylıkla artırabilirsiniz. Evde
birlikte bir ihtiyaç listesi yapın, bu ihtiyaçları
alacağınız yere karar verin. Alışveriş yaparken
çocuğun karar vermesine özen gösterin çünkü
alacağı o kalemi o kullanacak. Seçtiği kalemin
başka rengini alması konusunda ısrar etmeyin.
l İLK GÜN OKULA GÖTÜRÜN:

Çocuklar özel ve zor zamanlarında anne babasını yanında görmek ister. Bu nedenle okulun
ilk günü çocuğunuzu okula siz götürmeye özen
gösterin. Eğer siz iş programınızı ayarlayıp izin
alamıyorsanız bir akrabanız da çocuğunuzu
okula götürebilir. Bu durum çocuğunuzun
psikolojisine olumlu yansıyacak, kendini
güvende hissedecektir. Akşam eve geldiğinizde
çocuğunuzu görür görmez ‘Bugün okul nasıl
geçti?’ sorunu sormak yerine ‘Merhaba’ deyin.
O okul konusunda konuşmak isterse konuşun,
okul hakkında konuşmak istemiyorsa okul
konusu açmayın. Onun yerine başka konulardan konuşsun ve birlikte oyunlar oynayın.
l GÜNLÜK PLAN YAPIN: Okulun ilk
haftasını atlattıktan sonra çocuğunuzla birlikte
günlük bir plan yapabilirsiniz. Hangi saatte
okuldan geliyor, hangi saatte yemek yiyor,
kaç dakika ders çalışacak, derslerine nerede
çalışacak... Her şeyi birlikte programlayın. Böylece çocuk kendi sorumluluğunu bilir ve kendi
başına ödevlerini yapar ve siz ödev saatini
hatırlatmak zorunda kalmazsınız
l ERKEN UYUMA BASKISI
YAPMAYIN: Çocuğunuzun yaz tatilinde
uyku düzeninin değiştiği gerçeğini aklınızdan
çıkarmayın. Bu gerçekten yola çıkarak da okul
açıldığı ilk haftalarda uyku saatini bir anda
normale çevirmeye çalışmayın. Çocuk okula
gideceği akşamdan baskı yapmak uyumu
zorlaştırır. Çocuğunuzun uyku düzeni zamanla
normale dönecektir. Geç yatsa da erken kalktığı
için ikinci gün erkenden uykusu gelecektir, bu
nedenle endişe etmenize gerek yok.

EĞİTİM

tilde zayıflayan kurallar gibi nedenler özellikle
küçük çocukların tekrar sizden ayrılmak ve
okula gitmek konusunda zorluklar yaşamasına
neden olabilir” diyor.
Çocuğun okul ortamına girdiğinde ailenin
ve öğretmenin göstereceği tutum, çocuğun
kendisine ve okula olan güvenini yakından etkiliyor. Tatil sonrası zamanının büyük çoğunluğunu okul ortamında geçiren bir çocuğun mutlu
ve başarılı olabilmesi, arkadaşları ve öğretmenleri ile uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi
için ebeveynlerin dikkatle üzerinde durmaları
gereken bazı konular bulunuyor. Bunlar;
l SEVDİĞİNİZİ HİSSETTİRİN:
Çocuğunuza onu koşulsuz olarak sevdiğiniz
mesajını verirseniz okulla ilgili stresi azalacaktır. Çocuğunuza okul açılırken ‘Bu yıl zayıf
not istemiyorum, bu çok önemli!’ gibi sözlerle
başlarsanız sadece başarısının sizin için önemli
olduğu mesajını alır. Oysa başarılı olsun ya da
olmasın çocuğunuzu koşulsuz olarak seviyorsunuz. Birçok anne-baba bunu davranışlarıyla
yansıtamadığı gibi farkında olmadan ‘seni koşullu seviyorum’ mesajı veriyor. İşte bu nedenle
okula başladığı ilk günlerde çocuğunuzun okul
performasına ve başarısına vurgu yapmayın!
Okullar açılmadan önce okulu ziyaret etmeye ilişkin bir program yapabilirsiniz. Okulun
içine girmenize gerek yok, dışarıdan görebilir
ya da okulun yakındaki bir parkta çocuğunuzla
oynayabilirsiniz. Çocuğun okulunu görmesi, o
bölgeden geçmesi okula başlama konusundaki
kaygısını azaltır.
l BASKI YAPMAYIN:  Okulun ilk
haftası çocuğun okula tekrar uyum sağlamaya
çalıştığı haftadır, okul sorumlulukları konusunda baskı yapmayın! Aksine çocuğun okula
uyumunu kolaylaştırmak için çaba harcarsanız
tatilden okula kolay bir geçiş süreci yaşarsınız.
İlk hafta çocuğa sık sık okul sorumluluklarını
hatırlatmak yerine, okul sonrası eğlenceli
etkinlikler yapın. Böylece çocuk okul sonrasını
heyecanla beklerken, okula gitmekte de zorluk
çekmez.
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Yuvanızı açarken
bunlara dikkat
Bütün gün yoğun bir çalışmanın ardından
eve döndüğünüzde kapının ardında
sizi sevgiyle karşılayan minik bir kedi,
dönüşünüzü heyecanla  bekleyen bir
köpek ya da cıvıltısıyla dönüşünüze renk
katan bir kuş… Birçok kişinin hayal
edeceği bir durum. Ancak bir süre sonra ya
hayvanın bakımı ağır gelmeye başlayabilir
ya da ilginizi yitirebilirsiniz. Bu nedenle
evcil dostlara yuvanızı açarken çok iyi
düşünmelisiniz.
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UMUT EFE
Büyükşehirlerde hepimiz beton binalar arasında doğaya büyük özlem duyarak
yaşıyoruz. Bu özlem içerisinde bize doğada olma
imkanı sağlayacak en küçük fırsatı da değerlendirmeyi ihmal etmiyoruz. Apartman dairelerinin
küçük balkonlarını bahçeye çevirenler yanında
hayvan sevgisini evlerine taşıyanlar da var.
Modern hayat, dışarıdaki yaşam koşullarını
zorlarken, evlerin kapıları da minik dostlara
ardına kadar açılıyor… Akşamları oyunları ile
kendine çeken bir kedi ya da dostluğuyla ve
itaatiyle kalbinizde yer edinen bir köpek, gece
gündüz ötüşüyle neşelendiren bir kuş… Eğer
tüm bunlar kalbinizdeki özlemle örtüşüyor ve
sizi heyecanlandırıyorsa minik bir dosta yuva
olmanın zamanı gelmiş demektir… .
Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken
pek çok konu var. Evcil hayvanınızın vazgeçilip
terk edilebilecek ya da iadesi yapılabilecek bir

DOSTLARIMIZIN
HAYATIMIZA
KATACAĞI YENİLİKLER
l Evinize alacağınız minik dostunuz ile birlikte yaşamak, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca bu değişim tercihiniz, sosyal
ilişkilerinizi çeşitlendirir ve bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir.
l Eğer çocuğunuz var ise evcil hayvanla birlikte büyüyen çocuklarda, hayvan sevgisi çok erken yaşlarda başlıyor. Ayrıca bu çocukların,
alerji ve astıma yakalanma olasılıklarının da düşük olduğu belirtiliyor.
l Örneğin, evinize alacağınız köpek dostunuz, hayatınıza daha
fazla egzersiz getirecektir. Gün içinde birlikte yapacağınız yürüyüşler
sayesinde siz de spor yapmış olacaksınız.
l Uzmanlara göre kedi ve köpeklerle oyun oynayan insanların,
sakinleştirici özelliğe sahip dopamin ve serotonin hormonu salgıladığı
gözlemleniyor. Evcil hayvanlarla zaman geçiren insanların tansiyonları
ve ruh hâlleri daha dengeli oluyor.

açısından bir ön araştırma olacaktır… Eğer
sahiplenmek istediğiniz bir kuş ise, kuş cinsine
göre kafes büyüklüğü, yem çeşitleri, kafes
aksesuarları gibi konularda önceden araştırma
yapmanız tavsiye ediliyor…

ÖN ARAŞTIRMA YAPIN
Bir diğer önemli konu ise sahipleneceğiniz hayvanın yatkınlığı olabilecek hastalıklar
hakkında bilgi sahibi olmak. Çünkü özellikle
bazı kedi ve köpek cinslerinin ırklarına bağlı
hastalıklara karşı yatkınlığı olabilir. Bu normal
olmakla birlikte takviye gıdalarla kontrol altına alınabilecek bir durumdur. Günlük hayatta
bu konu hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler,
hayvanlarında sağlık sorunlarıyla sık karşılaştıklarında bakımı daha fazla üstlenemeyerek
onları terk edebiliyor. Eğer sahiplenmeyi
düşündüğünüz evcil hayvanın ırkı ve genetik
özellikleri hakkında detaylı bir araştırma yaparsanız ileride ciddi sağlık sorunları gözlemle-

mez, birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

TÜRLERİNE GÖRE ALIŞVERİŞ
Evcil hayvanınızı tanımanız ona yapacağınız petshop alışverişinde en doğru kararları
verebilmenizi sağlar. Eğer muhabbet kuşu,
papağan ya da farklı türde bir kuş sahipleniyorsanız, kuşun rahat hareket edebileceği
büyüklükte, sağlıklı bir malzemeden üretilmiş,
soyulmayan bir boya ile renklendirilmiş kafes
tercih etmelisiniz. Kuşunuzun cinsine göre yem
seçmeli, gerekirse takviye gıdalar konusunda
veteriner hekimden görüş almalısınız. Kediniz
için mama seçimi yaparken onun yaş ve ırk
özellikleri ön planda olmalıdır. Kedi ırklarındaki
farklılıklar tüy özelliklerinde ve ağız yapısında görülür. Köpeğiniz için yapacağınız tüm
alışverişlerde onun ırk özelliklerini göz önünde
bulundurarak seçim yapmalısınız. Köpek
maması seçiminde ise köpeğinizin hem ırk hem
de yaşına uygun ürünler tercih etmelisiniz.

DOSTLARIMIZ

eşya olmadığını bilmelisiniz ve hayatı boyunca
onunla ilgilenmek temel prensibiniz olmalıdır.
Öncelikle uzmanların uyarısı sahipleneceğiniz
hayvanın size uygun olması. Sizin yaşam alanınıza uyum sağlaması… Büyük bir hayvan
mı bakabilirsiniz yoksa küçük bir hayvan mı?
Evde mi bakacaksınız yoksa bahçede mi?
Öncelikle bunun belirlenmesi gerekiyor…
Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlerin karar
aşamasında yaşam şartlarını gözden geçirmeleri gerekir. Kedi, köpek ya da kuş olsun onun
bakımı, ihtiyaçları için yeterli mekan, zaman
ve bütçeye sahip olmanız önem taşıyor…
Bu noktada, kedi ya da köpek sahiplenecek
kişilerin, evcil hayvanlarının düzenli olarak
veteriner kontrolüne gitmesi gerektiğini bilmeleri gerekir… Sahiplenmeden önce bakım
masrafları, aşı masrafları, mama fiyatları, gerekli tüm petshop malzemelerinin maliyeti gibi
konularda araştırma yapmak, aşağı yukarı
bir bütçe planı yapmak, alacağınız sorumluluk
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Mutfağın asırlık çınarı
Tarihi Mısır Çarşısı’nın baharat kokularına karışarak, bozulmayan adabı, değişmeyen tadı
ve süregelen kültürü ile İstanbul’un tarihine tanıklık eden 119 yıllık bir mekan Pandeli…
Hamallara köfte satarak başlayan Pandeli Çobanoğlu’nun hikayesi, geçen bir asırlık sürede
artık Türk mutfağının ve İstanbul’un hikayesine dönüşmüş durumda…

LEZZET

UMUT EFE
Mütevazı bir kapının
ardındaki daracık merdivenlerin tepesinde İstanbul’un en
eski hazinelerinden biri…
Mavi çinilerle kaplı duvarları,
kubbeli tavanı, kristal avizeleri
ve bembeyaz masa örtüleri
ile kadim zamanlara şahitlik
eden ihtişamlı ruhuyla 100 yılı
deviren bir mekan… Alçakgönüllü, duyarlı, cömert, sınıfsız
ve ayrımsız kapısı herkese açık
Pandeli Restoran’ın… Tarihi
Mısır Çarşısı’nda Türkiye’nin ilk
turizm belgeli restoranı olan
Pandeli, tarihi, aslına sadık
kalan lezzetleri, dünyanın dört
bir yanından ağırladığı dünyaca
ünlü isimleri, değişmeyen
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mekanı ve dekoru ile tarihe
meydan okuyor...

