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

Baharın habercisi mart ve nisan aylarıyla kışın kasvetini üzerimizden attık. Dünya ve Türkiye gündemindeki
olumsuzluklara karşın işlerin açıldığı bu aylar bir hayli yoğun geçiyor. Muhasebe Haftası, Vergi Haftası ve 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nü coşkuyla kutladık. Muhasebe Haftası’nda mesleğimiz ve geleceğimiz adına taleplerimizi
dillendirdik. Düzenlediğimiz seminerimizle mesleğimizde çözülmesi gereken sorunlar hakkında birlikte mesaj verirken,
mevzuatı ilgilendiren konularla ilgili meslektaşlarımızın yanında olduk. Mesleğimiz, teknolojik gelişmelere paralel olarak
gün geçtikçe kendini geliştiriyor ve geliştirmeye de devam edecek.
Dergimizin yeni sayısında farklı konularla sizlerin karşısındayız. Kapak konusunu son günlerin ana gündemi olan
salgın hastalıklara ayırdık. Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp dünyaya yayılan koronavirüs ve diğer salgınları mercek
altına aldık. Salgın hastalıklar tarihin her döneminde korkulu rüya oldu. Her yönüyle salgın hastalıkları masaya yatırdık.
Dosyamızda ise elektrikli otomobiller var. Otomotiv dünyası, elektrikli ve hibrit araçlarla yeni bir devrimin
eşiğinde. 2030 yılına kadar Avrupa Birliği ülkeleri sınırları içindeki yeni otomobil satışlarının yüzde 55’inin tam elektrikli
araçlardan, yüzde 40’ının ise hibrit araçlardan oluşacağı tahmin ediliyor. Türkiye de bu alanda Türkiye’nin Otomobili
Girişim Grubu (TOGG) ile hamleye kalktı.
Bu sayıdaki Zirvedekiler sayfamızın konuğu ise Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Kamar. Kamar, altının son yıllarda çok önemli bir yatırım aracı haline geldiğini belirterek, “Altın her zaman kazandıran
bir emtia oldu. Altın, lüks bir tasarruf aracı olarak görülmelidir. Dolayısıyla altına olan ilgi hayatın her döneminde
olacaktır. Son dönemde dünya ticaretinde ortaya çıkan riskler altın ve mücevher sektörünü güvenli yatırım limanı olarak
öne çıkarıyor” değerlendirmesini yapıyor.
Yaşam’ın Portresi’nde ünlü oyuncu ve tiyatrocu Timur Acar var. O, komedi filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden.
Yaşadığımız coğrafyanın ve insanların komediye uygun olduğunu belirten Acar, “Eğlenmeyi, neşelenmeyi seven bir
toplumuz. İnsanları güldürmek, yüzlerinde tebessüm bırakmak kıymetli bence” diyor.
Gündemin Sesi’ne ise duayen ekonomi gazetecisi Vahap Munyar konuk. O, sıfırdan başladığı meslekte Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne kadar yükseldi. Şu anda Dünya Gazetesi’nde Genel Koordinatör olarak görev yapıyor.
Munyar, “Meslekteki en güzel dönemim Hürriyet’te sadece yazı yazdığım 6-7 yıl oldu. Yönetmek, hele de bizim meslekte
yönetici olmak dünyanın en zor işleri arasında” diyor.
Renkli Yaşam’da duayen meslek mensubu Akil Namoğlu’na yer verdik. Pek çok kişinin ikinci emekliliğini yaşadığı
yaşta hem mesleği sürdürmesi hem de Türk Sanat Müziği faaliyetleriyle ilgi odağı.
Bu sayımızda sizi Gaudi’nin şehri Barselona’ya götürüyoruz. Tarih, sanat, mimari, eğlence ve yemek adına çok şey
sunuyor. Şehir, ünlü mimar Antoni Gaudi’nin de pek çok eserine ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da ise size bu kez Tuzla’yı
gezdiriyoruz. İstanbul’un eski sayfiyelerinden biri olan Tuzla, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de yer bulan tarihi bir
şifa kaynağıdır. Günümüzde yerleşim alanı olan Tuzla, sakin ve huzurlu yapısıyla biliniyor.
Ayrıca, Sağlık, Evim, Kültür Sanat, Sinema, Kitap, Dostlarımız, Teknoloji ve Mizah bölümlerimiz var.
Keyifli okumalar...
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KAPAK

Hastalık salgını!
Salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca hep korkulu
rüya oldu. Antik çağların her döneminde salgınlar
nedeniyle birçok insan öldü. Aynı zamanda tarihin de
şekillenmesinde etkili oldular… Geçmişin veba, frengi,
cüzzam ve kolerasının yerini ise bugün sars, kuş gribi
ve son olarak koronavirüs aldı. Bu virüsler gerçek mi?
Nasıl ortaya çıkıyorlar, nasıl yayılıyorlar? Bunlar da
ülkeler arası ticaretin bir parçası mı? Alınması gereken
önlemler neler? Salgın hastalıkları masaya yatırdık...
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İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Altın yatırımda güvenli liman’
Türkiye’de altın ve mücevher sektörü 4 milyar dolarlık iç satış hacmi, 7.2
milyar dolarlık ihracatı ile yükselen bir grafik çiziyor… Son dönemlerde
dünya ticaretinde ortaya çıkan riskler altın ve mücevher sektörünü güvenli
yatırım limanı olarak öne çıkarıyor. Sektör, 2020’de yeni ihracat
12
pazarları ile 8.5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

D O S YA

Elektrikli otomobil uçar gider!
Otomotiv dünyası, elektrikli ve hibrit araçlarla yeni bir devrimin eşiğinde...
2030 yılına kadar AB ülkeleri yeni nesil otomobillere geçecek. Türkiye de bu alanda
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile hamleye kalktı,
26
elektrikli otomobilleri her yönüyle masaya yatırdık.

GÜNDEMİN SESİ

‘En çok köşe
yazarlığını sevdim’
Sıfırdan başladığı meslekte
Hürriyet Gazetesi’nin Genel
Yayın Yönetmenliği’ne kadar
yükseldi. Vahap Munyar,
Dünya Gazetesi’nde Genel
Koordanitör olarak görevini
sürdürüyor… Munyar,
“Meslekteki en güzel dönemim, Hürriyet’te sadece yazı
yazdığım 6-7 yıl
22
oldu” diyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

Komediye yatkın
bir toplumuz
Komedi filmlerinin vazgeçilmez
oyuncularından biri Timur Acar.
Yaşadığımız coğrafyanın ve
insanların komediye uygun
olduğunu belirten Timur Acar,
“Eğlenmeyi, neşelenmeyi
seven bir toplumuz. İnsanları
güldürmek, yüzlerinde
tebessüm bırakmak
kıymetli bence” diyor.
Timur Acar, şimdi de Kırk Yalan
filmiyle izleyici
karşısında.
32
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Sosyal sorumluluk şart
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yardıma ve
gelişime ihtiyacı olan kişilere ulaşmanızı sağlıyor. Çalışanları da işin içine katarak yapılan sosyal sorumluluk
projeleri, topluma sağlanan yararın
yanı sıra çalışan bağlılığını artırıyor.
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Tam bir sanat müziği tutkunu...
Duayen meslek mensubu Akil Namoğlu, 75 yaşında.
Pek çok kişinin ikinci emekliliğini yaşadığı bir yaşta
hem mesleği sürdürmesi hem de Türk Sanat Müziği
faaliyetleriyle herkesin ilgi odağı. Her yönüyle farklı
bir meslek mensubu portresi çiziyor.
Tam bir müzik tutkunu.
30
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Dünyada ve
Türkiye’de
deprem gerçeği
Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke ve 7.5 milyonluk
yapı stokunun büyük bir kısmı depreme karşı güvenli olmayan çürük
yapılardan oluşuyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin deprem riski
barındıran kentlerinde eski yapıların yenilenmesi ve insanların depreme
dayanıklı yapılarda yaşamasının önemine uzmanlarca dikkat çekiliyor.
Ancak Türkiye’yi sarsan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan 1999
Marmara depreminin ardından 21 yıl geçmesine karşın hala istenilen
oranda yol alınamadı….
Ülkemizde deprem gerçeğine dikkat çekmek ve insanları bilinçlendirmek adına 1- 7 Mart tarihleri arasında Deprem Haftası etkinlikleri
düzenleniyor. Bu hafta kapsamında depremle ilgili alınması gerekli tedbirler anlatılarak insanlarda depreme karşı hazırlıklı olmaları konusunda
farkındalık uyandırılıyor.

Hükümet de olası bir depremde hasar alması beklenen binaların yenilenmesi için kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar yürütüyor.
Türkiye’de riskli bina adedinin çokluğu nedeniyle, 24 Ocak’ta Elazığ’da
gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmişti. Bu kapsamda, imar barışına giren binaların güçlendirilmesinin önündeki engel kaldırıldı. Kentsel dönüşümü hızlandıran
ve maliyetini düşüren güçlendirme seçeneği, mevzuattaki birtakım kısıtlamalar nedeniyle sorunlu yürütülüyordu. Bu kısıtlamalardan biri, Resmi
Gazete’de yayınlanan Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 3194’üncü maddesine
eklenen geçici madde ile kaldırıldı. Bundan böyle imar barışı kapsamına
giren binalarda güçlendirme yapılabilecek. Söz konusu düzenleme kentsel
dönüşümün önündeki çok önemli bir engeli ortadan kaldıran ve kentsel
dönüşümü hızlandıracak çok önemli bir hamle olarak yorumlandı.

62. GÜN

Sigara öldürür! Alkol süründürür...
Yapılan araştırmalara
göre dünyada yaklaşık 5
milyon insan, Türkiye’de
de yaklaşık 100 binin
üzerinde insan tütün
ürünlerini kullanmaktan dolayı hayatını
kaybediyor. Gençleri
ve toplumu her türlü kötü
alışkanlıktan korumak için 5 Mart
1920’de merkezi İstanbul’da yer alan Hilâl-i
Ahdar adıyla bir cemiyet kuruldu. Bu cemiyet
daha sonra Yeşil Hilal, Yeşilay adını alırken
ilerleyen yıllarda Türkiye Yeşilay Cemiyeti
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adını aldı. Yeşilay, sigara,
alkollü içki ve diğer
uyuşturucu gibi
alışkanlıklar
ile mücadele eden ve
bütün zararlı
alışkanlıklardan
halkın ve bilhassa
gençlerin korunması için yaptığı
çalışmalarla kamuya hizmet veren önemli bir
kurum.
Yeşilay, madde bağımlılığı ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan

halkın ve en önemlisi gençlerin
korunması için yaptığı
çalışmalarla kamu yararına çalışan, gönüllülük
esaslı bu sebeple de
kamuya yararlı cemiyetler arasında yerini
almaktadır. Her yıl 1- 7
Mart tarihleri Yeşilay Haftası
olarak kutlanırken topluma sigara,
alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıkların kötülükleri anlatılıyor. Kişilere bu kötü
alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda
bilgiler veriliyor.

Tüketici olarak
haklarınızı
biliyor musunuz?
İnsanlar yaşamlarını iyi bir biçimde sürdürebilmek için pek çok şeye ihtiyaç duyar.
Yiyecek, içecek, giyecek gibi temel ihtiyaçları
alıp kullanmaya ya da gezme, eğlenme, sinema ve tiyatroya gitme gibi sosyal ihtiyaçları
karşılamaya tüketim, bunları tüketenlere de
tüketici deniliyor. Öyle ki yaşayan her insan
bir tüketicidir.
Tüketilecek ürünün kalitesi, temizliği,
dayanıklılığı, güncelliği, fiyatı gibi özellikler
herkesi yakından ilgilendiriyor.
1995 yılında Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun çıkarıldı ve bu kanunla

satışa sunulan ürünlere çeşitli standartlar
getirildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı
olarak Tüketici Konseyi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti oluşturuldu, Tüketici Mahkemeleri
çalışmaya başladı. Birçok sivil toplum örgütü
de tüketici hakları ve tüketicinin korunmasına
yönelik çalışmalar da bulunuyor. Her bireyin
kendi haklarını koruyabilmesi adına tüketici
haklarını iyi bilmesi büyük önem taşıyor.
Ülkemizde 1995 yılından bu yana her
yıl Dünya Tüketiciler Gününün içinde bulunduğu hafta 15-21 Mart tarihleri arasında
tüketicileri bilgilendirmek üzere Tüketiciyi

Koruma Haftası olarak kutlanıyor. Birleşmiş
Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi’ne
göre dokuz temel tüketici hakkı şunlar:
1. Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı.
2. Sağlık ve güvenlik hakkı.
3. Bilgi edinme hakkı.
4. Eğitilme hakkı.
5. Zararların Giderilmesi Hakkı.
6. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı.
7. Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı.
8. Seçme Hakkı.
9. Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini
Duyurma Hakkı.

Çocukların en güzel bayramı

ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşındı. 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na her
yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuk-

larının misafiri olan yabancı ülke çocukları da
katılıyor. Dünya çocuklarına bayram hediye
eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan
ilk ve tek ülke Türkiye’dir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki
temsilciliklerde, bütün kurumlarda, okullarda
çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Ulu Önder Atatürk diyor ki: “Bütün
cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu
milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir
makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da
millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da
milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
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Türk milletinin iradesini temsil eden
Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk
halkının egemenliğini ilân ettiği 23 Nisan
1920 Türkiye için önemli bir gündür. Ulu önder
Atatürk, 23 Nisan 1924’te ülkemiz için büyük
öneme sahip olan ‘23 Nisan’ gününün bayram
olarak kutlanmasına karar vermişti. Takvimler
23 Nisan 1929’u gösterdiğinde ise ulu önder
Atatürk, bu bayramı geleceğin büyükleri olan
çocuklara armağan etti.
23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk
Bayramı olarak da kutlanmaya başlandı. Takvimler 1979 yılını gösterdiğinde ise bu bayram
ulusal nitelik kazanmaya başladı; ilk olarak altı
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Mali müşavirler
Taksim Meydanı’nda
sorunlarını dile getirdi
Mali müşavirler, Muhasebe Haftası dolayısıyla mesleki sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir
araya geldi. İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, gelişen teknolojiye karşın
mesleki çalışmaların kolaylaştırılmadığını, aksine iş yükünün arttığını
söyledi. Meslektaşlara seslenen Akdemir, “Meslekte uzmanlık alanlarını
belirleyerek geleceğimize yön vermeye başladık. Ülke ekonomisine yön
veren, kayıt dışı ile mücadele eden, kamuya ve iş dünyasına yol gösteren
politikalar üreten bir meslek grubu yarattığımız için gururluyuz” dedi.
Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası
nedeniyle mali müşavirler, İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir
araya geldi. İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, yaptığı açıklamada, ülke
ekonomisinde yüklendikleri görev ve sorumluluklarla birlikte mesleğin
geleceğine ilişkin görüşlerini dile getirdi. Akdemir, Türkiye ekonomisine
verdikleri katkılarla değer üreten bir iş kolu yarattıklarını, çözüm üreten,
farkındalık yaratan meslek mücadelesi sergilediklerini kaydetti.
Akdemir, “Elle defter tutan meslek mensuplarını teknolojiden
yararlanan, dijital muhasebeciler haline getirdiğimiz için gururluyuz. Sadece defter tutan ve beyanname muhasebeciliği yapan meslektaşlarımızı
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geliştirip denetim yapan, mali tablo düzenleyen, sistem kuran ve çeşitli
uzmanlık alanları olan meslektaşlar haline getirdiğimiz için gururluyuz.
Mesleğin yanında ülke ekonomisine yön veren, kayıt dışı ile mücadele
eden, kamuya ve iş dünyasına yol gösteren politikalar üreten bir meslek
grubu yarattığımız için gururluyuz” diye konuştu.

SESIMIZE KULAK VERILMIYOR
Özveriyle çalışmalarına rağmen hak ettikleri saygıyı görmediklerini ifade eden Akdemir, “Sesimize yeteri kadar kulak verilmiyor. Mesleki
sorunlarımız çözüm bekliyor. Gelişen teknolojinin işlerimizi kolaylaştırması gerekirken her gün yapılan kısa vadeli düzenlemelerle, meslek
mensuplarımızın iş yükü biraz daha artıyor. Sesimize kulak verilmesini
istiyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu siyasal konjonktüre, ekonomik
krizlere, üzerimize yüklenen iş yüküne rağmen 30 yıldır özveriyle
sürdürdüğümüz meslek ve demokrasi mücadelesine devam etmeye,
ülkemizi ve mesleğimizi hak ettiği yere getirmeye, 30 yıllık gururumuzla
her zamankinden daha fazla kararlıyız. Muhasebe haftamız kutlu olsun”
diye konuştu.

Akdemir:
Sesimizi
duyun!

rını belirten İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç de, katılımcılarla
ve odamızla birlikte çalışma yürüttüğü için mutlu olduğunu söyleyerek
teşekkür etti.
Açış konuşmalarının ardından Odamızın Yönetim Kurulu Üyesi Halim
Bursalı’nın oturum başkanlığını yaptığı seminerde, Yeminli Mali Müşavir A.
Murat Yıldız, İVDB Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü Halil Ünal ve Yeminli
Mali Müşavir Av. Zeki Gündüz birer sunum ve konuşma gerçekleştirdi.

İSMMMO HABER

Odamızın vergi uzmanlarını, akademisyenler
ve meslek mensuplarını bir araya getirdiği ‘2019 Yılı
Gelirlerinin Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirilmesi ve
Özellik Arz Eden Durumlar’ başlıklı semineri Cevahir
Otel’de gerçekleştirildi. Mali idare ve meslektaşlarımızı
bir araya getiren seminerde açış konuşması gerçekleştiren Oda Başkanımız Yücel Akdemir, meslekte 30 yıl
vurgusu yaparak, hayatın her alanında meslektaşlarla
birlikte yol aldıklarını ifade etti.
Başkan Akdemir, “Mesleğimizi katiplikten
dünya standartlarına getirdiğimiz için gururluyuz.
Elle defter tutan meslek mensuplarını teknolojiden
yararlanan, dijital muhasebeciler haline getirdiğimiz
için gururluyuz. Sadece defter tutan ve beyanname
muhasebeciliği yapan meslektaşlarımızı geliştirip
denetim yapan, mali tablo düzenleyen, sistem
kuran ve çeşitli uzmanlık alanları olan meslektaşlar
haline geldik. Mesleğinin yanında ülke ekonomisine
yön veren, kayıt dışı ile mücadele eden, kamuya
ve iş dünyasına yol gösteren politikalar üreten bir
meslek grubu yarattık. Bunlarla beraber, kırgınız,
üzgünüz, kederliyiz. Kırgınız çünkü, sesimize yeteri
kadar kulak verilmiyor. Mesleki sorunlarımız çözüm
bekliyor” dedi. Akdemir sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçtiğimiz günlerde SSK çalıştayı oldu, orada sizler
adına taleplerimizi ilettik. Bizler bu ülkenin vergiye
ihtiyacının olduğunu bilen ilk meslek mensuplarıyız.
Bu anlamda da her zaman ifade ediyoruz, verginin tabana yayılması,
sağlıklı toplanması, kayıt dışının önlenmesi konusunda üzerimize düşen
görevi 30 yıldır fazlasıyla yapmaya hazırız. Bu mesleği de bu ülkeyi de
seviyoruz, verginin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sadece bize saygı
duyulsun, görüşlerimiz dikkatet alınsın istiyoruz.”
Mali müşavirlerin işlerini en iyi yapan meslek mensupları oldukla-
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Kadın meslektaşlarımız
bir arada
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
söyleşisi, kadın sorunlarına ve kadınların
toplumdaki yerine vurgu yapan konu ve konuklarıyla dolu dolu geçti. Oda Başkanımız
Yücel Akdemir de Dünya Emekçi Kadınlar
Günü dolayısıyla odada görev yapan kadın
çalışanlarla kahvaltıda bir araya geldi.
İSMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi’nin düzenlediği söyleşi, Odamızın Hizmet
ve Kültür Binası’nda gerçekleşti. Oda
Başkanımız Yücel Akdemir, TÜRMOB Genel
Sekreteri ve İSMMMO Kurucu Onursal
Başkanı Yahya Arıkan, Oda Saymanımız
Gülgün Öztürk ve İSMMMO Sosyal Etkinlikler Komitesi Başkanı Aynur Koçulu’nun,
açış konuşması yaptığı söyleşiye çok sayıda
kadın meslektaşımız katılım sağladı. Açış
konuşmalarının ardından söyleşide; Opet
Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk, Sosyal Dayanışma Ağı Başkanı Fatma Çiğdem
Aydın, Yazar Ayşen Şahin, Yazar Zehra
Çelenk kadınların Türkiye toplumundaki
konumundan kendi alanlarındaki gözlemlerine ve deneyimlerine kadar birçok
açıdan değerlendirmelerde bulundular.
Söyleşinin ardından katılımcılara çiçek ve
plaket verildi.
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Bilirkişilikte
İSMMMO
farkı
Muhtasar kitapçığı
web sayfasında

Odamızın düzenlediği Bilirkişilik Eğitim Sertifika programlarını başarıyla
tamamlayanlara katılım belgeleri eğitim birimlerinde törenle verildi. Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunularak yetki alan odamız ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ programı ile
ilgili eğitimlerine devam ediyor. 18 saati teori ve 6 saati de uygulama eğitimleri alan
meslektaşlarımıza düzenlenen törenlerle sertifikaları verildi.
Odamızın yayınladığı ‘Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Notlar’ başlıklı kitapçığı meslek mensuplarına birçok konu hakkında yardımcı oluyor. Odamız danışmanı SMMM
Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz’ın hazırladığı kitapçık, bilgi ve
yön vermek amacıyla meslek mensuplarına kılavuzluk ederken,
web sayfamız üzerinden de erişime açıldı. Oda Başkanımız Yücel
Akdemir, çalışmayı hazırlayan odamız danışmanı SMMM Dr.
Gülsüm Öksüzömer Yılmaz’a teşekkür etti.

Bir iktisatçının fırçasından resimler
İSMMMO HABER

İSMMMO Sanat Galerisi, Kemal
Arpınar’ın resim sergisine ev sahipliği
yaptı. Hayata, doğaya ve kente dair
hazırladığı eserlerini sergileyen Kemal
Arpınar, kişisel sergisini İSMMMO Sanat
Galerisi’nde açtı. Aslen iktisatçı olan
Arpınar sergiyle ilgili yaptığı açıklamada,
doğa ve çiçek resimlerini yapmaktan
büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Uzun zaman şirketlerde, kurumsal
yerlerde çalıştım. Daha sonra resme
merak sardım. Çizerken büyük zevk
alıyorum. Özellikle çiçek çizerken başka
bir dünyada gibi hissediyorum kendimi.
Aralık ayında Beşiktaş Belediyesi’nin
sergi salonunda da bir sergim olacak”
dedi. Sergi, sanatseverler tarafından
beğeniyle karşılandı.
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‘Altın yatırımda
güvenli liman’
Türkiye’de altın ve mücevher sektörü 4 milyar
dolarlık iç satış hacmi, 7.2 milyar dolarlık ihracatı
ile yükselen bir grafik çiziyor… Son dönemlerde
dünya ticaretinde ortaya çıkan riskler altın ve
mücevher sektörünü güvenli yatırım limanı olarak
öne çıkarıyor. Sektör, 2020’de yeni ihracat pazarları
ile 8.5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

UMUT EFE

Türkiye’deki altın ve mücevher satışlarını
ve bu alandaki ilgiyi değerlendirir misiniz?
Geçtiğimiz yıl imza attığımız ihracatın
yanı sıra bir de iç pazarda mücevher satışı
gerçekleşiyor. Yaklaşık 3–4 milyar dolarlık iç
pazar, 8 taksit uygulamasıyla birlikte rayına
oturdu diyebiliriz.

ZİRVEDEKİLER

Tüm dünya Çin’den yayılan koronavirüs salgınının etkisi ile sarsılırken,
dünya ticareti ve yatırım araçlarında da
dengeler büyük ölçüde değişiyor…Yıllardır güvenli liman olarak bilinen ve son
dönemlerde her seviyeden yatırımcının da
gözdesi haline gelen altın ve mücevher
sektörü de atağa kalkmış durumda… 35
bine yakın perakende kuyumcusu, 6 bin
üreticisi ve 7.2 milyar dolarlık ihracatı ile
altın ve mücevher sektörü Türkiye’nin en
büyük iş alanlarından…
Mücevher İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar,
sektör olarak önemli bir ihracat artışına
imza attıklarını belirterek, Türkiye’nin
bu alanda en güçlü oyunculardan biri
haline geldiğini kaydediyor. Altının son
yıllarda ticaret dengelerinde ve yatırım
araçlarında önemli bir konuma geldiğini
dile getiren Kamar, “Altın, her zaman için
para demektir. Bugün için sürdürülebilir
bir artış grafiği olsa da altın, geri dönüşü
açısından kazandıran bir emtiadır. Altın,
lüks bir tasarruf aracı olarak görülmelidir. Dolayısıyla altına olan ilgi hayatın
her döneminde olacaktır” yorumunu
yapıyor… Sektörün yeni dönemde hedef
yenilediğini de anlatan Kamar, “Tüm
dünyada ticaret tek bir strateji üzerine
kurulu, ilişki yönetimi ve iletişim… Birlik
olarak 2020 yılı için Asya, Orta ve Kuzey
Avrupa ile Amerika pazarlarındaki ihracat
hacmimizi artırmak, yılsonu itibarıyla
mücevher ihracatımızı 8.5 milyar dolara
çıkarmak istiyoruz” ifadeleri ile yeni
dönemde de çıtayı yükselttiklerine işaret
ediyor…
Öncelikle birliğinizin temsil
ettiği üye sayısı, ihracat rakamları ve yaratılan ekonomik değere
ilişkin bilgi verir misiniz?

‘TAKSİT UYGULAMASI
SATIŞLARI ARTIRDI’
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Mücevher İhracatçıları Birliği olarak
binden fazla üyeye sahibiz. Çok büyük bir
sektörüz. Türk mücevher sektörü 35 bine
yakın perakende kuyumcusu, 6 bine yakın
üreticisi bine yakın ihracatçısı ve bunların
yanı sıra dünyada yalnızca 64 adet olan
LBMA üyesi 2 rafinerisi ile dünyanın en
güçlü oyuncularından biri… Bugün için
dünya mücevher sektöründe Hindistan, Çin,
ABD ve Rusya ile birlikte 5 büyük pazardan
biri, Hindistan ve Çin ile birlikte en büyük
3 üreticiden biri ve İtalya, Çin ile birlikte
en büyük üretimden ihracat yapan 3 ülke
konumundayız.

FUAR ATAĞI ZİRVE GETİRDİ

ZİRVEDEKİLER

TURİSTE
4 MİLYAR
DOLARLIK SATIŞ
Turistik bölgelerdeki satışlardan ve
bu alandaki 2020 hedeflerinizden bahseder
misiniz?
Yaklaşık de 3.5–4 milyar dolar değerinde turistlere satış konusu var. Mücevher,
turizm gelirlerindeki kişi başı harcamayı
1000 dolar seviyesine çıkarabilecek en
önemli üründür. Bunun için özellikle Turizm
Bakanlığı ve Türkiye’nin tanıtımında önemli
rol oynayan global markalarla iş birliği
büyük bir öneme sahip. Yurtdışındaki insanlarda ‘Türkiye’ye gelindiğinde mücevher
alınır’ algısı oluşturabilmek amacıyla ’Turkish
Luxury’ adı altında 5 birliğin oluşturduğu bir
çalışma yapıyoruz.
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Son yıllarda sektör olarak
ihracat ve büyümede büyük bir atak
yarattığınız gözleniyor. Çalışmalarınızda nasıl bir yol izlediniz?   
Tüm dünyada ticaret tek bir strateji
üzerine kurulu, ilişki yönetimi ve iletişim…Yönetime geldiğimiz gün itibarıyla
mevcut stratejiyi değiştik, hedef pazarları
belirleyip bu pazarlardan pay alabilmek
adına farklı bir birebir görüşme ve iletişim
stratejisi uygulamaya başladık. Geçen yıl
Suudi Arabistan’a ve Miami’ye ticaret alım
heyetleri düzenledik. Benzer şekilde Katarlıları İstanbul’da misafir ettik. Doğu Avrupa
ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerindeki satın
alımcıları Antalya’da ağırlayarak 2020’nin
ilk mücevher fuarına imza attık. Ticaret alım
heyetlerinin yanı sıra Las Vegas ve Hong
Kong’daki fuarlara katılıp dünyanın en büyük 5 fuarından biri olan İstanbul Mücevher
Fuarı kapsamında mart ve ekim aylarında
on binlerce yabancı mücevherciyi İstanbul’da
misafir ettik. Böylece mücevher ihracatımızı,
2018 yılına oranla yüzde 8 artırarak 7.2
milyar dolara yükselttik. Geçen sene gerçekleştirdiğimiz 7.2 milyar dolarlık ihracatın,
4.1 milyar doları resmi ihracat ve 3.1 milyar
doları da ‘Dahilde İşleme Rejimi’nden geldi.

Bu rejimin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesiyle mücevher ihracatı katlanarak artacak.

