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Sevgili İSMMMO Ailesi,

2020 yılının ilk dört ayını geride bıraktık. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalmış
durumdayız. Tüm hayatımızı kısıtlayan adeta hepimizi evlerimize hapseden koronavirüs salgını (Covid-19) biraz hız kesse
de dünyada etkisini sürdürüyor. Konunun ciddiyetini anlayıp, çevremizdeki insanları da bilinçlendirmemiz camiamızın
üzerine düşen en önemli görevlerimizden biri oldu. İnanıyoruz ki alınan sıkı tedbirlerle hep birlikte bu sürecin üstesinden
geleceğiz. Daha güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum.
Yaşam dergimizde mayıs ve haziran ayı sayımızı tamamen koronavirüsle ilgili konulara ayırdık. Kapağımızda evden
çalışmayı masaya yatırdık. Ülke olarak mümkün olan her sektörde evden çalışma başladı. Toplantılar ve görüşmeler online
platformlara taşındı. Evden çalışmanın kolay ve zor yanları var. Zamanı verimli kullanmak ve iş saatlerini esnetmemek
gerekiyor. Her yönüyle evden çalışmayı ele aldık. Dosya konumuz ise ‘koronafobi.’ Bugünlerde hepimizde belirtileri
görülebiliyor. Ev izolasyonu, hastalık endişesi, aşırı tedbir, güvensizlik, stres, kaygı… Küresel salgın koronavirüsün fobisi de
kendisi gibi hızla yayılıyor. Pek çok insan paranoyaktan türeyen ‘koranayak’ oldu.
Zirvedekiler sayfamızda bu bilinmeyen düşmana karşı savaşan ünlü bir uzmanı konuk ettik. Enfeksiyon Hastalıkları
Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan. Ceyhan, “İyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçtiği zaman normal hayata
geçiş için kademeli olarak adım atabiliriz. Tedbirler gevşetilmez, insanlarımız evde kalmaya devam ederse, 4-5 hafta sürer.
Tedbirler gevşetilirse bu süre çok daha uzar” diyor.
Gündemin Sesi’nde gazetecilerin emektar isimlerinden biri var. Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Köklüçınar.
Sıfırdan başladığı meslekte her kademede çalıştı. O, gazeteciliğin bir yaşam tarzı olduğunun altını çiziyor. Gazetecilerin de
şu dönemde evden çalıştığını anlatan Köklüçınar’la yazılı basının internet ve sosyal medyayla rekabetini konuştuk.
Yaşamın Portresi’nde yönetmen Jale İncekol’a yer verdik. İki belgesel filmle adından söz ettiriyor. Müzikli Bir Hikaye
ve Umutlu Bir Hikaye. Filmlerinde gerçek hikaye ve kişilerle sanatın, müziğin dönüştürücü ve birleştirici gücünü vurguluyor.
İncekol, yaşadığımız süreçle ilgili de, “Evde kalarak, okuyarak, izleyerek dünyayı etkileyen bu durumdan kurtulmaya
çalışmamız lazım. Kurallara uyarsak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak, sorumluluk sahibi bireyler olarak davranırsak
atlatmamız daha kolay olacak” diyor. Renkli Yaşam’da mesleğin yanında yaşam koçluğu yapan ve kişisel gelişim eğitimleri
veren Zafer Yılmaz’ın hikayesi var. O bir yandan mesleği icra ederken, yaşam ve kariyer koçluğu, NLP, diksiyon, nefes,
beden dili, etkili iletişim alanlarında kendini geliştiren bir isim...
Yurtdışı sayfalarımızı ise sanal dünya turuna ayırdık. Salgın nedeniyle hepimiz evlerde karantina altındayız. Ancak
seyahat etmek ve değişik yerler görmek de hakkımız. Burada yardımımıza Google Earth ve Google Maps yetişiyor.
Dünyanın istediğiniz bölgesini online olarak görebilir, hem bilginizi artırıp hem de keyifli vakit geçirebilirsiniz. İstanbul’da
ise sizi Çatalca’ya götürüyoruz. İstanbul’un kıyısında, Karadeniz havasına sahip Çatalca kentin gizli bahçesi konumunda.
Nüfusunun az olmasına karşın geniş yüzölçümü ile yeşili bol bir yapıya da sahip. İlçe, festivalleri ve doğa aktiviteleri ile de
biliniyor... Ayrıca Sağlık, Evim, Sinema, Kitap, Dostlarımız, Lezzet, Teknoloji ve Mizah bölümlerimiz var.
Keyifli okumalar.
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KAPAK