KÖFTE SATARAK BAŞLADI
Mekanın tarihi, Niğdeli Rumlar’dan Pandeli ile
başlar… Küçük yaşta geldiği
İstanbul’da baba mesleği olan
hamallık dışında bulaşıkçılık,
berber ve bakkal çıraklığı gibi
işler yapan Pandeli ardında bırakacağı Çınar’ın temelini Mısır
Çarşısı’nın arkasındaki Mercan
Yokuşu’nda seyyar bir arabada
piyazcılık yapmaya başlayarak
atar… İlk köfteci dükkânını
da Çukur Han’da ufak bir
barakada açtı. Hamallara köfte
ekmek satarak başladı. Birinci
Dünya Savaşı’nın İstanbul’unda,
Pandeli’nin Hamal Lokantası’na

Audrey
Hepburn,
Pandelli’de.

dönemin entelektüelleri, gazetecileri, şairleri, yazarları ve
politikacıları da gelmeye başlar. Balkan Savaşı ve ardından
Birinci Dünya Savaşı şartlarıyla baş edemeyince Niğde’ye
dönmek zorunda kalan Pandeli, tekrar İstanbul’a gelir ve
1926 yılında Eminönü’ndeki Yağcılar İskelesi’nde üç katlı bir
binada lokantasını tekrar açar… Yüzyıllık marka hikayesi
ile İstanbul’a mal olmuş bir lokanta olan Pandeli, Desert
Group kurucusu Yücel Özalp, Menderes Utku ve Muzaffer
Yıldırım ortaklığı ile tarihi ve kültürel mirası korunarak Mısır
Çarşısı’nda yeniden konuklarıyla buluşuyor…

KRAL VE KRALİÇELERİ AĞIRLADI

Pandeli II. Dünya Savaşı gibi zor zamanlarda karşılaştığı güçlüklerle
savaşmayı biliyor. Un stokları daralınca havanlarda pirinç döverek ekmek
yapıyor. Savaşın bitmesiyle tam rahatlama sürecindeyken, bu sefer de 6-7 Eylül olayları sırasında ne
yazık ki Pandeli’nin lokantası da yağmalanıyor. O da çok sevdiği mesleğine ve
hayata küsüyor. Pandeli’nin mesleği
bıraktığını gazete manşetlerinden
öğrenen dönemin Cumhurbaşkanı
Celal Bayar ve Başbakanı Adnan
Menderes, meşhur ustayı ikna
ediyor ve Mısır Çarşısı girişindeki
üst kat Pandeli Lokantası’na
devlet emriyle tahsis ediliyor. Bunun
üzerine Pandeli Usta, oğlu Hristo ile
birlikte ellerindeki kısıtlı bütçeyle hem
yağmalanan Yağcılar İskelesi’ndeki mekânı
hem de mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait
yeni Pandeli Lokantası’nı ayağa kaldırıyor. Kısa bir süre
Pandeli iki dükkânla yola devam ediyor. Yerli yabancı tüm turist rehberlerinde
ve gezginlerin satırlarında yer alan Pandeli, haklı şöhretine bir de Türkiye’nin
ilk turizm belgeli restoranı unvanını ekliyor. 1958 yılında şehircilik çalışmaları
esnasında Yağcılar İskelesi’ndeki lokanta yıkılınca Mısır Çarşısı girişindeki Pandeli Lokantası bu tarihten itibaren Eminönü’ndeki geleneğin yegâne temsilcisi
oluyor. 1967 yılında Pandeli yaşama gözlerini yumunca, lokantanın işletme
sorumluluğunu Pandeli’nin oğlu Hristo Çobanoğlu ve çocuk yaşta lokantada işe
başlamış Cemal Biberci üstleniyor ve restoran günümüze kadar geliyor.

LEZZET

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Celal Bayar, Adnan Menderes, Kraliçe II Elisabeth, İspanya Kralı Juan
Carlos, Kraliçe Sofia, Audrey Hepburn, Robert De Niro ve
daha nice sanatçılar, kraliçeler bu büyülü mekanın sofrasına
konuk olmuş. Kağıtta levrek ve de patlıcanlı börek Pandeli’nin spesiyaliteleri arasında yer alıyor. Vişneli tirit ve badem
kurabiyesi ise tatmadan çıkılmaması gereken tavsiyelerden.

CELAL BAYAR VE ADNAN
MENDERES İKNA ETTİ
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Üniversiteler açıldı. Birçok genç ailelerinden uzakta ya da başka şehirde
üniversite okuyacak. Öğrenci yurdunu tercih etmeyen ya da yurtlarda
yer bulamayanları ev bulup bu evi dekore etme telaşı sardı. Öğrenci
evleri için kolay, kullanışlı ve hesaplı dekorasyon önerileri hazırladık...

Öğrenci evini nasıl
dekore etmeli?
EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Şeyda, üniversite sınavında başarılı olup
ailesinin yaşadığı şehirden uzak bir şehirde
üniversite kazanmıştı. Kızlarının aileden
uzaklaşmasından ve kendi başına ayrı bir evde
yaşamasından çekinen ailesi ona yurt aramış
ancak kontenjanların dolduğunu öğrenince
hayal kırıklığına uğramışlardı. Kızlarına
güvenli ve aile bütçesini sarsmayacak bir ev
bulma telaşıyla üniversitenin bulunduğu kente
gitmişlerdi. Kirası uygun, okula yakın bir ev
bulmayı başaran bu aile için evi hesaplı döşeme kısmı kalmıştı.... Bu durumda olan gençler
için öğrenci evini kolay, kullanışlı ve hesaplı
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dekore etmek üzere öneriler hazırladık...
Öğrenci evlerinin ekonomik dizayn
edilmesinin yanı sıra pratik ve fonksiyonel
olması da önemli. Çünkü günün bir kısmı
okulda geçeceğinden bütün bir evin bakımı öğrenciyi zorlayabilir. Hem derslerine
çalışabilmesi hem de öğrencilik zamanlarının
getirdiği sosyal faaliyetler nedeniyle öğrenciyi
çok yormayan pratik bir dekorasyon konforlu
bir ev hayatı sağlayacaktır. Pratik ve işlevsel
bir ev düzenlenmesi yapılırken aynı zamanda
gençlerin yaratıcı yönlerine hitap eden sıra dışı
ve sanatsal niteliklere sahip dekoratif unsurlar
da değerlendirilmeli. Fonksiyonel ve çok amaçlı
mobilya tasarımları seçerken bu eşyaların

temel niteliği küçük alanı daha verimli kullanmak olmalı. Çok amaçlı eşya seçerken yatak
olabilen koltuklar, portatif dolaplar, katlanabilen masalar tercih edilebilir.

İHTİYAÇ LİSTESİ YAPIN
Küçük bir daire tutsanız da sıfırdan ev
döşemenin masrafı çok olur. Bu nedenle öncelikle temel ihtiyaçlarınızı belirleyip ona göre
bir alışveriş listesi oluşturmalısınız. Örneğin, bir
evin olmazsa olmazı yatak, koltuk gibi mobilyaları muhakkak alacağınıza göre ilk olarak
bu tür eşyaları satın alın. Tamamen dekoratif
amaçlı ve bir işlevi olmayan süs eşyalarını ise
listenin sonuna ekleyin. Bütçenizi belirledikten

sonra ihtiyaç listesine göre hareket ederek
güzel ama kullanışlı olmayan eşyaların
aklınızı çelmesine izin vermeyin.
Sevimli ve küçük öğrenci evini
daha yaratıcı ve dekoratif hale getirmek
istiyorsanız belli bir tema seçip öyle
hareket edebilirsiniz. Örneğin, sonbahardan
hoşlanıyorsanız bu mevsime özgü aksesuarlar,
solgun sarı tonlu eşyalar seçebilirsiniz. Tema
dışında belli bir dekorasyon stili seçmek de
işinizi kolaylaştırır.

anlamına gelmez. Yatak karyolasını ikinci el
dükkanlardan edinip zevkinize uygun yorgan
ve nevresim takımlarıyla tamamlayabilir,
böylece hayalinizdeki yatağı oluşturabilirsiniz.
Yatağınız ahşapsa boyayabilir, daha canlı bir
görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

TARZINIZI BELİRLEYİN

KENDİ TASARIMINIZ OLSUN

Modern bir ev istiyorsanız klasik tarz
eşyalardan uzak durup çağdaş tasarımlara
yönelmelisiniz. Böylece ev dekorasyonunu çok
daha derleyip toparlayan ve de az parayla
tamamlanmış hissi yaratan bir tasarım elde
edersiniz. Öğrenci ailesinin yaşadığı şehirden
başka bir şehre okumaya gidiyorsa orada geçici
olarak yaşayacak o nedenle sınırlı bütçenizi sıfırdan eşyaya yatırmayın. Onun yerine ikinci el
eşya kullanabilirsiniz. İkinci el eşya dükkanları
kadar internette verilen ücretsiz eşya ilanlarına
da bakabilirsiniz.
İkinci el eşya alırken örneğin bir
televizyon satın alıyorsanız mutlaka çalışıp
çalışmadığını kontrol edin. Eğer elden düşme
yıpranmış bir mobilya bulursanız, üşenmeyin ve
elden geçirin. Birkaç boya ve tadilat işleminin
ardından mobilyanız yepyeni duracaktır.  

EKONOMİK OLANI SEÇİN

AYDINLATMANIN ÖNEMİ
Eşya seçimi kadar önemli bir konu aydınlatma oluyor çünkü öğrenci evleri genellikle
küçük olur, büyük bir vaktin evde geçirildiği
düşünülürse zaten dar olan mekanın bir de
karanlık olması psikolojik açıdan olumsuz etki
yapabilir. Yeterince aydınlatılmış bir ev ise daha
ferah görünmekle birlikte aynı zamanda daha
derli toplu durur. Lamba seçimi olarak floresanlar kalitesiz ve çiğ bir ışık sunarken, uzun
lambaderler evi aydınlatmak için idealdirler.
Aydınlatmanın ardından sıra boş
duvarları değerlendirmeye geliyor. Öğrenci
evlerinde fazla eşya bulunmadığından boş
duvarlar hemen göze çarpar. Bundan dolayı

DUVARLARI SÜSLEYİN
Günümüzde duvar kağıtları tekrar
moda oldu. Ayrıca dilerseniz odanın tamamını
değil, sadece bir duvarını desenli kumaşla
kaplayabilir böylece iç açıcı bir dekoratif alan
yaratabilirsiniz. Duvar dekorasyonu için daha
zahmetsiz ve ekonomik bir yöntem ise poster
yapıştırmak. Gençlerin de oldukça ilgi duyduğu
duvar posterlerini eski plak gibi detaylarla daha
da zenginleştirebilirsiniz.
Püf noktası olarak birden fazla küçük
poster yerine bir adet büyük boy poster
kullanmanızı önerebiliriz. Zira birden fazla ve
farklı posterler göz yoran bir dağınıklığa neden
olabilir. Poster sevmiyorsanız ve yaratıcılığınızı
kullanmak istiyorsanız kendi çektiğiniz fotoğrafları güzelce elden geçirerek duvarlarınızı
süslemek için kullanabilirsiniz. Resim yeteneğiniz varsa kendi resimlerinizi de duvarları
süslemekte kullanabilirsiniz.