8.5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF
2020’ye ilişkin beklentilerinizi,
hedefteki yeni pazarları ve büyüme
planlarınızı anlatır mısınız?
2019 yılının ocak, şubat, mayıs,
temmuz ve kasım aylarında bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 50’nin üzerinde
ihracat artışı yaşadık. 2020’ye çok iyi
başladık. Ocak ayında, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 5.5 artışla, 545 milyon
dolar mücevher ihracatı gerçekleştirdik.
Birlik olarak 2020 yılı için Asya, Orta ve
Kuzey Avrupa ile Amerika pazarlarındaki
ihracat hacmimizi artırmak, yılsonu itibarıyla
mücevher ihracatımızı 8.5 milyar dolara
çıkarmak istiyoruz.
Küresel piyasalardaki belirsizliklerle yatırımcıların altın ve mücevher
gibi değerli taş ve madenlere olan
ilgisinde nasıl bir değişim oldu?
Altın, her zaman için para demektir.
Bugün için sürdürülebilir bir artış grafiği olsa
da altın, geri dönüşü açısından kazandıran
bir emtiadır. Altın, lüks bir tasarruf aracı
olarak görülmelidir. Dolayısıyla altına olan
ilgi hayatın her döneminde olacaktır.
Sektörün ihracat performansını
ve hedeflerini gerçekleştirmesinin
önünde herhangi bir yasal veya mevzuat engeli söz konusu mu?
Mücevher ihracatında geçen yıl
yakaladığımız büyük başarının temelinde
Dahilde İşleme Rejimi’nin (DİR) başarıyla
uygulanması yatıyor. Herhangi bir serbest
ticaret anlaşması imzalamaya ihtiyaç duyulmayan DİR’i tüm ülkelerle uygulamamız
gerekiyor. Ancak DİR’den son dönemdeki
yasal düzenlemeler dolayısıyla beklenen
verimi alamıyoruz. Mücevherciler için 2020
yılı ile birlikte başlayan Borsa İstanbul’a
kotasyon zorunluluğu, Dahilde İşleme Rejimi

7.2 MILYAR DOLARLIK İHRACAT
Biz mücevherciler ‘mikro’ ihracat
yapıyoruz. 7.2 milyar dolarlık ihracat, toplam
34 bin 360 adet beyanname düzenlenmesi, bu
beyannamelerin her birinin farklı farklı maliyetler anlamına gelmesi demektir. Beyanname-

lerin yanı sıra ardiye ücretleri, analiz raporu,
gümrüklerde oluşan beklemelerden ileri gelen
fazla mesai gibi maliyetler, makul seviyelere
çekilmeli. Böylece sektör olarak artan karlılıklarımız doğrultusunda istihdam, ihracat hacmi
ve katma değer oranlarında artış yaşayabilelim.
Gümrüklere dair düzenlemelerin yanı sıra personel de çok önemli… Çünkü mücevher ihracatçıları, ihracatlarının büyük çoğunluğunu yolcu
beraberinde ve İstanbul Havalimanı’nın yolcu
salonunu kullanarak yapar. Dolayısıyla İstanbul
Havalimanı’ndaki görevlilerin mücevhercilerin iş
yapış modeline hâkim bir vizyona sahip olmalarını bekliyoruz. Çünkü kimi zaman yasalardaki
detaylar ihracatçı için ekstra gider kalemi haline
gelebiliyor. Dolayısıyla gerçekleştirilen ihracatın
ne üyemize ne de ülke ekonomisine katkısı
olmuyor. Tüm bu konuların açıklığa kavuşması
için Ankara ile sık sık bir araya gelmeye devam
ediyoruz, konular açıklığa kavuşana kadar da

gelmeye devam edeceğiz.
Ticaret savaşları, Çin’deki koronavirüs salgını ve jeopolitik riskler
sektörünüzde ticaretin akışını ne şekilde
değiştirdi?
Mücevher sektörü olarak anlayışımızı
değiştikten sonra hedef pazarlarımıza giderek
müşterilerimizle oralarda bir araya gelip iş
hacmimizi artırmaya başladık. Dolayısıyla
mevcut ticaret savaşları devam ederken
Mücevher İhracatçıları Birliği olarak biz, işimize
bakıyoruz. 2020 yılı için belirlediğimiz hedefe
ulaşmak adına 7/24 çalışıyoruz. Örneğin,
ABD’nin ülkemizi GTS’den çıkarmasına rağmen
o bölgeye ihracatımızı artırdık. Mevcut koronavirüs dolayısıyla Asya ile olan ticaret trafiği
aksamış olsa da koronavirüs dolayısıyla iş
hacmini büyütecek nadir ülkelerden biri olarak
görülüyoruz. Tüm bu fırsatları değerlendirmeye
devam ediyoruz.

ZİRVEDEKİLER

için en büyük engellerin başında geliyor. Borsa
İstanbul’a kotasyon zorunluluğu, iş hacmi
Kuzey Afrika ve Orta Doğu olan üyelerimiz için
zorluklar çıkarırken bu zorlukları aşabilmek
adına birçok kişi aracı firma kurmayı hedefliyor.
Sektör, bu aracıların eline bırakılıyor. Bir diğer
beklentimiz, yolcu beraberinde 3 kilograma
kadar altın getirebilmesine izin verilmesi konusu… Yolcular yanında getirdiği altını, ülkeye
girişte tebliğ ederse, ülkemizden çıkarken de bu
altın karşılığı satın aldıklarını beyan ederse hem
iç piyasadaki satışlara hem de altından mamul
üretilerek ihracata büyük katkı sağlanır.
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Hastalık salgını!

Salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca
hep korkulu rüya oldu. Antik çağların her
döneminde salgınlar nedeniyle birçok insan
öldü. Aynı zamanda tarihin de şekillenmesinde
etkili oldular… Geçmişin veba, frengi, cüzzam
ve kolerasının yerini ise bugün sars, kuş gribi ve
son olarak koronavirüs aldı. Bu virüsler gerçek
mi? Nasıl ortaya çıkıyorlar, nasıl yayılıyorlar?
Bunlar da ülkeler arası ticaretin bir parçası
mı? Alınması gereken önlemler neler? Salgın
hastalıkları masaya yatırdık...

KAPAK

NİL DENİZ DEMİRCİLER
İnsanlık tarihi boyunca salgın hastalıklar hep gündemde oldu... Sıtma, frengi,
cüzzam, tifo, kolera ve veba gibi bulaşıcı hastalıklar hep felaketlere yol açtılar. İnsanların
korkulu rüyası oldular. Bu salgınlar ‘veba’ adı
üzerinden yıkımın genel adına dönüştü. Antik
çağlardan itibaren veba hastalığı tanrıların
cezası ve laneti olarak değerlendirilirken bu
hastalıklardan başkaları sorumlu tutuldu...
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Orta Çağ’da tek tanrılı inançların benimsenmesiyle Allah’ın gazabı olarak görülüp
cezadan sorumlu günah keçisi arayışı devam
etti... Günümüzde de salgınlara yönelik şehir
efsaneleri yaratılıyor. Kuş Gribi, İspanyol Gribi, Koronavirüs (Coronavirus) gibi yirmi birinci
yüzyıl salgınları da artık ülkeler arası savaşın
silahlarla değil virüsler kanalıyla yapılmaya
başlandığına dair söylentilere neden oluyor...
Son olarak Çin’in Vuhan kentinde 2009
yılı Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs

dünyayı kasıp kavuruyor. Çin’de ortaya çıkıp
İtalya’dan İran’a kadar uzanan farklı ülkelere
yayılan virüs herkesi tedirgin ediyor. Binlerce
insanın ölümüne neden olan koronavirüs içinde bulunduğumuz dönemin baş belası olarak
tanımlanıyor. Bu virüs dünya devi ABD’ye
ekonomik anlamda rakip olan Çin’in bir anda
dünyadan soyutlanmasına neden olurken
ülkelerin sınırlarını birbirlerine kapamaları
sonucunu da doğurdu. Çin’den dünyanın diğer
ülkelerine uçak kaldırılması yasaklandı. Çin,

katılmaları gerekiyor. DSÖ’nün de bu sorumluluklar kapsamında üye ülkelere hızlı ve güvenilir
bilgi sağlaması, rehberlik etmesi, gelişmeleri üye
ülkelerle paylaşması gerekiyor. Daha önce SARS,
Kuş Gribi (H5N1), Domuz Gribi (H1N1), Ebola,
Zika, Çocuk Felci salgınlarında acil durum ilan
eden DSÖ, 30 Ocak’ta koronavirüs için küresel acil
durum ilan etti.

KORONAVİRÜS NEDİR?

NASIL KORUNULUR?
Hastalığın başlıca bulaşma yolu öksürük-aksırık esnasında solunum yolu ile ortama saçılan
damlacık enfeksiyonu ile olduğundan, bulaşmayı
engellemek için solunum yolu enfeksiyonlarından
korunma önlemlerine uyulmalı. Bunun için insandan-insana yakın temastan kaçınılmalı. El temizliğinin hastalıklardan korunmada oldukça önemli
olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, “Ellerinizi sık sık yıkayın. Eller yıkanamıyorsa alkol
bazlı dezenfektan tercih edin. Soğuk algınlığı, ateş
veya öksürük gibi grip semptomları olan kişilerle
yakın temastan kaçının. Ateş, öksürük, solunum

KAPAK

dünyadan tecrit edildi. Böylece ABD ve
Çin arasındaki ekonomik savaş da bir
süreliğine durdu...
Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri 2005 anlaşmasına göre küresel
ölçekteki salgınlarda Dünya Sağlık
Örgütü’nün (DSÖ) koordinasyon sorumluluğu geçerli. Bu anlaşma DSÖ’ye üye
196 ülke için hukuki olarak bağlayıcı.
Bu ülkelerde bir salgın geliştiğinde ilgili
bilgileri DSÖ ile paylaşıp koordinasyona

Koronavirüs (Coronavirus) adı, taç veya
halo anlamına gelen Latince bir sözcükten geliyor
ve elektron mikroskobu (EM) altında virionların
(virüsün enfektif formu) karakteristik görünümü
ile ilişkili. Bu virüs, 2003 SARS (Şiddetli Akut
Solunum Yolu Sendromu) ve ilk kez Ürdün ve
Suudi Arabistan’da görülen MERS (Orta Doğu
Solunum Sendromu) olaylarından sorumlu olan
virüstür. Bu salgınlarla ilişkili virüs, SARS-CoV ve
MERS-CoV olarak adlandırılmıştı. Virüs, solunum
yolundan, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan
virüslerin alınması ile ayrıca virüsün bulunduğu
ortam ve eşyalara dokunulduktan sonra ağız
ve buruna taşınarak bulaşıyor. Böylece solunum
yolları, karaciğer, mide, bağırsak ve sinir sistemine
ulaşarak hastalık yaratıyor. Ayrıca çeşitli hayvan-

lardan insana geçiş de görülüyor.
Ateş, boğazda kızarıklık, nefes darlığı,
solunum yetmezliği görülürken virüsün bulaştığı
hastaların ölüm oranı yüzde 35-40’larda olabiliyor. Tanı için solunum yetmezliği saptanan vakalar
hastaneye yatırılarak solunum yolu salgılarından,
serum ve dışkıdan alınan numuneler PCR testi için
Halk Sağlığı Laboratuvarı’na gönderiliyor. Her
salgında olduğu gibi olası vaka tanımı, ateş ve
klinik belirtilere ek olarak salgın bölgesine ilişkin
seyahat öyküsü olmasıdır.
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güçlüğü gibi belirtiler gösterirseniz en yakın
sağlık kurumuna veya doktorunuza hemen
ulaşın” uyarısında bulunuyor.
SARS-CoV için etkin bir tedavi henüz geliştirilemezken, bu konuda çalışmalar devam
ediyor. Bu nedenle tedavi belirtilerin giderilmesine yöneliktir. Ateşin düşürülmesi, ağrıların
giderilmesi, sıvı desteği, solunum yolu açıcı
tedaviler, oksijen desteği, gerekirse solunum
cihazı kullanılması gibi özel bir antiviral tedavi
yoktur. Semptomları hafifletmeye yardımcı
olacak tıbbi bakım uygulanırken ağır vakalarda hayati organ fonksiyonları destekleniyor.
Kalabalık ortamlardan elden geldiğince
uzak durulmalı, sıklıkla eller yıkanmalı,
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mümkünse maske veya mendil ile ağız-burun
çevresi korunmalıdır. Uçakla yolculuk yapan
bir kişinin yakınındaki bir kişiden virüsü
kapma ihtimali yüksek. Yakınındaki kişilerden
birinin ciddi, sürekli öksürüğü varsa çok daha
dikkatli olması, elleriyle etrafa dokunmamaya
çalışması, yüz maskesi kullanması gerekiyor.

REHBER YAYINLANDI
Salgın durumlarında virüsün bulaştığı
her hasta ölmüyor, özellikle bağışıklık sistemi
zayıf olanlar hayati risk altında. Bağışıklık
sistemi zayıf olan riskli grupların başında yaşlılar, çocuklar ve gebeler geliyor. Ayrıca astım,
koah, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalık-

ları olanlar da risk grubunda yer alıyor.
Koronavirüs, Çin, Japonya, Kore,
Vietnam, Singapur, Avustralya, Malezya, Kamboçya, Filipinler, Tayland, Nepal, Sri Lanka,
Hindistan, ABD, Kanada, Fransa, Finlandiya,
Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İran gibi
ülkelerde görüldü. Bu ülkelerde tespit edilen
ilk vakaların genellikle Çin’e seyahat öyküsü
mevcut. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı sağlık
çalışanlarının enfeksiyondan korunması
için önlemler içeren bir rehber yayınladı.
Ülkemizde de 25 hastane Sağlık Bakanlığı
tarafından referans hastane olarak ilan edildi.
Türkiye’de vaka görüldüğü takdirde hastalar bu referans hastanelerde tedavi altına

alınacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın
açıklamalarına göre, ülkemize Çin’den gelen
uçuşlara yönelik havalimanlarında termal
kameralarla taramalar yapılıyor. Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğü bünyesinde de bir operasyon
merkezi oluşturuldu. Türk Hava Yolları (THY)
Çin’in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian
şehirlerine düzenledikleri seferleri durdurdu. Ayrıca Vuhan’daki vatandaşlarımızdan
dileyenlerin Türkiye’ye dönebilmesi için de bir
sefer düzenledi.

EKONOMİYE DARBE VURDU
Koronavirüs, sadece insan ölümleri ile
sınırlı kalmıyor. Çin’in yanı sıra Çin ile ticaret
yapan ülkelerin ekonomilerine de darbe indiriyor. Bilişimden tekstile, turizme kadar birçok
sektör koronavirüs salgınından etkileniyor.
Çünkü birçok uluslararası marka Çin’den yaptığı alımları durdururken Çin salgın nedeniyle
milyarlarca dolarlık ekonomik zarara uğramış
durumda. Çin’de üretilen birçok mal Çin ile
ticaret yapan ülkelerin gümrüklerinde bekletiliyor. Çin, terör saldırılarının tüm dünyada
durulması ile bu yıl yükselişe geçmesi beklenen
turistik seyahatler koronavirüs korkusu ile
düşüş eğilimine geçmiş durumda. Çin’de
yapılması planlanan tekstilden bilişime kadar
birçok fuar haziran ayı sonrasına ertelenirken Çinli firmaların katılımıyla Avrupa’da
gerçekleştirilen fuarların da iptali gündeme
geldi. Örneğin, Barcelona’da düzenlenen Mobil
Dünya Kongresi (MWC) 2020 iptal edildi.

DOMUZ GRİBİ UNUTULDU

10 yılda bir şekil değiştirmiş ve
insanların bağışıklığının olmadığı bir virüs ile
başka bir salgın olmasının beklendiğini ifade
eden Prof. Dr. Sönmezoğlu, 65 yaş üstü, kronik
hastalığı olan, bağışıklığı zayıf bireylerin aşı
yaptırmasının yaşam kaybı riskini azaltacağını
belirtiyor.
Aşı karşıtlığının tüm toplumu zayıflattığına vurgu yapan Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu,
“Birkaç kişinin aşı olması arkasında 100, 200
kişiyi koruyor. Kimse aşılanmazsa bariyerler
kalkıyor ve herkes duyarlı hale geliyor. O nedenle aşıyı yani elimizdeki en büyük silahı kullanmamız lazım” diyor. Prof. Dr. Sönmezoğlu,
2010 yılından sonra grip aşılarının içine domuz
Gribine karşı da koruyan bir aşı konulduğunu
ve o dönemden itibaren aşı olanların domuz
Gribine karşı da korunduğunu vurguluyor.
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Ülkemizde Çin’den ithal edilen tekstil hammaddesi gibi ürünlerin ithalatının
durmasının sektöre olumsuz yansıyabileceğine
dikkat çekilirken, koronavirüs salgını nedeniyle
kimya sektöründe ihracat rakamlarının artması
bekleniyor. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
(TKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erceber,
ilk kez Çin’de görülen koronavirüs salgınının
AB ülkelerinden daha fazla sipariş gelmesi ve

ihracat rakamlarının artması yönünde sektöre
olumlu etkisinin olacağını söylüyor.
Her ne kadar gündem koronavirüse
kitlenmiş olsa da domuz Gribi salgını yeniden
gündeme geldi. Domuz Gribi diye adlandırılan
grip türü ilk kez 2009 yılında Meksika’da
başlayıp 6 ay sonra Türkiye’ye gelmiş, dünyayı
kasıp kavurmuştu. O zamana kadar görülen
grip virüslerinden farklıydı ve önce domuz
çiftliğinde ortaya çıktığı ve sonra insanlara
geçtiği için domuz Gribi denmişti. Ağır geçirildi
ve birçok kişi öldü.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Prof. Dr. Meral
Sönmezoğlu, Türkiye’yi de korkutan ve kıtalara yayıldığı için pandemik bir salgın olarak
kabul edilen domuz Gribi virüsünün yeniden
görüldüğünü söylüyor.
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DÜNYAYI KASIP
KAVURAN SALGINLAR
SARS VİRÜSÜ

SARS hastaları ilk defa 2003 Şubat ayı
sonlarında Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da
görüldü. SARS’ın nedeni henüz bilinmezken
atipik bir pnömoni (zatürree) olarak seyretmektedir. SARS aniden başlayıp, ilk olarak üst
solunum yollarını sarar. Hastalık hızla ilerleyip
akciğerlere iner ve akciğer yetmezliği nedeniyle
ölüme yol açabilir. SARS virüsünün meteorlar
yoluyla uzaydan gelmiş olabileceğini savunan
araştırmacılar bile vardır.

KAPAK

KUŞ GRİBİ

Kuş gribi tavuk, kaz, ördek gibi kanatlı
hayvanlarda kitlesel ölümlere yol açan ve
aslında bir hayvan hastalığının etkeni olan
H5N1 virüsünün insanlarda yaptığı hastalıktır.
Günümüze en yakın pandemi tehditlerinden biri
1997 ve 1999 yıllarında gelişen kuş gribidir.
Hastalığın 1997’deki başlangıcında birkaç yüz
kişi Hong Kong’da Kuş A/H5N1 influenza virüsü
ile enfekte oldu ve 6 kişi öldü. 1999’da diğer bir
yeni kuş influenza virüsü A/H9N2 Hong Kong’da
iki çocuğun hastalanmasına neden oldu. Her iki
virüste pandemi başlatmamasına rağmen bu
virüslerin kuşlarda varlığını sürdürmesi, insanları
enfekte edebilme kabiliyetlerinin olması ve
influenza virüslerinin değişebilme ve insanlar
arasında bulaşma yeteneklerini arttırabilmeleri
ciddi bir problem olmaya halen devam etmekte.
10 Eylül 2008’e kadar doğrulanan kuş gribinden
ölüm sayısı 245’dir.

HONG KONG GRİBİ

Asya Gribi sonrasında 1968’lerin başlarında ilk defa Hong Kong’da (H3N2) tespit edildi.
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33 bin 800 ölümle bilim insanları tarafından
20. yüzyıl pandemileri arasında en hafifi olarak
sayıldı. En hafif olmasının nedenlerinden birincisi
Hong Kong virüsünün 1957 ve 1968 yılları arasında dolaşan Asya Gribi virüsüne benzer olması
ve bu virüsle gelişen enfeksiyonlar sayesinde
toplumda bağışıklık gelişmesi ve benzer virüsün
enfeksiyonunun daha hafif geçmesine neden
olmasıdır. İkinci neden bu pandeminin de önceki
iki pandemide olduğu gibi aralık ayına kadar hız
kazanamamış olması ve bu ayda okulların kapalı
olması nedeniyle yayılımının kısıtlı kalmasıdır.

ilk yazılı kayıtlar M.Ö. 600’lü yıllara ait. Bazı
kaynaklarda cüzzamın Avrupa’ya Hindistan’dan
Büyük İskender’in ordusunun askerleri ile,
bazılarında da Roma askerleri tarafından taşındığı öne sürülür. Cüzzam Haçlı seferleri sırasında
oldukça yaygın bir hal aldı. Cüzzam veya lepra,
Hansen basili (Mycobacterium leprae) adı verilen
bir mikroorganizmanın yol açtığı, çevresel sinir
sistemi ve deri başta olmak üzere birçok sistem
ve organı etkileyebilen, bulaşıcı bir hastalıktır.
Hastalık eski dönemlerde miskin hastalığı olarak
da adlandırıldı.

ASYA GRİBİ

İNGİLİZ GRİBİ

A sınıfı grip virüsünün yol açtığı gribe
Asya gribi (H2N2) denmesinin nedeni, 1957’de
Çin’de başlayarak Uzakdoğu, Avustralya, Amerika ve Avrupa’ya yayılmış olmasıdır. 1957-1958
yıllarında etkili olan Asya Gribi sonucu ABD’de
70 bin kişi yaşamını yitirdi.

1989 yılında ortaya çıkan İngiliz gribi, bir
yıl içinde 30 bin kişiyi öldürdü.

CÜZZAM
Cüzzam hastalığının ilk kez ne zaman
ortaya çıktığını kesin olarak belirlemek halen
mümkün olmasa da hastalığı tanısı ile ilgili

AIDS
HIV virüsü nedeniyle insanlarda bağışıklık
sisteminin çökmesine neden olan kan yoluyla
bulan bir hastalıktır. İnsan bağışıklık yetmezliği
virüsü (HIV), bağışıklık sistemine yavaş yavaş
nüfuz ederek vücudun enfeksiyonlara karşı
direncini yok eder ve bireyi çeşitli enfeksiyonlara ve rahatsızlıklara karşı korunmasız hale

getirerek sonunda ölüme sebep oluyor. AIDS, HIV
enfeksiyonunun son aşamasıdır ve bu süreçte
ölümcül enfeksiyonlara ve kansere sıklıkla rastlanıyor. AIDS, 1979’da ABD’de, nedeni bilinmeyen
ve henüz tedavisi bulunmayan, çoğunlukla
ölümle sonuçlanan bir hastalık olarak ortaya çıktı, 1981’de teşhis edildi. Ortaya çıkışından 1983
yılına kadar ABD’de 1300 kişide görülen hastalık,
aralarında Almanya, Fransa ve Danimarka’nın da
bulunduğu 16 ülkede daha görüldü ve 1983 yılı
sonunda hastalığa yakalananların sayısı 2000’i
aştı. AIDS vakalarından ilki, 1981 yılı Ocak ayında boğaz ve yemek borusu mantarla kaplanmış
olarak çok ağır bir durumda acil servise yatırılan
31 yaşında eşcinsel bir mankende görüldü.

KOLERA

FRENGİ

16. yüzyılın hastalığı olan Frengi, Treponema pallidum adı verilen bir bakterinin (mikrop)
neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalık.
Tedavi edilmediği takdirde bu bakteri zaman içerisinde vücuda yayılarak birçok organda hasara
neden olur. Sifilis diye de adlandırılan frengi,
16. yüzyıl da Asya ve Avrupa’yı kasıp kavurdu.
Bilinen ilk frengi olguları 1493’te Amerika’nın
keşfinden hemen sonra İspanya’da görüldü.
Bir yıl sonra aralarında Kristof Kolomb’la
yolculuğa çıkmış birkaç denizcinin de bulunduğu
paralı askerlerden oluşan 40 bin kişilik bir ordu
toplayan Fransa Kralı VII. Charles, Alpleri geçerek
Nali Kralı II. Ferdinando’ya savaş açtı. Napolililer
savaşla birlikte kentte baş gösteren frengiye,

sorumlu tuttukları düşmanlarından ötürü Fransız
hastalığı adını verdiler. Frengi, bugüne kadar 47
milyondan fazla insana bulaştı, 2.2 milyondan
fazla insanın ölümüne sebep oldu.

VEBA

1347-1351yıllarında etkili olan Veba,
Yersinia pestis adındaki bakteri tarafından
oluşturulan enfeksiyon hastalıklarına verilen
genel isimdir. Antik çağlardan itibaren tanınmış
bir hastalık olurken lakabı ‘Kara Ölüm’dür. Orta
Çağ’da 1347-1353 arasında,Avrupa nüfusunun
üçte birinin kaybedilmesinden sorumludur. Bu
hastalık 1347-1348 yılları arasında 130 bin olan
Venedik nüfusunun 70 bine düşmesine neden
oldu.
Salgın, Ortadoğu, Hindistan ve Çin de
dahil olmak üzere yaklaşık 75 milyon kişinin
ölümüyle sonuçlandı. Çin ve Orta Asya’dan
başlayan vebanın, 1347’de Kırım’da bir Ceneviz
ticaret merkezini kuşatan Kıpçak ordusunun
vebalı cesetleri mancınıkla kentin içine atmasıyla
Avrupa’ya taşındığı iddia edilir. Günümüzde bu
salgının sebepleri hâlâ araştırılmaktadır.

KAPAK

İlk kez 1800’lerde görülen Kolera, Vibrio
cholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak
enfeksiyonuna bağlı olan akut ve şiddetli ishal ile
seyreden bir hastalık. 19. yüzyılda Bengal’de görülen hastalık çeşitli ticaret yollarının bu bölgeden
geçmesi sayesinde yayılırken, 1817’de Japonya’da, 1826’da Moskova’da, 1831’de Berlin’de,

Paris’te ve Londra’da salgınlar yaptı. Sonrasında
Londra’dan göçmenlerle Kanada’ya ulaşan
salgınlar birçok insanın ölümüne neden oldu.
1892’de Hamburg’da çıkan bir salgında 17 bin
kişinin hastalandığı ve yarısının öldüğü biliniyor.
1830’larda ise Modern Avrupa’da kolera salgını
yüzünden binlerce kişi öldü.
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‘En çok köşe
yazarlığını
sevdim’

GÜNDEMİN SESİ

NİL DENİZ DEMİRCİLER

O, basın sektörünün duayen isimlerinden, ekonomi
gazetecilerinin Vahap abisi. Sıfırdan başladığı meslekte
Hürriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ne
kadar yükseldi. Vahap Munyar, Dünya Gazetesi’nde
Genel Koordanitör olarak görevini sürdürüyor…
Munyar, “Meslekteki en güzel dönemim, Hürriyet’te
sadece yazı yazdığım 6-7 yıl oldu” diyor.
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O, ekonomi gazetecilerinin
Vahap abisi. Sektörün duayen
isimlerinden. Türkiye’de ekonomi
gazeteciliğinin gelişiminin adeta
canlı tanıklarından… Pek çok
gazetede, pek çok pozisyonda
görev aldı. Üniversite sınavında
18. tercihi olan gazeteciliği hiç
aklında olmadan seçti. Mesleğe
kupür keserek başladı. Muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine
kadar sektörün her kademesinde
yer aldı. En son Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ni
yaptı. Şu anda Dünya Gazetesi’nde
Genel Koordinatör olarak görevini
sürdürüyor.
Daha üniversite öğrencisi iken Aka’da (Arşiv, Kupür,
Aktüalite) kupür keserek işe
başladığını anlatıyor, Munyar. O,
sıcak habercilikle Anka Ajans’a
geçince tanıştı. Basında Milliyet,
Söz, Tercüman gibi birçok yayında
çalıştı. Hürriyet’ten ayrılınca
“Dünya, çalışanlarıyla yoluna
devam ediyor” projesine dahil
oldu. Munyar’la mesleki serüvenini
ve sektörü konuştuk.

Kısaca kendinizden
bahseder misiniz? Ne zaman
nerede doğdunuz ve hangi
okullarda okudunuz?
1958 Malatya merkez
doğumluyum. İlk, orta ve lise
öğrenimimi aynı ilde tamamladım. Turan Emeksiz Lisesi, benim
öğrencilik yıllarımda Türkiye’nin
3 deneme lisesi arasına girdi.
Matematik, fizik, biyoloji gibi
derslerde farklı metot denemesi
gerçekleşti. 1976’da üniversite sınavına girdim. O yıllarda 20 tercih
hakkı vardı. 18’inci tercihim olan
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi Gazetecilik ve Halkla
İlişkiler Yüksek Okulu’nu (bugünkü
Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi) kazandım. Mesleğe bu
şekilde adım attım.
Çocukken ne olmak
istiyordunuz?
Lise yıllarıma kadar çok
önemli bir hedef anımsamıyorum.
Ancak, üniversite sınavına girerken
ilk 10 tercihim tıp, sonraki 5 tercihim de eczacılık idi. Gazetecilik hiç
aklımda yoktu. Sonuç geldiğinde
de şaşırmıştım, “Bu okulu nasıl
yazdım” diye. Nitekim 1977’de

yeniden üniversite sınavına girdim. Bu kez 3
tercih yazmıştım. Siyasal Bilgiler (Ankara),
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Derken
Ankara Hukuk’u kazandım ama gitmedim.
İstanbul’da ev bulmanın sıkıntısını çok çektim.
Aynı sıkıntıyı göze alamadım. Hukuka gitmem
için bastıran ailemi ikna etmek için Denizcilik
Yüksek Okulu İşletme Bölümü’ne ön kayıt
yaptırdım. Koşu, kültür-fizik hareketleri ve
yüzmeden oluşan sınavını o günlerde yüzmeyi
hiç bilmediğim için aşamadım. 43.5 puanla
takıldım. 45 olsa girecektim. Puanım çok yüksek olduğu için yeniden hak tanıdılar, gurur
yapıp girmedim. Böylece Gazetecilik ve Halkla
İlişkiler Y.O. Radyo-Televizyon Bölümü’nden
mezun oldum.