AYNA KULLANIN
Öğrenci evleri genellikle küçük alanlardan oluşur; küçük alanları olduğundan daha
geniş gösteren bir aksesuar da aynadır. Poster
kullanırken birden fazla küçük poster kullanmak dağınık bir tasarım gibi dururken aynaları
dildiğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayna ne kadar
çoksa odaya o kadar derinlik etkisi katacaktır.
Ancak aynaların içeride durma isteğini azalttığı
konusunda da görüşler bulunuyor. Bu nedenle
ayna kullanırken fazla abartıya kaçmamak da öneriliyor. Aynalar kullanımı ile
ilgili bir püf noktası, aksesuarı görmekten
hoşlandığınız bir manzaraya karşı asmayın
çünkü yansıtma özelliğinden ötürü daha hoş
duracaktır.

EVİM EVİM

Eğer evde tek kişi kalacaksanız yatak
satın alırken ekonomik olmasına dikkat
edin. Yatak masraflı bir mobilya olduğundan
karyola veya daha pratik modellerden olan
bazaları tercih edebilirsiniz. Birkaç öğrenci ile
aynı evde kalacaksanız öğrenci evlerinde
ortak kullanım alanları sınırlı olduğundan
vaktinizin çoğu yatak odasında geçecektir.
Bu nedenle aldığınız yatak bir nevi dekorasyonun kilit noktası olabilir. Ancak bu
durum yatağa çok para dökmeniz gerektiği

Öğrenci evinde bir diğer ihtiyacınız olan
perdeler diğer eşyalar gibi ekonomik olmalıdır.
Perdeler her ne kadar maliyeti çok yüksek bir
tekstil ürünü olmasa da tüm evi perdelerle donatacağınızı düşünürseniz, daha ucuz perdelere
sahip olmanın bir yolunu bulmalısınız. Daha
ucuz perdelere sahip olmak için de hazır satılan
ve her yerde kolayca bulunan perde mandalları
sayesinde beğendiğiniz her kumaşı perdeye
dönüştürebilirsiniz.

dekoratif duvar tasarımları üzerine kafa
yorabilirsiniz. Küçük daireyi olduğundan
daha geniş göstermek için açık bir renge
boyamalısınız. Bu durumda elinizde bomboş
beyaz duvarlar olacağından aksesuarlarla
dizayn etmek gerekiyor.
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Balkanların Paris’i: Bükreş

Romanya’nın başkenti Bükreş’teyim.
Meydanları, müzeleri, sarayları
ve parklarıyla görülesi bir yer. 10
yıl önce gittiğim ülkeyi bu kez çok
gelişmiş buldum. Ekonomisini bir
hayli düzeltmiş. Gezilecek yerlerin
başında;  Parlamento Sarayı, eski
şehir, Zafer Takı, Opera Binası,
Romen Köy Müzesi, Devrim
Meydanı, Stavropoleos Kilisesi,
Cismigiu Parkı, Bükreş Üniversitesi
var. Bükreş’e buyrun...
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AYŞEGÜL EMİR
Romanya’nın başkenti Bükreş…
Namı diğer Balkanların Paris’i. İlk olarak
yaklaşık 8-10 yıl önce gittiğim bir şehir.  
O dönemdeki gezimi hayal meyal hatırlıyorum. Eski doğu bloku ülkelerinden,
komünizmin bitmesinden sonra yeni yeni
toparlanıyordu. Ünlü liderleri Çavuşesku’nun sarayını unutmam mümkün
değil…
Bu kez iş için kısa bir seyahat
olsa da ikinci kez Bükreş’i görme şansı
yakalayacağım. İstanbul’dan bir buçuk
saatlik uçuşla varıyoruz şehre. 40 dakika

içinde şehir merkezindeki otelimizdeyiz.
İşle karışık bir seyahat olduğu için şehri
gezmeye az bir zaman ayırabileceğim.
Romanya’da pek çok Türk markası ve
firması var. Türklerin yurtdışında en fazla
şirket kurdukları ülkelerden biri. Ayrıca
turist rehberimizden, Avrupa’da Türkleri
en çok seven ülke olduğunu öğreniyorum. 2007 yılında AB’ye girmeleri
ekonomilerini bir hayli olumlu etkilemiş. Artık Romenlerin iş aramak için
yurtdışına gitmek yerine pek çok insanın
iş için Romanya’ya gelmeye başladığını
öğreniyoruz.
Evet, başkent Bükreş, meydanları,

Bükreş Üniversitesi

müzeleri, sarayları ve parklarıyla ziyaretçilerine çok şey vaat ediyor. Gezilecek çok
yeri var. Hedefim en kısa sürede en çok
yeri görebilmek. 300 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan şehirde bunun etkisini görmek
mümkün. Osmanlı’dan kalan pek çok eser
var. Komünizm döneminden kalma yekpare
gri binalar yanında eski tarihi binalar ve
çoğunda Türk müteahhitlerin imzası bulunan
modern binalar birbiriyle adeta yarışıyor.
Bükreş, ülkenin başkenti olmasının yanında
aynı zamanda finansal, endüstriyel ve kültürel merkezi konumunda.
Opera Binası

FRANSIZ MİMARİSİ

GEZİ-DÜNYA

İlk olarak Bükreş’in tarihine göz atıyorum. Bükreş, Tuna Nehri’nin bir kolu olan
Dambovita Nehri üzerinde kurulu bir şehir.
Adı ‘küçük prens’ anlamına geliyor. İsmi
belgelerde 1459 yılında geçmeye başlamış.
Osmanlı döneminde bir Ortaçağ kasabası
görünümünde olan şehir başkent yapıldıktan
sonra daha büyümüş. 1860’larda tam olarak
kurulan şehir o dönemde Fransız mimarisi
örnek alınarak inşa edilmiş. Fransızlara
özenerek o tarzda mimariye sahip binalar
yapmışlar. Bu nedenle bir dönem Balkanların
Paris’i olarak anılmış. Komünizm döneminde ise iktidarı simgeleyen devasa binalar
yapılmış. Komünizmin bitmesinden sonra ise
plazalar ve alışveriş merkezlerinin hakimiyeti
başlamış.
Şehirde trafik çok büyük sorun. AB’ye
girmiş olsa da altyapısında halen geliştirmesi
gereken çok şeyler var. Trafiğin nedenini de
Romen rehberimiz şöyle anlatıyor: “Şehrin
nüfusu 2 milyon ama şehirde 3 milyon araç
var. Yakın şehirlerden gündüz çalışmaya
geliyorlar ve ayrıca her firmanın iki üç aracı
var. Trafiğin en büyük nedeni bu.”
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Zafer Takı

SANAT AÇISINDAN
ZENGİN
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Bükreş, opera, bale, müzik, tiyatro, sanat galerileri ve festivaller açısından da zengin. Romanian Atheneum da denilen Opera
Binası şehrin en prestijli konser salonu ve en güzel binalarından biri.
1888 yılında inşa edilmiş. Mimarisi gerçekten hayranlık uyandırıcı.
Ulusal Sanat Müzesi, etkileyici sanat koleksiyonlarına sahip bir
müze. Devrim Meydanı’nda yer alıyor. Diğer ilgi çeken bir müzesi
ise Ulusal Köy Müzesi. Ülkedeki kırsal yaşamı anlatıyor. Masal
görünümlü evler gerçekten görülmeye değer. Her dönemdeki farklı
tarzdaki Romen köylerinin örnekleri var.
Bükreş Üniversitesi de çok eski ve ihtişamlı. Şehirde görülmesi gereken yerlerden. Üniversite Meydanı’nda yer alıyor. 1850’lere
yapılmış. Ben dışarıdan bakmakla yetindim ama içi gezilebiliyor.
Çevresinde atmosferi solumakla yetiniyorum.
Bükreş’te güzel parklar da var. Bunlardan biri Çişmigiu yani
Türkçesiyle Çeşmeci parkı. 250 yıllık bu parkta iki tane çeşme var.
Parktaki gölde tekne turları yapılabiliyor. Temiz hava, yeşillik ve
sakinlik koşturmanın arasında çok iyi geliyor…. Ayaklarım sızlasa
da bir buçuk güne bu kadar yeri sığdırabildiğim için çok mutlu
oluyorum. Güzel anılar eşliğinde geri dönüşe hazırlanıyorum.

Cismigiu Parkı
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Stavropoleos Kilisesi

Bükreş’te gezilecek yerlerin listesini yapıyorum. Parlamento Sarayı,
Lipscani Bölgesi de denilen eski şehir,
Zafer Takı, Opera Binası, Romen Köy
Müzesi, Devrim Meydanı, Stavropoleos
Kilisesi, Cismigiu Parkı, Bükreş Üniversitesi…. Hepsini görmek isteğindeyim.
İlk olarak Nikolay Çavuşesku’nun ünlü sarayını merak ediyorum.
Bembeyaz rengiyle büyüleyici görünen
saray devasa büyüklükte. Çavuşesku,
Romence Palatul Poporului denilen
sarayı 1989’da bitirmiş. Ama saraya
yerleşemeden devrilmiş. Bina şu anda
parlamento binası olarak kullanılıyor
ve ABD’deki Pentagon’dan sonra
dünyanın en büyük yönetim merkezi olarak adlandırılıyor. 200 bin
metrekare kapalı alanı ve 25 bin odası
olan bir saray karşısında adeta ağzı
açık kalıyorum. Parlamento binasının

altında Çavuşesku zor durumda kaldığında kaçabilmesi için gizli geçitler ve
tüneller de yaptırmış. Saray, turistlere
de açık ama her kısmını göremiyoruz….

GİZEMLİ SOKAKLAR
Bu kez durağımız eski şehri
oluyor. Yani Lipscani Bölgesi. Eski bir
kasaba havasında. Gizemli ara sokakları ve tarihi yapılarıyla en çok beğendiğim bölgesi oluyor. Pek çok hediyelik
eşya satan dükkan, restoran ve bara
da ev sahipliği yapıyor. Bir cadde
boyunca devam eden merkezde insan
kalabalığı hiç yok olmuyor. Buraya
gelen turistlerin mutlaka görmeden
gitmedikleri bir yer. 15. yüzyılda Kont
Drakula da denilen Prens Vlad tarafından kurulmuş. Eski şehirdeki en güzel
yapılardan biri 1724 yılında yapılan

Eski şehir

Bükreş sokakları

Romen mutfağı, Türkler,
Bulgarlar, Macarlar ve Rumlardan
etkilenmiş. Bizim gibi beyaz peynir,
domates, tereyağı ve çay olan bir
ülke. Ayrıca her yerde börek bulabiliyorsunuz. Yemeklerin çoğunda
domuz eti bulunuyor. İstemeyenler
bolca tavuk yemek durumunda.
Geleneksel yerlerde kırmızı et çok
az var. Ama turistik restoranlarda
bolca bulabilirsiniz. Bizdeki gibi
çok çorba çeşitleri var. Birkaç önemli yemeği şöyle.
Sarmale, lahana sarmasından yapılan dolma. Tek
farkı domuz etinden yapılıyor olması.
Mamaliga, pilav niyetine yeniliyor. İrmik
kıvamında öğütülmüş mısır. Muraturi yani turşu. Bizdeki gibi her çeşit turşuları var. Yemeklerin yanında

Sarmale

BİRÇOK MUTFAKTAN ETKİLENMİŞ

garnitür olarak tüketiyorlar. Ciorba de Fasole Cu
Ciolan ise, fasulye çorbası. Oyulmuş ekmekle servis
ediliyor. Tam bir kış yemeği. Bu tarzda pek çok
yemekleri var. Tuica ise erikten yapılan Romanya’nın
milli içkisi. Alkol oranı bir hayli yüksek. Yemek
konusunda kendinizi yabancı hissetmeyeceğiniz
ülkelerden biri.

Parlamento Binası
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Stavrapoleos Manastırı. Yunan
bir keşiş tarafından yaptırılmış.
Depremde zarar görünce
Romen bir mimar tarafından
güçlendirilmiş.
Yolumuzun üzerinde
Villacrosse Pasajı yer alıyor.
Rehber anlatımını sürdürürken pasajdaki bir kahveciye
oturuyoruz. Burası İspanyol bir
mimar tarafından yaptırılmış.
Depremde hasar gören sokağı
Fransız tarzı bir pasaja dönüştürmüş. U şeklinde giriş çıkışı
var. Nargilecilerin çokluğu biraz rahatsızlık veriyor. Pasajın
ruhuna pek yakışmıyor.
Paris’tekine benzeyen
Zafer Takı da görülmeye
değer. İlk olarak Romanya’nın
1878 yılında bağımsızlığını
kazanmasının ardından inşa
edilmiş. Ahşap olan yapı daha
sonra mermere dönüştürülmüş. Devrim Meydanı, Romenlerin deyimiyle Piata Revolutiei. Çavuşesku’nun ölümü ve
komünizmin 1989’da yıkılışını
temsil ediyor. Meydanda bulunan beyaz balkon pek çok
eski olayın tanığı. Meydanın
ortasında bir özgürlük heykeli
de bulunuyor.
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Mega kent İstanbul’un
üçüncü, Anadolu yakasının ise en büyük ve en
kalabalık ilçesi olan Ümraniye, kentin en kozmopolit nüfus yapısına sahip
bölgelerinden biri olarak
öne çıkıyor. Son 50 yıllık
dönemde yoğun göç alan
ilçe, adeta bir Anadolu
mozaiği…

Bir Anadolu mozaiği:
Ümraniye
GEZİ-İSTANBUL

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Anadolu’nun çeşitli kentlerinden göç
edip İstanbul’a gelen insanların bir mozaik
oluşturduğu renkli bir ilçedir, Ümraniye...
Doğulusundan batılısına, Egelisinden Karadenizlisine kadar hemen her bölgeden insan bir
aile gibi mutlu yaşar Ümraniye’de. İstanbul’un
üçüncü, Anadolu yakasının ise en büyük ve
en kalabalık ilçesi olan Ümraniye, ekonomik
faaliyetlerin çok çeşitli olduğu bir ilçedir.
Kentin en kozmopolit nüfus yapısına
sahip bölgelerinden biri olarak anılan ilçe, bu
renkli yapısını son 50 yılda aldığı göçlerle pekiştirirken bir Anadolu mozaiği halini de almış
bulunuyor. Toplamda 700 bin kişilik bir nüfusa
sahip olan, 22 bin hektarlık alan üzerine
kurulu olan ilçe; Çekmeköy, Beykoz, Ataşehir,
Sancaktepe ve Üsküdar ilçeleri ile çevreleniyor.
Ormanlarından alışveriş merkezlerine, film
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setlerine ev sahipliği yapan mahallelerinden
uluslararası markaların üslerinin yer aldığı
ofislere kadar birbirinden farklı hayatları
barındırıyor…

HIZLA BÜYÜYEN EKONOMİ
Çok kültürlü yapısının yanı sıra hızla
büyüyen bir ekonomiye sahip olan Ümraniye,
son yıllarda inşaat konusunda da büyüme
gösteriyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin (İUFM) yükseldiği ilçede, son yıllarda
birbiri ardına yükselen ofis ve iş merkezleri
iş dünyasının kalbinin burada atmasını da sağlıyor. Bu özelliği ile ilçe, İstanbul’un yeni ofis
bölgelerinden biri haline de gelmiş durumda.
Birbiri ardına yükselen alışveriş merkezleri de
alışveriş yapmak isteyenlere keyifli dakikalar
yaşatıyor.
Son yıllarda açılan Ümraniye metrosu,
üç köprüye de kolay ulaşım sağlayan bağlantı

yolları ile ulaşımın kolaylıkla sağlanabildiği bir
ilçedir. Bu nedenle Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir,
Beykoz, Ümraniye’ye yakın ilçeler arasında
sayılırken, buradan sosyal ve kültürel aktivitelerin, tarihi mekanların daha fazla olduğu
ilçelere gitmek de oldukça kolaydır.
Özellikle Anadolu yakasından otobüs
veya dolmuşlarla 20-25 dakikada Ümraniye’ye
gidilebilir. Ümraniye’ye ulaşım için İETT otobüslerini kullanabilirsiniz.

HER YERİ CIVIL CIVIL
Üsküdar, Beykoz, Ataşehir ve Sancaktepe ile komşu olan Ümraniye, tarih boyunca
pek çok medeniyetin yaşadığı yer olmuştur. İş
yerleri ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu
bölgenin çarşısı da renkli ve cıvıl cıvıldır.
Özellikle hafta sonları hareketliliği artan
Ümraniye, birçok semtten ve ilçeden ziyaretçi
akınına uğrar. Bunda ilçede yer alan dünya

markası ev ve dekorasyon malzemelerinin satıldığı alışveriş merkezinin sunduğu alışveriş,
yeme-içme fırsatları etkili oluyor. Bu alışveriş
merkezinin ilçenin hareketliliğini ikiye
katladığını söylemek pek de abartılı olmaz.
Ev alışverişi yapmak, rengarenk reyonlar
arasında kaybolmak ve restoran bölümünde
uygun fiyatlara birbirinden güzel yemek
ve tatlılardan yemek istiyorsanız mutlaka
buraya uğramalısınız.

ÜMRANİYE ÇARŞISI

ARKA MAHALLELERİ DE VAR
Ümraniye ve çevresinin nefes alma
alanı olan parklar özellikle bahar ve yaz
aylarında yoğun ilgi görüyor. Çocuklarını getirenler, köpeğini gezdirenler, bankta oturup
kitabını okuyanlar ve piknik yapanlar bu
parkları dolduruyor. Yahya Çavuş, Zigana, Yunus Emre ve Yakamoz Parkı yüksek binalarla
çevrili olan Ümraniye’ye renk ve hareketlilik
katan yemyeşil parklardan sadece birkaçı....

GEZİ-İSTANBUL

İstanbul’da hemen her semtin bir
çarşısı vardır. Ümraniye’nin en hareketli, en
renkli alanı da Ümraniye Çarşı oluyor. Burada
herkese ve her keseye uygun mağazalar,
dükkanlar ve restoranlar bulmak mümkün.
Hediyelik eşya dükkanlarından, kitapçılara,
marka mağazalardan teknoloji mağazalarına her şey ama her şeyi bu renkli çarşıda
bulmak mümkün... Çarşıda alışveriş yapıp
yorulduğunuzda kafelerden birinde mola
verip, kahvenizi yudumlarken geleni geçeni
izleyip keyif yapabilirsiniz.
Ümraniye ilçesinin semtlerinde
haftanın farklı günlerinde birbirinden güzel
pazarlar da kurulur. Daha küçük bütçelerle
alışveriş yapmak isteyenlerin mutlaka ama
mutlaka semt pazarlarına uğramaları öneriliyor. Acısu Semt Pazarı, İnkılap Semt Pazarı,
Çakmak Semt Pazarı, Ümraniye Merkez Semt
Pazarı ve Esenkent Semt Pazarı bu pazarlardan bazıları...
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Alemdağ
Caddesi

ÜMRANİYE’NİN
İSTİKLAL
CADDESİ
Canpark, Meydan, Akyaka,
Buyaka ve birçok alışveriş merkezi
ve mağazalarla Ümraniye’nin ülke
ekonomisine ve istihdama katkısı
azımsanmayacak kadar çoktur. Ayrıca
Ümraniye Alemdağ Caddesi’nin 2017
yılından beri araç trafiğine kapatılması
sonrası İstiklal Caddesi benzeri açık
alan alışveriş- yeme içme ve gezi alanı
olarak halk tarafından tercih ediliyor.
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy
metro hattı ile ilçe diğer ulaşım ağlarına entegre olmuş durumda. Ayrıca
Ümraniye Devlet Hastanesi’nin yanı
sıra birçok özel hastanenin bulunduğu
ilçede 40’tan fazla Aile Sağlık merkezi
faaliyet gösteriyor.

İstanbul’da ikamet edenlerin birçoğunun
yolu Ümraniye’ye düşmüştür. Aslında hemen
herkes Ümraniye’yi trafiğiyle, karmaşık
sokaklarıyla, çarşısıyla bir de eskiden epey
can yakan Ümraniye sapığıyla bilir... Bununla
birlikte Ümraniye’nin arka mahallelerinde çok
güzel gezilecek yerler de bulunuyor.

TRABZON PARK
Ümraniye Tepeüstü tarafında bulunan
Trabzon Park, ailenizle, sevgilinizle gidebileceğiz Ümraniye’deki sakin yerler arasında yerini
alıyor. Trabzon Park, Ümraniye Ormanı’nın
içerisinde konumlanıyor. Beşiktaş Nevzat
Demir tesislerinin tam karşısında olan park
içerisinde yemek yiyebileceğiniz mangal keyfi
yapabileceğiniz yerler mevcut.

IHLAMURKUYU ORMANI
Ümraniye’nin merkezinin hareketli ve
gürültülü ortamından uzaklaşmak isteyenler
için de alternatif mekanlar bulunuyor. Şehrin
gürültüsünden uzak bir yerlerde dinlenmek,
piknik yapmak istiyorsanız Ihlamurkuyu
Ormanı tam size göre. Trabzon Park’ın hemen
alt tarafında konumlanan Ihlamurkuyu
Ormanı, temiz orman havası alınabilecek ideal
yerlerden biri oluyor.

ŞİLE YOLU ORMANI
Şile Yolu Ormanı, Ümraniye’nin nefes
alınabilen yerleri arasında yerini alıyor. Ihlamurkuyu Ormanı’nın tam karşısında yer alan
orman, Anadolu yakasının en büyük ormanının
başlangıç noktası oluyor. Piknik için ideal olan

Şile Yolu Ormanı
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‘ÜMRANİYE FİNANS MERKEZİ HALİNE GELDİ’
Geçmişi çok eski dönemlere dayanan Ümraniye, tarih
sektörlerinde ekonomiye katkı sağlarken
boyunca doğası ve stratejik konumu nedeniyle tercih edilen
son yıllarda finans merkezi haline geldiğini
bir yerleşim bölgesi oldu. Geçmişte ‘Yalnız Selvi’ olarak da
söylüyor.
anılan Ümraniye’nin kelime anlamı kalkınmış, bayındır hale
Kantarcı, her geçen yıl gelişen
dönüşmüş yer demektir. Ümraniye ilçesinde İSMMMO’ya
ilçenin çok geniş yelpazede ekonomiye ve
kayıtlı 728 bağımsız, bin 417’si bağımlı olmak üzere 2 bin
istihdama katkısının da sürekli arttığını
145 meslek mensubu bulunuyor.
vurguluyor. İlçenin yüzde 45’inin ormanİSMMMO Ümraniye İlçe Temsilcisi Muhammet
dan oluştuğuna dikkat çeken Muhammet
Kantarcı, 1994 yılından beri Ümraniye ilçesinde aktif
Kantarcı, “Ümraniye Kent Ormanı, Trabzon
Muhammet Kantarcı
olarak muhasebe ofisinde çalışırken 2016 yılından bu yana
Park tesisleri, Dudullu Osmangazi Korusu
bağımsız SMMM olarak ilçede faaliyetlerini sürdürüyor.
ve sosyal tesisleri ve Tantavi sosyal tesisleri
Kantarcı, bu yılın Temmuz ayında İSMMMO Ümraniye ilçe temsilcisi olarak
ile halka doğa ile iç içe mekanlar sağlamaktadır. Aynı zamanda tarihi
göreve başladı. İSMMMO Ümraniye İlçe Temsilcisi Kantarcı, 700 bin nüfusa eser olarak yeniden restore edilen Hekimbaşı Av Köşkü semt sakinlerinin
sahip olan toplam 35 mahalleden oluşan Ümraniye’nin başta sanayi
kullanımına açılmış olup, doğa içerisinde huzurlu bir mekan olarak hizmet
bölgesi olmakla birlikte mobilya, tekstil, oto yedek parça üretimi, telekom
etmektedir” diye konuşuyor.

bu ormanda yürüyüş de yapabilirsiniz.
Nevzat Demir tesislerinin hemen
yanında yer alan ormanın derinliklerine uzanabilirsiniz. Yine tesisin hemen
yanında yer alan bahçıvandan organik
sebze ve meyve almak da mümkün.