KUPÜR KESEREK BAŞLADI

Sektörde çok ayrı bir yere sahip
olan Dünya Gazetesi’ni yeniden canlandırmak ve oraya dönmek nasıl bir duygu?
Dünya Gazetesi, Hürriyet bünyesinde
iken Cahit Düzel yönetiminde ekonomiye
dönüştüğü ilk günlerde vardım. Daha sonra
eşim, 1982-1986 döneminde orada çalıştı.
Nezih Demirkent, Temmuz 1985’te eşimin nikah
şahidi oldu. Yani, Dünya Gazetesi’ni hep yuvam
gibi gördüm. Hakan Güldağ ile son yıllarda hep
Dünya’nın nasıl düzlüğe çıkabileceği üzerine
kafa yorduk. Didem Hanım (Demirkent)
gazeteyi bir başka sermaye grubuna satmamak
Meslek yaşamınızda hangi yayınlarda çalıştınız?
Aka’ya 1978 yılında girmiştim. 1979’da
Aka’nın Yazı İşleri Müdürü arkadaşım Cengiz Yıldırım, “Koray Düzgören Anka Ajansı’na muhabir
arandığını söyledi. Böylece 1979’da Anka Ajansı’na geçtim. 1980 yazında okulu bitirirken Anka
Ajansı’ndan kadro yapmalarını istedim, olmadı. O
tarihlerde yeni kurulmuş olan Ulusal Basın Ajansı’na (UBA) geçtim. İstanbul Bürosu’nun başında
Süleyman Yağız vardı. 12 Eylül darbesini orada
yaşadım. Mart 1981’de orada da kadro umudum
kalmayınca, o günlerde Hürriyet’e bağlı ekonomi

için direnme yolunu seçti. Derken geçen yıl
eylül ayında “Dünya, çalışanlarıyla yoluna
devam ediyor” projesinin önünü açtı. Çalışanlar
tazminatlarıyla birlikte yeni şirket bünyesine
geçti. Markayı yeni şirket kiraladı. Çalışanların
bir bölümü tazminatları karşılığı yeni şirketin
hissedarı olmayı benimsedi. Ben de Hürriyet’ten
ayrılınca projeye dahil oldum. Gazete, Nezih
Demirkent’in çizdiği yol haritasını daha da
gelişerek izleyecek. Türkiye’nin bağımsız, bağlantısız ekonomi gazetesi olmayı sürdürecek.
Böyle bir projenin içinde olmak bana gurur ve
huzur veriyor.
gazetesine dönüşen Dünya için şansımı denedim.
Sevin Okyay, o sırada Dış Haberler Müdürü idi.
Onun desteğiyle Dünya Gazetesi’ne geçtim.
Aynı yıl eylül-ekim ayında ayrıldım. Ekonomi
yayıncılığı yapan Şeref Özgencil’in yanına girdim.
Ayrıca kısa süreli olarak UBA’ya yeniden döndüm.
O günlerde halkla ilişkiler hocamız Alaeddin Asna
ile karşılaştım. Beni Tercüman Gazetesi’ne yönlendirdi. 1981-1984 döneminde Tercüman Gazetesi
İstihbarat Servisi’nde çalıştım. 1984 Mart ayında
Dünya’dan tanıştığımız Enis Berberoğlu, “Cahit
Düzel (Dünya’yı ekonomiye dönüştüren genel yayın yönetmeni, sonra Hürriyet Ekonomi Müdürü

GÜNDEMİN SESİ

Mesleğe nasıl başladınız? Sizi gazeteci/yazar olmaya kim motive etti?
Aileniz gazeteci olmanıza nasıl baktı?
Biz 7 kardeşiz. Ben 6 numarayım. En
büyük abim hukukçu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Büyük abim Ankara
Hukuk’a gitmem için çok ısrar etti, “Birlikte
avukatlık bürosu açarız” dedi, dinlemedim.
Ortanca abim İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. O da kazandığım gazetecilik okulu için, “Doğru dürüst
fakülte bitiremeyenler askerlik için gazetecilik
yüksek okuluna yöneliyor” yorumu yaptı. İki
abim de, “Arkanda tanınmış birileri olmadıkça
sen TRT’nin de, Hürriyet’in de, Milliyet’in de
kapısından dahi giremezsin” diye uyardı. O
günler için hakları da vardı. Benim de gazeteci
olma konusunda pek umudum yoktu. Derken
ikinci sınıfta iken sınav döneminde benden
10 yaş büyük bir okul arkadaşımla, Haşmet
Zeybek’le tanıştım. Okula ara vermiş, 10 yıl
sonra bitirmek için yeniden dönmüş, ders
notları arıyordu. Ayda 1.000 liraya arşivleme
işine girdim. Böylece Babıali’ye adımımı atmış
oldum.

DÜNYA GAZETESİ CANLANIYOR
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Vahap Munyar,
kızı Sırma Munyar ile birlikte.

GÜNDEMİN SESİ

EN BÜYÜK
HOBİM İŞİM
İş yaşamı dışında nelerle uğraşırsınız,
hobileriniz neler?
Gazetecilik, yazmak benim için yaşam
biçimi oldu. Aynı zamanda hobiye dönüştü. Kimileri sinema, tiyatro izlemeyi, kitap okumayı
hobi gibi sayabilir. Benim için onlar da işimin,
dolayısıyla hayatımın bir parçası artık.
Yoğun iş temposunda ailenize, kızınıza
yeterince zaman ayırabiliyor musunuz? Kızınız
Sırma yurt dışındaydı onunla ne sıklıkta görüşüyorsunuz?
Eşim Emine Munyar da 32 yıl fiilen
gazetecilik yaptı. Son 4 yıldır İstanbul Tahkim
Merkezi’nde danışman olarak çalışıyor.
Kızım Sırma Munyar, Robert College sonrası
Boston’da (ABD) Berklee College of Music’i
bitirdi. Sonra New York’a yerleşti. Orada
kendi müziği ile yer edinmeye çalışıyor. Spotify’da 500-600 bin izleyici yakalayan 2-3
şarkısı var. Şarkılarının söz, müzik, prodüksiyon dahil her şeyini kendisi yapıyor. Yanı
sıra internet üzerinden müzik eğitimi veren
bir okulla bağlantılı olarak internetten müzik
dersleri veriyor. Okula bir de ders notu yazdı.
Eşime ve kızıma maalesef yeterince zaman
ayıramadım. İkisine de o açıdan büyük borcum var. Benim mesleğime öncelik vermemi
anlayışla karşıladıkları için eşime de, kızıma
da çok teşekkür ediyorum.
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oldu) ile konuşayım, Hürriyet’e gel, birlikte
çalışalım” dedi. Hürriyet’e ilk girişim de
böyle oldu. 1986-1987 döneminde Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü bursu
ile İngiltere’ye 6 aylığına dil eğitimine
gittim. Döndüğümde Sabah ve Gelişim
Yayınları Grubu’nun çıkarmaya hazırlandığı Söz Gazetesi’ne Umur Talu’nun teklifiyle
4 yazı işleri müdüründen biri olarak gittim.
Gazete çıktığı gün Umur Talu’nun başında
olduğu 8 kişilik ekiple ayrıldık. 1987
sonbaharında Milliyet Gazetesi Ekonomi
Servisi’ne geçtim. 1992 Ekim’inde o tarihte
Ekonomi Müdürü olan Enis Berberoğlu’nun
çağrısıyla yeniden Hürriyet’e, onun yardımcısı olarak döndüm. Zamanla Hürriyet’te
Ekonomi Müdürlüğü (sanırım 15 yıl sürdü),
ekonomi yazarlığı, son olarak da Genel
Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundum.
31 Ekim 2019’da Hürriyet’ten istifa ettim.
4 Aralık 2019’da Dünya Gazetesi’nde
Genel Koordinatörlük göreviyle, “Dünya
çalışanlarıyla yola devam ediyor” projesine
dahil oldum. Elbette yazılarıma da devam
ediyorum.

BASIN SEKTÖRÜ DEĞİŞİYOR
Ekonomi basının yeni yeni geliştiği dönemden bu güne bu alanda
yazılar yazan bir gazeteci olarak
nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz?
Sizce sektör nereye evriliyor?
Benim mesleğe ilk başladığın
dönemde TV tek kanallı olsa da gazetelerin, haber ajanslarının sahipleri farklıydı.
Yani birinden ayrıldığında gidebilecek
bir başkası vardı. Zaten biz gazetecilerin
çalışma koşullarını düzenleyen yasadaki
boşluk sendika sözleşmesiyle, “Gazeteci istifa halinde tazminat alır” hakkı o nedenle
sağlanmıştı. Tercüman’dan ayrılan Cumhuriyet’e, Hürriyet’ten ayrılan Milliyet’e,
Günaydın’dan ayrılan Tercüman’a, Bulvar’a
rahatlıkla geçebiliyordu. Zamanla yayın

grupları oluştu, patron sayısı azaldı. İşsiz
kalan gazetecinin gidebileceği adres sayısı
da düştü. Bugün Milliyet’ten atılan bir
gazeteci, Sabah’ta işe alınır mı? Çok zor.
Aslında özellikle TV kanallarının,
özellikle haber ve ekonomi yayıncılığı
yapanların sayısı artınca bizim meslek
için yeni adresler oluştuğuna sevindik.
Ancak, bir yandan dijital yayıncılığa geçişi
iyi yönetememek, diğer taraftan medya
sahipliğindeki çeşitliliğin azalması, bu
sevinci kursaklarda bıraktı. Yönetiminde
bulunduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin elindeki bilgilere göre işsiz gazeteci
sayısı 10 bini buluyor. Özellikle internet
sitelerinin ücretsiz ve herkese açık olması,
basılı gazetelerin tirajının hızla aşağı inmesinin önemli nedeni oldu. Ayrıca, yayınların
çoğu tek patronun eline geçince, farklı
bakış, çeşitlilik şansı da kalmadı. Okuyucu
aynı haber ve benzeri köşe yazılarını basan
gazetelerden kopma yoluna gitti.
Sektörde uzun yıllardan bu yana
aktif olan bir gazeteci olarak en sevdiğiniz kademe hangisiydi? Neden?
Ben meslekte kalıcı olacağımı
anladığım ilk günlerden itibaren hep köşe
yazmayı hayal ettim. Bu arada meslekte
kalıcı olabileceğime inanmamı sağlayan ilk
adım, Dünya Gazetesi’nde Nisan 1981’de
kadroya alınmam olmuştu. Meslekteki en
güzel dönemim, Hürriyet’te sadece yazı
yazdığım 6-7 yıl oldu. Yönetmek, hele de
bizim meslekte yönetici olmak dünyanın en
zor işleri arasındadır. Nitekim Hürriyet’te
Ekonomi Müdürü iken Enis Berberoğlu’nun
genel yayın yönetmenliği döneminde bir
gün gittim, “Emekli olmaya karar verdim”
dedim. O da sıkıntımı anladı, sadece köşe
yazmamı sağlayan kararı verdi. Daha
sonraki dönemde bana genel yayın yönetmenliği teklif edildiğinde kabul etmemek
için epey oyaladım. Ancak, “Biz, Hürriyet’in içinden bir genel yayın yönetmeni

İSMMMO’YU
YAKINDAN
İZLİYORUM
İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl
buluyorsunuz?
İlk kurulduğu günlerden beri İSMMMO’yu yakından izliyorum. Meslek grubu
başarılı bir odalaşma süreci geçirdi. İSMMMO
ve bağlı bulunduğu TÜRMOB, özellikle
mesleğin kamuda ve toplumda hak ettiği yere
oturtulmasında çok önemli rol oynadı. Bir kere
çok zorlu bir eğitim, staj ve sınav sürecinden
geçmeden mesleğe giriş mümkün değil. Bunun
doğru bir model olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca meslek mensupları her yeni karar, yasa
değişikliği sonrası ciddi eğitimden geçiyor.

MESLEKTEKİ EN KEYİFLİ DÖNEM
Mesleğe başlarken yayın yönetmeni, genel koordinatör olmayı hayal

eder miydiniz?
Ekonomi müdürlüğü dışındaki bir yönetim kademesi hayalimde hiç olmadı. Daha önce
başka yayın gruplarından haber koordinatörlüğü, genel yayın yönetmenliği teklifleri aldım,
gitmedim. Enis Berberoğlu, Hürriyet’te genel
yayın yönetmeni iken haber koordinatörlüğü
önerdi, “İyiliğimi istiyorsan bana dokunma”
yanıtı verdim. Dedim ya, benim için meslekteki en keyifli dönem, sadece köşe yazdığım
günlerdi.
Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü olarak hedefleriniz neler?
Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan
Güldağ’ın liderliğinde Dünya Gazetesi’nde
öncelikli hedefimiz modeli sürdürülebilir
kılmak. Borçlanmadan çarkı döndürmek. Şimdilik o yönde yolumuza devam ediyoruz. Bu
yolculukta gazeteyi içerik açısından tüm ekiple
birlikte daha da iyileştirmek. Haftalık İngilizce
gazetemizi güçlendirmek, YouTube kanalını
canlandırmak hedeflerimiz arasında yer alıyor.

İnternet ve sosyal medyanın yazılı
basını etkilemesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yazılı basın kendini sizce
nasıl güncellemeli?
Gazetelerin, daha doğrusu yaygın medyanın interneti ücretsiz olarak tüm okuyucuya
açması, basılı gazete ve dergilerin tirajını hızla
aşağı çeken en büyük etken oldu. Dolayısıyla
sadece dijital yayıncılıkla sürdürülebilir yayıncılık da zorlaştı. Belirli bir dönem basılı gazete
ile dijital tarafın kol kola, el ele yürütülmesi
gerekiyor. Marka bilinirliğinin sürmesi de bence
buna bağlı. Zamanla dijital taraf çok daha öne
çıkacak, gazete, dergi basmaya gerek kalmayacak. Nitekim, şu anda Dünya’nın dijital
abonelerinin sayısı, basılı gazetenin iki katı
düzeyinde. Yaygın gazetelerin de en azından
paralı pazarlayabildikleri “e-gazete” tarafına
ağırlık vermeleri daha doğru bir yöntem olur.
Hürriyet’in 10 bin dolayında “e-gazete” abonesi var. Doğru pazarlama stratejisi ile bu sayıyı
100 binlere çıkarmak mümkün.

GÜNDEMİN SESİ

düşünüyoruz, o da sensin” diye ısrar edilince
görevi aldım. 1.5 yıl sonra da bıraktım.
Bu arada yukarıdaki sorular arasında
vardı, atlamış olmayalım. Hürriyet Ekonomi
Müdürlüğü görevini Enis Berberoğlu’ndan
devralırken dönemin Genel Yayın Yönetmeni
Ertuğrul Özkök, haftada bir gün yazı yazabileceğim konusunda sinyal verdi ve şu tavsiyede
bulundu: “Bak arkadaş, senden fikir yazısı
değil, içinde bilgi olan yazı bekliyorum. Bize
köşende bilgi satmalısın.” Zamanla haftada
ortalama dört gün düzenli yazmaya başladım.
Ertuğrul Özkök, her kademedeki birçok çalışma
arkadaşıma yaptığı gibi ciddi tartışmalarımız olsa da hep desteğini hissettirdi. Sabah
06.00-07.00’de arayıp, “Arkadaş, eline sağlık.
Bugünkü yazından çok şey öğrendim” diye
sıklıkla telefon etti, moral verdi.
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Otomotiv dünyası, elektrikli ve hibrit araçlarla yeni bir
devrimin eşiğinde… 2030 yılına kadar Avrupa Birliği
ülkeleri sınırları içindeki yeni otomobil satışlarının yüzde
55’inin tam elektrikli araçlardan, yüzde 40’ının ise
hibrit araçlardan meydana geleceği tahmin ediliyor…
Türkiye de bu alanda Türkiye’nin Otomobili Girişim
Grubu (TOGG) ile hamleye kalktı. Elektrikli otomobilleri
her yönüyle masaya yatırdık.

Elektrikli otomobil uçar gider!

DOSYA

UMUT EFE
Takvimler 13’üncü yüzyılı gösterirken,
İngiliz Bilim İnsanı Roger Bacon, Fransız Rahip
Guillaume Humbert’e yazdığı bir mektupta at
ile çekilmeden, hayal bile edilemeyecek hızda
hareket eden bir aracın yapılabileceğinden söz
eder. Sözcük anlamına uygun olarak kendi
kendine hareket eden ilk aracın ise 1679 1681 yılları arasında Pekin’de Cizvit misyoner
Ferdinand Verbiest tarafından Çin imparatoru
için bir oyuncak olarak yapılan küçük buharlı
araç olduğu rivayet edilir… Benzinle çalışan
içten yanmalı motora sahip ilk otomobil Alman
mühendis Karl Benz tarafından 1885 yılında
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yapıldı. Tekerleğin icadından bu yana sürekli
bir dönüşüm içinde olan otomotiv sektörü,
şimdilerde yeni bir devrimin eşiğinde… Otomobiller tarih boyunca yarattıkları ulaşım aracı
algısından çıkarak, teknolojik ve akıllı bir araca
dönüşme yolunda ilerliyor… 2020’den 2030’a
kadar gelecek 10 yılda küresel sektör geçmiş
50 yıldan çok daha etkili değişimler yaşamaya
hazırlanıyor…

SAYISI 5 MİLYONU AŞTI
Küresel ısınma, değişen dünya dinamikleri ve çevre bilinci ile öne çıkan yeni nesillerin
doğuşu ile hayatın tüm alanlarında olduğu gibi
otomotiv sektörü de bir dönüşüm içinde…

Elektrikli araçlar, gelişmiş ülkelerin programa
koyduğu sıfır emisyonlu ulaşım hedefinin en
kritik unsurunu oluştururken, 2030 yılına
kadar Avrupa Birliği ülkeleri sınırları içindeki
yeni otomobil satışlarının yüzde 55’inin tam
elektrikli araçlardan, yüzde 40’ının ise hibrit
araçlardan meydana geleceği tahmin ediliyor…
Dünyada elektrikli otomobil satışının artmasında
hükümetlerin izlediği çevreci politikalar, vergi
indirimleri, üretimdeki maliyetlerin düşmeye
başlaması etkili oldu. Enerji verimliliğini artırdığı
için son yıllarda elektrikli araç kullanma eğilimi
hız kazandı. Dünya genelinde elektrikli otomobil sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde
66 artarak 5 milyonu aştı. Bu konuda en büyük

paya sahip olan Çin’in ardından Avrupa
ve ABD geliyor… Tüm dünya bu alanda
seri üretimler için çalışmalara devam
ederken Türkiye de yerli otomobil
projesini elektrikli modellerden yana
kullanarak bu arenada yer alıyor…
Ülkemizde, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, elektrikli-hibrit
otomobiller 2011 yılından itibaren trafikte yer almaya başladı. Elektrikli-hibrit
otomobil sayısı 2017 sonunda sadece
bin 685 idi. Bu sayı 2018 sonunda 5 bin
367 ve 2019 Kasım ayı itibariyle de 14
bin 115’e çıktı. Elektrikli-hibrit otomobil
sayısı son iki yılda 8 kart arttı.

UMUT OLACAK

ŞARJ İSTASYONLARI SORUN
Öte yandan geleceğin teknolojisi
olan elektrikli otomobillerin avantajlarının yanı sıra süregelen dezavantajlı
durumlar da gelişmelerin hızını yavaşlatıyor. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli
Komitesi tarafından gerçekleştirilen bir
araştırmaya göre, elektrikli otomobillerin
en belirgin dezavantajları araçların
ilk alış maliyetlerinin yüksek olması,
şarj istasyon altyapısının yetersizliği,
menzillerinin kısa olması ve bataryalarının ağırlığı olarak görülüyor. Her ne
kadar yurtdışında ve Türkiye’ de teşvikler
verilse de elektrikli araçlar diğer içten
yanmalı motorlu araçlarla aynı fiyatta
hatta bazen daha pahalıya satılıyor. Buna
ek olarak elektrikli araç sahiplerinin
bataryanın ömrü konusundaki endişeleri
araçların yaygınlaşmasının önündeki en
önemli engellerden biri olarak görülüyor... Elektrikli araçların menzilinin kısa
olması özellikle şehirlerarası kullanım
söz konusu olduğu zaman ciddi bir sorun
teşkil ediyor. Günümüz şartlarında şarj
süreleri çok uzun, şarj istasyonlarının
sayısının ise yetersiz olduğuna dikkat

TÜRKİYE’NİN GÖNLÜ
ELEKTRİKLİDEN YANA
KPMG tarafından gerçekleştirilen araştırmaya
göre, otomotiv sektöründe büyük dönüşüm elektrikli
araçları işaret ediyor ve geçiş sürecinde hibrit araçlar
öncü görev üstleniyor ancak hibritle ilgili tanımın netleşmesi gerekiyor.
l Dizel araç satışları 2017 ve sonrasında hızla
geriliyor. JATO verilerine göre, Avrupa’da 2019 yılında
2018 yılına göre 1 milyon adet daha az dizel araç satıldı.
l Tahminlere göre AB ülkelerinde 2019’da
319 bin olan elektrikli araç satışları 2020’de 540 bine
yükselecek.
l Halen Avrupa’da satılan elektrikli ve hibrit araç
model sayısı 100 adetlerde. Bu sayı 2020 yılında 175’e,
2025 yılında ise 330 farklı modelin üzerine çıkacak.
l Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 72’si, dizel
araç almanın ya da elinde tutmanın artık kendileri için
seçenek olmadığını söylüyor.
l Tüketicilerin yüzde 43’ü, önümüzdeki 5 yıl
içerisinde otomobil alacak olsalar, güç aktarım teknolojisi
olarak hibrit elektrikli modelleri tercih edeceklerini
belirtiyor.
l Hibrit araçları sırasıyla, yakıt hücreleri elektrikli araçlar (yüzde 15), şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlar (yüzde 15), iç yakımlı motorlar (yüzde 13), bataryalı
elektrikli araçlar (yüzde 9) ve mesafesi uzatılabilen
bataryalı elektrikli araçlar (yüzde 6) takip ediyor.

DOSYA

Fosil yakıtlar yerine sürdürülebilir
kaynaklardan elde edilebilecek elektrik
enerjisiyle ile çalışan bu araçlar sıfır
emisyon ile küresel ısınmaya karşı
insanlığa umut niteliğinde bir gelişme
olarak kabul ediliyor... Karbon salınımını
azaltmanın yanı sıra ses kirliliğini azaltmada da oldukça sessiz olan bu araçların
etkili olacağı uzmanlar tarafından öne
sürülüyor. Diğer yandan bataryalarda
kullanılan lityumun doğada kısıtlı
miktarda bulunan bir element olması
ve elektrikli araçların bataryalarının
belirli bir kullanım ömrünün bulunması
kafalarda sürdürülebilirlik ve çevrecilik
konusunda soru işaretleri yaratıyor.
Ancak bataryaların ömrü ile birlikte geri
dönüşüm teknolojisinin de geliştiriliyor
olması bu soruna bir çıkış yolu olarak
düşünülebilir. Bununla birlikte yeni pil
teknolojileri geliştirilerek araçların gücü,
enerjisi ve performansı artırılmış ve
maliyeti düşürülmüştür. Günümüzdeyse
artan benzin fiyatları, petrolün yol
açtığı çevre kirliliği ve gelişen teknoloji
elektrikli araçların yaygınlaşmasında
önemli etmenler olarak öne sürülüyor.

Aynı zamanda tüketiciler elektrikli
araç almak istediklerinde daha fazla
seçeneğe sahip oldular.
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çekiliyor… Araçta açılan klima, radyo gibi
konfor için tercih edilen aksesuarlar enerjisini
aracın bataryasından aldığı için aracın şarjının
hızlı tükenmesine yol açarken, buna ek olarak
şarj ekipmanını da yanınızda taşımanız gerekiyor… Bu sorundan dolayı hızlı şarj kavramı
ortaya çıkıyor. Mevcut lityum-iyon batarya
teknolojisiyle hızlı şarj süresi 30 dakikaya kadar
indi. Tesla özellikle şarj istasyonlarının yetersizliği
konusunda büyük bir adım attı ve Türkiye’ de
10 noktada “Supercharger” kuracağını açıkladı.
Diğer şarj operatörlerine bakıldığında ise yakın
zamanda Enerjisa tarafından alınan E-şarj ile
Gersan, Voltrun firmaları da şarj istasyonlarını
artırma konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Trafikteki araçların sadece yüzde 10’un elektrikli
araç olması durumunda Ankara’da 15 milyon,
İstanbul’da ise 40 milyonluk ek yatırıma ihtiyaç
var. Diğer sorun bataryaların ağır olmasıdır. Yeni
bir teknoloji olan katı hal bataryalar alternatif
olarak karşımıza çıkarken, bu bataryalar hacim
olarak daha küçük, daha hafif, yüksek kapasiteli
ve daha ucuz. Mevcut lityum iyon piller olası
bir kaza halinde çok ciddi yangınlara sebep
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olabilirken katı hal bataryaları kaza anında
sistemi kapatarak yangın riskini düşürür. Katı
hal bataryası olan elektrikli bir araba, bütün
soğutma elemanları çıkarılarak daha küçük ve
ucuz bir batarya ile daha uzun menzilde yol kat
edebilir .

YERLİ 2022’DE YOLLARDA
Dünyadaki bu akıma paralel olarak
Türkiye de yerli otomobil girişimi ile sıfırdan
bir elektrikli otomobil projesine imza attı.
Türkiye’nin 1950’li yıllara uzanan yerli ve milli
otomobil üretme girişimleri, 1961’de denenen
ama üretime geçmeyen “Devrim” ve 1966 ile
1984 yılları arası toplam 87 bin adetlik üretim
ile o dönem için büyük bir başarı yakalayan
“Anadol” olarak tarihe geçti. Türkiye’nin ilk
küresel mobilite markası olmak amacıyla
kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu
(TOGG), elektrikli otomobil için çalışmalarını
hızlandırmış durumda. TOGG tarafından yapılan
açıklamaya göre, yerli otomobilin üretileceği
fabrika yapımının 2020’de bitmesi, ardından
yerli otomobilin üretimine başlanması planla-

nıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin
de 2022’de tamamlanması hedefleniyor.
2022 yılında C-SUV modeli pazara çıktığında,
Avrupa’nın klasik olmayan doğuştan elektrikli
ilk SUV üreticisi olacak. Türkiye’nin ilk doğuştan
elektrikli, sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili
olarak üretilecek C-SUV modeli, bu ilklerin yanı
sıra sınıfının en uzun aks mesafesi, en geniş iç
hacmi, en iyi hızlanma performansı ve en düşük
toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle de
rakiplerinin önünde yer alacak. Yerli elektrikli
otomobilin özelliklerine ilişkin TOGG tarafından yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer
veriliyor: Kullanıcılar, yüksek enerjili lityum-iyon pil teknolojisinin sunacağı 2 farklı menzil
alternatifi arasından ihtiyaçlarına yönelik bir
seçim yapabilecek. Türkiye’nin otomobili 300
km. veya 500 km. menzil sağlayan 2 farklı pil
seçeneği sunacak ve kullanıcıların kendileri için
en uygun olanı tercih ederek otomobillerini konfigüre etmesine olanak tanıyacak. Türkiye’nin
otomobili, hızlı şarj ile 30 dakikadan kısa sürede
yüzde 80 pil doluluk seviyesine ulaşabilecek.
Böylece, seyahat edenler uzun yolculuklarda

TARİHİ 1890’LARA DAYANIYOR
Elektrikli araçların popülerleşme süreç
her ne kadar birkaç yıl öncesine dayansa da
esasen yapılan araştırmalar, elektrikli araçların
tarihinin içten yanmalı motorlu araçlarınkinden daha eskiye dayandığına işaret ediyor. İlk
Elektrikli Araç (EA) modeli Profesör Straitingh
tarafından 1835 yılında Hollanda’da geliştirilirken, 1890’lı yıllarda Avrupa ve Amerika’da
şirketler elektrikli araç üretip satmaktaydı.
Hatta 1900’lerin başında Amerika’daki
elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısından
fazlaydı. Dolayısıyla menzil artırma düşüncesi
ortaya çıktı. Bu nedenle elektrik motoru ile
benzinli motoru birleştirme fikri ortaya çıktı,
böylelikle ilk hibrit yapı denendi.
Ancak 1920-1960 yıllarında benzin
fiyatlarının düşmesi, Charles Kettering’in marş
motorunu bulması, Amerika’daki yolların
iyileşmesiyle uzun menzilli araç ihtiyacının artması, Henry Ford’un içten yanmalı
motorlu araçları seri üretmeye başlaması, araç
maliyetlerinin düşmesi gibi nedenlerden dolayı
elektrikli araçlara ilgi azalmış ve içten yanmalı
motorlu araçlar dünya çapında ilgi odağı
olmuştu. Otomotiv şirketleri bu araçların seri
üretimine başladı ve bu olay da 1930’larda
elektrikli araçları ortadan kaldırdı. 1960 yılına
gelindiğinde hava kirliliğini önlemek adına
elektrikli araçların önemi yeniden ortaya
kondu.
Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerRakamsal bazda yaşanan değişimin, otomotivin
bir dönüşüm dönemine girdiğine işaret ettiğini
dile getiren Ölekli, “Geçen yıl dönüşümle ilgili
adımlar atıldı, yatırımlar yapıldı.
Otomobil sadece bir ulaşım aracı, basitleştirilmiş bir endüstriyel meta olmaktan çıkıyor,
farklı teknolojilerle konsolide oluyor, teknolojik ve
akıllı bir cihaza dönüşüyor. Teknoloji fuarlarında
teknoloji şirketlerinin ürettiği konsept otomobil-

de yaşanan petrol kriziyle birlikte elektrikli
araçlara hız verildi. 1980’lerde hükümetler
elektrikli araçların çevre dostu olmasından dolayı bu araçlara ekonomik teşvikler vermeye
başladı. 2000’li yıllara yaklaşılırken Toyota
Prius adı verilen ilk seri üretim hibrit araç
ortaya çıktı. Artan benzin fiyatları ve karbon
kirliliği ile ilgili endişeler, Prius’u son yıllarda
en çok satılan hibrit haline getirmiştir. Elektrikli araçların bu kadar gündeme gelmesinde
etkili olan bir diğer olay ise Tesla Motors’un
tek şarjla 330 km’den fazla yol alabilecek lüks
bir elektrikli otomobil üreteceğini duyurması
oldu. 2008 yılında Tesla Motors üzerinde
çalıştığı Tesla Roadster’ı ilk defa müşterilerine
sundu.
Tesla’ nın bu başarısı diğer otomobil
şirketlerini de bu konuda teşvik etti. 2010’
da hibrit bir otomobil olan Chevy Volt ve
tamamen elektrikli olan Nissan LEAF piyasaya
sürüldü. Dünyadaki petrol rezervlerinin önemli
bir hissesine sahip olan Rusya Federasyonu,
elektrikli araçların yaygınlaşması için 2015
yılında önemli bir karar aldı ve tüm benzin
istasyonlarına elektrikli araç şarj cihazı
yerleştirme zorunluluğu getirdi. Aynı yıl Çin’de
hibrit ve elektrikli araç satışları toplamda 200
bini buldu ve Çin’den Türkiye’ye ithal elektrikli
araçlar olan Yogomo, Fulu, Jmstar Cabrio ve
Omnia gibi düşük bütçeli elektrikli araçlar
kullanıcılar tarafından ilgi görmeye başladı.
lerin konuşulması bunun kanıtı. Yeni ve tarihi
bir döneme giriliyor. 2028-2030 yıllarına kadar
sürmesi beklenen çok ciddi bir dönüşüm süreci söz
konusu. Sektör, maliyeti ve rekabeti yüksek, tek
doğrunun olmadığı, biraz da karanlık ve zorlu bir
tünele giriyor. Küresel otomotiv sektörünün geleceğini otonom sürüş, bağlanabilirlik, elektrifikasyon, mobilite ve araç paylaşımı gibi mega trendler
şekillendirecek” değerlendirmesini yapıyor.