HEKİMBAŞI AV KÖŞKÜ

DUDULLU TEPESİ
Ümraniye’yi keşfetmek ve
ilçenin sakin yerlerini deneyimlemek

Dudullu tepesi

BİRLİK MAHALLESİ
Varoş mahalle kavramının yaşayan örneği olarak anılan Birlik Mahallesi (Cemil Meriç Mahallesi) genellikle
klip ve film çekimleri için ziyaret edilen
bir yer. Mahalle sakinlerinin 1980’li
yıllardaki gibi çamaşır asmaları,
mahalle kahvehaneleri, dedikodu için
kaldırımda oturan ev kadınları, başıboş
sokak hayvanları, kısmen bozuk
yolları ve samimi mahalle ortamı
ile filmlerden fırlamış bir görüntüye
sahip. Ümraniye’nin arka sokaklarını
deneyimleyip farklı yaşamlara tanıklık
etmek isteyenler için gezilmesi önerilen
bir yer olarak anılabilir...

Trabzon Park

GEZİ-İSTANBUL

Ümraniye tarihi mekanları ile
de öne çıkan bir ilçe. 1800’lü yıllarda
Mimar Sarkis Balyan tarafından inşa
edilen Hekimbaşı Av Köşkü, Sultan
Abdülaziz’in köşkü olarak bilinir. Osmanlı mimarisinde farklı bir mimariye
sahip olan bu köşk, görünüş itibariyle
oldukça ilgi çekiyor. 1999 yılında restorasyona alınarak 2001 yılında yeniden
yerli-yabancı turistlerin beğenisine
sunulan Hekimbaşı Av Köşkü, Ümraniye2de mutlaka görülmesi gereken
yerlerin başında yerini alıyor.

isteyenler için Dudullu Tepesi en
ideal yerlerden biri oluyor. Özellikle
şehir dışından gelenlerin merak ettiği
yerlerden biridir, Dudullu Tepesi. Ümraniye’de İstanbul’u yüksekten izlemek
isterseniz Çamlıca tepesinin bir benzeri
olan Dudullu Tepesi’ni mutlaka ziyaret
etmelisiniz.
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İstanbul yeniden bienal sahnesi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding
sponsorluğunda, 14 Eylül-10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 16. İstanbul Bienali, insan faaliyetlerinin dünyada bıraktığı izleri
araştırmak üzere yola çıkıyor.
Nicolas Bourriaud’nun küratörlüğünde düzenlenecek bienal,
odağına insanlığın yarattığı doğal ve kültürel atıkları alarak sanatçılar, düşünürler, antropologlar ve çevrecilerle birlikte sanatın güncel
durumunu inceliyor. Yedinci Kıta sanatı, insanın etkilerini, takip ettiği
yolları, bıraktığı izleri ve insan olmayanlarla etkileşimini araştıran bir
antropoloji olarak tanımlıyor. Bienal ana başlığını, Antroposen çağının
küresel ısınmayla birlikte en gözle görünür sonuçlarından biri olan
Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki devasa atık yığınından alıyor. Popüler
bilimde “Yedinci Kıta” olarak anılan bu kütle 3,4 milyon kilometrekare
genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığındaki bir plastik yığınından meydana
geliyor. İnsan atıklarının okyanusun ortasında yeni bir kıtanın oluşumuna sebebiyet verdiği bu olay, 16. İstanbul Bienali için ekolojik sorunlar
karşısında sanatın güncel durumunu pek çok sanatçı, düşünür, antropolog ve çevreci ile birlikte araştırmak için bir çıkış noktası oluşturuyor.
Bienal mekanlarından biri olarak seçilen Pera Müzesi, paralel dünyalara

ait bir antropoloji müzesine, kurmaca arkeoloji ve tarihi yeniden icat
eden sanatçılar için bir yere dönüştürülüyor. İstanbul Bienali kapsamında Pera Müzesi’nde 12 sanatçının geçmişi yeniden keşfe çıkan eserleri
görülebilecek. Sanatçı listesi, Anzo, Pia Arke, Charles Avery, Norman
Daly, Anna Bella Geiger, Ernst Haeckel, Evru/Zush, Sanam Khatibi,
Melvin Moti, Glauco Rodrigues, Luigi Serafini, Paul Sietsema, Simon
Starling ve Piotr Uklaski’den oluşuyor.

K Ü LT Ü R S A N AT

Kurtuluş Savaşı
notalarla
buluşuyor
Nazım Hikmet’in Kuva-yi Milliye Destanı,
Murat Cem Orhan’ın Kuva-yı Milliye’nin İnsan
Manzaraları eseriyle görsel-işitsel bir anıta
dönüşüyor. 30 Ekim’de Atlantis ve Zorlu PSM
iş birliğiyle Vestel Gururla Yerli Konserleri
kapsamında gerçekleşecek etkinliği Turkcell
Platinum Sahnesi’nde olacak. Nazım Hikmet’in
ölümsüz eseri Kuva-yi Milliye Destanı’ndan
esinle Kurtuluş Şavaşı’nın kahraman insanları,
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orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın
notalarıyla buluşuyor.
Bu proje için Orhan, İstanbul Devlet
Opera ve Balesi sanatçılarından Utku Bayburt,
anlatıcı Özgür Özaslan, solist Evrim Özkaynak,
viyolonsel sanatçısı Burak Ayrancı, klarnet
sanatçısı Arda Serindağ ve canlı olarak ses tasarımını yapan Cem Ergunoğlu ile aynı sahneyi
paylaşırken, Berlin’de yaşayan Türk illüstrasyon

sanatçısı Kutay Can Doğan’ın her bir bölüm
için çizdiği illüstrasyonların geniş bir ekrana
yansıtılmasıyla bir görsel tasarım da sergileniyor. Projenin detaylı dramaturjik çalışmalarında
ünlü oyuncu ve eğitmen Ceren Demirel ile eserin sahne tasarımında ise ünlü tasarımcı Gamze
Kuş ile çalışan Orhan, Anadolu’nun yeniden
dirilişinin baş kahramanlarını, Nazım’ın dizeleri
ve müzik aracılığıyla paylaşıyor.

Esaretin Bedeli
tiyatro sahnesinde
Umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla
ölmez…Korku sizi tutsak eder, umut ise özgür
bırakır! Andy Dufresne masum olduğunu iddia
etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi suçuyla iki kez müebbet hapse çarptırılır
ve Shawshank hapishanesine gönderilir. Uzun
yıllarını Shawshank’te geçirmiş hapishaneye
her şeyi sokabilen eski bir mahkûm olan Red

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

Miniklerin Dansı

Bugüne kadar 50 ülkede 700’ü aşkın performans
Compagnia Baccalà, PssPss
ile İstanbul’da! Bazı şeyler
uçucudur fakat PssPss, yalın,
dolaysız anlatımı ve yaşattığı mutluluk dolu
anlarla İstanbul seyircisinde iz bırakmaya hazırlanıyor... Son derece sıcak, samimi ve üretken bir ikili
olan Camilla Pessi ve Simone Fassari’nin kurduğu
topluluğun PssPss’ı, baştan sona zekice kurgulanmış
mizah anlayışı ve ustalıklı fiziksel anlatımı ile seyirciyi kuşatıyor; bizleri farklı ve aynı zamanda tanıdık

Mutluluğun resimleri

bir dünyaya davet ediyor. Söz kalabalığının iletişim
kurmayı, birbirini anlamayı giderek zorlaştırdığı bir
dünyada PssPss, her yaştan seyirciyi sessizce anlaşmanın verdiği güven duygusuyla kuşatıyor: Camilla ve
Simone’nin yalnızca beden, mimik ve jestle kurduğu
cümleler, duyguların evrenselliğine dair bir pencere
açıyor. Sessiz sinemanın en büyük isimleri Charlie
Chaplin ve Buster Keaton’ın tarz ve tavrından izler de
taşıyan oyun, dönemin estetiğini tiyatro, sirk ve clown
ile birleştiren yepyeni, özgün ve ender rastlayabileceğiniz bir performans. Gösteri, 28 Eylül günü 20.00’da
Caddebostan Kültür Merkezi’nde...

Forum’da Vitrinler (1989-2019) serisinden bir
seçkiyle başlar. Küreselleşen tüketim kültürünün
İstanbul’un merkezindeki mağaza vitrinlerine
etkisine bakan fotoğraf ve resimler, o zamana
dek mahrem sayılan ürünlerin teşhire sunulmasıyla kadın bedeninin seyirlik bir nesne
olarak kimliksizleştirilmesini sorgular.
Boncuk işlemeler ve parlak taşlarla
süslü file çorapların, dantelli iç çamaşırlarının
ve türlü aksesuarın sokak imgeleriyle iç içe
geçtiği Ebrusan Vitrini (1993-1996) yıllar
sonra bu sergiyle Beyoğlu’na döner.
Mutluluk Resimlerimiz, sanat tarihçisi Ahu Antmen ile SALT’tan
Amira Akbıyıkoğlu tarafından programlandı..Sergi Eylül ve Ekim ayı
boyunca Salt Galata’da gezilebilecek...

K Ü LT Ü R S A N AT

Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın
1960’lar ile 2010’lar arasındaki
desenleri ve resim serilerinden oluşan en
kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT
Galata’da gerçekleştiriliyor.
1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan Mutluluk Resimlerimiz, kadın
dergilerinden Hollywood sinemasına
popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel
bir gözlemci anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir
bakış sağlıyor. Mutluluk Resimlerimiz, SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı

ğine inandırır. Andy Dufresne sabrın, bilginin,
zekânın ve umudun tüm zorlukların üstesinden
gelinebileceğinin kanıtıdır belki de…Stephen
King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş
geçmiş en iyi filmi, “ESARETİN BEDELİ” (The
Shawshank Redemption) Çolpan İlhan &
Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de 2
Ekim’de Zorlu PSM’de sahneleniyor...
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Elektrik Savaşları
Tür: Dram, Tarihi
Yönetmen: Alfonso
Gomez-Rejon
Oyuncular: Benedict Cumberbatch,
Michael Shannon,
Nicholas Hoult
Vizyon tarihi 20
Eylül 2019

Rambo:
Son Kan

Tarihin dev isimleri Thomas Edison,
George Westinghouse ve Nikola Tesla... Endüstriyel çağın en büyük mucitlerinden üç
kahraman. 19. yüzyıl sonlarında elektrik
sistemi üzerine, adeta bir savaşı andıran
kıyasıya bir rekabete girişirler. Entrikalarla
dolu süreçte rakiplerini alt eden isim, 1893
Dünya Fuarı’nı aydınlatacak akım türünün
patent sahibi olacaktır. Kazanan tarihin
akışını, dünyanın kaderini değiştirecektir.

SİNEMA-DVD

Tür: Aksiyon
Yönetmen:Adrian Grunberg
Oyuncular: Sylvester Stallone, Paz
Vega, Sergio Peris-Mencheta
Vizyon tarihi: 20 Eylül 2019
Efsane film serisi Rambo devam ediyor… Rambo 5
filminde, eski bir asker olan John Rambo’yu Arizona’daki
bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres
Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken buluyoruz. Bulabildiği her
yerde gündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır.
Ancak günün birinde arkadaşı ve emlak müdürü Maria’dan
aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria’nın torunu bir parti
için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden
John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev
Rambo’nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla
birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak
için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte
çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve
acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini
kullanmak zorundadır...Sylvester Stallone’un başrolünde yer
aldığı ikonik seriyi yeniden dirilten yeni devam halkasında
yönetmen koltuğunu Adrian Grunberg üstleniyor.
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Yönetmenliğini Alfonso Gomez-Rejon’un
üstlendiği, 1880’lerin sonlarında Thomas
Edison ile George Westinghouse arasındaki
rekabeti, pazarlanabilir ve sürdürülebilir
bir elektrik sistemi yaratma yarışını anlatan
filmin senaryosunu Michael Mitnick kaleme
aldı. Başrollerinde ise ünlü oyuncular Tom
Holland, Katherine Waterston, Benedict
Cumberbatch, Michael Shannon, Sienna
Miller ve Nicholas Hoult yer alıyor.