DOSYA

kısa bir kahve molası süresince dinlenirken,
otomobilleri de yolculuğun kalan bölümü için
hazır hale gelmiş olacak. Türkiye’nin otomobili,
ileri lityum-iyon pil teknolojisi ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağlayacağı teknik avantajlar
sayesinde 8 yıl boyunca pil garanti güvencesine
sahip olacak. Elektrikli ve bağlantılı otomobillerin
içten yanmalı motorlu otomobillere göre daha
yalın sistemlere sahip olması, internet üzerinden
yazılım güncelleme imkânı ve kullanıcıları teknik
konularda önleyici bilgiler ile uyarma olanakları
teknik servis/bakım ihtiyacını en aza indirecek.
Bununla birlikte aynı mesafeyi kat etmek için
daha düşük enerji gereksinimine bağlı olarak
kilometre başına maliyet içten yanmalı motorlu
otomobillere göre çok daha düşük olacak. Bu
temel unsurların birleşimi ile Türkiye’nin otomobili, toplam sahip olma maliyetinde önemli bir
avantaja sahip olacak.
Aynı zamanda sıfır zararlı gaz salınımı
ile çevre duyarlılığı en yüksek otomobillerin
arasında yerini alacak. Elektrikli motor (e-motor)
teknolojisi kullanıcılarına beklentilerinin ötesinde
bir deneyim sunarak sürüş standartlarını yeniden
tanımlayacak. Kullanıcılar dilerlerse 200 beygir
güç sunan tek e-motor ile arkadan çekişli (RWD)
versiyonu, veya toplam 400 beygir güç sunan
iki e-motorlu tüm tekerleklerden çekiş (AWD)
sistemine sahip versiyonu tercih edebilecek. Ön
ve arka akslarda yer alan yüksek verimliliğe
sahip iki farklı e-motor ile tüm tekerleklerden
çekiş sistemi zorlu hava ve yol koşullarında daha
iyi çekiş ve daha yüksek performans sağlayacak.
Otomobil 0 -100 km/saat hızlanmasını 200
beygir güç sunan motor seçeneğinde 7.6 saniyede, 400 beygir güç sunan motor seçeneğinde
ise sadece 4.8 saniyede tamamlayarak rakipsiz
ivmelenme performansını etkileyici bir sessizlik
ve enerji tasarrufu eşliğinde sunacak
KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim ve
Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, dünyanın
altıncı büyük ekonomisi olan otomotiv sektörünün, 150 yıllık tarihinin ardından radikal
bir değişimin kıyısına geldiğine işaret ediyor.
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Duayen meslek mensubu
Akil Namoğlu, 75 yaşında.
Pek çok kişinin ikinci
emekliliğini yaşadığı bir yaşta
hem mesleği sürdürmesi
hem de Türk Sanat Müziği
faaliyetleriyle herkesin ilgi
odağı.

Tam bir sanat müziği tutkunu
GAYE DELEN

RENKLİ YAŞAM

Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan
Ah Kalamıştan...
Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan
Ah Kalamıştan.
İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar.
Düşsün suya yer yer erisin eski zamanlar.
Sarsın bizi akşamla şarap rengi dumanlar.
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan,
Ah Kalamış’tan...
Duayen mali müşavir ve meslek mensubu Akil Namoğlu, bu eseri
seslendirirken adeta kendinden geçiyor... O bir zamanlar bu eseri çok
güzel icra etmesi nedeniyle Beyoğlu’ndaki mekanlarda ‘Bay Kalamış’
diye de anılıyormuş. Namoğlu, 75 yaşında. Pek çok kişinin ikinci emekliliğini yaşadığı bir yaşta hem mesleği sürdürmesi hem de Türk Sanat
Müziği faaliyetleriyle herkesin ilgi odağı. Her yönüyle farklı bir meslek
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mensubu portresi çiziyor.
1945 yılında Kuzguncuk’ta dünyaya gelmiş. Babası devlet memuruymuş. İyi ud çalan Makbule teyzesi ve komşusu Naciye Hanım sayesinde
çocukluğu müzikle iç içe geçmiş. Çocukluğundan itibaren hep Türk Sanat
Müziği’ne ilgi duymuş. 10 yaşında çok zor parçaları bile ezberinden
okuyabildiğini anlatıyor. Kabataş Erkek Lisesi’nde okurken ise hem müzik
hem de tiyatro faaliyetlerinin içinde birebir yer almış. 1960’larda okulunun
folklor ekibinde yer almış, koroda darbuka çalıyormuş. Bu koronun elemanları o yılların en önemli müzik gruplarından ‘Beyaz Kelebekler’ olarak
müzik yaşamlarına devam etmişler. Bu koronun liselerarası etkinliklerde
birincilikleri mevcut.
Namoğlu, üniversitede hep mühendislik okumak istemiş. İstanbul
Teknik Üniversitesi’ni bir soru yüzünden kaçırınca istemeyerek de olsa
liseden mezun arkadaşlarının ısrarının da etkisiyle İstanbul İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi’ne girmiş. O hep inşaat veya elektrik mühendisi
olmak istemiş. İTÜ’nün sınavına gelecek yıl tekrar girerim diye düşünerek
Sultanahmet’teki İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi imtihanlarına girmiş. O dönemlerde de müzik yönünde hevesi ve istekleri olsa da
ailesinin de baskılı arzularına uyarak, o yıllarda öğrencilere büyük maddi
avantajlar sunan şebeke (paso) almak için üniversiteye kayıt olup devam

ekonomik koşullarında iki çocuk okuttuğu
için yurtdışında böyle bir fırsat çıkınca kabul
etmiş. Akil Namoğlu’nun iki çocuğu var. Oğlu
Ukrayna’da yaşıyor. Orada bir fabrikanın genel
müdürü olarak çalışıyor. Kızı ise Türkiye’de
fotoğraf sanatı ile uğraşıyor.

ÜNİVERSİTEDE BAŞLADI

EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYOR

İlk iki yıl düzenli olarak üniversiteye
devam etmese de daha sonra arayı kapatarak
okulu bitirmiş. Daha üniversitenin ilk yılında
ise kendisinin ömür boyu mesleği olacak adımı
atmış. O dönemin ünlü mali müşaviri Turhan
Sulamacıoğlu’nun yanında çalışmaya başlamış.
Yıl 1966. O tarihten itibaren 1996 yılına kadar
Turhan Bey’le uzun bir mesai arkadaşlığı yapmış.
Yıllarca patronu olan Sulamacıoğlu’ndan çok
şey öğrendiğini anlatıyor. Beyoğlu’ndaki büroyu
İstanbul’da yaşanan Gezi Parkı olayları sırasında
çok sorunlar yaşadıkları için kapatmak zorunda
kalmış. Bürosunu taşıması sırasında yıllarca birlikte büyüterek yaşamlarına yardımcı olduğu firmalarının büyük çoğunluğunu muhasebecilik ve
mali müşavirlik mesleğinde titizlikle çalışmasını
takip ve takdir ettiği SMMM Sönmez Çalışkan’a
(Çapraz Denetim SMMM Limited Şirketi kurucu
ortağı) devretmiş. Namoğlu, daha öğrenciyken
başladığı muhasebeyi cazip bulduğunu, zaten
matematik ve fen derslerinde her zaman iyi
olduğunu anlatıyor. Zamanla vergi mevzuatını,
mesleğin hukuki taraflarını ve diğer her türlü
ayrıntısını öğrenmiş. O dönemler muhasebeciliğin
daha çok katiplik sayıldığını ve büyük defterlere
faturaları elle kaydettiklerini anlatıyor. Namoğlu,
“Bir fatura ve karşı işlemi birden fazla deftere
ayrı ayrı yazılıyordu, (Muhasebe Fişleri-Yevmiye
Defteri-Defteri Kebir-Muavin Defterler veya Kalamazo Föyleri- Kasa Defteri). Eskinin zorlukları
çoktu” diyor.
Sendikaların çok güçlü ve ekonominin
zor olduğu dönemlerde mesleğin her türlü
zorluğunu yaşamış. Hatta bir dönem o sıralar
müşterileri olan Libaş İnşaat ve Yatırım A.Ş. için
Libya’ya da gidip gelerek çalışmış. O dönemin

Hiç emekliliği düşünmeyen Akil Namoğlu,
şu anda mesleği daha çok danışmanlık bazlı sürdürüyor. Halen müşterileri var ve onların işlerini
düzenli olarak sürdürüyor. O, sanat müziğinden
ve meslekten hiç vazgeçmeyeceğini vurguluyor.
Muhasebenin ve mali müşavirliğin Türkiye’deki
gelişiminin canlı tanığı olan Namoğlu, artık her
şeyin çok teknolojik hale geldiğini anımsatıyor.
Eskiden sayfalarca not tutar, yüzlerce faturayı
defterlere işlerlermiş. O dönem her şey elle
yapılıyormuş. Bugün ise bilgisayarın her şeyi
kolaylaştırdığını anımsatıyor. Bütün bu zorluk
ve sıkıntılarına karşın o, muhasebeyi her zaman
zevkli, rakamlarla çalışmayı eğlenceli bulmuş.
Namoğlu’nun müzikle birebir ilgilenmesi
lise yıllarına dayanıyor. Halk müziği korosunda
yer alan Namoğlu, şarkı söylemeyi de hep
sevmiş. Üniversite ve iş hayatı derken her
dönem gittiği meyhanelerde, restoranlarda hep
mikrofonun uzatıldığı bir insan olmuş. Namoğlu,
ofislerinin Beyoğlu’nda olduğunu ve çevredeki
bütün restoranlarda, müzikli barlarda tanındığını anlatıyor. Her gittiği yerde mutlaka birkaç
eseri seslendiriyor. Namoğlu eşini iki yıl önce
kaybetmiş, yıllarca eşiyle gittiği bu mekanlarda ilerleyen yaşına karşın halen şarkılarını
sürdürüyor. İstanbul’da çeşitli korolarda da
şarkı söylemiş. Pek çok koroya katılmış. Şu
günlerde duayen bestekar Bertan Üsküdarlı
ve eşi Ceyda Görk Üsküdarlı’nın yeni faaliyete
başlamış oldukları Mecidiyeköy’deki Kent Fasıl
Restaurant’ta fasıl grubunda fiilen sahne alıyor.
Namoğlu, “Kent Fasıl Restaurant’a gelen Türk
Sanat Müziği sevdalılarının muhabbeti ve sevgi
dolu bakışları ile izlenmek bu yaşım için ayrı bir
güç kaynağı oluyor” diyor.

TV PROGRAMINDA
BİRİNCİLİĞİ VAR
Duayen meslek mensubu Akil Namoğlu’nun TV programında da birinciliği var.
Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşler’in sunduğu
‘Hababam De Babam’ programındaki “evdeki
büyüklerimiz nasıl söylüyor” temalı müzik
yarışmasında ‘Kalamış’ şarkısını okuyarak
birinciliği elde etmiş. Onun muazzam bir repertuvarı var. Selahattin Pınar, Sadettin Kaynak,
Münir Nurettin Selçuk gibi bestecilerin eserlerini
seslendirmeyi seviyor. Sanat Güneşimiz diyerek
övgüyle andığı Zeki Müren’in de onda ayrı bir
yeri var. Musikinin iş stresini azaltan, her zaman iyi hissettiren, huzur veren zevkli bir uğraş
olduğunu vurguluyor. O, meslek mensuplarına
da her zaman bir hobi edinmelerini ve bu hobilerini sürdürmeleri önerisinde bulunuyor. O hem
Türk Sanat Müziğini hem de mesleği sonuna
kadar sürdürme isteğinde.

RENKLİ YAŞAM

etmiş. Tiyatro faaliyetlerini doğup büyüdüğü
Kuzguncuk’ta, kuruluşunda ve faaliyetlerinde yer
aldığı Kuzguncuk Öğrenci ve Kültür Derneği’nde
yürütmüş. Beylerbeyi ast subay okulunun o
dönemde mükemmel sayılan salonunda oyunlarını sergiliyorlarmış.
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Komedi filmlerinin vazgeçilmez
oyuncularından biri Timur
Acar. Yaşadığımız coğrafyanın
ve insanların komediye
uygun olduğunu belirten Acar,
“Eğlenmeyi, neşelenmeyi
seven bir toplumuz. İnsanları
güldürmek, yüzlerinde tebessüm
bırakmak kıymetli bence” diyor.
O, en son Kamil karakterini
canlandırdığı Kırk Yalan filmiyle
izleyici karşısına çıktı.

YAŞAM’IN PORTRESİ

BANU BOZDEMİR
Çakallarla Dans’ın Necmi Köftesi,
Söz’ün Derman’ı, Akasya Durağı’nın Arif
Keser’i, Avrupa Yakası’nın İzzet’i… Bunlar,
komedi filmlerinin vazgeçilmez ismi haline
gelen Timur Acar’ın canlandırdığı sadece
birkaç karakter. En son Kamil karakterini
canlandırdığı Kırk Yalan filmiyle izleyici karşısına çıktı. Kapı ve Akıllara Seza filmlerinde
de rol aldı.
Timur Acar, 22 Aralık 1979 yılında
doğdu. Gürcü asıllı olan Acar’ın çocukluğu
Almanya’da geçti. 17 Ağustos 1999 depremi
sonrası ailesi ile beraber Sakarya’nın Karasu ilçesine yerleşti. Ailesinin kökeni aslen
Batum’a dayanıyor. 9 Eylül Üniversitesi’nde
tiyatro eğitimi aldı. 1999’dan beri tiyatro
ile ilgilenmeye başladı ve Moda Sahnesi’nin

‘Coğrafya ve insanımız
komediye yatkın’
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KOMEDİLERİN ARANILAN YÜZÜ
Tanıtımlarında bile çok güldüren
Kırk Yalan ile izleyici karşısındasınız.
Komedi filmlerinin aranılan yüzü
olduğunuzu düşünüyorum.
Biraz öyle oldu (gülüyor), komedi
filmlerinin değişmez oyuncusu gibi olduk.
Şimdi sıcak bir Trakya hikayesi ‘Kırk
Yalan’la izleyici karşısındayız. Güzel insanlarla çalıştım. Gerisi seyircinin takdiri…
Son filminizdeki rolünüzden

ACAR SON OLARAK KIRK YALAN
FİLMİNDE ROL ALDI
Senaryosu ve yapımcılığı Rüyhan Duralı’ya ait.
Hamdi Alkan’ın yönetmen
koltuğunda oturduğu ‘Kırk
Yalan’ filminin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Uğur, Sinan
Bengier, Hakan Meriçliler,
Ferdi Sancar, Timur Acar gibi
isimler yer alıyor. 20 Aralık
2019’da vizyona girmişti.
Komedi filminin konusu ise
şöyle. Sadık sonunda sevdiği
kız olan Halime ile evlenebilecek olduğu için çok mutludur.
Kına gecesi için Sadık’ın
çocukluk arkadaşlarından
oluşan bir grup yaşadıkları
Pınarhisar’a gelir. Uzun zaman
sonra bir araya gelen çocukluk
arkadaşları kendi aralarında
da bir kutlama yapmak ister.
Kurulan kutlama masasındaki mezeler beğenilmez, Tahsin de arkadaşlarına Afrika armudu
marula ikram eder. Ancak meyve farklı bir sarhoşluk yaratmaktadır. Yiyen insanları bilinç
kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin’in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü,
Sümsük Kamil’i, asosyal kitap kurdu Koray’ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların
içine sürükler… Film Kırklareli Pınarhisar’da çekildi.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

kurucuları arasında yer aldı. Tiyatro dışında
müzikle de ilgileniyor. Doğa İçin Çal projesi
kapsamında ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ şarkısına eşlik etti. O, birçok farklı televizyon
projesinde de yer aldı. Avrupa Yakası’nda
canlandırdığı İzzet karakteriyle tanındı.
İlk projesi, 2006’da Oyun Atölyesi’nde
Shakespeare’in Hırçın Kız oyunu oldu.
Oyunculuk kariyerine ara vermeden her
yıl bir film ya da dizi projesinde yer alan
Timur Acar, komedi filmlerinin vazgeçilmez
karakteri haline geldi. Acar, “Yaşadığımız coğrafya ve insanlarımız komediye
uygun. Eğlenmeyi, neşelenmeyi seven bir
toplumuz. İnsanları güldürmek, yüzlerinde
tebessüm bırakmak kıymetli bence” diyor.
Acar’la, kariyerini, tiyatro ve sinemayı
konuştuk.
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YÜZLERDE TEBESSÜM
BIRAKMAK KIYMETLİ

YAŞAM’IN PORTRESİ

Türkiye’de komediyi
nasıl değerlendiriyorsunuz diye
sorduğumuz Timur Acar, coğrafyanın komediye yatkın olduğunu
söylüyor. Kendisine katılmamak
imkansız. Devamında ise şunları
söylüyor: “Çok iyi bir yerde,
güzel işler ortaya çıkıyor. Yelpazesi bir hayli geniş. Coğrafyamız
ve insanlarımız buna elverişli.
Eğlenmeyi, neşelenmeyi seven bir
toplumuz. Gerçi biraz karamsar
bir çağdan geçiyoruz ama şu
dönem insanları güldürmek,
yüzlerinde tebessüm bırakmak
kıymetli bence…”

biraz bahseder misiniz?
Kırk Yalan’da çocukluk arkadaşı 4
kişinin başından geçen maceralar anlatılıyor.
Oynadığım karakter Kamil de bunlardan bir
tanesi. Kamil iç güveysiden hallice… Uzun
zamandır nişanlı, evlilik boyutuna bir türlü
geçemediği için kayınpederinden sürekli baskı
görüyor. Arkadaşlarıyla bir akşam toplanıyorlar sonra da film kopuyor, olaylar olaylar…
(Gülüyor)

TRAKYA HALKI ÇOK EĞLENCELİ
Bekar dönemlerinizde sizin de
başınıza hiç böyle hikayeler geldi mi?
Başımdan geçmiştir böyle hikayeler.
Olmadı dersem yalan olur…
Nasıl geçti çekimleriniz?
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Güzel geçti, eğlenceliydi. Trakya’da
olmak başlı başına eğlenceliydi. Arkada sürekli
dokuz sekizlik ritim devamlı var. İnsanlar çok
keyifli, dert tasayı kafalarına takmamaya
çalışıyorlar. Öyle yaşamayı da hayatları haline
getirmişler. Trakya’da çalışmak çok iyi geldi.

İLK SIRADA SENARYO VAR
Bir proje için teklif geldiğinde
hangi şartlara göre ‘kabul ediyorum’
dersiniz?
İlk olarak senaryo çok önemlidir benim
için. Daha sonra yönetmen, projenin içerisinde
ne kadar varım onlara bakarım. Ama ilki tabii
ki senaryo…
Dizilerde göremiyoruz sizi ama
tiyatro hep var…

Aynen tiyatro hep var. İçime sinen bir
şey olmadığı için dizi yok, bekliyorum işin
açıkçası. Ama tiyatro hep var. Moda Sahne’de
‘Hamlet’ oyunuyla seyircimizle buluşuyoruz.
Tiyatro seyircisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tiyatro yapmak gerçekten zor ama
güzel işler yaptığınız zaman karşılığını buluyorsunuz. Hamlet’i yedi sezondur oynuyoruz,
hala büyük ilgi görüyor. Kadıköy’de yer almamız da çok büyük etken diye düşünüyorum.
2 yaşında tatlı bir kızınız var.
Baba olmak sizi değiştirdi mi?
Teşekkür ederim. Vallahi Eliz çok şey
kattı hayatıma. Baba olunca hayata üç boyutlu
bakıyorsunuz. Biraz daha geri plana atıyorsunuz kendinizi… Önünüzde birisi, siz de ona

değişik gözlerle bakıyorsunuz.
Hayatınızdaki sıradanlığı
monotonluğu bozuyor. “Hiç
böyle görmemiştim” diyorsunuz.
Hayatınıza farklı bir pencere
açıyor. Mükemmel bir deneyim.

OYNAMAM DEDİĞİM
KARAKTER YOK

OYUNCU OLMAYA GEÇ
KARAR VERDİM
Geçmişe dönersek
biraz mesleğinizi icra etmek
için İzmir’den İstanbul’a
geldiğiniz dönemlerde
zorlandınız mı?
Herkesin zorlandığı
zamanlar olmuştur. Bu şans,

kader, kısmet, enerji işi
biraz… İlk olarak ‘Avrupa
Yakası’ dizisiyle şansım döndü. İzmir’den geldim, tiyatro
yaparken telefonla aradılar
bir araya geldik. Peşinden
koşarak değil siz çaba harcadığınız zaman onlar gelip sizi
buluyor bir şekilde…
Keşke dediğiniz
durumlar hiç oldu mu?
Olmaz mı… Geç
karar verdim oyuncu olmaya.
Kendimi geliştirmek açısından
daha erken karar alsaydım
oyuncu olmak için yurt dışına
açılırdım mesela. Bu işler
gençken daha iyi daha doğru
oluyor. Erken karar veremeyince bulunduğunuz yere
çakılıp kalıyorsunuz.

ÇAKALLARLA DANS’TA
KÖFTE NECMİ’YDİ
Çocukluğu Almanya’da
geçen Timur Acar’ın kökeni Batum’a dayanıyor. Moda Sahnesi’nin
kurucuları arasında yer alan Acar,
1999 yılında tiyatro ile ilgilenmeye
başladı ve 9 Eylül Üniversitesi’nde
eğitim aldı. Kurşun Yarası, Avrupa Yakası ve Akasya Durağı gibi dizilerde
yer alarak tanınmaya başladı. 2013
yılında Bebek İşi adlı dizide Murat
rolünü oynadı. Kertenkele dizisinde
Kertenkele, Ziya Hoca ve Kara Faruk
rollerini üstlendi ve 2.sezon sonunda diziden ayrıldı. Tiyatro dışında başlıca hobilerinden birisi müziktir. Beşincisi çekilen Çakallarla Dans filminde
Köfte Necmi karakteriyle karşımıza çıkan Acar, en son Kapı, Akıllara Seza
ve Kırk Yalan filmlerinde rol aldı.

YAŞAM’IN PORTRESİ

Kariyerinizde canlandırmak istediğiniz bir karakter ya da asla oynamam
dediğiniz bir tip var mı?
Hayatta oynamam dediğim bir karakter yok. Yapabilir
miyim diye bakarım. Sonuçta
oyunculuk yapıyoruz, işimiz bu.
Oyunculuk sizin
kalbinizi nasıl çaldı? Sizin
öykünüz nedir?
Kuzenimden çok
etkilendim. Tiyatroyla uğraşıyordu, sınavlara hazırlanıyordu,
ilgimi çekti. Ben de Dokuz
Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro
Bölümü’nün sınavlarına girdim
kazandım. Sonra buralara
kadar geldik. (Gülüyor)
Oyuncularımız yurt
dışında ödüllerle dönmeye
başladı. Neler söylemek
istersiniz?
Artık olması lazım. Geç
bile kaldık diye düşünüyorum.
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Kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri yardıma ve gelişime
ihtiyacı olan kişilere ulaşmanızı
sağlıyor. Çalışanları da işin
içine katarak yapılan sosyal
sorumluluk projeleri, topluma
sağlanan yararın yanı sıra çalışan
bağlılığını artırıyor.

Sosyal sorumluluk şart
KARİYER

UMUT EFE

Gönüllü çalışanlar, hem şirketlerin hem
de sivil toplum kuruluşlarının bir numaralı
gündemi haline geldi… Çalışanları da işin
içine katarak yapılan sosyal sorumluluk
projeleri, topluma sağlanan yararın yanı sıra
çalışan bağlılığını artıran önemli etkenlerden
biri olarak görülüyor.
Sosyal sorumluluk aslında bir organizasyonel kabiliyet. Sosyal sorumluluk alanında
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dünyanın önde gelen şirketlerinin müşterileri
de bir taraftan bu şirketlerle çalışmaktan
ve ürünlerini satın almaktan büyük gurur
duyarken diğer taraftan yüksek sadakatleri ile
öne çıkıyorlar…
Bu alanda çalışmalara imza atan işveren
markaları daha güçlü olurken, doğru insan
kaynağına da daha kolay ulaşabiliyorlar…
Bu şirketlerin çalışanları daha bağlı dolayısıyla
performansları rakiplerine göre daha yüksek.
Tüm bu sürecin sonucunda da lider yetiştirmede

daha iyi şirketler ortaya çıkarken, yatırımcılar
da bu şirketlerin geleceklerine daha fazla
güveniyor…
Tüm dünyada şirketlerin sosyal
sorumluluk projelerine destek vermesi ve
çalışanlarını bu projelerde yer almaya teşvik
etmesi yaygınlaşan bir uygulama olarak öne
çıkıyor… Bu tip programlar topluma sağladıkları fayda ve şirketlerin imajına katkıları
açısından değerli. Dünyada şirketlerin geleceği
sosyal marka/sosyal şirket olmak yolundan

geçiyor. Bir zamanlar işlevsel markalar olarak
var olmaya çalışan şirketler, zamanla duygusal
markaları öne sürmeye başladı. Günümüzde
sadece işlevsel ve duygusal markalarıyla ayakta
kalmaya çalışan şirketlere sadakat azaldı,
çalışan bağlılığı yok oldu, pazar payları düştü
ve şirketler yeni bir arayış içine girdi. İşletmelerin bugün ve gelecekte ayakta kalabilmesi
“Kurumsal Sosyal Marka”
dinamikleri üzerine inşa edilmeleriyle yakından ilişkili…
Yapılan araştırmalara göre,
kurumlara olan güven son 5 yıldır
dip yapmış, her 4 kişiden sadece
biri kurumlara güveniyor…
Diğer taraftan kurumsal sosyal
sorumluluk sadece pazarlama
ve reklam için yapılmamalı…
Bu durum çok sığ projelere yol
açabilir hatta bazen tüketiciler-

den tepki bile toplayabilir. Zaten böyle projeler
direkt tepeden geliyor ve çalışanları pek etkilemiyor. Bu tarz projeleri sosyal medya üzerinden
de iyi duyurmak gerekiyor. Sosyal sorumluluk
genellikle yardım esasına dayandığı için yardım
edilen kişi ve kişileri rencide etmeyecek şekilde
çalışmalar yürütülmeli ve sosyal sorumluluk
yapılan grupların psikolojisi her zaman göz
önünde bulundurulmalı.

Şirkette bir gönüllü çalışan topluluğu
oluştuğunda çalışanların iş dışı bir ortamda
iletişim kurmaları sağlanarak iletişimleri
güçlendirilirken, şirket mensupları iş dışında
bazı değerleri paylaşmış oluyor… Bu durumun

l Kurumsal sorumluluk Z kuşağının iş
seçimlerinde büyük rol oynuyor.
l Z kuşağının yüzde 85’i şirketlerin
kurumsal sorumluluk hedeflerine ulaşmasını
istediğini, yüzde 64’ü ise eğer bir şirketin
güçlü kurumsal sorumluluk değerleri yoksa o
işte çalışmayı tercih etmeyeceğini belirtti.
l Genç kuşaklarının yüzde 88’i sosyal
ve çevresel konular üzerinde olumlu bir etki
yaratma fırsatı verildiğinde işlerinin daha

diğer önemli faydası topluluk içindeki çalışanların, organizasyon, iletişim ve liderlik becerileri
gelişirken çalışanların iş performansları da
olumlu şekilde etkileniyor. Çalışanlar ve
müşteriler bu tarz sosyal sorumluluk çalışmaları
yapan şirketleri daha çok tercih ediyorlar.
Çünkü bu tarz topluluklar şirkette pozitif
yönetim iklimi yaratıyor. Topluluk çalışma ve
şirket içi duyurularını insan kaynakları veya
şirket üstlenmemeli. Topluluk yönetimi bu işleri
kendisi yürütmeli. Aksi halde şirket istiyor, siz
de yapın gibisinden bir algı oluşabilir. Çalışanlar
etkinliğe katılır ama katılım zorunlu bir katılım
olacağı için kimseye faydası olmaz. Bu yüzden
tüm tanıtım ve duyurular bizzat topluluktan
yapılmalı ve çalışanları topluluk yönlendirmeli.