Cep
Herkülü
Tür: Biyografik, Belgesel
Yönetmen: Özer Feyzioğlu
Oyuncular: Hayat Van Eck,
Yetkin Dikinciler,
Selen Öztürk
Vizyon tarihi:
25 Ekim 2019
Adını sadece Türkiye değil,
dünya spor tarihine altın harflerle
yazdıran ilk çıktığı müsabakada,
ilk kaldırdığı halterle şampiyon
olan, ikinci kaldırışında dünya
rekoru kıran ve nihayetinde kendi
ağırlığının üç katı ağırlık kaldırarak
bir daha hiçbir sporcunun yapamadığını yaparak ölümsüzleşen Naim
Süleymanoğlu’nun hayatı beyaz
perdeye yansıyor. Cep Herkülü:
Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve
dünya spor tarihine adını altın
harflerle yazdıran efsanevi halterci
Naim Süleymanoğlu’nun hayat

hikayesini konu ediyor. İlk Dünya
Rekoru’na imza attığında 15 yaşında
olan, spor kariyerine 7 dünya rekoru, üç
farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat
Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu
ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha
nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde
Süleymanoğlu’na Hayat Van Eck hayat
veriyor.

Cinayet Süsü
Tür Polisiye, Komedi
Yönetmen Ali Atay
Oyuncular: Uğur Yücel, Cengiz
Bozkurt, Binnur Kaya
Vizyon tarihi 25 Ekim 2019

Cinayet Süsü, gizemli bir seri
katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro
ekibinin maceralarını konu ediyor. Yılların
deneyimine sahip Başkomiser Emin ve ekip
arkadaşları, ülkenin cinayet tarihindeki en
gizemli vakayı, polislik tarihindeki en yanlış
yöntemlerle çözmeye koyulurlar. Birbiri
ardına yaşanan rezillikler, durmadan devam

eden cinayetler ve ekip içinde filizlenen yasak aşk birbirine karışınca herkes çıldırmanın
eşiğine gelir. Ortada suç vardır ama suçlu
yoktur, cinayet vardır ama katil yoktur…
Limonata ve Ölümlü Dünya filmlerinin
yönetmenliğini üstlenen Ali Atay’ın yönetmen

DVD SEPETİ

l Kingsman Altın Çember

güt, acımasız düşmanlarını alt edip dünyayı kurtarmak

Merkezleri yok edilip, tüm dünya rehin alındığında,
yolculukları onları Amerika’daki müttefik bir ajans
olan Statesman’e ulaştırır. Ajanların gücünü ve sınırlarını zorlayan yepyeni bir macerada bu iki seçkin gizli ör-

l Dönme Dolap

için bir araya gelir.Başrollerini Colin Firth, Julianne
Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Elton
John, Channing Tatum ve Jeff Bridges’ın paylaştığı dur
durak bilmeyen bir macera sizleri bekliyor.

l Suburbicon Coen Kardeşlerin senaryosuna

imza attığı, George Clooney’nin yönettiği Suburbicon, ailelerin huzur
içinde yaşadığı bir muhit görünümünde olan Suburbicon’da Gardner
Lodge’ın başından geçenleri konu
ediniyor. Uygun fiyatlı evleri,
bakımlı bahçeleriyle Suburbicon,
ailelerin huzur içinde yaşadığı
bir mahalle, adeta cennetten bir
köşedir. Ama Suburbicon’un bu sakin görüntüsü rahatsız
edici bir gerçeği saklamaktadır. Lodge ailesinin reisi Gardner Lodge (Matt Damon) mahallenin ihanet, aldatma ve
şiddetle bezeli karanlık sokaklarında büyük bir maceraya
atılmak zorunda kalacaktır. Bu çok ama çok kötü kararlar
almış, çatlak insanların masalı. Burası Suburbicon…

SİNEMA-DVD

Woody Allen’ın yönettiği Dönme Dolap, Coney
Adası’nda yolları kesişen dört karakterin hikâyesini ele alıyor. 1950’lerde Coney Adası’ndaki
lunaparkın kalabalığı içinde hayatları kesişen dört
karakterin hikâyesini anlatıyor. Sürekli duygusal
dalgalanmalar yaşayan, bir zamanların aktristi,
şimdinin garsonu Ginny; onun atlıkarınca operatörü, kaba saba kocası Humpty, babası Humpty
ile uzun yıllar konuşmamış olsa da şimdi onun
evinde gangsterlerden saklanan Carolina ve oyun yazarı olmanın
hayaliyle yaşayan yakışıklı ve genç cankurtaran Mickey. Sinematografisi Vittorio Storaro’ya ait olan film, 1950’lerin tablo gibi güzellikle
dolu Coney Adası’nı fon alan bir tutku, şiddet ve ihanet hikâyesi.

koltuğunda filmin kadrosunda Uğur Yücel,
Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit
ve Mert Denizmen gibi isimler yer alıyor. Polisiye komedi türündeki filmin senaryosunu
ise Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi birlikte
kaleme alıyor.
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EN ÇOK SATANLAR

l Yazar: Epiktetos l Yayınevi : Destek Yayınları l Sayfa Sayısı: 88

“Güneşin, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz.” İnsanlık düşünmeye başladığı ilk zamanlardan beri benzer dertler üzerine kafa yormuştur. Yaşamı anlamlandırmaya çalışmak da bu dertlerin ilk sıralarında yer alır. Neden yaşıyoruz? Yaşamdan beklentilerimiz neler? Kendimizi nasıl gerçekleştireceğiz?
İyilik-kötülük ya da özgürlük arayışı gibi kavramlar hayatımızın neresinde? Frigyalı bir köle olarak doğduğu
hayatı stoacı bir filozof olarak tamamlayan Epiktetos’un sadelik, akıl, güven, seçme özgürlüğü, anı yaşamaya ve
huzur üzerine inşa ettiği basit ama köklü felsefesi, günümüz insanının anlam arayışına iki bin yıl öncesinden ışık
tutmaya devam ediyor. Stoacılar için en önemli olgu olan özgürlüğe giden yolda kılavuzluk ediyor.

İçimizdeki Şeytan

l Yazar: Sabahattin Ali l Yayınevi : Yapı Kredi Yayınları l Sayfa Sayısı: 254

“İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim, fakat neticede aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia
ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum: Buna içimdeki şeytan diyordum,
müdafaasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma
tüküreceğim yerde, haksızlığa, tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim, ne şeytanı? Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması…” Sabahattin Ali, bu romanında, bize erken Cumhuriyet döneminde Balıkesir’de
başlayıp İstanbul’a uzanan bir aşk öyküsü sunuyor. Bu aşk öyküsündeki kişiler, toplumsal yapı farklılıklarıyla,
dünya görüşlerindeki uyumsuzlukla öne çıkıyorlar. Toplumsal gerçekçi edebiyatımızın başyapıtları arasında
sayılan İçimizdeki Şeytan, kırsal kökenli ve kentli bireylerin özlem, ihtiras ve tökezlemelerini canlı bir üslupla
yansıtıyor. Bu romanında, toplumsal gündemin kişilikler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın “kapana kısılmışlığını” gösteriyor Sabahattin Ali. Aydın geçinenlerin karanlığına, “insanın içindeki şeytan”a keskin bir bakış.

Beren ile Luthien

KİTAP

l Yazar: J.R.R. Tolkien l Yayınevi : İthaki Yayınları l Sayfa Sayısı: 281

Bu kitapta Christopher Tolkien, Beren ile Luthien’in hikayesinin ilk yazıldığı tarihten, Silmarillion’daki haline kadar geçen süreci adım adım ele alıp Orta Dünya’nın en önemli aşk hikayesine
nasıl dönüştüğünü, bu evrende giderek nasıl daha büyük bir yer kapladığını gözler önüne seriyor.
Bunu yaparken de babasının kelimelerine dokunmadan, orijinal hallerini koruyarak destanın
hem manzum hem de mensur biçimlerini ilk kez birlikte yayımlıyor. Tolkien’in yayımlanmayan
metinlerinden derlenerek başlı başına bir kitap haline getirilen Beren ile Luthien’in destansı hikayesi Hobbit, Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion ve Tolkien’in yarattığı Elfler, İnsanlar, Orklar ve
Cücelerle dolu Orta Dünya hayranlarını bir kez daha bir araya getirecek. J.R.R. Tolkien’in İlk Çağ’daki
destanları ve mitleri anlattığı Silmarillion’ın gelişiminde büyük bir rol oynayan Beren ile Luthien’in hikayesinin
yazım sürecinde pek çok detay değişse de gölgelenen aşkları hep baki kaldı: Beren ölümlü bir insandı, Luthien ise ölümsüz bir Elf. Önemli bir Elf beyi olan babası, kızının Beren’le olmasına karşıydı ve eğer Luthien’le
evlenmek istiyorsa Beren imkansız bir görevi yerine getirmek zorundaydı. Beren, Luthien ile birlikte kötülerin en
kötüsü, Kara Düşman, Morgoth olarak da bilinen Melkor’dan en değerli mücevher Silmarili çalmaya çalışacaktı.
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      Özgür Değildir
l İçimizdeki Şeytan
l Mutluyken Zaman Hızlı Akar
l Her Şey Değişir: Ritüeller Kitabı
l Gör Beni: İki Devrin Hikayesi
l Livaneli’nin Penceresinden
l Aynadaki Yüzler
l Beren ile Luthien

ŞİİR
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dünü günü
Bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni
Aşkın aşıklar oldurur
Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur
Bana seni gerek seni
Aşkın şarabından içem
Mecnun olup dağa düşem
Sensin dünü gün endişem
Bana seni gerek seni
Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni
Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağıra
Bana seni gerek seni
Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver anları
Bana seni gerek seni
Yunus’dürür benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum
Bana seni gerek seni

YUNUS EMRE

l  Remzi Kitabevi

Kendisinin Efendisi Olmayan
Hiç Kimse Özgür Değildir

l Bir Ömür Nasıl Yaşanır
l On Dakika Otuz Sekiz Saniye
l Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse 	

Duygusal Zeka

Livaneli’nin
Penceresinden
l Yazar: Zülfü Livaneli, Zafer Köse
l Yayınevi : Doğan Kitap l Sayfa Sayısı: 432
Bu kitapta, Zülfü Livaneli’nin penceresinden görünen Türkiye toplumunun manzarası ortaya çıkıyor. Kapitalizmin tek tipleştirdiği bir dünyada her şeye rağmen varlığını
sürdüren “insan”ı arıyor Livaneli. Reklamların, gürültülü televizyonların, şaşaalı
unvanların arasından geçip “düşünce”nin peşine düşüyor. “Anı yaşa” sloganlarıyla
bezenmiş bir dönemde, geçmişti terk etmeden, gelecekten vazgeçmeden, toplumuyla ve devletiyle hesaplaşıyor.Yüzyıllar boyunca büyük kırılma anları ve sancılı
dönüşümler yaşamış bir toplum. Anadolu insanının kültür dağarcığında yerini almış
büyük bir sanatçı, önemli bir aydın. Kabilenin dışında kalıp onun için düşünenlerin
trajedisi…Zafer Köse’nin Zülfü Livaneli ile yaptığı söyleşi, evrensel bir entelektüelin
portresini sunuyor. Livaneli’nin onlarca yıldır sınanmış tavırları, iktidarlara direnmiş
sözleri, eğilip bükülmeyen bir aydının düşünce dünyası… Toplumun kalbinden
hayata açılan bir pencere.

l Yazar: Bircan Yıldırım
l Yayınevi : Destek Yayınları
l Sayfa Sayısı: 296
Çevremizdeki birçok insan; sıkıntı, stres,
endişe ve kaygı yaşıyor. Bu kişilerin
büyük bir çoğunluğu akıl hastası değildir. Bu kişilerin sorunları daha
çok günlük yaşamın ve belirsizliklerin getirdiği sorunlardır. Yaşamda
her sorunu çözümleyemeyiz ancak çözümleyemediğimiz bu sorunlarla
baş etmeyi öğrenebiliriz. Yaşamın zor süreçlerinden geçerken ayakta
kalabilmemiz ancak ve ancak duygularımızı yönetebilmemizle mümkündür. Bu kitap bilinçaltı inançlarını yeniden yapılandırma teknikleriyle kodlayabileceğini, yaşamını bilinç seviyesinde duygusal zekânı
geliştirerek yeniden nasıl şekillendirebileceğini armağan olarak
veriyor. Bu kitap, bu dünyaya sadece yiyip içmek, gezmek, eğlenmek,
üremek ve tüketmek için gelmediğini hatırlatıyor! Bu kitap dünyaya
bizden bir “İZ” bırakmamız gerektiğini haykırıyor!