ÇALIŞANLAR MARKA ELÇİSİ
Sodexo tarafından hazırlanan ‘İşyeri
Trendleri Raporu’nda ‘kurumsal sorumluluk’
kavramı incelendi. Raporda kurumsal sosyal
sorumluluk projelerinin şirketlerin başarısında

tatmin edici olduğunu söylüyor.
l Yüzde 89’u çalıştıkları yerlerin
çevresel sorumluluk etrafında uygulamalı
faaliyetler istediği ortaya çıkıyor.
l Şirket yönetiminin bu topluluğu
manevi olarak desteklemesi ve gönüllülük
çalışmalarına destek vermesi gerekiyor.
Gerekirse topluluk toplantıları ziyaret edip
çalışanları bu yönde mutlaka motive etmesi
gerekiyor.

önemli rol oynadığının altı çizilirken, çalışanların yüzde 58’inin de ‘farkındalık yaratan’ bir
şirkette çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor. Raporu
yorumlayan ve iş dünyasında değişim rüzgarları
estiğini belirten Sodexo CEO’su Ahmet Zeytinoğlu, “Sadece işini iyi yapan şirketler sürdürebilir
başarıdan uzaklaşabiliyor. Sürdürülebilir başarıya giden yolda kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri büyük önem taşıyor. Sodexo İşyeri
Trendleri Raporu’ndaki rakamlar da çalışanların
artık bu projelere destek veren şirketleri daha
çok tercih ettiğini, bu sayede daha kaliteli insan
kaynağına ulaştığını gösteriyor. KSS projeleri
çalışanları birer ‘marka elçisi’ haline getirdiği
gibi çalışanlar ile şirketler arasındaki bağ
kuvvetleniyor” yorumunu yapıyor... Zeytinoğlu, “Şirketlerin başarıya giden yolculuğunda
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri temel
değerlerin başında geliyor. Biz de ‘Gelecek Atölyeleri’ projesi ile Türkiye’nin geleceği gençlerimize kaliteli eğitim fırsatı sağlıyor, Sodexo çatısı
altında çalışma imkânı sunuyoruz” dedi.

KARİYER

İK BÖLÜMÜ ÜSTLENMELİ

Z KUŞAĞI SORUMLU
ŞİRKETTE ÇALIŞMAK İSTİYOR
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SAĞLIK

Besin alerjilerine dikkat!
Besin alerjilerinin görülme sıklığı
dünyada ve Türkiye’de giderek
artıyor. Araştırmalar, alerji
vakalarının gelişmiş ülkelerde
daha çok yaşandığını gösteriyor.
Uzmanlar alerji sıklığının
artmasında hava kirliliği, beslenme
alışkanlıklarının değişmesi,
genetik faktörler ve aşırı hijyenik
olma gibi durumların etkili
olduğunu söylüyor.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Vücudunda ortaya çıkan döküntülerin nedenini bir türlü çözemeyen Ekin,
sonunda alerji testi yaptırmıştı. Testin
sonuçları onun domatesten çileğe kadar
birçok gıdaya alerjisi olduğunu ortaya
çıkardı. Son yıllarda tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de besin alerjilerinin
görülme sıklığı giderek artıyor. Yapılan
araştırmalar da alerji vakalarının gelişmiş
ülkelerde daha yoğun yaşandığını ortaya
koyuyor. Besin alerjenleri, çocukların yaklaşık yüzde 5-8’lik kısmının, yetişkinlerin

ise yüzde 1- 2’sinin sağlığını yaşamsal
olarak tehdit ediyor. Alerjilerin artmasında
hangi faktörler etkili oluyor? Bu sorunun
yanıtını uzmanından aldık....
Besin alerjisi, bebeklik döneminden
ve hatta anne karnından başlayarak
insan hayatını etkiliyor. Alerji, bağışıklık
sistemimizin alerjen besinlere karşı verdiği
anormal yanıt sonucu meydana geliyor.
Besin alerjisi olan kişilerde bağışıklık
sistemi bir ya da birkaç besini yanlışlıkla
zararlı olarak algılıyor. Klinik olarak
belirtiler hafif olabildiği gibi yaşamı tehdit
eden ağır reaksiyonlara da yol açabiliyor.

Yine bağışıklık sisteminin verdiği reaksiyona
göre belirtiler birçok organda görülebiliyor.
Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan,
alerji sıklığının hızla artmasında hava kirliliği,
beslenme alışkanlıklarının değişmesi, genetik
faktörler ve aşırı hijyenik olma gibi durumların
etkili olduğunu söylüyor.

BELİRTİLERİ NELER?
Besin alerjisi, ciltte kaşıntı, kızarıklık,
ödem plakları, dudaklarda ve göz çevresinde
şişlik, karın ağrısı, kusma, nefes darlığı,
öksürük, boğazda tıkanıklık hissi, dilde şişme,
göğüs ağrısı, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü
bulgularıyla ortaya çıkıyor. Ağır bulgular yani
anaflaksi ise yaşamı tehdit eden en ağır besin
alerjisi reaksiyonunda yaşanıyor.
Beklenmedik durumların önüne geçilmesi için besin alerjisinin farkında olmak gerekiyor.
Giderek artan besin alerjisine karşı özellikle küçük
yaşta önlem almak da büyük önem taşıyor.
Besin alerjileri çocuklarda daha sık görülüyor.
Bazı besinlere karşı gelişen alerjiler zaman içinde düzelme eğilimi gösterebiliyor; inek sütü, yumurta gibi
besinlere bağlı alerjiler yaşa bağlı olarak geçebiliyor.
Ancak yer fıstığı, balık, kabuklu deniz ürünleri ve
kuruyemiş alerjileri çok uzun yıllar hatta yaşam boyu
devam edebilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

GELİŞİMİ TAKİP EDİLMELİ
Besin alerjisi tanısı ile izlenen ve diyet önerilen
bütün çocukların büyüme ve gelişmesinin takibi
dikkatli bir biçimde yapılmalı. Beslenme durumları
izlenmeli ve gerekli ek destekler sağlanmalıdır. Marketlerde satılan tüm besin maddelerinin üzerindeki
etiket içerikleri dikkatli bir biçimde okunmalı. Alerjik
olan besin maddeleri her zaman sorgulanmalıdır,
restoran ve benzeri yerler gibi ev dışındaki ortamlarda hazırlanan besinlerin tüketilmesi sırasında
görevlilerden besin içerikleri ile ilgili bilgi istenmeli
ve gizli bulaşmaya dikkat edilmeli. Alerjisi olan
bireyler herhangi bir kişi tarafından ikram edilen
yiyecek ve içecekleri, özellikle evde yapılmış kek,
börek, çörek, pasta gibi içeriğini bilinmeyenleri
tüketmemeli. Çünkü alerjen besinleri içeriyor olabilir
ya da bulaşma riski vardır.
Ailelerin çocuğun yanında bulunmadığı bir
sırada gerçekleşebilecek olan anafilaksi reaksiyonlarının fark edilebilmesi ve tedavisinin başlatılabilmesi
amacıyla, anafilaksi riski bulunan çocukların bu
konuya dikkat çekecek kola takılabilecek bilezik ya
da boyuna takılabilecek kolye şeklinde bir belirteç
taşımaları sağlanmalı.

ALERJEN
BESİNLER
NELERDİR?
l Balık
l Yumurta
l Süt
l Yer fıstığı
l Fındık
l Kabuklular
l Yumuşakçalar
l Hardal
l Acı bakla
l Sülfir dioksit/Sülfitler
l Gluten içeren tahıllar
l Soya
l Susam tohumu

SAĞLIK

Besin alerjilerinde kanıtlanmış bir radikal tedavi yöntemi bulunmuyor. Besin alerjisi olduğu saptanan vakalarda öncelikle sorumlu besinler diyetten
çıkarılmalıdır. Uzmanlar hastanın alerjik olduğu besin
ve ürünlerinden kaçınmasının, reaksiyonları önlemenin tek yolu olduğunu vurguluyor. Az miktarda alerji
yapan besinlerin tüketilmesiyle bile şiddetli reaksiyon
olabileceği için mutlaka bu besinlerden kaçınılması
gerektiğine dikkat çekiliyor. Besin alerjisi olan biri
için o besinden tüketebileceği güvenli bir miktar söz
konusu değil. Bu nedenle alerjisi olan bireylerin,
beslenmelerine küçük yaştan itibaren dikkat etmeleri
şart. Ancak alerji diyeti yaparken, listeden çıkarılan
besinlerin yetersiz ve dengesiz beslenme durumuna

yol açmasına da izin vermemek gerektiği konusunda
da uyarı yapılıyor.
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EĞİTİM

Çocuğumun bir hobisi olsun
Teknolojinin hızla geliştiği
günümüzde çocuk
yetiştirmek de giderek
zorlaşıyor... Çocuğunuzun
eline bir tablet tutuşturup
onu kendi haline bırakan,
onu teknolojiyle uyuşturan
ebeveynlerden olmamak için
miniklere ufuk açıcı hobiler
edindirin... Kuş gözlemciliği,
fotoğraf çekmek sadece
yetişkinler için değil çocuklar
için de güzel hobiler
arasında sayılabilir...
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Daha ergenliğe yeni giren Ahmet doktora
gittiğinde bilgisayar oyunları oynamaktan bedeninde yerleşen bilinç dışı hareketleri yönetemez
hale gelmişti... Onu kendilerine bulaşmasın diye
bilgisayar oyunlarına teslim eden ebeveynleri
yaptıkları hatanın verdiği endişe ve korkuyla
doktorların yaşanan acı verici bu duruma çare
bulmasını diliyordu... Çevremizde sıkça duymaya
başladığımız bu vakalara kendi çocuklarınızın
da eklenmesini istemiyorsanız onu teknolojinin
acımasız ellerine sınırsızca teslim etmek yerine
ona hobi edindirmelisiniz. Uzmanlar, teknoloji
ile geçirilen saatlerin sınırlanıp çocuklara bilişsel
yeteneklerini geliştirebilecekleri uğraşlar, hobiler
edindirilmesi gerektiği konusunda uyarıda
bulunuyorlar.

Her zaman yaptıklarımıza ek olarak
yaptığımız ya da icra ettiğimiz uğraşlara hobi
denir. Bize birçok değişik beceri ve bilgi edinme
fırsatı sunarlar. Bir hobi öğrenerek, o hobiyle özel
faaliyetlerde bulunup edindiğimiz yetenek ya
da becerileri sergileriz. Bir dil öğrenmek, resim
yapmayı ya da çizmeyi öğrenmek, el işlerini ya
da kıyafet dikmeyi öğrenmek birer hobi sayılabilir. Çocuklar arasında en yaygın olan hobiler ise
genelde oyun hamurundan şekil yapma, resim
yapma ve boyama ile origamidir. Bunun yanında
çeşitli spor faaliyetlerine katılma ya da herhangi
bir müzik aleti çalma da çocukların en fazla
ilgilendiği hobilerden bazılarıdır.
Birer yetişkin olarak hemen hepimizin
hobileri var ve bunlar hayat boyu bize hoş
vakit geçirmemiz konusunda rehberlik ediyor.
Çocukların da hobi sahibi olması, kişisel ge-

HOBİLERİN ÇOCUKLARA FAYDALARI
4 Çocuğun kendine güvenini çok büyük oranda artırır. Bir şeyleri başarma
becerisi olduğunu fark eden çocuğun
kendine güveni de büyük ölçüde artar.
Örneğin, resim yarışmasında büyük
ödülü almak ya da paten yapmasını
öğrenmek gibi.
4 Çocuğunuzun boş zamanlarında
üretici işler yapmasını sağlarken aynı
zamanda onlara, okul hayatının dışında
da bir şeyler başarma şansı tanır.
4 Çocuğun özsaygısını, kendi gözündeki imajını, iradesini ve dayanıklılığını
geliştirir.
4 Çocukların okuma alışkanlığı
edinmesine yardımcı olur. Çünkü hobiler,
öğrenme ve anlamaya açılan kapılardır.
ebeveynlerin de onlara eşlik etmeleri
hobiyi içselleştirmeleri bakımından büyük
önem taşımaktadır.
ISRARCI OLMAYIN: Ebeveynler
olarak çocuklarınıza hobi kazandırmaya
çalışırken, onların isteklerini asla göz ardı
etmemelisiniz; kendi beklentilerinize göre
değil, çocuğunuzun gelişim gösterebileceği alanlara göre seçim yapmasına izin
vermelisiniz. Bu konuda ebeveynlerin
ısrarcı olmaması büyük önem taşımaktadır çünkü belirli bir aktivite konusunda
çocuğa baskı yapıldığında bu durum onda
ters etki yaratabilir. Dans kursuna gitmek
istemeyen bir çocuğu buna zorlamak

Okuma ve yazma alışkanlığı, TV ve
bilgisayar karşısında fazla vakit geçiren
çocukların kitaplarla olan bağlarını
güçlendirmelerini sağlar.
4 Kitap okumak, çocuğunuzun sabır ve
tolerans gibi niteliklere sahip olmasına
da yardımcı olur.
4 Çocuklar hedef belirleme ve ulaşmayı öğrenebilirler. Hedef koymak bir
insanın hayallerine ulaşması için hayati
bir beceridir.
4 Bisiklete binme, kayak yapma ya
da paten sürme, çocukların ileride daha
büyük profesyonel başarıları hayal
etmesine yardımcı olur.
4 Doğru hobilerle çocuklarınız, hayatlarında çok daha başarılı olabilirler.

yerine onun istediği ve belirleyeceği bir
alana yönelmesi konusunda teşvikte
bulunmalısınız.
HOBİSİYLE İLGİLENİN: Çocuklar
ve özellikle küçük yaştaki çocuklar başarıları karşısında takdir görmeyi bekler ve
bundan motive olurlar. Çocuğunuzun hobi
kazanmasına yardımcı olmak istiyorsanız
onun ilgili olduğu alanda onu mutlaka
teşvik edin. Yaptıklarıyla yakından
ilgilenip hobisiyle ilgili farklı bilgiler edinmesine ve kendini geliştirmesine yardımcı
olun. Bu sayede çocuğunuzun ilgilendiği
alana yönelik özgüveni artacak ve bu ilgi
kısa süre içinde hobiye dönüşecektir.

EĞİTİM

lişimleri ve ilerlemeleri açısından oldukça önemli. Üretici
hobileri olan çocuklar, sosyal, akademik ve ahlaki açıdan
gelişir ve ileride hem kişisel hem profesyonel hayatlarında
daha başarılı olurlar. Bu yüzden çocuklarımızın beyinleri
gelişme çağındayken onları çeşitli uğraşlara yönlendirmek,
onların yararına olacaktır. Çocuklara erken yaşta doğa sevgisi
aşılamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaya da gerek
yok. İşi, doğada vakit geçirmenin ötesine taşıyın; ufaklıkların
ellerine bir dürbün tutuşturun ve ister oyun parklarında, ister
evinizin balkonunda, ister ormanlarda kuş gözlemlemelerine
izin verin…. Çocuklar iki yaşından itibaren belirli şeylere ilgi
duymaya başlar. Kimi motor becerilerini geliştirecek oyunlarla
oynamayı tercih ederken, kimi de oyuncaklarını ses çıkarıp bir
ritim oluşturmak için kullanabilir. Gelişim çağından itibaren
çocukların ebeveynleri tarafından ilgi duydukları alana
yönlendirilerek bir hobi edinmesi, kişisel gelişimlerini olumlu
yönde etkiler. Küçük yaşlarda kazanılan bu hobiler, çocukların
yetişkinlik dönemindeki yaşam tarzını, seçtikleri mesleği ve
kariyerlerini de doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Bu nedenle çocukların hobi kazanması büyük önem taşır. Çocuklara
hobi kazandırmak için şu yolları izleyebilirsiniz:
İLGİ ALANLARINI TESPİT EDİN: Her çocuğun ilgi
alanı farklıdır ve farklı alanda gelişim gösterebilir. Çocuğunuza hobi kazandırmak için yapmanız gereken ilk şey, onun ilgi
alanlarını ve hoşlandığı aktiviteleri gözlemlemek olmalı. Bu
süreçte kendi istekleriniz ve beklentileriniz yerine çocuğunuzun yeteneklerine odaklanın. Yönlendirmelerinizi çocuğunuzun aritmetik ya da sözel zekasına göre de yapabilirsiniz.
YAŞINI DİKKATE ALIN: Çocuğunuzun ilgi duyduğu
alanların 2-3 yaşından itibaren gözlemleyebilirsiniz. Örneğin,
ilkokul çağındaki çocuklar genellikle oyun bazlı aktivitelerden hoşlanır. Çocuğunuz bu yaş grubundaysa resim, müzik,
maket yapımı ya da yap-boz gibi hobiler onun için uygun
olabilir. Lise çağındaki çocuklar içinse spor aktivitelerini gözden geçirilebilir. Çocukların sosyalleştiği bu yaşlarda onları,
benzer alanlara ilgisi olan arkadaşlar edinmeye ve birlikte
zaman geçirmeye teşvik edebilirsiniz.
HOBİSİNİ OYUN GİBİ GÖRMELİ: Çocuğunuza
hobi edindirirken onu zorlamak yerine yalnızca tavsiye
vererek yönlendirmeli, hobi çocuğun kesinlikle keyif aldığı
bir aktivite olmalı ve onu oyun gibi görmeli. Çocukların
oyun oynarken keyif aldığını düşünürsek hobiyi de oyuna
dönüştürerek alışkanlıkları içinde yer almasını sağlayabilirsiniz. Çocukların hobi edinmeye başladığı ilk zamanlarda
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Onların da pasaportu var.
Seyahate çıkarken, en az 3
ay süren uzun prosedürlere
karşın minik dostlarınızı
bırakmak istemiyorsanız
pasaportlarını çıkarmak için
işlemlere başlayabilirsiniz.
Evcil dostlarınız Türk Veteriner
Hekimler Birliği tarafından
onaylı pasaportları ile
sahiplerinin eşliğinde yurt
dışına seyahat edebilir…

Onların da pasaportu var

DOSTLARIMIZ

UMUT EFE
Yaklaşan yaz dönemi ile birlikte tatil
planları ve hazırlıkları süratlendi… Tüm yılın
yorgunluğunu atacağınız bugünlerde, evcil
dostları olanlar için farklı bir maraton da söz
konusu…
Evcil hayvanlarını arkada bırakıp yurt
dışına tatile çıkmak çoğu kişi için burukluk
yaratan bir durum… Öte yandan evcil
dostunuzu emanet edebileceğiniz kimseniz
yoksa, tatil planları çoğu zaman ya kısalır ya
da rafa kalkar. Ancak bu noktada bir çözüm
de var… Her ne kadar uzun prosedürler olsa
arkanızda sizi özleyecek minik dostlar bırakmak istemiyorsanız pasaportlarını çıkarmak
için işlemlere başlayabilirsiniz.
Yurt dışı seyahatlerinde evcil hayvanlarını da yanında götürmek isteyen kişilerin
sevimli dostları için evcil hayvan pasaportu
alması gerekiyor. Evcil kedi ya da köpekler
belli sağlık prosedürlerinden geçtikten sonra
Türk Veteriner Hekimler Birliği tarafından
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onaylı pasaportları ile sahiplerinin eşliğinde
yurt dışına seyahat yapabiliyor. Evcil hayvan
pasaportunun alınabilmesi için evcil hayvanın
tüm aşılarının tam ve hayvanın sağlık karnesinin tüm sağlık kontrollerinin ve aşıların
yapıldığına dair işlenmiş olması gerekir.
Öte yandan İrlanda, İsveç, İngiltere ve
Malta gibi ülkelere gitmek istiyorsanız burada
farklı prosedürler var. Yurt dışından gelen
dostlarınız için 3-6 ay arası karantina uygulanırken, AB üyesi bir ülkeden giriş yapıldığı
takdirde dostlarımız karantinaya girmeden bu
ülkelere rahatlıkla girebiliyorlar…

AŞI EN ÖNEMLİ AŞAMA
Evcil hayvan pasaportunda ad, adres,
telefon bilgisi ile evcil dostunuza ait bilgiler
yer alıyor. Evcil hayvan pasaportunun nedeni
ise evcil hayvanınızın yasal olarak Türkiye’de
yaşamaya uygun olup olmadığının onaylanması, aşı bilgilerinin düzenli olarak kontrol
edilebilir olması ve kaybolması durumunda
sizinle iletişime geçilmesini daha kolay bir

hale getirmektir. Yurt dışına çıkacak olan
dostlarınız için pasaportta mutlaka fotoğrafı,
ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi ve mikroçip
numarasının da bulunması gerekiyor… Bu
noktada prosedürlere göre, 7 ayını doldurmuş
olan evcil hayvanlar evcil hayvan pasaportu
alabiliyor. Çünkü aşılar ancak hayvan 7 aylık
olana kadar tamamlanabiliyor… Evcil hayvan sahibi sevimli dostu ile yurt dışı seyahati
planlıyorsa, onun tüm aşılarını yaptırması ve
aşı bilgilerinin veteriner hekim tarafından
eksiksiz olarak aşı karnesinde belirtilmesi
gerekiyor... Aşı karnesinde veteriner hekimin
kaşe ve imzası da olmalı… Evcil hayvan
pasaportu için yapılması gerekenler burada
kalmıyor. Evcil hayvanınızın kuduz antikor
titrasyonu testi yapılması gerekiyor ve tüylü
dostunuzun kan örneği; Avrupa Komisyonu
tarafından yetkilendirilmiş olan Türkiye’deki
tek laboratuvar Ankara Etlik Merkez Veteriner
Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne
gönderiliyor. Kuduz titrasyonu testi için evcil
hayvanın kan almadan en az 1 ay önce kuduz

SÜREÇ
NASIL
İŞLİYOR?

aşısının yapılmış olması gerekiyor. Kan
örneği, veteriner hekim tarafından evcil
hayvanın diğer belgeleri ile birlikte
soğuk zincir şartlarıyla Ankara’daki
enstitüye gönderiliyor ve sonuçlar bekleniyor. Kuduz titrasyonu testinin Avrupa
Birliği ülkelerine seyahatten 3 ay önce,
Uzak Doğu ülkelerine seyahatten 1 ay
önce yapılması gerekiyor.

HER ÜLKENİN KURALI FARKLI

DOSTLARIMIZ

Yapacağınız yolculuk öncesinde
evcil hayvanınızın güncel bilgilerle
işlenmiş aşı karnesi, iç-dış parazit
aşı bilgileri (seyahatten 15 gün önce
yaptırılması gerekiyor), kuduz titrasyon
test belgesi, belediyeden aldığınız menşe
sehadetname, veteriner hekim imzalı
sağlık sertifikasını yanınızda mutlaka
götürmelisiniz... Bunun dışında gideceğiniz ülkeye göre değişen prosedürler
de var...
Her ülke evcil hayvanınız için pet
pasaportu verirken farklı prosedürlerden
geçmenizi isteyebilir. Hatta her havayolu
firması da evcil hayvanların taşınması ile

ilgili farklı kurallara sahip. Bu nedenle
gideceğiniz ülkenin ve kullanacağınız
havayolu firmasının kurallarını araştırmanız, seyahat sırasında bir problemle
karşılaşma ihtimalinizi ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, prosedür gereği yolculuklarda kabin ölçülerine uyumlu bir kedi
ya da köpek taşıma çantası satın almayı
da unutmayın. Taşıma çantası ile evcil
hayvanınızın güvenli ve konforlu bir
yolculuk yapacağından emin olabilirsiniz. Ayıca, uçuş yapacağınız havayolu
firmasının müşteri iletişim merkezini
arayarak, evcil hayvanınız için ayrı bir
rezervasyon yaptırmanız da gerekiyor...
Kendi bilet rezervasyonunuzu yaptıktan
sonra en kısa süre içinde evcil hayvanınızın da rezervasyonunu yaptırmanız
işlerinizi kolaylaştırmak adına büyük
avantaj sağlar...
Evcil hayvanlar için yurt dışına çıkış işlemleri tabi her şey yolunda giderse
minimum 3 ay sürüyor. Yaşanabilecek
olumsuz durumları (resmi tatil gibi)
ortadan kaldırmak için seyahatinizden
4-5 ay önce işlemleri başlatabilirsiniz

l Öncelikle her cins kedi ve
köpek için yurt dışına çıkış işlemleri aynı şekilde ilerliyor. Yine de
pasaport süreçleri ilgili detaylı bilgi
için veterinerinizle görüşmelisiniz.
l Evcil hayvanınızın tüm
aşılarını düzenli olarak yaptırın.
Özellikle en çok dikkat edilen
kuduz aşısının süresini geçirmeyin.
l Çipini taktırın, barkodunu kaybetmeyin.
l Pet pasaportuna tüm aşı
bilgilerini düzenli işletin.
l Dekont ile birlikte veterinere giderek kan verme işlemini
yaptırın.
l Doldurulması gereken
formu veterineriniz doldurarak,
kan numunesi ve pet pasaportunun fotokopisi ile birlikte test
kuruluşuna yollayacaktır.
l Test sonuçları 1 hafta
sonra veterinere ulaşacaktır. Sonucu saklamayı unutmayın.
l Kuduz aşısının yaptırılıp,
kan numunesinin gönderilmesinden sonra tam 3 ay beklemelisiniz.
l 3 ayın dolduğu gün
Tarım İl veya İlçe Müdürlüğü’ne
gitmelisiniz.
l Müdürlükteki formu doldurup, ücreti de ödedikten sonra
hazırlanan raporu teslim alın.
l Rapor tarihinden
itibaren 10 gün içinde evcil hayvanınızın yurt dışına çıkarılması
gerekiyor.
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Şef restoranlarına buyurun
İstanbul artık sadece tarihin değil gastronominin ve tüm Anadolu
mutfağının da buluşma noktası. Uzun yıllar yurtdışında restoranlarda
çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen ünlü şeflerin art arda açtığı
restoranlar da sektöre yeni bir soluk getirdi…
UMUT EFE
Tüm Anadolu coğrafyasının kültürü,
tarihi ve gastronomi alanındaki buluşma
noktası olan İstanbul, sokak lezzetlerinden
şef restoranlarına kadar geniş yelpazedeki
yemek kültürü ile her sokağında bambaşka

dünyalara kapı açıyor. Lezzet ve yemek artık
peşinden kilometrelerce gidilecek bir tutku…
Ve İstanbul, dünyanın dört bir yanından
milyonlarca turisti ağırlayan bu şehir, yemek
tutkusu ile art arda restoranlara imza atan
şeflerle birlikte sadece tarihin değil yeme
içme etkinliklerinin de buluşma noktası haline

LEZZET

BİR TABAKTA ANADOLU
LEZZET TURU: MIKLA

Mehmet Gürs, sektörün önde gelen isimleri tarafından İstanbul’un çağdaş lokantacılığını başlatan kişi olarak
tanınıyor… Yeni başlattığı vizyoner ‘Yeni Anadolu Mutfağı’ ile de adından söz ettiren Gürs, İstanbul Yiyecek İçecek
Grubu bünyesindeki, ‘Mikla’ dahil, 19 başarılı işletmenin
şefi ve ortağı…Gürs’ün yaklaşımında geleneksel ve
gerçekten ‘asil’ ürünlere saygı ile eski ve yenilikçi yöntemlerle yarının mutfağını yaratma çabası var. Anadolu’nun
geleneksel mutfağını bozmadan, şef dokunuşlarıyla günümüze uyarladı.
Seçilen malzemelerin uyumla harmanlandığı, yaratıcılık ve lezzet çıtasının
yüksek olduğu yemekler, mevsimlere göre değişen menü, sunum ve
servisteki yetkinlik Mikla’ya gidenlere gastronomik bir deneyim yaşatıyor. Yıllar boyunca odaklandığı yoğun araştırmalar ve yaratıcı prosesler
sonucunda, araştırmacı şefler, tam zamanlı bir Antropolojist, köylüler,
anneler ve dedeler ile birlikte, bölgenin ürünleri, yöntemleri, alışkanlıkları
hakkında derin bilgi birikimi ile geniş bir ağ oluştu. Tüm bu çalışmalar,
toprağın gerçek sahipleri ve şehirlerdeki şefler arasında başarılı bir
işbirliği ile sonuçlandı. Ve ödül olarak, Mikla, 2015’te Dünyanın en iyi 100
lokantasından biri seçildi. Mikla’da lavaş tahin, gözleme, bolet mantarı,
kuzukulağı, tuzlu yoğurt, balık yumurtası, arapkızı elma, Zile pekmezi,
yabani lahana gibi menüdeki hemen her tabağın içindeki malzemelerle
tam bir Anadolu lezzet turu yapabilirsiniz.
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geldi. İstanbul artık tarihi zenginliğinin
yanında gastronomik çeşitliliğiyle tüm dünyada adından söz ettiren bir şehir. Yurtdışında geçen uzun çalışma hayatının ardından
Türkiye’ye dönerek mutfaklar ve restoranlar açan ünlü şeflerin yeni mekanlarının da
katkısı oldukça büyük… Diğer yandan,
‘aşçılığa verilen iade-i itibar’ın katkısı da göz
ardı edilmemeli. Artık dünya çapında olarak
değerlendirilebilecek şef restoranlarımız ve
tadı damaklarda bırakan lezzetlerimiz var.
Sizin için bu sayımızda İstanbul’un önde gelen
iyi şeflerini ve restoranlarını anlattık.

DOĞU BATI SENTEZİ: CAN OBA

Michelin yıldızlı ünlü şef Alfons Schuhbeck’le sekiz sene
aynı mutfakta görev yapan Can Oba, uzun yıllar Almanya’da
çalıştı… Dünyada çeşitli ülkelerde çalışarak mesleğini geliştirdikten sonra 2013 yılında Türkiye’ye döndü. Halen işletmekte olduğu
Can Oba Restaurant’ın şefi ve sahibi…İlk yeri olan Sirkeci’de
tarihi Hoca Paşa
Sokağı’nda esnaf
lokantalarının
arasında beş
masalı, kendi
adını taşıyan bir
şef restoranı açtı.
Şimdi yeni yerinde
fakat benzer
konseptle farklı
menülere imza
atmaya devam
ediyor… Genellikle bulduğu taze malzemeye göre tasarladığı menüde dört beş
ana yemek, iki çeşit tatlı yer alıyor. İmza yemekleri, lezzeti kadar
tasarımıyla da ilgi çekiyor. En ünlü yemekleri arasında balık
çorbası, deniz tarağı, cevizli risotto, ahtapot bayıldı ve vişne soslu
ördeği sayabiliriz.

ORGANİK PAZARDAN TABAĞINIZA: NİCOLE

YÖRESİNDEN
MALZEMELER:
DUBLE MEZE

YENİ LEZZETLER İÇİN: YENİ LOKANTA

Çocukluğundan beri yemeğe düşkün biri o. Başka alanlarda aldığı eğitim
bile onu durduramamış. İşin ‘mutfağında’
çalışarak geçirdiği yıllar meyvesini iyi
vermiş ama. Nihayet geçen yıl açtığı
mekanı Yeni Lokanta’nın adına yakışır
bir bakış açısıyla yarattığı yemeklerin
müdavimi çok. Civan Er, bu topraklardan
beslenirken yüzünü dünyaya döndüğü
lezzetler yaratıyor. Şef Civan Er’in 2013
yılında açtığı Yeni Lokanta, geleneksel
mutfağımızdan örnekleri hafızalarımızdaki tatlarını bozmadan bir üst lezzete taşıyor. Yemekleri mevsimsel
olarak değiştiriyor, Civan Er. Mönüde 25 çeşit varsa rezervde 200 reçetesi var. Bir de haftalık mönüleri
bulunuyor. Daha ulaşılabilir bir yer olsun diye öğle mönüsüne içli köfte, ayran aşı, imambayıldı, İzmir
köfte gibi yemekler de ekliyor.
Tatlı, acı, ekşi, dokulu, yumuşak gibi unsurları göz önünde bulundurarak, yılların tecrübesiyle önce
kafasında pişiriyor yemeği. Denge anahtar kelime onun için. Bir anlamda bilimsel bir yaklaşımla içgüdülerini birleştiriyor yemek tasarlarken. Fırsat buldukça Türkiye’yi geziyor ve kendine tedarikçiler buluyor.
Bodrum Yalıkavak’tan peynir, Antep’ten sucuk, Kastamonu’dan mantar, Antakya’dan nar ekşisi ve yoğurt,
Maraş’tan sumak, Denizli’den yanık sütten yapılan yoğurt getirtiyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen
malzemeleri, geleneksel pişirme yöntemlerini kullanarak yorumluyor. Kuru patlıcanlı mantı üzerinde yanık
yoğurt, cevizli Antep sucuğu, ılık barbunya püresi, zahterli humus, hellimli köfte, karidesli kabak çiçeği
kızartması, odun ateşinde kaburga ve asma yaprağında paçanga müdavimlerini yaratmış tatlar arasında.

LEZZET

Tarihi Pera’da, Palazzo Donizetti
Hotel’in muhteşem manzaralı terasında
yerini alan Duble Meze Bar, şehrin merkezinde sunduğu özgün, huzurlu ve keyifli
atmosferini, Emre Çapa ve Arto Ankaralıyan’ın modernleştirdiği meze yorumlarıyla birleştirerek unutulmaz bir lezzet
deneyimi vaat ediyor. Duble mutfağından
çıkan menüde, Türk mutfağının geleneksel
tatları mekana özel dokunuşlarla hayat
bularak ilginç olduğu kadar cezbedici
lezzetler sunuluyor. Ortadoğu, Anadolu ve
Balkanlar mutfağından esinlenilen meze
tabaklarında yerini alan lezzetler, her
daim sezona ve tazeliğe göre yeniliyor.
Duble mezelerinde kullanılan lokal
ürünler, modern çağın getirdiği en son teknikler ile pişirilerek sunuluyor. Duble’nin
kalbi konumundaki yaklaşık 10 metre
uzunluğundaki meze barı, ister yemek
yemek, ister 40’tan fazla meze siparişi
vermek isteyenler tarafından kullanılabiliyor. ‘Hardallı Levrek’ten ‘Keçi Peynirli Paçanga’dan, ‘İsli Biber Borani’den, ‘Kokoreç
Bruschetta’ya kadar birçok kendine özgü
mezeyi menüsünde barındıran Duble,
bilindik mezeleri farklılaştırdığı mutfağında, ‘Kumpir Deniz Güveci’, ‘Pastırma
Turşusu’, ‘Tahinli Patlıcan’, ‘Izgara Dil’ gibi
tabaklarıyla oldukça iddiali.

İstanbul’un gastronomik restoranı Nicole, yerli ve
taze malzemelerden oluşan mevsimsel menüleri, şato tarzı
şaraplara ağırlık veren kavı ve deneyimli servis ekibi ile
rafine damaklara hitap eden bir butik restoran. Tomtom
Suites’in İtalyan Konsolosluğu bahçesi ve ardında Adalar’a
kadar uzanan eski İstanbul manzarasına sahip terasında
yer alan restoran, adını Fransisken rahibelerinin hastalara şifa dağıttığı tarihi binanın yöneticisi Agnès Marthe
Nicole’den alıyor. Nicole, butik bir şef restoranı olan
Nicole’ün mutfağının gücü, Aylin Yazıcıoğlu’nun tutkuyla
bağlı olduğu mevsimsellik ve sürdürebilirlik ilkelerinden
kaynaklanıyor. Burada sabit bir menü yok, 6 haftada
bir mevsimine göre değişen ve Feriköy Organik Pazarı‘ndan alınan organik sebze ve meyveler, Balık
Pazarı’ndan gelen taze deniz ürünleri, elle toplanan mantarlar, özenle seçilmiş peynirler, üst kalite etler ile
hazırlanan yemeklerin oluşturduğu iki çeşit tadım menüsü mevcut. Aylin Yazıcıoğlu ise özel olarak imal ettiği
ekmekler, dondurmalar, tatlılar ve çikolatalar ile yemeğinizi mükemmel bir final ile taçlandırmanızı sağlıyor.
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Avrupa’da son yılların
vazgeçilmez alışkanlığı
haline gelen ‘kendin yap’
uygulamaları Türkiye’de de
yaygınlaşıyor. Tüketicilere
farklı dekorasyon
seçenekleri sunan ürünler
ve ilham veren yaratıcı
fikirlerle evinizde kendi
okuma köşelerinizi
yaratmak gibi yeniliklerle
evinize renk katabilirsiniz…

‘Kendin yap’ evini yenile
EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Canan komşusu Emel’e gittiğinde
salonun bir köşesinde oluşturulan okuma alanı
hemen dikkatini çekmişti. Bu köşeyi kimin
hazırladığını sorup kendisine de böyle bir köşe
hazırlayıp hazırlayamayacağını öğrenmek istedi. Emel’in kahkahalarla gülmesi üzerine şaşıran Canan neden güldüğünü anlamlandırmaya
çalışan şaşkın gözlerle ona baktı.... Emel’in o
köşeyi kendisinin dizayn ettiğini öğrendiğinde
ise şaşkınlığı katlanarak artmıştı... “Peki nasıl
bu kadar güzel yapabildin?” diye sordu şaşkınlıkla.... Günümüzde kişiselleştirilmiş uygulamalar insanların ilgisini daha çok çekiyor. Çünkü
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bireylerin kendi ruhlarını katarak yaptıkları bu
uygulamalar profesyoneller tarafından yapılan
uygulamalar kadar başarılı olabiliyor.
Avrupa’da son yılların vazgeçilmez
alışkanlığı haline gelen ‘kendin yap’ uygulamaları artık ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı.
Yapı marketleri, boya firmaları bu uygulamaları hayata geçirebilmek üzere tüketicilere farklı
dekorasyon seçenekleri sunuyorlar. Sunulan
ürünlerin yanı sıra ilham veren yaratıcı fikirler
de tüketicilerin Beğenisine sunuluyor. Bu amaçla seçtiğiniz renklerin kartelalara boyanıp size
ulaştırılmasıyla gerçekten istediğiniz gibi olup
olmadığını anlayabiliyorsunuz. Böylece huzur
ve mutluluk veren renk seçenekleri ile evinizde

kendi okuma köşenizi, uyku köşenizi yeniden
düzenleyip evinizde fark yaratmanız mümkün
oluyor.

MUTLULUK KÖŞESİ
Yaşam alanlarımız olan evlerimizin daha
huzurlu ve mutlu mekanlar haline dönüştürülmesi için renk seçiminden obje seçimine kadar
küçük dokunuşlara ihtiyaç duyuluyor. Günlük
hayatın stresinden uzaklaşıp dinlenebilmek için
evlerinizde kitap ve okuma köşeleri oluşturabilirsiniz.
Evde oluşturulacak okuma köşeleri az
yer kaplar ve genellikle yatak odasında, oturma odasında ve hatta mutfakta kullanılmayan

bir köşe mükemmel bir okuma noktası
olarak düzenlenebilir. Böyle bir köşe
oluşturmak için raf, koltuk, puf gibi birkaç
kilit öğeye ihtiyacınız olacak. Yorucu bir
günün ardından oluşturduğunuz özel okuma köşesinde sevdiğiniz bir kitabın ya da
derginin sayfalarına göz atarak gevşeyip,
rahatlayabilirsiniz. Bunun için de okuma
köşenizde pudra tonlarda ya da açık mavi
tonlarda dinlendirici renkler kullanarak
mutluluğunuzu artırabilirsiniz. Burada seçeceğiniz rahat bir koltuk ve ayaklarınızı
uzatabileceğiniz puf da günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacaktır.
Evin diğer bireylerinin de size
katılması için konforlu bir otuma alanı
yaratılabilir. Ayrıca küçük şekerleme kaçamakları için de bol miktarda peluş oturma
seçeneği arasında yerini alabilir. Duvar
rengi ile uyumlu iyi yerleştirilmiş birkaç
büyük boy minder, armut model koltuk
veya konforlu bir okuma koltuğu bu köşe
için harika fikirler olabilir. Ayrıca bu köşeyi oluştururken hayal gücünüzü kullanmalısınız çünkü okuma çok fazla yaratıcılık
gerektirir... Odanızı en sevdiğiniz kurgusal
mekanları hatırlatan objelerle dekore
etmek alana karakteristik bir özellik de
katacaktır. Seyahatlerde aldığınız çeşitli
tabakları duvarınıza asacağınız gibi duvarlarınızı boş bırakmak da sadelik sevenler
için bir başka seçenek olacaktır.

RENK SEÇİMİ NASIL OLMALI?

ÇİÇEK KÖŞESİ
YAPMAYI DENEYİN

Günümüzde iş stresini boşaltıp keyif yapabileceğimiz zamanlar giderek sınırlanıyor. Bazen
bir çiçeğe bakmak, onu sulamak, onunla konuşmak insanın gerginliğini boşaltabilmesi için fırsat
yaratabiliyor. Çiçek severler için mutfak ya da
kapalı balkonlarında oluşturacakları çiçek köşesi
stres atıp keyif yapmaları için güzel bir uygulama
olabilir. Bu köşe için alacağınız birbirinden şirin
saksılar ve çiçeklerle ruhunuza iyi gelecek bir
mekan yaratabilirsiniz. Sabah işe gitmeden önce
akşam işten geldikten sonra uğrayıp dinleneceğiniz bu köşede kurgulayacağınız oturma planı ile
de arkadaşlarınız ve dostlarınızla keyifli kahve ve
çay sohbetleri de yapabilirsiniz.
Özellikle büyük kentlerde beton yapıların
arasına sıkışmış doğa severler için bu tür köşeler
yeşillikle buluşma fırsatları yaratması bakımından
mutluluk verici olabiliyor. Hatta birçok büyükşehirde belediyeler balkon düzenleme yarışmaları
yapıp bu tür uygulamaları da destekliyor. Siz
de yaratacağınız bu tür bir köşe ya da balkon
uygulaması ile bu yarışmalara katılabilirsiniz.
Belediyelerin internet sitelerinden bu tür yarışmalara ve katılım şartlarına ulaşıp katılım sağlayabileceğinizi de vurgulamakta fayda var.

EVİM EVİM

Okuma köşesinin duvar rengi oda
ile bütün olmalı, odanın doğal bir uzantısı
gibi görünmelidir. Konforlu bir okuma için
duvar rengi ile tamamlananmış, doğru
miktarda ışığa sahip olduğundan emin
olmak gerekir. Aydınlatmalarda gözleri
yormayan gün ışığı renginin tercih edilmesinde fayda var. Bağımsız üniteler ve
hareketli duvar rafları da modern okuma
köşelerinde istenilen şekilde değişiklik

yapma fırsatı sunması açısından iyi bir
alternatif olabilir. Renkler aktif, pasif ve
nötr olmak üzere üç temel yolla hareket
ederler. Nötr renkler de dekoratör alet
kitinde temeldir ve huzur verir. Nötr bir
duvar rengi ve istenilen renkte aksesuar
kullanılması da bir seçenek. Odanın
duvar rengi zevkine ve amacına uygun
olarak seçilmeli, açık renkler geniş ve
havadar, odaların daha büyük ve daha
parlak görünmesini sağlarken, koyu
renkler sofistike ve sıcak olduklarından
büyük odalara daha samimi bir görünüm
kazandırırlar.
Okuma köşesi için uygun renkler
ise kişinin talebine göre değişiyor. Örneğin, mavinin kan basıncını düşürdüğü,
solunum ve kalp atım hızını yavaşlattığı
söylenir. Bu nedenle sakinleştirici, rahatlatıcı olarak kabul edilirken okuma köşesi
için uygun bir duvar rengi olabileceğine de
vurgu yapılıyor. Yeşil ise rahatlatıcı özelliği
ile öne çıkarken gözlerin en çok dinlendiği
renk olarak kabul edilmesi bakımından okuma köşeleri için ideal olabilir.
İnsanların rahatlamasına yardımcı olarak
stresi hafiflettiğine inanılması nedeniyle
de yatak odaları için de ideal renkler
arasında gösteriliyor.
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Gaudi’nin şehri: Barselona
Tarih, sanat, mimari, eğlence ve yemek... İspanya’nın
Barselona şehrinde bunlara doyacaksınız. Şehir, ünlü
mimar Antoni Gaudi’nin de pek çok eserine ev sahipliği
yapıyor. La Sagrada Familia, Casa Mila, Park Güell,
Casa Battlo... Bu eserleri gezerken adeta kendimi
bir peri masalında hissediyorum. İlginç mimarileri
ve yaratıcılıklarıyla dünyanın her yerinden turistleri
çekiyorlar. İşte Gaudi’nin şehri Barselona...
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AYŞEGÜL EMİR
Küçük ince taşlar mükemmel bir simetriyle sıra sıra dizili... Taşlara bakıp yürürken çevredeki etkinlikleri kaçırdığımı
farkediyorum. Kafamı kaldırmamla bir pandomim sanatçısıyla
burun buruna gelmem bir oluyor. Bir süre onu izledikten sonra
yavaş yavaş çevreyi inceliyorum. Ortada estetik taşlarla dizili
yürüyüş yolu, sağ ve sol tarafından ise yoğun bir trafik akıyor.
İnsan kalabalığının içinde adeta sürüklenirken, caddenin her
iki yanındaki tarihi binaların güzelliğiyle büyüleniyorum...
Evet, burası İspanya’nın Barselona şehrinin en işlek

caddesi La Rambla. Şehre gelenlerin mutlaka
yürüdüğü, orada bir kafede oturduğu bizim
İstiklal Caddesi tarzında bir yer. Ağaçlarla çevrili,
yayalaştırılmış bir cadde. Plaza Katalunya’nın
(Katalonya Meydanı) bitiminde başlayıp Kristof
Kolomb anıtına kadar 1.2 kilometre boyunca
eski limana kadar uzanıyor. Canlı şovlar, sanatçılar, çiçekçiler, gazete bayileri, büfeler, hediyelik
eşya, sokak satıcıları ve her milletten insan.
Kalabalığın büyük çoğunluğu yabancı... Her türlü
dil ve aksanı duymak mümkün. Caddeyi birkaç
kere turluyorum. Hedefim ara sokaklarındaki
gizli hazineler. Sadece caddede dolaşmak bir
saatinizi alır ama hakkıyla La Rambla’yı gezmek
istersiniz bir gününüzü ayırmanız lazım. Çok
renkli ve 24 saat yaşayan bir cadde.

LA RAMBLA’DA YÜRÜYÜN

Barselona’ya gidenlerin mutlaka uğradığı iki destinasyon arasında Tibidabo ve Montjuic de bulunuyor. Şehri kuş bakışı görmek için
harika. Şehirdeki gösterişli kiliselerden biri Tibidabo Dağı’nın en yüksek yerinde kurulmuş.
İsa’nın kutsal kalbi anlamına gelen Temple of
Tibidabo. Yapımına 1902 yılında başlanmış.
Mimarı Enric Sagnier i Villavecchia. Yapımı 59
yıl sürmüş, eseri oğlu tamamlayabilmiş. Terası
ve buradan şehrin manzarasını izleyebilmek
için gitmeye değer. En tepesindeki İsa’nın Kalbi
Heykeli’ne de asansörle çıkılabiliyor. Burada

olarak kullanılmış. Mimarı Josep Vilaseca. Art
Nouevau mimari tarzına sahip.

YEREL HALK PAZARI
La Rambla’dan denize doğru yürürken
Liceu metro durağını geçince soldaki bloğun

çok güzel bir eğlence parkı da var.
Panoramik manzara için tercih edebileceğiniz diğer bir nokta ise Montjuic Tepesi (Yahudi Tepesi). Tepenin üzerinde bulunan yahudi
mezarları nedeniyle Romalılar döneminde
bu isimle anılmış. Tepenin zirvesinde kale ve
askeri müze var. Şehirde yaşayanlar piknik ve
spor için, turistler ise manzarası için buraya gidiyor. Bütün şehri ayaklarınızın altına seriyor.
173 metre yükseklikteki bu tepede görülmeye
değer iki tane eser Joan Miro Müzesi ve
Olimpiyat alanı olarak öne çıkıyor.

GEZİ-DÜNYA

Beş küçük caddenin birleşmesiyle bu yeni
cadde oluşmuş. Görmeye değer pek çok tarihi
esere de evsahipliği yapıyor. Katalonya Meydanı’ndan caddeye girerken sağ tarafta güzel bir
çeşme sizi karşılıyor. 19. yüzyıldan kalan Canaletes Çeşmesi ince işlemeleriyle görülmeye değer.
Barselona taraftarları zaferlerini kutlamak için
buraya gelir. Ayrıca çeşmeden su içenin tekrar
şehre geleceğine inanılır. Betlem Kilisesi hemen
caddede görkemiyle dikkat çekiyor. Katolik kilisesi, 1681 yılında barok tarzında inşa edilmiş.
Cadde üzerinde bir sanat eseri de sizi bekliyor.
Ünlü İspanyol sürrealist ressam Joan Miro’nun
kaldırımda yaptığı mozaik. Bu yer mozaiği daire
şeklinde bir rüzgar gülü. Her gün binlerce insan
üzerinden yürüyüp geçiyor.
Liceu Opera Binası. 1.800’lü yıllarda
inşa edilmiş. Avrupa’nın ikinci büyük opera
salonu. Yangın geçirdikten sonra 1999’da tekrar
açılmış. Beş katlı ve 2 bin kişi kapasiteli. İçerisi
çok etkileyici ve ihtişamlı. Balkonları, tavan
süslemeleri ve ışıklandırması bir harika. Burada
bir oyun izlemeyi çok isterdim. Diğer bir turistik
nokta ise Şemsiyeli Ev yani Casa Bruno Quadres.
Dış cephesindeki şemsiye figürleri turistlerin
ilgisini çekiyor. 19. yüzyılda şemsiye mağazası

ŞEHRE TEPEDEN BAKIN
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içinde sizi yine etkileyici bir meydan bekliyor. Plaça Reial yani Kraliyet Meydanı. Bir
hayli geniş olan bu meydan insan selinin
üzerine huzur verici geliyor.
Mimarı Francesc Molina. 1835’de
kare planlı olarak tasarlanmış. Sokak
lambalarında ünlü mimar Gaudi imzası
var. Geceleri hareketli olan bu meydanda
güzel kafeler de bulunuyor. Bu kadar
tarih ve sanat eserinin arasında biraz
pazar molası da vermek isteyebilirsiniz.
Boqueria Pazarı, çok güzel bir yerel
pazar. Rengarenk meyve ve sebzelere
bakıp kalıyorum. 1840 yılından beri açık
olan pazar şehirdeki yaşamı hissetmek
için birebir. En taze meyve, sebze ve deniz
ürünlerini buradan satın alabilirsiniz.
Otelde yemek için biraz ben de alıyorum.

ÜNLÜ KAŞİF KRİSTOF KOLOMB
Barri Gotic ise, Barselona’nın en
eski tarihine tanıklık ettiğiniz bir semt.
Ortaçağ’dan kalma dar sokaklar, gizli
geçitler ve gotik binalar. Her köşesi tarih kokuyor.
Zaten adı Gotik semt. Bu semt ünlü Barselona
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Katedrali, belediye binası ve Katalonya Hükümet
Binasına da evsahipliği yapıyor. Barcelona Katedrali’nden bahsetmeden olmaz. Önce bir Roma tapı-

nağı, sonra bir cami olan yapının temelleri
üzerine kurulmuş. Gotik mimarinin en
güzel örneklerinden biri. Oymaları ve
süslemeleri nefes kesici. Ben giremedim
ama içinin de mutlaka görülmesi tavsiye
ediliyor.
La Rambla’nın denize doğru
kısmında ise sizi bir anıt bekliyor. Ünlü
kaşif Kristof Kolomb Anıtı. Bronz heykel
60 metre yüksekliğe sahip. Amerika’yı
keşfeden Kolomb’un Barselona’ya
geri dönüşünü kutlamak ve bu keşfin
önemine ithaf etmek için yapılmış.
Ancak heykelin Amerika’yı göstermesi
istense de bugün yanlış yönü gösterdiği
söyleniyor.... Evet, heykeli de geçince
limandayız. Barselona Eski Liman yani
Port Vell. Şehrin tarihinde önemli bir yere
sahip. Anıttan La Barceloneta’ya kadar
olan alanı kapsıyor. Limanın, akvaryum, Maremagnum ve yat kulüplerinin
bulunduğu rıhtım üzerindeki en hareketli
bölgesi Mall d’Espanya olarak anılıyor.
Burada çok güzel deniz mahsülü restoranları ve
kafeler var. La Rambla’da görülecek başka pek

çok yer var ama biz şimdilik bu kadarıyla
yetinelelim.

PERİ MASALI GİBİ

BİTMEYEN KİLİSE
Buradan başka bir Gaudi eserine uzanıyoruz. Şehrin simgelerinden biri La Sagrada
Familia (Kutsal Aile) Bazilikası. Dışarıdan binayı
hayranlıkla uzun süre izliyorum. Kuleleri,
ince işlemeleri, tarzıyla bir mimari şaheser.
Gaudi’nin ölümsüz eseri. Burada yapının halen
devam ettiğini görebiliyoruz. Halk arasında
‘Bitmeyen Kilise’ olarak adlandırılıyormuş. Neo
gotik ve art nouveau tarzında. Gaudi, 1926
yılında ölümüne kadar hayatını bu kiliseye
adamış. La Sagrada Familia’nın pek çok detayı
var. Gaudi ölmeden büyük kulelerin sadece
birini bitirebilmiş. Binanın yapımı yüz yıldan
fazladır sürüyor. İç yapısını ayakta tutan
kolonlar dallanıp budaklanan ağaçlar şeklinde
tasarlanmış. Yapının içine girildiğinde ormanda
dolaşıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Barselona,
pek çok tarihi güzellik ve eğlenceyi bir arada
sunuyor. Mimarisi ve hareketli sokaklarıyla
herkesi kendine çekiyor. Şehirde futbol da çok
önemli. Barcelona futbol takımının Nou Camp
Stadyumu da görülebilir. En sevdiğim ve tekrar
gitmek isteyebileceğim şehirler arasında listeme
girmeyi başarıyor...

NE YENİR,
NE İÇİLİR?
Barselona denince İspanyol mutfağının baş yemekleri akla geliyor. Her ne
kadar onlar Katalan olsa da yemekleri
benzer.
Paella, tapas, domatesli ekmek,
padron ve daha nicesi... Sadece paella ve
tapasın onlarca çeşidi var. İspanya’ya gidip
de paella yemeden dönmek kesinlikle bir
eksiklik olur. Bir pirinç yemeği. Kökeni
Valencia’ya dayanıyor. Paella adı da pişirildiği tavadan geliyor. Geniş, derin olmayan
değişik bir tava. Deniz ürünlü olanları
çok popüler. Mutlaka denenmeli. Yemek
öncesinde atıştırmalık olarak gelen tapas
ise diğer önemli bir yemek. Pincho denilen
ekmek üzerine peynir, deniz ürünleri ve
salam seçenekli atıştırmalık. Patata bravas
ise, fırınlanmış küp şeklinde patates. Churros ise, bir tür kızarmış hamur tatlısı. Uzun
ve şerbetsiz. Padron, minik ve çok lezzetli
bir biber. Deniz tuzu ve parmesanla servis
ediliyor. Gazpacho, tortilla, crema catalana
gibi daha pek çok yemek var. İçkilerden
ise Cava ve Sangria’dan bahsetmeden
olmaz. Barselona’da mutlaka denenmeli.
Sangria, meyveli bir şarap kokteyli. Cava
ise Katalan şampanyası.

GEZİ-DÜNYA

Barselona, ünlü mimar Antoni Gaudi eserleriyle güzelleşen bir şehir. İlk rotam Park Güell.
Adeta bir peri masalındayım. Taştan yapılmış
mantarı anımsatan kubbe biçimli çatılar.... İlginç
bir kule. Her yer rengarenk. Desenler ve müthiş
bir mimari. Bir Gaudi eseri. Doğadan ilham
alarak tasarlamış. Park Güell, dönemin kraliyet
üyesi Eusebi Güell’in isteği üzerine yapılmış.
Öncelikle 60 ev içeren bir konut projesi olarak
tasarlanmış. Ancak sadece iki ev tamamlanmış.
Bunlardan biri Gaudi’nin evi. Bu ev günümüzde
mimarın kendi eserlerinin sergilendiği bir müze.
Park Güell, bugün şehrin cazibe merkezlerinden.
Panoramik manzaralı terası ve etkileyici girişiyle
önemli bir turist çekim merkezi.
Şehrin en ünlü caddelerinden Passeig de
Gracia’da ise iki Gaudi evini görmek mümkün.
Casa Batllo, Gaudi’nin baş yapıtlarından biri.
Yapının en ilgi gören bölümü ön cephenin üst
kısmında bulunan ve bir sürüngenin sırtını
andıran dik, dar ve renkli Ejderha sırtı. Gaudi
tarzını en güzel gösteren ise ilginç bacalar.
Ekspresyonist bir mimari yapı. Casa Mila ise,
yine aynı caddede. Katalan sanayici ve politikacı
Pedro Mila ve eşi, Gaudi’den bir apartman
yapmalarını ister. 1905’te Gaudi ile anlaşırlar.
Gaudi, mevcut binayı yeniden inşa etmek yerine
yıkma kararı alır. Mila çifti yeni evlerine Ekim

1911’de taşınır. Dokuz katlı binayı, bir dağdan
esinlenerek düz çizgileri olmayan ve geometrik
unsurlar içeren sabit bir eğri olarak tasarlar. Çeşitli kemerler ve farklı yükseklikteki sütunlara
sahip. Bütün bu eserler Unesco Dünya Mirası
listesine de girmeyi başardı.
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Şifa kaynağı: Tuzla
İstanbul’un eski sayfiyelerinden biri olan
Tuzla, Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesi’nde yer
bulan tarihi bir şifa kaynağıdır. 1.300’lü yıllarda
İstanbul’a ve Rumeli’ye
yapılan savaş seferleri
esnasında bir konaklama alanı olarak belirlenip şifa kaynağı olarak
kullanılmış. Günümüzde
yerleşim alanı olan
Tuzla, sakin ve huzurlu
yapısıyla biliniyor....
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Tuzla denilince ilk akla gelen İçmeler
oluyor... İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olan
Tuzla, İstanbul ve çevre kentlerden şifalanmak
üzere gelenlere şifa dağıtan kaplıcaları ile biliniyor.
Tuzla İçmeler, 1927 kuruluşlu bir şirket olmasına
karşın günümüzde modernize edilip Avrupai standartlarda bir tesis haline getirilmiş durumda. Evliya
Çelebi’nin 1611 yılında ziyaret edip ‘Şifa Kaynağı’
olarak Seyahatnamesi’nde bahsettiği Tuzla’nın geçmişi daha eski tarihlere kadar uzanıyor.... 1.300’lü
yıllarda dahi bilinen bir şifa kaynağı olan Tuzla,
İstanbul ve Rumeli’ye hatta Anadolu’ya yapılan
savaş seferleri esnasında bir konaklama alanı
olarak belirlenmiş ve o tarihlerde de bu bölgenin
şifalı suları ile bir şifa kaynağı olduğunun farkına
varılmış. Öyle ki sefer yolunda buraya bırakılan
savaşa gidip dönemeyecek kadar hasta atların

geri dönüşte çok semiz birer at olduğu, beslendikleri, geliştikleri, tüylerinin parladığı görülmüş.
Buranın şifa kaynağı olduğunu ve buradan istifade
etmeleri gerektiği bilinciyle savaş sonrası hasta
olan askerleri burada tedavi etmiş ve içme kürü
yaptırmışlar... O tarihten itibaren de içmeler olarak
günümüze kadar popülerliğini koruyan sağlıklı bir
hayat sunan bir mekan olarak anıla gelmiş.
Tuzla, İstanbul Anadolu yakasının en uç noktalarından biri konumunda. Bir dönem İstanbul’un
yazlık yerlerinden biri olan bölge, Osmanlı topraklarına, İstanbul’un fethinden önce 1400 yılında
Yıldırım Beyazıd tarafından katılmıştır. Geçmişin
sayfiyesi günümüzün yerleşim alanlarından biri
olan Tuzla, tersaneleri, marinası, geliştirilen konut
projeleri ile artık İstanbul’un yaşam alanlarından
biri haline gelmiş durumda. İdris Güllüce Kültür
Merkezi, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, İbrahim
Paşa Çeşmesi, MarinTürk, Tuzla Belediyesi Şelale

Eğitim Parkı, Viaport Outlet, ViaSea Tema Park,
Aslan Park, Timsah Park, Viaport Marina, Korsan Adası Tuzla’nın gezilip görülmesi gereken
yerleri arasında sıralanıyor...