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Gezegen Avı

Yazar: Gareth Moore
Yayınevi : Diyojen Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 192
Çocuklar için, İngiltere’nin en çok satan
zihinsel gelişim serisi…Çocukların zekâlarını geliştirmelerine yardım etmek üzere hazırlanmış matematik
oyunları…Maceraya hazır mısınız? Bu kitap beynimizin her bölümünü test edebileceğimiz şekilde tasarlanmış 101 Matematik Oyunu
içermektedir. Her bir Matematik Oyunu birbirinden farklıdır. İlk
sayfalarda daha kolay çözülen oyunlar, sayfalar ilerledikçe gittikçe
zorlaşacak ve sizi biraz terletecek. Kitabın yazarı, Akıl Oyunları
Ustası Dr. Gareth Moore…Doktor Gareth Moore bir bulmaca ustası
ve birçok bulmaca ve zekâ gelişim kitaplarının yazarıdır….Dr. Gareth’in, Cambridge Üniversitesi’nde, makinelere İngilizce konuşmayı
öğretmeye yönelik bir doktorası vardır.

KİTAP

Yazar: Jean-Pierre Verdet,
Christine Adam
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa Sayısı: 96
Paris Gözlemevi, Nikola´yı hep büyülemişti. Bu görkemli ve gizemli yapının
içinde neler olduğunu merak etmekten
kendini alamıyordu. Özellikle de tam tepesindeki kubbede...
Kubbenin içindeki o koskoca teleskopu rehber eşliğinde
çıktığı gözlemevi turunda keşfetti. Ne var ki gündüz vakti,
Paris´in üzerinde uzanan masmavi gökyüzü dışında hiçbir
şey göremedi. “Gözlemler geceleri yapılır” diye açıklamıştı
rehber gökbilimci. O anda Nikola´nın kafasında bir düşünce
parladı: Saklanıp geceyi gözlemevinde geçirecekti... Paris
Gözlemevi gibi büyülü bir dünyayı Nikola´yla birlikte
keşfedin. Gökyüzünün gizlerini öğrenin.

Matematik Oyunları
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Spor ayakkabılar da
teknolojiden payını alıyor.
Spor ayakkabı ve teknoloji
birlikteliğinin yeni örnekleri
duyuruluyor. Artık spor
ayakkabılar da kendilerine
göre akılları olan, hareket
eden ve hareket halindeyken
bir sporcunun ihtiyaçlarına
göre ayarlanabilen teknolojik
ürünler oldular. Adidas, Nike
ve Under Armour gibi dev
markaların bu alandaki yeni
modellerine göz attık.

Spor ayakkabılar da akıllandı

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Şehir koşucuları için: Adidas bu
alanda boost teknolojisiyle var. Devrim
yaratan ikonik taban teknolojisi. Yeni teknolojisini Pulseboost HD ile sunuyor. Boost
teknolojisini yenileyerek, daha fazla konfor
ve denge için Boost HD’yi tasarladı. Ayağın
tüm hareketlerinden sorumlu olan orta
tabanda Boost teknolojisiyle devrim yaratan
marka, Boost HD ile şehirli koşucuları
merkezine aldı.
Boost teknolojisinde bir araya
getirilen enerji kapsülleri hücre yapıları
sayesinde atılan her adımda daha fazla
enerji depoluyor ve her adımda enerji geri
kazanımı sağlıyor. Zemine daha yakın
tasarlanan Pulseboost HD, ani hareketler
için hazırlandı. Yoğun bir caddede aniden
durma, ani veya hızlı bir yön değişimi
yapma gibi hareketlerde bile performans
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avantajı sağlıyor. Boost HD taban, sınıfının
en iyisi olarak daha fazla konfor ve enerji
getirisi ile daha iyi denge için üretildi.
Darbeleri hissettirmiyor: Nike da
spor ayakkabı teknolojilerinde öne çıkan bir
marka. Pek çok modeli yanında en son Nike
Joyride’la bu alanda yer alıyor. Joyride,
hafif, enerji geri dönüşümü sağlayan bir
formda darbe emilimi ile kişiselleştirilmiş
bir ayak tabanı deneyimi sunarak bacakları
dinamik ve zinde tutmaya yardımcı olmak
için özel olarak tasarlandı. Nike Joyride,
binlerce mikrokürecikten oluşan Nike’a
özel tescilli bir yastıklama sistemine sahip
olan boncuklar içeriyor. Bu mikrokürecikler,
tabandaki köpüğün her yöne genişlemesine
izin veren bölgesel olarak ayarlanmış özel
bölümlerin içine yerleştiriliyor. Ayakkabı,
koşucuya özel üretilmiş hissi veren, kişiselleştirilmiş dinamik bir ayak tabanı sistemiyle
öne çıkıyor.

Performans analizi yapıyor:
Under Armour, bu alanda sevilen koşu
ayakkabısı HOVR ile var. HOVR’ın yeni
modeli Infinite. Infinite’in sağ ayak tabanında, MapMyRun uygulamasıyla entegre
çalışan bir sensör bulunuyor. Ayakkabı ve
uygulama arasında bluetooth ile kurulan
bağlantı sayesinde koşucular koşu performansını ölçümleyebiliyor, analiz edebiliyor
ve arşivleyebiliyor. Koşu yaparken yanınızda
telefon olmadan da kayıt tutulabilmesini
sağlıyor. Yastıklama ve enerji geri dönüşümü
konusunda öne çıkan HOVR Infinite, kadın
ve erkeklerin anatomik yapısına yönelik
tasarımlara sahip. Topuktan uca uzanan
çekirdeğiyle HOVR Infinite, koşu mesafesi
uzadıkça ayağa tamamen oturuyor ve
yastıklama teknolojisi sayesinde tüm yarış
boyunca rahatlık hissi veriyor. Saf kauçuktan oluşan dış taban, koşuculara daha iyi bir
yol tutuşu ve ek bir yastık katmanı sunuyor.

Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

HEM HIZLI HEM HAFİF
Casper, hem ofis hem de bireysel kullanımda beklentilerin üzerine çıkan yeni ürünü
Nirvana C400’ü satışa çıkarıyor. 14 inç ekran bilgisayar, Full HD
ekran, 4.49 mm ince çerçeve, günümüz trendlerine uygun
donanım özellikleri ve performansa sahip. ‘Intel Core i3’
işlemci kullanıyor. C400, bilgisayarın açılışında, dosyaların
açılmasında, bir uygulamadan diğerine geçerken ve yapılan
diğer işlemlerde ultra hız ve zaman tasarrufu sağlıyor. Sadece
1.4 kg ağırlığı ve 15.5mm inceliği ile kullanıcıların her daim çantalarında rahatlıkla taşıyabileceği Nirvana C400, 14 inç boyutu ile mobil bir kullanım deneyimi sunuyor.
Arka ve alt kapağın metal olması sayesinde ultra ince ve hafifliğine karşın sağlamlıktan ödün vermeyen
model, uzun yıllar kullanılacak bir bilgisayar arayanlar için önemli bir tercih oluyor.

OYUNDA SES KALİTESİNİ YÜKSELTTİ
Sennheiser, 75 yıldır sahip olduğu kablosuz ses iletim teknolojisindeki deneyimini
ilk kez bir oyuncu kulaklığına taşıyor. Markanın ilk kablosuz oyuncu kulaklığı GSP
670. Taşıdığı özellikler e-Spor’daki çıtayı daha yukarı çıkarmayı hedefliyor. Kulaklık hiç ağırlık yapmıyor, oyunlardaki en hafif seslerin bile duyulmasını sağlayarak
oyunun gidişatını yönlendiriyor. 20 saat hiç ara vermeden kullanılabiliyor. Hızlı
şarj özelliği var. İki dakikalık şarjla iki saat kullanılabiliyor. Ses iletimindeki
düşük gecikme sağlayan teknolojisi sayesinde sesi görüntüyle eş zamanlı
duymayı sağlıyor. Kapalı akustik kapsüle sahip kulaklık
güçlü ses izolasyonu sağlıyor. GSP 670, dayanıklı iskelet ve
taç yapısı ile tasarlandı. Her kafa ve yüz yapısına uygun bir
şekilde ağırlık hissi olmadan kullanılabiliyor. Kulaklıktaki iki ayrı ses ayar diskli sistem
sayesinde konuşma sesi ile oyun sesi ayrı ayrı ayarlanabiliyor.

Oppo, orta segment akıllı telefonlar arasında yer alan A5s modelini teknoloji severlerle buluşturdu. Şık bir tasarıma ve uzun ömürlü bir pile sahip olan A5s, popüler su damlası ekranının yanı
sıra çift arka kamera ve parmak izi tarayıcı özellikleri ile dikkat çekiyor. Güçlü 4.230 mAh’lık bataryası olan telefon, güç tüketimini azaltmak için yapay zekâ algoritması kullanıyor. 6.2 inç’lik ekranı
var. Arka kapağı, çerçevesi ve tasarımı ile dikkat çekiyor. Telefonun ayna kaplaması, arka kapağın
dokusunun standart metal versiyondan daha pürüzsüz ve çarpıcı bir görsel deneyim oluşturmak için
ışık akışlarını toplamasını sağlıyor. 3 GB’lik Ram’i ve 2.3 Ghz’lik işlemcisi var. 13 MP’lik çift arka
kamerası ve 8 MP’lik ön güzellik kamerası ile daha iyi selfie çekimleri yapabiliyorsunuz.

Steelseries, oyunlar
ve oyuncular için daha özel
ürünler üretmeye devam
ediyor. Amerika ve Avrupa’da
raflardaki yerini almaya
başlayan Steelseries’in yeni
mekanik klavyesi, Apex 7 ve
Apex Pro’nun Türkiye’deki
satışları da başlıyor. Apex Pro
ve Apex Pro TKL modellerindeki  ayarlanabilir çalışma
anahtarı teknolojisi sayesinde,
kullanıcılar istedikleri tuş
hassasiyetini ayarlayabiliyor.
Hatasız çalışma yapmak isteyenler daha düşük hassasiyetle
daha uzun bir çalışma anahtarı
tercih edebilirken daha hızlı
çalışmalar ve tepkiler için
yüksek hassasiyetle kısa bir
çalışma anahtarı (0.4mm)
tercih edilebiliyor. Ayrıca OLED
akıllı ekranı sayesinde Apex
Pro, CS:GO ve Dota 2 gibi
oyunların yanı sıra Discord
gibi iletişim uygulamalarındaki
anlık bildirimleri kullanıcılara
aktarıyor.

TEKNO-YAŞAM

ÇİFT KAMERALI, SU DAMLASI EKRANLI

MEKANİK
OYUN KLAVYESİ
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K O M İ K

R E S İ M L E R

KARIŞIKLIK

Temel öksürükten, Dursun da kabızlıktan şikayetçidir. Beraber
doktora giderler.
Doktor, Temel’e öksürük şurubu, Dursun’a da müshil verir. Bunlar
ilaçları karıştırırlar.
Bir hafta sonra doktor, Temel’e:
- Nasıl oldu? Hala öksürüyor musun?
- Öksürmeye cesaret bile edemiyorum doktor bey.