OSMANLI’YA 1400’DE KATILDI
Yıldırım Beyazıt’ın 1400 yılında Osmanlı
topraklarına kattığı Tuzla’daki Rum halkın
yerini 1924’de yapılan mübadele sonucu
Selanik, Kavala ve Drama’dan gelen Türkler
aldı. Gebze’ye bağlı bir köy iken 1992 yılında
ilçe statüsüne kavuştu.
Günümüzde Tuzla, İstanbul’un en güneyde bulunan ilçesi olurken Türkiye’nin orta
derecede kalabalık nüfuslu ilçelerinden biri
olarak da öne çıkıyor. Türkiye’nin en büyük
tersaneler bölgesi Tuzla’da bulunmakta....
1980’lerin sonuna kadar balıkçılık ve çiftçiliğin
bir arada sürdürüldüğü Tuzla’da sanayinin gelişmesiyle birlikte günümüzde çiftçilik önemini
yitirirken tersaneler hala bölgede faaliyetlerine
devam ediyor.
Marmara denizinde 13 km uzunluğunda
kıyıya sahip olan ilçenin güney uç noktası
olan Tuzla Burnu büyük bir çıkıntı oluşturuyor.
Tuzla körfezinden sonra; Mezar Burnu, Mesari
Burnu, Limon Burnu, Dalyan Burnu sıralanıyor.
Sakız Burnu açıklarında Eşek Adası (Ekrem Bey
Adası) konumlanıyor.

ADI TUZ GÖLÜ’NDEN GELİYOR

kalıntılar bulunmuş... Osmanlı hakimiyeti
döneminde Evliya Çelebi’nin de belirttiği şifalı
sular günümüzde de hakkın büyük ilgisini
çekmeye devam etmektedir.

KORSANLARIN ÜSSÜ
Tarihin ilk devirlerinden beri bir yerleşim
yeri olan Tuzla’nın Pargorire (1872-1907) Dy-
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Tuzla adını Osmanlı döneminde,
İstanbul’un tuz ihtiyacını karşılayan ‘Tuz
Gölü’nden almıştır. 70 yıl öncesine kadar bu
gölden tuz elde ediliyordu. Osmanlının ilk
yıllarında, Abdurrahman Gazi, Yalova, Kartal
ve Tuzla’yı alıp Aydos kalesini fethetmiştir. Yine
aynı dönemde Tuzla, Osmanlı donanmasının
gemilerine liman olmuş... Yöre halkı uzun yıllar
boyunca geçimini balıkçılık, zeytincilik ve tütünle sağlamıştır. Sultan I. Ahmet, 1609 yılında
Tuzla yöresine bir cami yaptırır... Kalekapı
denen yerde yapılan arkeolojik araştırmalarda
ise, eski çağlara ait çanak-çömlekler ve çeşitli

motionlu Stophanes’in eserindeki
‘İzmit Körfezi’ ile ilgili metinde
‘Aktaş Burnu’ adıyla anılmaktadır... Buranın bir Rum balıkçı
köyü olduğu, bir zamanlar
İzmit ve İstanbul arasında gidip
gelen korsanlara üs olduğu ve
bu devirde Aydost’taki Bizans
beyi tarafından çevresinin kale
ile çevrildiği ve Abdurrahman
Gazi zamanında Türklerin eline geçtiği
bilinmektedir. Burası gemilerin kalafat yeri ve
limanı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun
son yıllarına kadar burada Rumlar ve Türkler
birlikte yaşamışlardır.
Tuzla 1908 yılında Türkiye’nin ilk köy
beldesi olmuştur. 1924 yılında yapılan mü-
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Geçmişte Formula-1 yarışlarının
yapıldığı İstanbul Park Yarış Pisti ve Tesisleri, 2005 yılında Tuzla Akfırat mevkiinde
bulunan ve toplam 2 milyon metre karelik
bir alanı kapsıyor. Piste 6 farklı noktadan
ulaşım vardır. Formula-1 yarışlarına 3 kere
ev sahipliği yapan İstanbul Park pisti, günümüzde dev bir ikinci el oto pazarı olarak
kullanılmakta.

badelede Atatürk’ün emriyle Tuzla bölgesine
Selanik, Drama, Kavala bölgelerinden gelen
Türkler yerleştirilmiştir. Cumhuriyetin ilk
yıllarında Tuzla, 300 hane ve bin 200 kişinin
yaşadığı bir yer olarak görülür. 1936 yılında
müstakil belediye olan Tuzla, 1951 yılında
Kartal ilçesine, 1987 yılında Pendik ilçesinin
kurulmasıyla Pendik ilçesine bağlanırken
1992 yılında ise ilçe oldu. Tuzla’nın cadde ve
sokaklarında, evlerin bahçelerinde çok sayıda
Bizans döneminden kalma mimari esere
rastlamak mümkün...

BİZANS’IN İZLERİ
1972 yılında yapılan bir kazıda Bizans
dönemine ait bir kilise ortaya çıkarılmıştır. Ekrembey adasında yapılan kazıda Saint Andre
Manastırı bulunmuştur. İncir adasında Hagios
Gikara manastırı, Tuz Burnu’nun kuzeyindeki
yarımadada Hagios Geogios manastırı bulunmaktadır. Bunlar dışında Tuzla’da tarihi eser
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İstanbul Park yıl boyunca süren
organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.
Formula-1 için organize edilen pist, dünyaca ünlü otomobil firmalarının test merkezi
gibi de hizmet veriyor. Dünyaca ünlü
otomobil ve lastik markaları burada özel
etkinlikler düzenliyorlar. Burayı ziyaret
ettiğinizde ziyaretçilere tanınan haktan
yararlanabilirsiniz. Pistte sürücüler, kendi

olarak 7 kilise ve Padişah I. Ahmet zamanında
yapılan bir cami de bulunuyor.
Tuzla’nın merkezde İTÜ Denizcilik
Fakültesi, kuzeybatıda Tuzla Piyade Okulu
ve güneyde Tuzla burnunda ise Deniz Harp
Okulu’na ev sahipliği yapıyor. Tuzla’yı ziyarete
gidenlerin sahildeki köftecilerden meşhur
Tuzla köftesini tatmaları da öneriliyor.
Tarih kokan Tuzla’daki Akritas Burnu
yakınlarında, 6’ncı yüzyılda varlığı bilinen
Hagios Trifon Manastırı konumlanıyor. Ayrıca
çevredeki küçük adalarda da Hagios Andreas
ve Hagia Glikeria manastırları da bulunuyor.
Kaplıcaları ile tarihte önemli rol oynayan Tuzla, günümüzde alışveriş, yeme-içme
mekânları ile öne çıkıyor. Türkiye’nin en
büyük tersanesine ev sahipliği yapan ilçe,
13 kilometre uzunluğunda sahiliyle deniz
kenarında keyifli yürüyüş yapmak isteyenler
için müsait. Balıkçılarıyla ve köftecileriyle ünlü
olan Tuzla, yürüyüş yapmak ve salaş kafele-

araçlarıyla 300 TL karşılığında 20 dakika
tur atabiliyorlar.
Pist, Formula yarışları sırasında
8’nci virajı ve 2010 yarışlarında Sebastian
Vettel-Mark Webber kazası ile hatırlanıyor.
1 Ağustos 2005 tarihinde yapılan yarışları,
110 bin kişi izlerken Türkiye’nin en kalabalık spor organizasyonu olarak tarihe geçtiği
bilgisini de vermekte fayda var.

rinde vakit geçirmek için tercih edilebilir.
Tuzla’da Mercan bölgesi bir zamanlar
Medcezir adlı dizinin çekiminin yapıldığı yer
olarak biliniyor. Adriano kafe, dizinin bazı
sahnelerinin çekimi için kullanılan bir kafedir.
Tuzla Balıkçısı balık yemek için en gözde
mekânlar arasında sayılırken, daha salaş bir
mekân isteyenler için Yıkıntı Balık önerilebilir.
Şimdiye kadar tek şubesi olan ve midyesiyle
ün yapan Midyeci Ahmet’in ikinci şubesi de
Tuzla’da.

ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE
Alışveriş yapmak ve hız trenine binmek
isteyenler için önerimiz Viaport Marina oluyor.
Alışveriş merkezi ve yat limanı olan Viaport
Marina içinde birçok markanın bulunduğu,
fazlaca yeme içme seçeneğinin yer aldığı
bir yer. Ufak çaplı bir eğlence merkezine de
sahip olan alışveriş merkezinde hız trenine de
binebilirsiniz. Hem eğlenmek hem de biraz

‘İLÇEMİZDE 8 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BULUNUYOR’
Türkiye’nin en büyük organize sanayi
bölgeleri arasında yerini alan Tuzla Organize Sanayi
Bölgesi başta olmak üzere toplam sekiz OSB’ye ev
sahipliği yapan Tuzla, İstanbul’un sanayi üslerinden
biri konumunda. Tuzla ilçesinde kayıtlı 980 bağımlı
ve bağımsız üye bulunurken160 bağımsız, 820
bağımlı meslek mensubu var. İSMMMO Tuzla İlçe
Temsilcisi Perizat Eligül, 13 yıldan bu yana meslek
mensubu. 2008 yılından itibaren temsilci yardımcısı
olarak görev yapan Eligül, 2019 yılından bu yana da
İSMMMO Tuzla ilçe temsilciliği görevini yürütüyor.
Perizat Eligül, İstanbul’un başlangıç noktası
olan Tuzla’nın ekonomide büyük bir etkiye sahip

ASLAN PARK
Tuzla’daki Viaport Marina içinde açılan
Aslan Park, özellikle çocuklu ailelerin ve
hayvan severlerin mutlaka görmesi gereken
mekanlar arasında yerini alıyor. Aslan Park’a
Marmaray ile gitmek için Tuzla İstasyonu’nda
inmek gerekiyor. İstasyondan sonra dilerseniz

Aslan Park
25 dakika yürüyebilirsiniz ya da istasyon
önünden geçen KM12 İETT otobüsü veya Tersaneler-Tuzla minibüsüne de binebilirsiniz. Kartal
Köprüsü’nden Tuzla’ya D-100 üzerinden giden
130 veya KM12 İETT otobüslerine binebilirsiniz. Ayrıca Pendik-Şifa Mahallesi minibüsü ile
gidilebilirsiniz...
Tuzla Cami Mahallesi Balıkçılar
Sokak’taki Viaport Marina içinde yer alan, 8
dönüm arazi üzerinde kurulu Aslan Park, beyaz aslan, bengal kaplanı, karakulak, leopar,
puma, sibirya kaplanı, vaşak, kara panter ve
çilek kaplanı gibi büyük kedileri barındırıyor.
Hayvanat bahçesi, hafta içi ve hafta sonu

11:00-20:00 saatleri arasında ziyarete açık.
Cam kafeslerin arkasında bulunan
vahşi kediler, çocuklar için önemli bir keşif
alanı olarak öne çıkıyor. Bu arada 13 yaş
altı çocuklar yanlarında yetişkin olmadan
parka giremiyorlar. Ayrıca park içine evcil
hayvan sokmak, sigara içmek, parkta fotoğraf
çekerken flaş kullanmak yasak. Parkın giriş
ücretleri ise yetişkinler için 69 TL, çocuklar için
59 TL. Park içinde aslan beslemek isteyenler
200 TL, aslanlarla fotoğraf çekilmek isteyenler
ise 50 TL ödemek zorunda. Bu ücretlerin
çocuklar ve yetişkinler için aynı olduğunu da
belirtmekte fayda var.
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alışveriş yapmak istiyorsanız Viaport Marina
iyi bir seçenek....
Tamamı yaklaşık 1 milyar Euro’ya mal
olan Viaport Marina Tuzla, Alışveriş Adası ve
Via Sea olmak üzere farklı kategorilerde hizmet veriyor. Deniz Üstü Yaşam Merkezi olarak
adlandırılan Viaport Marina, deniz üzerine
farklı mimarisiyle dikkat çekiyor.
Via Sea içinde ‘Denizin Altını Üstüne
Getiren’ akvaryum, adrenalin tutkunlarını bir
araya getiren Avrupa’nın en hızlı 5. Roller
Coaster’ı 55 metreden 110 km hızla hareket
ederek, 35 oyun ünitesiyle birlikte İstanbulluların ilgi odağı olmuş durumda.
Viaport Marina’nın alışveriş bölümünde
dünyaca ünlü markalar outlet mağazalarıyla
hizmet verirken, yiyecek alanlarında ise
birçok zincir lezzet durağı ve restoran değişik
tatlar denemeniz için fırsat sunuyor.

Perizat Eligül

önemli ilçelerden biri olduğunu söylüyor. Eligül,
“İlçemizde İstanbul Organize Sanayi Bölgesi,
mermerciler, kimyacılar ve deri organize sanayi
bölgelerinin de aralarında yer aldığı sekiz adet
organize sanayi bölgesi bulunuyor. İlçemiz Sabancı,
Koç, Okan, İTÜ, MSÜ gibi üniversitelere de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca tersane bölgesi olması sebebiyle
farklı sektörlere de hizmet veriyor” diye konuşuyor.
Tuzla’nın muhasebe öğrenmek isteyenler
için her sektöre hizmet vermesi bakımından çok
önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Eligül, mesleki
donanım bakımından meslek mensubunun etkili
şekilde yetişmesini sağladığına da işaret ediyor.
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SAHNELERDE CARMEN RÜZGÂRI ESECEK
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, sanatseverlerin sabırsızlıkla
beklediği Fransız besteci Georges Bizet’in ünlü “Carmen” operasını
sahneliyor. Dünyanın en seçkin opera eserlerinden olan ve dünya
genelinde en çok sahnelenen operaların başında gelen “Carmen”,
1 / 7 / 8 / 9 Nisan 2020 tarihlerinde Zorlu PSM Sahnesi’nde
görkemli bir kadro ile sahnelenecek. Librettosu Ludovic Halevy ve
Henri Meilhac tarafından yazılmış ve ilk kez 1875 yılında Paris’de
sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kalan Carmen Operası, ne

yazık ki Bizet’in ölümünden sonra muhteşem başarısını yakalamış ve dünya çapında ün kazanmıştı. Operanın hikâyesi 1830
civarlarında İspanya’nın Sevilla şehrinde geçer. Carmen’i, İtalyan
Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor. Ayşem
Sunal Savaşkurt’un muhteşem koreografisi ile izlenecek olan
eserde İDOB Orkestrasını Roberto Gianola ve Zdravko Lazarov
dönüşümlü yönetiyorlar. Gösteri 1-9 Nisan tarihleri arasında Zorlu
PSM’de sahnelenecek…

ŞEHİRDE 12. GECE

K Ü LT Ü R S A N AT

13 ÜLKE MİNYATÜRDE BULUŞTU
Minyatür sanatının güncel
yorumlarına odaklanan sergi, Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan,
Azerbaycan gibi farklı ülkelerden 13
sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.
Minyatürü yalnızca tarihsel bir form
olarak değil, teorik potansiyelini vurgulamayı hedefleyen güncel bir sanat
pratiği olarak da sunuyor. Heykelden
videoya, fotoğraftan yerleştirmeye
minyatürü yüzyıllar boyunca ikâmet
ettiği kitaplardan çıkarıp boyutlandıran sanatçılar, günümüz dünyasında
minyatürün nasıl yaşayabileceğinin de
araştırmasını yapıyor. Yüzyıllar önce
formüle edildiği bağlamın ötesinde hem
biçim hem içerik olarak farklılaşan gün-
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cel minyatür, sömürgecilik, oryantalizm,
ekonomik eşitsizlik, toplumsal cinsiyet,
kimlik politikaları, ayrımcılık, toplumsal
şiddet, zorunlu göç, temsiliyet gibi
konulara odaklanıyor. Sergi, sanatçıların tarihsel minyatüre farklı yaklaşımlarını vurgularken aynı zamanda ortak
prensiplerini açığa çıkarmayı hedefliyor.
Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara’nın
hazırladığı sergide Hamra Abbas,
Rashad Alakbarov, Halil Altındere,
Dana Awartani, Fereydoun Ave, CANAN,
Cansu Çakar, Hayv Kahraman, Imran
Qureshi, Nilima Sheikh, Shahpour Pouyan, Shahzia Sikander ve Saira Wasim
yer alıyor. Sergi 26 Mart itibarıyla Pera
Müzesi’nde görülebilecek…

Shakespeare’in en sevilen komedilerinden biri olan 12.
Gece’de, ikiz kardeşler Viola ve Sebastian, bir gemi kazasından sonra birbirlerini öldü sanıp ayrı düşerler. Viola, Illyria
dükü Orsino’nun hizmetine girebilmek için erkek kılığına
girer. Orsino adına güzel Olivia’ya kur yapmakla
görevlendirilir. Olivia ise kardeşinin ölümünden
sonra yastadır ve ayağına gelen herkesi geri
çevirmektedir ta ki şimdi erkek kılığındaki
Viola’ya aşık olana dek. Bu sırada, Olivia’nın
dayısı Tobi, tutucu hizmetkar Malvolio’ya şamatalı
bir oyun oynayarak bu cümbüşlü kimlik yanılması
ve karşılıksız aşk hikayesini iyice kızıştırır. Oyun
bir “yanlışlıklar komedisi”dir. Shakespeare’in bu
krallığı İtalya’nın Dalmaçya kıyısında hayal ettiği
düşünülür. İnsanların kılık değiştirdiği, kadınların
erkek, erkeklerin kadın kılığına girdiği, birbirlerine aşık olan
insanların bu karmaşayı anlamaya çalıştığı ve elbette sonunda
her şeyin tatlıya bağlandığı bir eserdir. Tarz olarak Bir Yaz
Gecesi Rüyası’na benzer. Soytarılar, sarhoşlar, çıkarcılar, mevki
düşkünleri, müzisyenler, deliler ve soyluların iç içe; burun
buruna olduğu tabiri caizse oyun içinde oyundur. Oyun, 25-26
Mart tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde…

DÜNYACA ÜNLÜ BİR PERFORMANS GELDİ
Performans sanatının öncülerinden
Marina Abramovic’in Türkiye’deki ilk büyük
ölçekli retrospektifini içeren sergi 26 Nisan
2020 tarihine kadar 12:00 - 20:00 arasında
ziyaret edilebilecek. SSM ve Marina Abramovic
Institute (MAI) işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi,
sanatçının performanslarının video ve fotoğraf
dokümantasyonunun yanı sıra açık çağrıya cevap veren ve projeye davet edilen sanatçılarla
MAI ortaklığında geliştirilen canlı performanslar
ve ‘Abramovic Metodu’na adanan bir bölümden oluşacak. Akış / Flux sergisiyle bağlantılı
olarak Akbank Sanat ise, performans sanatının
tarihinden yola çıkarak bugününü şekillendiren mirasın keşfedilmesine olanak sağlamak
amacıyla, Marina Abramovic’in işlerinin tarihsel

bir bağlam içinde ele alındığı belgesellerin
gösteriminin yanı sıra performans alanından
örneklerin sunulduğu bir video galeriye ev
sahipliği yapacak. SSM’de gerçekleştirilecek
sergi üç bölüme ayrılıyor. İlk bölümde Marina
Abramovic’in yaklaşık elli senelik kariyeri
boyunca ürettiği ikonik performanslar, özel
koleksiyonlar ve kurumlardan ödünç alınan
eser ve dokümantasyonlarla temsil ediliyor.
Akış / Flux, 1970’lerden itibaren yaygınlık
kazanan bir sanat biçimi olan; objesiz, geçici
ve ana bağlı sosyal bir süreç olarak bugün çok
disiplinli bir biçimde yapılan performans sanatının Türkiye’deki sanatseverler tarafından daha
yakından tanınmasını ve tecrübe edilmesini
amaçlıyor.

İSTANBUL’DA FESTİVALİN PERDELERİ AÇILIYOR

Hitchcock Renkli, yapıtları yalnızca sanat
değil felsefe ve psikoloji alanlarına da konu
edilen, “cinayeti ait olduğu yer olan eve
geri döndüren”, dünya sinemasını ve çağdaş
sinemacıları derinden etkileyen gerilim
ustası bu efsane yönetmenin filmlerini

beyazperdede izleyememiş genç kuşakları
sinemaya çağırıyor. Hitchcock’un, her biri bir
başyapıt olan 15 uzun metrajlı, renkli filmin
yenilenmiş kopyalarından gösterileceği
seçki, yönetmenin filmografisine farklı bir
açıdan yaklaşıyor.

K Ü LT Ü R S A N AT

İstanbul Kültür Sanat Vakfı
tarafından düzenlenen İstanbul
Film Festivali’nin 39.’su 10-21 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak.
Festival programında
her zamanki gibi uluslararası
ve ulusal yarışmalar, tematik
bölümler, retrospektifler yer
alacak. Festivalin ortak yapım,
eğitim ve networking platformu
Köprüde Buluşmalar kapsamında
film profesyonelleri ve izleyiciler
için etkinlikler ve toplantılar da
sürecek.
Uluslararası ve ulusal
yarışmalar, tematik bölümler,
söyleşi ve etkinliklerin yer alacağı festivalin özel retrospektif bölümü ise bu yıl,
ölümünün 40. yıldönümünde dahi yönetmen
Alfred Hitchcock’a ayrılıyor. 39. İstanbul
Film Festivali’nin özel bölümlerinden
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Ölmek İçin Zaman Yok
Tür: Aksiyon, Gerilim, Casusluk
Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
Oyuncular: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2020

9 Kere Leyla

Tür: Komedi
Yönetmen: Ezel Akay
Oyuncular: Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu
Vizyon Tarihi: 20 Mart
Leyla ve Adem’in yıllardır mutlu giden bir evliliği vardır. Ancak bir
süre sonra evlilikleri bir çıkmaza girer. Onların evliliklerindeki heyecan
artık yok olmuştur ve Adem kalbinin yeniden atmasına neden olan bir sevdaya düşer. Bu dönemde karşısına çıkan Nergis adındaki kadına aşık olan
Adem, Nergis’ten başka kimseyi düşünemez olur. Ancak Adem’in aklını
başından alan Nergis’in kurduğu tek kişilik dünyadan başka bir hayata
geçmeye niyeti yoktur. Zengin bir iş insanı olan Adem’in, genç sevgilisi
Nergis ile birlikte olabilmek için ayrılmakta ayak direyen eşi Leyla’ya karşı
denediği birbirinden başarısız 9 öldürme girişimini Akay’a has mizahi bir
anlatıyla ele alacak olan filmde, Adem karakterine yönetmenle birçok kez
işbirliği yapmış olan Haluk Bilginer hayat verirken, Leyla’yı usta oyuncu
Demet Akbağ, Nergis’i ise Elçin Sangu canlandırıyor.

Son dört filmde 007’de
olarak karşımıza çıkmış Daniel
Craig’in, sevilen karaktere belki
de son kez hayat vereceği Bond
25, aktif hizmetten ayrılan
Bond’un CIA’den olan eski bir
dostunun yardım çağrısıyla kısa
süre içerisinde görev başına
dönmek zorunda kalışını ve
yüksek teknolojiyle donanmış
gizemli bir kötüyle karşı karşıya
kalışını konu ediniyor Aktif
hizmetten ayrılan Bond, yeni
hayatına uyum sağlamaya
çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan
Bond’un huzuru, CIA’den eski
dostu Felix Leiter’ın kendisinden
yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond’dan kaçırılan bir bilim
adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.

SİNEMA-DVD

The Hunt
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Tür: Aksiyon,
Gerilim, Korku
Yönetmen:
Craig Zobel
Oyuncular:
Betty Gilpin,
Hilary Swank,
Emma Roberts
Vizyon Tarihi:
10 Nisan 2020

On iki yabancı bir açıklıkta uyanır.
Nerede olduklarını veya oraya nasıl gittiklerini hiçbiri hatırlamamaktadır. Daha
da önemlisi çok özel bir amaç için seçilmiş
olduklarını bilmemektelerdir. Karanlık bir
internet komplo teorisinin gölgesinde, bir
grup küresel elit sosyete üyesi spor için insanları avlama etkinliği düzenlemektedir.
“Av” adını verdikleri bu etkinlik için de
ilk kez bir araya gelmişlerdir. Devasa bir

ormanlık alanda kaçmaya çalışan 12 kişiyi tek tek avlamayı hedeflemektedirler.
Fakat bu seçkin zenginlerin kötücül planı
raydan çıkarılmak üzeredir. Avlananlardan biri olan Crystal, bu tehlikeli oyunu
bütün avcılardan daha iyi bilmektedir. Tek
tek avcıları ava dönüştüren genç kadın,
birer birer avcıları elerken tüm bu planın
ortasındaki gizemli kadına doğru adım
adım ilerlemeye başlar...

Hayallerin Peşinde
Tür: Macera, Dram
Yönetmen Tyler Nilson, Mike Schwartz
Oyuncular: Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zachary
Gottsagen
Vizyon Tarihi: 27 Mart 2020

Modern bir Mark Twain macerasına benzeyen filmin ana kahramanı Zak, down sendromlu 22 yaşındaki bir gençtir. En büyük hayali büyük
bir güreşçi olmaktır. Amacına ulaşabilmek adına en sonunda bakımevinden firar eder. Salt Water Redneck güreş okuluna girmeye kararlı
olan genç adam yolculuğu sırasında haydut Tyler ile tanışır. Tyler Zak’in

arkadaşı ve koçu olacaktır. İkili, iyi kalpli bakımevi hemşiresi Eleanor’un
da yardımıyla Zak’in hayallerini gerçekleştirmeye çalışacaktır... Oyunculuğuyla olduğu kadar deneysel sanat etkinlikleriyle de ön plana çıkan Shia
LaBeouf’u ve Zachary Gottsagen’ı başrolüne yerleştiren filmin yönetmen
koltuğunda Tyler Nilson ve Mike Schwartz ikilisi oturuyor. Filmin senaryosu da yönetmenlerin elinden çıkma.

DVD SEPETİ
l The Debt - SIR

Başrollerini Helen Mirren ve Sam Worthington’ın paylaştığı Sır, Birkenau Cerrahı olarak
bilinen savaş suçlusu bir Nazi’yi yakalayıp
mahkemeye çıkarmak için İsrail adına gizli
görevde olan ancak görevi, adamın Doğu Ber-

l Passengers - Yolcular

l Great Expectations - Büyük Umutlar

Charles Dickens’ın etkileyici kitabı
“Büyük Umutlar”ın BBC uyarlaması. Pip’in sürükleyici hayatının
anlatıldığı bu roman 19. yüzyılda
İngiltere’deki maden köylerindeki
yaşama ayna tutmaktadır. Köyün
madencisi olan Joe Gargery’nin
çok zor şartlar altında çalıştığı
yine de çok fakir olduğu romanda
yansıtılmıştır. Romanda köylü ile
kentli arasındaki uçurum da fark ettirilmiştir. Zira bayan Havisham’ın kibirli tavırları; Estella’nın sosyeteden biriyle evlenmeyi
tercih etmesi zamanın toplum yapısını açıklamaya yetmektedir.
Yazar para hırsı ve ayrımcılık üzerine kurulu toplum düzenine
göndermelerde bulunur.

SİNEMA-DVD

Genç terapist Claire, bir uçak kazası sonrasında kazadan kurtulmayı
başaran beş yolcuya psikolojik
destek vermek amacıyla görevlendirilir. Kazazedeler kazayla ilgili
anılarını anlatırken bir patlama
olduğundan bahseder. Ancak bu
patlama havayolları tarafından
inkar edilmektedir. Bu arada Claire
istemeden gizemli kazazede Eric’le
yakınlaşır. Mesleğinin gerektirdiği
mesafeyi koruyamadığı için büyük suçluluk duyan Claire, en büyü
darbeyi yolcular birer birer ortadan kaybolmaya başladığında
alacaktır. Hızla bir komplonun içine çekildiğinden habersiz olan
Claire gerçekleri ortaya çıkarmak üzere kolları sıvar.

lin sokaklarında ölmesiyle sonuçlanan
eski Mossad Ajanı Rachel Singer’ın (Mirren)
güçlü hikâyesini anlatıyor. Bugün, aradan
30 yıl geçtikten sonra, birileri cerrahın hala
hayatta olduğunu söylüyor ve Rachel Doğu
Avrupa’ya gidip gerçekleri ortaya çıkarmak
zorunda…
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Bedel: Taht-I Ali Baht-I Osmani

l Yazar: Tufan Gündüz l Yayınevi : Yeditepe Yayınevi
l Sayfa Sayısı: 232 Tufan Gündüz tarafından kaleme alınan kitapta, Yavuz Sul-

tan Selim, Şehzade Korkut ve Ahmed’in taht mücadelesi anlatılıyor… Yıl 1510… Şah
İsmail’den gelen bir hediye Osmanlı tahtını sarstı. Yavuz Selim, Korkut ve Ahmet taht
için kavgaya tutuştu. Yaşananlar taht kavgası değil baht kavgasıydı, bir ölüm kalım
meselesiydi. O kadar korkunçtu ki her şey galip olan da kaybediyordu, mağlup olan
da. Aslanların hikâyesini iyi bilen sultan olacaktı. Oğulları tahtına göz dikmişken
Sultan Bayezid’in yerinde olmayı kim isterdi? Peki, bu kavganın içindeki şehzâde
olmayı kim isterdi? Osmanlı tahtına oturmanın bir bedeli vardı. Bedel ödemeye
hazır olan şehzâde kimdi?

Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir

l Yazar: Hakan Mengüç l Yayınevi : Destek l Sayfa Sayısı: 214

Kader, insandan vazgeçmiyor. Anbean yeniden ve yeniden yazılıyor. Öyle anlar geliyor ki yapmam dediğin şeyi yapıyorsun, katlanamam dediğin şeye katlanıyorsun, sevemem dediğini seviyorsun, gidemem sanırken bir anda çekip gidebiliyorsun, öldüm
diyorsun ama yine de yaşıyorsun… Başlarına ne geleceğini bilmeden uzun bir yola
çıkan arayış içindeki genç bir sufi ile aklı karışık genç bir kızın bu yolculuklarında
yazgılarından başka güvenecekleri hiç ama hiçbir şeyleri yoktur. Yedi gün boyunca
yanlarında para, yiyecek, kıyafet ve en önemlisi de hiçbir planları olmadan şehir
şehir dolaştıktan sonra başladıkları yere geri döndüklerinde onlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Sadece yedi günde bile değişebilir miydi insan? Yeniden
yazılabilir miydi kader? Elbette sadece yedi günde değişebilirdi her şey… Tıpkı
sazlıktaki bir kamışın, yedi evreden sonra içli sesler verebilen bir “ney”e dönüşmesi gibi…

Siyah Takım Elbiseli Adam

KİTAP

l Yazar: Stephen King l Yayınevi : İnka l Sayfa Sayısı: 112

“O günlerde her yerde hayaletler vardı.” Siyah Takım Elbiseli Adam’a, Stephen
King’in “bir Amerikalı tarafından yazılmış en iyi on öyküden biri” olarak gösterdiği
ve öyküsüne ilham kaynağı olan Nathaniel Hawthorne’un 1835 tarihli Genç Goodman Brown adlı öyküsü eşlik ediyor. Amerikan edebiyatının en önemli metinlerinden biri olarak kabul edilen öykü, dindarlık maskesi altında yaşayan insanları,
çıkar odaklı ilişkileri, yozlaşmış iktidar sahiplerini resmederken, dönemine ve
bugüne ışık tutuyor. Anlatı ustası Stephen King, Siyah Takım Elbiseli Adam’da izi
silinmeyen korkunç bir çocukluk anısının öyküsünü anlatıyor: Yaşlı bir adamın
son günlerine kadar peşini bırakmayan bir anının, uğursuz bir karşılaşmanın, bir
hayatta kalma mücadelesinin, bir kâbusun öyküsü... 1996 yılında O. Henry Ödülüne layık görülen öykü, okuru ölümle burun buruna getiren, King’in eşsiz yeteneğini
ustalıkla birleştirdiği, çarpıcı bir anlatı.
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Hiçlikten Gelen Güç
Leylan
Bedel
Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir
Bunu Herkes Bilir
Siyah Takım Elbiseli Adam
Üretme Tüket
Türk Canavarları Sözlüğü
Günler Aylar Yıllar
Gondolin’in Düşüşü

ŞİİR
EY HAYAT

Ey hayat, sen şavkı sularda bir dolunaysın
Aslında yokum ben bu oyunda
ömrüm beni yok saysın
Yaşam bir ıstaka;
gelir vurur ömrünün coşkusuna.
Hani tutulur dilin,
konuşamazsın…
Tırmandıkça yücelir dağlar.
Sen mağlupsun sen ıssız
ve kalbinde kuşların gömütlüğü;
tutunamazsın!
Eloğlu sevdalardan dem tutar,
aşk büyütür yıldızlardan;
senin ise düşlerin yasak,
dokunamazsın...
Birini sevmişsindir geçen yıllarda.
Açık bir yara gibidir hâlâ.
Hâlâ ne çok özlersin onu,
ağlayamazsın…
Yolunda köprüler çürür.
Sesin, sessizlik sanki bir uğultuda.
Savurur hayat kül eyler seni,
doğrulamazsın!
Yapayalnız bir ünlemsin
dünyayı ıslatan şu yağmurlarda.
Her şey çeker ve iter,
anlatamazsın...
Yaşam bir ıstaka,
gelir vurur işte ömrünün coşkusuna.
Sesinde çığlıklar boğulur ama,
bağıramazsın…
Sonra vakt erişir, toprak gülümser sana;
upuzun bir ömrün ortasında
ne hayata ne ölüme
yakışamazsın…
Yazdırmalısın mezar taşına:
Ey hayat, sen şavkı sularda bir dolunaysın,
aslında hiç olmadım ben bu oyunda
ömrüm beni yok saysın…

YILMAZ ODABAŞI

l Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR

Bunu Herkes Bilir

Üretme Tüket

l Yazar: Emrah Safa Gürkan l Yayınevi : Kronik
Kitap l Sayfa Sayısı: 304 Emrah Safa Gürkan’ın mizahla

l Yazar: Ali Ekber Yıldırım
l Yayınevi : Sia
l Sayfa Sayısı: 315

zekâyı buluşturduğu Bunu Herkes Bilir, hangi yaşta olursa olsun
kendini geliştirmek için öğrenmeye zaman ayıranların zevkle
okuyacağı bir başucu eseri… Bu kitap size tarihin şifrelerini, El Dorado’nun yerini,
Karındeşen Jack’in kim olduğunu ya da simya taşının hikmetini öğretmeyecek. Karşınıza
pavyonlarda sürten altıncı Dalai Lama, genç kalmak için altın içen Diane de Poitiers, teslim
ol çağrısına orta parmaklarını işaret ve yüzük parmaklarının arasına sokup sallamak suretiyle cevap veren Venedik garnizonu, erkek kılığına girip tüm Siena’yı elden geçiren çapkın
travesti Caterina Vizzani, bir köşede hacetini gideren Evliya’nın üstüne düşüp onu “boklu
gazi” yapan düşman da çıkmayacak. Bu, kahramanlarla hainlerin, tarihin akışını değiştiren
vizyonerlerle fırsatları tepen basiretsiz liderlerin kitabı değil. Küçük Buzul Çağı, Fiyat ve
Sanayi devrimleri, Aydınlanma, Atlantik Üçgeni, Büyük Kırılma, Hümanizma, muhayyel
cemaatler, Protestan Etiği gibi birçok kavramın havada uçuştuğu sayfalarımızda kopuşları
değil, devamlılıkları göreceksiniz. Tarihi bir anda değiştiren olayların aslında semptomlarını
kaplumbağa hızıyla gösteren süreçlerin birer sonucu olduğunu fark edeceksiniz.

Tarım ekonomisi konusunda Türkiye’deki otorite
isimlerden, ekonomi gazeteciliği ve tarım yazılarından
dolayı çok sayıda ödül alan, araştırmacı gazeteci Ali Ekber
Yıldırım, yıllardır köşe yazılarıyla hayvancılığa ve tarıma
dair çok önemli sorunlara değinmekte. Bu kitapta da
tarımda, gıdada kırsal yapıda yaşananlarla ilgili bir kesit
sunmaya çalışıyor. Kırsaldaki çözülmeyi ve oluşan yeni
yapıyı, uygulanan politikaların yarattığı tahribatı, ithalatı,
ürün bazında değerlendirmeleri, gıda, GDO, organik
tarım, hayvancılık, kooperatifçilik, iklim değişikliğinin
etkileri gibi çeşitli konulardaki gelişmeleri yazıyor ve
doğru tarım politikalarının nasıl olması gerektiğine işaret
ederken ilgili herkesi uyarıyor.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Kayıp Dünya

Yazar: Rıfat Ilgaz
Yayınevi : Çınar Yayınları
Sayfa Sayısı: 164
Halime Kaptan, Türk kadınının ülkesi için denizlerde
verdiği mücadelenin ve Kurtuluş Savaşı’na cephane kadar, dalga dalga “umut” taşımasının da bir
belgeselidir. Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Halime
Kaptan, yeni kapak tasarımı ve gözden geçirilmiş yeni baskısıyla Çınar Yayınları’nca yeniden yayımlandı. Rıfat Ilgaz, tarihte örneğine az rastlanan bir kahramanın
hikâyesini anlatıyor Halime Kaptan’da. Bir kadın kaptanın fırtınalar, azgın dalgalar
ve korsanlarla mücadele ederek İnebolu’ya cephane taşımasının romanıdır bu. Kurtuluş Savaşı yılları… Eli silah tutan bütün erkekler cepheye gönderilmiştir. Köyde
yalnızca yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştır. Herkesin tuza, şekere, ekmeğe
hasret kaldığı o günlerde Halime geçimini sağlamak için sandalla Karadeniz’e açılır.
Erkek kılığına girerek oğlu ve iki tayfasıyla çıktığı ilk seferinde bin bir zorlukla
mücadele eder. Bu zorluklar onu yıldırmaz; Karadeniz’e tutkuyla bağlanır Halime...

KİTAP

Yazar: Sir Arthur Conan Doyle
Yayınevi : İş Bankası Kültür Yayınları
Sayfa Sayısı: 352
Gazeteci E. D. Malone’un tek istediği Gladys’in
kalbini kazanıp onunla evlenmekti. Profesör Challenger’ın amacı Güney Amerika’da hâlâ dinozorların ve diğer tarih öncesi sürüngenlerin yaşadığını
kanıtlamak, Profesör Summerlee’nin hedefi ise bu
iddianın sahtekârlık olduğunu ortaya çıkarmaktı. Bazı tuhaf gelişmelerin sonucunda bu üç kişi bir araya gelip Amazon Nehri’ne bir keşif
gezisi yapmaya karar verince, böyle bir macerayı kaçırmak istemeyen
Lord Roxton da onlara katıldı. Grup başlarda sakin bir keşif gezisi yapıyordu ancak Amazon ormanlarının derinliklerinde ilerledikçe bilimsel
araştırma gezisi tuhaf ve korkutucu bir maceraya dönüştü. Dinozorlar
ve tarih öncesi hakkında bugüne kadar okuduğunuz bütün romanların
ve seyrettiğiniz bütün filmlerin çıkış noktası bu kitaptır.

Halime Kaptan
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Elazığ’da meydana gelen deprem doğal
afetlerde iletişimin önemini bir kez daha
ortaya koydu. Aynı anda herkesin şebekeye
yüklenmemesi ve daha çok kısa mesaj ve anında
mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesi
öneriliyor. Telsizle iletişim de bir alternatif.

Depremde iletişim kesilmesin

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Elazığ’da yaşanan deprem, doğal afetlerde iletişimin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Aynı anda telefona yüklenmek ve
konuşmaları uzun tutmak yanlış bulunuyor.
Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz
sürdürülebilmesi hayati önem taşıyor. Böyle
durumlarda şu önerilerde bulunuluyor:
l Telefon görüşmelerinizi mümkün
olduğunca kısa tutun.
l Haberleşmek için kısa mesaj servisi
(SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını tercih edin.
l Hayati durumlar dışında telefon
görüşmesi yapmaktan kaçının.
l Sabit ve mobil telefon ağları normal
kullanıma göre tasarlanır. Deprem gibi afet
durumlarında şebekeye aynı anda herkesin
yüklenmesi durumunda sıkışıklık yaşanması
normal. Bunu kesmek için vatandaşların bilinçli
davranması gerekiyor. Yakınlarını arayanların
görüşmelerini kısa tutması lazım.
l Ayrıca deprem anında baz istasyonunun yıkılması ya da eve gelen hattın kesilmesi
durumunda iletişimde yapılabilecek çok fazla
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şey bulunmuyor ancak alınabilecek basit önlemler var. Deprem anında elektrik gidebilir ve
telefonunuz ya da iletişim kuracağınız başka
bir teknoloji cihazı şarjsız kalabilir. Evinizde
ya da yanınızda devamlı dolu olan bir yedek
powerbank bulundurun.

TELSİZ KULLANIMI
Depremlerde iletişim en önemli ihtiyaçlardan biri. Cep telefonunun kullanılamadığı
yerlerde telefonları telsize dönüştürebilen
mobil uygulamalar var. Bluetooth ve Wi-Fi
üzerinden haberleşmeyi sağlayan uygulamalar bulunuyor. Voxer, Meshtalk, Bridgefy
gibi mobil uygulamalarla Bluetooth ve Wi-Fi
üzerinden iletişim sağlayabilirsiniz. Doğal
afetlerde sesli iletişime yüklenilmesi beklenen
bir durum. Bu nedenle telsiz kullanımı da öne
çıkıyor. Hiç iletişimi kesilmeyen telsizler hayat

kurtarıyor. Ancak ülkemizde kullanımları çok
yaygın değil. Profesyonel telsizler yanında
deprem anlarında kullanılabilecek bireysel
telsizler de var. Bireysel telsizlerle vatandaşlar
bir kanaldan iletişimlerini sağlayabiliyor. 3-15
km’ye kadar çekim alanı olanlar bulunuyor.
Deprem çantasında hazır bulundurulmaları
öneriliyor.

MOBİL UYGULAMALAR
Deprem gibi afetleri önceden haber
verebilen izleme teknolojileri de gelişiyor.
Özellikle uyarı sistemlerine ilgi var. Bu alanda
geliştirilen mobil uygulamalar dünyanın çeşitli
yerlerinde bulunan deprem kontrol merkezlerinin sismik hareketlerini izliyor. Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD)
mobil uygulaması, Türkiye ve yakın çevresinde
meydana gelen son depremler hakkında
güvenilir bilgi veriyor. Deprem Bilgi Sistemi
(DBS), Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından
geliştirilen uygulama. Depremler hakkında
kullanıcıları bilgilendiriyor. Yabancı uygulama
‘Earthquake Alert’ ise popüler sismik hareket
izleme uygulamalarından.

Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

DÖRT KAMERALI CEP TELEFONU
Türkiye pazarına yeni giren realme, 5 serisinin 4 kameralı yeni
üyesi 5i’yi Türkiye’de pazara sundu. İyi teknik özellikleri ve düşük fiyatıyla
dikkat çeken model, kamera, pil ömrü, performans ve tasarımıyla öne
çıkıyor. 5i, 6.5 inç’lik ekrana sahip. Dahili depolaması 64 GB, 4 GB Ram’i
ve 5.000 mAh’lık bataryası var. 2.0 GHz hızında, Snapdragon 665 çipset
üzerinde 11 nm’lik işlemciyle geldi. 5i, 12 MP ana kameranın yanı sıra 8
MP’lik 119 derece ultra geniş kamera, 2 MP’lik porter kamerası ve 2 MP’lik
ultra makro lens ile dikkat çekiyor. 5i, ana kameradaki EIS efekt desteği
ile hareket halindeyken bile daha stabil videolar çekmenize imkan veriyor.
Okyanus mavisi ve orman yeşili rengi var. Fiyatı, 1.499 TL.

14 GÜNLÜK PİL ÖMRÜ VAR
Honor, yeni akıllı saati Magic
Watch 2’yi Türkiye’de satışa çıkardı.
Saat, 14 günlük pil ömrüyle öne
çıkıyor. Spor ve sağlıklı yaşam
takibi mevcut. 1.39 inç’lik Amoled
dokunmatik ekranı, 42 mm’lik kasası
ve 4 GB’lık dahili hafızası var. Bluetooth üzerinden 150 metreye kadar
konuşma imkanı veriyor. Magic

Watch 2, telefonunuza bağlıyken kısa
mesajları, e-posta, takvim ve diğer
tüm içerik bildirimlerini ekranınızda
görebiliyorsunuz. Saat, üç teknolojiyle öne çıkıyor. Huawei TruSleep
2.0 uyku ritminizi, TruSeen nabız
atışınızı takip ediyor. TruRelax, stres
seviyenizi tespit ediyor. Fiyatı, 1.299
TL olarak açıklandı.

YENİ AKILLI ROBOT SÜPÜRGE

Under Armour, daha
profesyonel bir koşu deneyimi
için Hovr Machina ile kullanıcı
deneyimini bir adım öteye
taşıyor. Koşu ayakkabılarının
hızı ile uzun mesafe spor
ayakkabılarının rahatlığını
birleştiriyor. Dijital sağlık
ve fitness topluluğu olan
MapMyRun ile dijital bağlantı
özelliğine sahip. Karbon dolgulu, 2 çatallı Pebax tabanlığı,
koşucuların parmakları üzerinde hızlıca dönebilmelerine
ve geçişlerini çevik bir şekilde
yapabilmelerine yardımcı
oluyor. Anatomik olarak
yerleştirilmiş, derin esnek
oluklar önemli alanlarda
doğru esnekliği sağlıyor.
Darbe etkisine en çok maruz
kalan bölgeleri kaplayan
sert kauçuk dış taban ise,
ağırlığı azaltırken dayanıklılığı
artırıyor. Yeni Hovr Machina,
son kilometrenizde en yüksek
hızınıza ulaşmanız için daha
fazla enerji dönüşümü de
sağlıyor.

TEKNO-YAŞAM

Anker’in yeni akıllı robot süpürgesi Eufy RoboVac L70 Hybrid,
piyasaya çıktı. Ürün, güçlü emiş gücü, ayarlanabilir paspas, yıkanabilir hepa filtre, ekstra vakumlama gücü, lazer teknolojisi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Çok yönlü kullanım özelliği bulunan L70
Hybrid robot süpürge, günlük ev işlerinin sıkıcı rutininden kurtulmaya ve zamandan tasarruf etmeye de olanak tanıyor. Özellikle evcil
hayvan besleyen kullanıcılara hitap eden Eufy RoboVac L70 Hybrid,
eğlenceli çalışma sistemiyle de üst düzey hijyen sağlamasıyla herkes
için büyük yardımcı olmaya aday. L70 Hybrid, 3.86 kg ağırlıkta
ve Eufy’nin robot süpürgelerdeki genel tasarım çizgisini yansıtıyor.
EufyHome akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebilmesi de
süpürgenin bir başka dikkat çekici özelliği. Fiyatı, 3.499 TL.

AYAKKABIDAN
DAHA FAZLASI
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EŞEK DEMENİN YOLU

Hazır cevap adamın biri ayağına basan kadına ‘eşek’ dediği
için yargılanmıştı. Duruşma sonunda yargıç adama kararı okudu:
-Altı ay hapis cezası verdim, cezanı paraya çevirdim, dedi.
Sanık sordu: -Peki sayın yargıç, bir eşeğe ‘hanım’ desem yine
suç olur mu?
Yargıç kısa kesti:-Olmaz.
Sanık davacı kadına döndü:-İyi günler hanım!

SİZ DE YALAN SÖYLEYİN

Meşhur Amerikalı mizahçı yazar Mark Twain bir ziyafette
kadının birini sofraya doğru götürüyormuş. O gün fevkalâde neşeli
olan Mark Twain, kadına:
-Ne kadar güzelsiniz, demiş.
Kadın:- Maalesef aynı komplimanla size cevap veremeyeceğim.
Mark Twain gülerek şu cevabı vermiş:
-O halde sayın bayan siz de benim yaptığımı yapın! Yalan
söyleyin...

MİZAH

YOL SORAN PAPAZ

Bir gün papaz Trabzon’a gider ve kiliseyi aramaya başlar.
Yolda bir çocuk görür ve sorar:-Evladım kilise nerede? Çocuk
tarif eder.
Papaz, sen iyi bir çocuğa benziyorsun yarın gel sana cennetin
yolunu tarif edeyim, der. Çocuk: -Sen daha kilisenin yolunu bilmiyisun. Cennetun yolunu ne bilecesun!
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GÖSTERİŞ MERAKLISI
Gösteriş meraklısı bir kadın, hizmetçisine şöyle tembihte
bulunur:
-Misafirlerin yanında senden bir şey istediğim zaman o şey bir
tane olsa bile yine bana ‘hangisini efendim’ diye soracaksın. Bu tembihten sonra evde misafir bulunduğu zamanlarda hanım hizmetçiye
seslenir:
-Kız Ayten! Git kürkümü getir, dedi mi, kadının bir kürkü olduğu halde hizmetçi:-Hangisini efendim, diye sorar. Hanımdan cevap
aldıktan sonra kürkü getirir. Yine bir gün hanım, kapının önünde
misafirlerini uğurlarken hizmetçiye seslenir:
-Kız Ayten çabuk kocamı çağır, misafirler gidiyor o da uğurlasın. Hizmetçi alışkanlıkla sorar: -Hangisini efendim?

GÖZLÜK LAZIM
Adamın biri paldır küldür yazıhaneden içeri girmiş:- Aman
doktor bey, gözünüzü seveyim yardım edin bana. Midemde şiddetli
bir sancı yanma var, geceleri gözüme uyku girmiyor.
Ne yapmamı tavsiye edersiniz?
– Öncelikle sigarayı ve alkollü içecekleri bırakın. Fazla yağlı
yemeyin. Kızartmalardan uzak durun ve en önemlisi kendinize
hemen bir gözlük alın.
Adam şaşkınlık içinde:-Her şey iyi de doktor bey, anlayamadığım bir şey var, mide ağrısıyla gözlüğün ne ilgisi var?
– İlgisi olmaz olur mu beyefendi? Ben avukatım, doktorun
muayenehanesi üst kattadır.

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

BİLMECELER
1-Bilgi verir herkese en güzel dosttur bize.
2-Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.
3-Ne canı var, ne kanı beş tanedir parmağı.
4-Ben yazarım o siler.
5-Dışı var içi yok, tekme yer suçu yok.
6-Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil.
7-Dik durur dikilir, yandıkça küçülür.
8-Geceleri takur tukur, zannedersin halı dokur.
9-Gökte açılır bir pencere kolaylık bir tencere

NE OLACAK
Adam papağan satın almak üzere bir dükkana girmişti. Bir
ayağına başka ötekine başka kurdele bağlanmış bir papağan görür.
Mağaza sahibine bunun nedenini sorar:
-Sağ ayağındakini çekerseniz İngilizce, sol ayağındakini
çekerseniz Türkçe konuşur.
Müşteri sordu: –Ya ikisini de çekersem ne olur? Papağan
dayanamayarak lafa karıştı:
-Ne olacak düşerim, salak…

1-Kitap
2-Gökkuşağı
3-Eldiven
4-Silgi
5-Top
6-Uçak
7-Mum
8-Fare
9-Ay

BAKLAVA

Hoca akşamleyin eve doğru yürürken, baklava seven geveze
bir köylüyle karşılaşır.
- Hoca, kısa bir süre önce bir adam büyük bir tepsi baklava
götürüyordu.
- Beni ilgilendirmez!
- Fakat adam tepsiyi sizin eve götürüyordu.
- O zaman seni ilgilendirmez!

BALIK AVLANMAZ

Görevli memur kıyıda balık avlayan adama yaklaştı: -Görmüyor musun, levhada ne yazıyor? Burada balık avlanmaz.
Adam: -Gördüm... Gördüm ama, ben balık tutmuyorum ki.
-Yok canım. Nedir o elindeki peki? Adam:- Kamış. -Ya ucundaki?
-Kıl... -Peki, onun ucundaki? –İğne. -İğnenin ucundaki? –Solucan.
-Be birader, balık tutmuyor da ne yapıyorsun şimdi?
Adam pişkince:
-Solucana yüzme öğretiyorum tabii ki!...

Cevaplar

l Sevdiğini göstermiyor diye
sinirleniyordum. Meğer sevmiyormuş içim rahat etti.
l USB ile şarj aletinin ucunu
ilk seferde doğru takan insanın
hayatta yanlış kararlar verme
olasılığı çok az.
l Yazın bulunca mutlu olurum
diye şortumun cebine 50 TL
koydum. İki aydır aklımda.
l Telefonumun şarjı bitmesin
diye kullandığım tasarruf modunu hayatımda kullansaydım
şimdi köşeyi dönmüştüm.
l Sinirlenince telefonumun
kabını çıkarıp kabı duvara
vuruyorum. Fakiriz ama salak
değiliz.
l Komşunun oğlu senden daha
iyi paylaşım yapıyor. Anne bari
burada beni rahat bırak.
l Ders çalışırken müzik
dinleyemiyorum. Ders dikkatimi
dağıtıyor.
l Sinirlenince telefonu yavaşça
yere bırakıp kendimi hızlıca
duvara fırlatıyorum.
l Zengin oldum eş dost akrabaya yine yardım etmiyorum.
Zengin oldu değişti demesinler.
l Benim neden kardeşim yok
baba. Seni görünce ikincisine
cesaret edemedik.
l Babam beni bugün arayıp,
İstanbul’da iyi bir avukat var mı
diye sordu? İstanbul’da avukatlık
yapmam ve oğlu olmam dışında
bir sorun yok.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

OKUL
MÜDÜRÜ
Bir gün okul
müdürünün telefonu
çalar. Müdür telefonu açar
- Buyurun.
- Müdür bey benim
çocuğum bugün okula
gelmeyecek, biraz
rahatsızlandı.
- Peki siz kimsiniz?
- Ben mi, der çocuk
ve devam eder ben
babam.
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Z O R

14
15
SOLDAN SAĞA

1. Yahudi tapınağı, havra – Yelkenleri açtırmak için verilen komut. 2. Piyasada
etki, tepki – Erden Kıral’ın bir filmi. 3. Faiz – İkiliğe düşme, dilemma. 4.
Rumeli ağzında bir seslenme sözü – Boğa güreştirilen alan – Arseniğin simgesi. 5. Bir baskı makinesi – Akdeniz bitki örtüsü. 6. Hile, entrika – Yararlı,
iyi, güzel işler. 7. Millet – Nazım Hikmet’in soyadı – Uzak-lık anlatan sözcük.
8. Bir tür bağımsızlığı olan büyük il – Adale. 9. Su - Ağabey – Yükselme,
yücelme. 10. İngilizce “1” – İşsiz, aylak. 11. El ile bir çeşit dantel örmek için
kullanılan silindir biçimli araç – Eski bir Türk güreşi. 12. Gelgit olayında
denizin kabarması – Yargılama, yargı – Mısır’ın plaka işareti. 13. Kabaca evet
– Eksilmek. 14. Büyük balıkçı kayığı – Boru biçimi verilmiş deri, kağıt. 15.
Bir deri türü – Dokunma, değme.

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Sinagog-Fora. 2. İnikas-Dilan. 3. Nema-İkilem. 4. AbeArena-As. 5. Rotatif-Maki. 6. Al-Hasenat. 7. Ulus-Ran-Ta.
8. Eyalet-Kas. 9. Ma-Aga-İtila. 10. Onu-Avare. 11.
Kopanaki-Aba. 12. Met-Kaza-Et. 13. Ha-Azalmak. 14. Alamana-Rulo. 15. Vidala-Temas.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Sinara-Amok-Hav. 2. İnebolu-Anomali. 3. Nimet-LeEpe-Ad. 4. Aka-Ahuya-Atama. 5. Ga-Atasagun-Zal. 6.
Osiris-La-Akana. 7. Kefere-Akala. 8. Din-Nativizm. 9. Filaman-Ta- Aare. 10. Ole-At-Kira -Kum. 11. Ramak-Talebe
-La. 12. An-Siyasa-Athos.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Büyük zoka – Malezya deliliği – Kadife, çuha, yün vb. nin üzerindeki ince
tüy. 2. Kastamonu’nun bir ilçesi – Sapaklık, aykırılık. 3. Ekmek – Bir harfin
okunuşu – Eskrimde bir dal - Sayma, sayılma. 4. Ağabey – “Beni bir gözleri
… zebun etti felek” (Yavuz Sultan Selim) – Tayin. 5. Galyumun simgesi – Eski
Türk hekimlerine verilen ad – Eski İranlı pehlivan Rüstem’in babasının adı.
6. Eski Mısır inanışında baştanrı – Lantanın simgesi – Eski Türklerde bir tanrıça. 7. Kafirler – Bir pamuk türü. 8. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası –
Doğuştancılık. 9. Elektrik ampullerinden akım geçtiğinde akkor duruma
gelen ince iletken tel – Tantalın simgesi – İsviçre’de bir ırmak 10. İspanyolların sevinç ünlemi – Bir hayvan – İcar – İran’da kutsal nitelikli bir kent. 11.
Bir şeyin olmasına çok az kalmak – Öğrenci – Laedri (kısa). 12. Lahza – Politika – Üç Silahşörler’den birisi.

Ç Ö Z Ü M

K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA: 1. Sinagog-Fora. 2. İnikas-Dilan. 3. Nema-İkilem. 4. Abe-Arena-As. 5.
Rotatif-Maki. 6. Al-Hasenat. 7. Ulus-Ran-Ta. 8. Eyalet-Kas. 9. Ma-Aga-İtila. 10. Onu-Avare. 11.
Kopanaki-Aba. 12. Met-Kaza-Et. 13. Ha-Azalmak. 14. Alamana-Rulo. 15. Vidala-Temas.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Sinara-Amok-Hav. 2. İnebolu-Anomali. 3. Nimet-Le-Epe-Ad. 4.
Aka-Ahuya-Atama. 5. Ga-Atasagun-Zal. 6. Osiris-La-Akana. 7. Kefere-Akala. 8. Din-Nativizm. 9.
Filaman-ta-Aare. 10. Ole-At-Kira-Kum. 11. Ramak-Talebe-La. 12. An-Siyasa-Athos.

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.