MİZAH

HAVA YASTIĞI BENDE

Karı koca arabada giderken kadın: - Seninle güzel bir beraberlik
yaşadık. Ama artık ben boşanmak istiyorum.
Adam sesini çıkarmamış ama gaza basmış, hızı 120’ye çıkarmış.
Kadın:
-Neden dersen bir süredir başkasıyla beraberim.
Adam yine ses çıkarmadan hızı 140’a çıkarmış. Kadın devam etmiş:Evi ben istiyorum. Adam hızı 150’ye çıkarmış.
Kadın: - Ayrıca bütün çekleri, kredi kartlarını ve arabayı da istiyorum. Ve adam hızı 160’a çıkarmış. Kadın: - Hiçbir şey söylemeyecek misin?
Sen hiçbir şey istemiyor musun?
Adam hızını 180’e çıkarmış: - Hayır, ben ihtiyacım olan her şeye
sahibim.
Kadın şaşırmış ve sormuş: - Öyle mi? Nedir o?
Adam karşıdaki duvara saatte 180 km hızla çarpmadan önce cevap
vermiş:
-Hava yastığı bende!
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KEKEME

Mehmet lise çağına gelmişti. Okula kayıt olmaya gittiğinde
müdür ona sordu:
-Evladım, adın nedir senin?
-Mehmet Yayayayakut. Müdür tekrar sordu Mehmet’e:
-Evladım, kekeme misin sen?
-Hayır öğretmenim, babam kekemeydi. Ben doğduğumda
nüfus cüzdanımı çıkartmaya gittiğinde nüfus memuru babamın
kekeme olduğunu anlayamamış.

ERZURUMLU

Erzurumlu’nun biri kendine 5 bin TL’ye son model bir cep
telefonu alır. Arkadaşlarına hava atmak için kahvehaneye doğru
yola çıkar. O sırada cep telefonunu arka cebine koyar ve kahvehanede arkadaşları ile buluşur. Tam oturduğu anda ‘çat’ diye bir ses
gelir ve yutkunarak şöyle der:
-Rebbim sene gurban olim. İnşallah belim kırılmıştır.

GENEL MÜDÜR

Genel müdür, öğle paydosunda yeni atandığı kurumun
kantininde fıkra anlatıyordu. Çevresindekiler kahkahalarla
gülüyordu. Genel müdür, grupta anlatılanlara kayıtsız kalan birini
fark eder ve sorar:
-Sen neden gülmüyorsun, anlamadın mı espriyi?
Aldığı cevap: - Ben sizin kurumunuzda çalışmıyorum.

l Okulumuzu nasıl temiz tutabiliriz, okula gelmeyerek hocam.
l Annem odanı topla deyince ben ‘sözelciyim’ toplayamam
dedim. O da ‘ben de sayısalcıyım, çarparım’ dedi.
l Kapınız çaldığında kapıyı montla açın. Eğer sevdiğiniz biriyse
‘ben de dışarıdan yeni geldim’ dersiniz. Sevmediğiniz biriyse
‘ben de tam çıkıyordum’ dersiniz.
l Ayva göbek olmuş yaz mı gelecek. Gönül çikolatadan vaz mı
geçecek. Bütün gece yediklerim az mı gelecek. Yanma midem
yanma yandırma beni, sürekli açım diye kandırma beni.
l Ben sineği öldürmemek için camı açıyorum. O gidip arkadaşlarını getiriyor.
l Teyzemin kocasına babam bacanak, dayım enişte, dedem
damat, kuzenim baba diyor. Hiç güvenmiyorum o adama. Kim
olduğu belli değil.
l Dünyanın yedi harikası. Cumartesi, pazar, 15 tatil, yaz tatili,
resmi tatiller, bayram tatilleri ve ben.
l 2’nin üç, 3’ün iki harfli olması çok canımı sıkıyor.
l Ben aynı hatayı 2 kere yapmam. 5-6 kere yaparım ki iyice
bir emin olayım.
l Bazı insanlara görüşürüz yerine işin düşerse yine beklerim
demek gerekiyor.
l ‘Koyun’ deyince kızan, ‘koçum’ deyince sevinen tuhaf bir
milletiz. Sanırsın ‘koç’ koyunun erkeği, değil de bilim insanı.
l Ben teknik servis değilim, bütün arızalılar gelip beni
bulmasın.
l Ne kadar kilolu olursan seni kaçırmaları o kadar zor olur.
Gözleme ye güvende ol.
l Kafam dağınık olabilir ama kimi nereye koyduğumu
unutmam.
l Ben şeytana uymam, projemi anlatırım. Uygun bulursa dahil
olur.
l Uyuyamıyorum diyorum, uyumaya çalış diyor. 40 yıl düşünsem bu öneri aklıma gelmezdi.
l Çok makbule geçti, biraz da Ayşe geçsin, Fatma geçsin artık.
l Kusura bakmayın, kusurlarınıza bakın.
l Kadınların alışveriş mantığı. Ceket lazım diye çıktım ama çok
güzel bir elbise gördüm. O yüzden bu ayakkabıları aldım.
l Aşk mı, para mı diye sorsalar. Hiç düşünmeden hesap
numaramı veririm.

SIFIRDAN YÜZE ÇIKIYOR
Temel ve iki arkadaşı oturmuş eşlerine aldıkları hediyelerden bahsediyorlarmış. Birincisi demiş
ki: - Karıma öyle bir hediye aldım ki, 6 saniyede
0’dan 100’e çıkıyor. Diğer ikisi anlamamışlar.
- Ne aldın, diye sormuşlar.
- Beyaz bir Porsche aldım. Çok mutlu oldu,
diye cevap vermiş.
İkinci adam demiş ki:
-Ben de geçen doğum gününde karıma 4
saniyede 0’dan 100’e çıkan bir şey almıştım.
Hemen anlamışlar tabii ki:
– Heey, yoksa Ferrari mi aldın?
Adam gülümsemiş: -Evet, kıpkırmızı bir
Ferrari aldım. Gerçekten de ona çok yakıştı.
Bu sefer Temel’e sormuşlar:
-Peki sen ne aldın karına?
Temel demiş ki:
-Ben öyle bir şey aldım ki sadece 2 saniyede
0’dan 100’e çıkıyor.
Adamlar şaşırmışlar:
– Atıyorsun, demişler.
-Öyle bir araba olmaz ki!
Temel cevap vermiş:
-Araba aldığımı kim söyledi? Ben sadece
baskül aldım!

ROMAN MAHALLESİ
Roman mahallesinde kavga çıkar, bir kişi
yaralanır. Ambulans çağrılır ve hasta yakınlarından
biri ambulansta şoförün yanına geçer ve o koparan
cümleyi kurar: -Abe üttür üttüürr avamız olsun!

Cevaplar

KOMİK SÖZLER

1-En çok kardeşi olan meyve hangisidir?
2-Akşam baktım çok, sabah baktım yok.
3-Çocukların yuvası, bilgi doludur orası.
4-Dalda durur, elde durmaz.
5-Yazın giyinir, kışın soyunur.
6-Uzaktan baktım hiç yok, yakından baktım
pek çok.
7-Masal masal maskara, eli yüzü kap kara.
8-Ben giderim o gider, başımda gölge eder.
9-Kolları var başı yok, gözleri var kaşı yok.

1-Üzüm
2-Yıldız
3-Okul
4-Kuş
5-Ağaç
6-Karınca
7-Baca
8-Şemsiye
9-Gözlük
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ÇOCUK
BİLMECELERİ

İÇİNDE BEN DE
VARDIM
Nasrettin Hoca bir
gün arkadaşıyla konuşuyormuş komşusu
demiş ki:
- Ya hocam dün sizin
evden bir ses çıktı.
Neydi o?
Hoca: - Hiç sadece hanımla biraz tartıştık,
kavuğum merdivenlerden yuvarlandı.
Komşusu: - Yahu hocam hiç kavuktan bu
kadar ses çıkar mı?
Hoca da: - Ya anlasana içinde ben de
vardım.
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K A R E
1

2

3

4

B U L M A C A
5

6

7

8

9

10 11 12

SUDOKU
K O L A Y

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Z O R

14
15
SOLDAN SAĞA

1. Klimatoloji. 2. Keseliayı – Osmanlılarda tımar sahibi bir sınıf atlı asker.
3. Gönderme belgesi – Suriye’nin başkenti. 4. Kalınca ve açık saman
renginde, yarı mat bir yazı kağıdı türü – Bizmutun simgesi. 5. Lanetli –
Radonun simgesi – Boş, kabile. 6. Argoda dikiz – Bir şeyin tersini söyleyerek alay etme. 7. Brezilya’da karnavalıyla ünlü kentin kısa adı – Japon
halk türküsü – “… Maria” (Beethoven’ın bir bestesi). 8. Mercanada – Film
çeken aygıt. 9. Açıklamalar – Yılan. 10. Madagaskar’ın başkenti. 11. Bir
sayı – Sancak – Nezir. 12. Eskiden tekel idaresine verilen ad – Hatay’daki
sıradağlar. 13. Parola – Türkiye’nin plaka işareti – “… Spencer” (İtalyan
aktör) – Bir cetvel türü. 14. “… Cruise” (aktör) – Metal olmayan elementler. 15. Bir sebze türü – Diyarbakır’ın bir ilçesi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Bir burç adı – Yetke, sulta. 2. Köz – Opera şarkısı – Dağlalesi. 3. İnce iplik
ile çok sık dokunmuş yünlü kumaş – Magnezyumun simgesi. 4. Yemin etme
– Bir soru sözü – Yüzeyi ışığa karşı duyarlı bir madde ile kaplı kağıt üzerine,
kalıptan çekilmiş resim kopyası. 5. Sıvacı aracı – Boyuna, uzunluğuna –
Nazım Hikmet’in soyadı. 6. Ders – Meteorolojik olayların bütünü – Fas’ın
plaka işareti. 7. Ayaklanma – Asya ve Amerika’da yetişen, odunu ceviz
ağacınınkine benzeyen, güzel kokulu özsuyu olan büyük bir ağaç. 8. Kısa
şiirler üzerine yazılmış, genellikle piyano ile söylenen şarkı – Gelecek –
Futbolda topun kale tarafından dışarıya çıkması. 9. İnce urgan – Ağırlama
– Acımasızlığı ile ünlü salan bir Doğu Germen halkı. 10. Bir çeşit börülce
– Beatles’ın bir şarkısı – Lityumun simgesi. 11. Bir Küba dansı – Madun.
12. İtalya’da bir kent – Cılız, zayıf – Kraliçe.

Ç Ö Z Ü M

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. İklimbilim. 2. Koala-Sipahi. 3. İrsaliyeŞam. 4. Abadi-Bi. 5. Lain-Rn-Klan. 6. Erkete-İroni. 7. Rio-Uta-Ave. 8. Atol-Kamera.
9. İzahat-Mar. 10. Tananarive. 11. On-LivaAdak. 12. Reji-Amanos. 13. İm-Tr-Bud -Te.
14. Tom-Ametal. 15. Enginar-Lice.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. İkizler-Otorite. 2. Kor-Aria-Anemon. 3.
Lastikotin -Mg. 4. İla-Ne-Ozalit. 5. Mala-Tulani-Ran. 6. İbret-Hava-Ma. 7. İsyanAkarambar. 8. Lied-Ati-Aut. 9.
İp-İkram-Vandal. 10. Maş-Love Me Do-Li.
11. Habanera-Ast. 12. Rimini-Arık-Ece.

K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA: 1. İkilibilim. 2. Koala-Sipahi. 3. İrsaliye-Şam. 4. Abadi-Bi. 5. Lain-Rn-Klan. 6.
Erkete-İroni. 7. Rio-Uta-Ave. 8. Atol-Kamera. 9. İzahat-Mar. 10. Tananarive. 11. On-Liva-Adak.
12. Reji-Amanos. 13. İm-Tr-Bud-Te. 14. Tom-Ametal. 15. Enginar-Lice.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. İkizler-Otorite. 2. Kor-Aria-Anemon. 3. Lastikotin-Mg. 4. İla-NeOzalit. 5. Mala-Tulani-Ran. 6. İbret-Hava-Ma. 7. İsyan-Akarambar. 8. Lied-Ati-Aut. 9. İp-İkramVandal. 10. Maş-Love Me Do-Li. 11. Habanera-Ast. 12. Rimini-Arık-Ece.

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.