Eve iş getir!
Koronavirüs salgınıyla mücadelede
dünyanın birçok ülkesinde olduğu
gibi Türkiye’de de şirketlerin
çoğu evden çalışma modeline
geçti. Sahada çalışma ve yerinde
üretim gerektirmeyen hemen her
sektörde iki milyondan fazla insan
artık evden çalışıyor. Toplantılar
ve görüşmeler online platformlara
taşındı. Evden çalışmanın kolay
ve zor yanları var. Zamanı
verimli kullanmak ve iş saatlerini
esnetmemek gerekiyor. Ayrıca
kendinize ve ailenize yeterli
zamanı ayırmalısınız.
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İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Normalleşmeyi iyileşen hasta sayısı belirleyecek’
Koronavirüs salgını karşısında tüm insanlık ve devletler büyük bir mücadele
veriyor. Dev ilaç şirketleri tedavi ve aşı için işbirliğine giderken, hastalık
karşısında tedavi süreçleri de sağlık sistemleri ve doktorlar arasında
paylaşılıyor… Süreci Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı
12
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’la konuştuk.

D O S YA

Sizde de ‘koronafobi’ var mı?
Koronavirüsle psikolojik mücadele de önemli. Ev izolasyonu, hastalık endişesi,
aşırı tedbir, güvensizlik, stres, kaygı… Küresel salgın koronavirüsün fobisi de
kendisi gibi hızla yayılıyor. Bu tür durumlarda kaygının tetiklediği
26
psikolojik ve fizyolojik belirtiler de salgın kadar yaygın olabiliyor..

GÜNDEMİN SESİ

Y A Ş A M

Beden dili eğitimi veriyor
yaşam koçluğu yapıyor

‘Gazetecilik bir
yaşam biçimi’
Gazeteciliğin emektar
isimlerinden biri… 34
yıllık meslek hayatında
tam 10 ulusal gazetede
görev yaptı. O, yazı işlerindeki görevlerinin yanında,
otomotiv yazılarıyla da
tanındı. Bu isim Metin
Köklüçınar... Sözcü Gazetesi Yazı İşleri
Müdürü.
22

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Sanatın ve müziğin
gücüne vurgu yaptım’
Müzikli Bir Hikaye ve Umutlu
Bir Hikaye... Sıcacık konu
ve anlatımlara sahip çok
güzel iki belgesel film. Biri
Muş Varto’daki, diğeri de
Lüleburgaz’ın bir köyündeki
müzik öğretmeninin
hikayesini anlatıyor. İki
filmin yönetmeni olan
Jale İncekol, sanatın,
müziğin dönüştürücü ve
birleştirici gücünü
vurgulanıyor.
32

KARİYER

Her yönüyle kısa çalışma ödeneği
Virüs salgınının etkilerini en aza indirmek
için hazırlanan ekonomik paketin dikkat
çeken başlıklarından biri de ‘Kısa çalışma
ödeneği’ydi. Kısa çalışma ödeneği
konusuna mercek tuttuk.

R E N K L İ

36

Yaşam ve kariyer koçluğu, NLP, diksiyon, nefes, beden dili,
etkili iletişim… Bunlar meslek mensubu Zafer Yılmaz’ın
verdiği eğitimler arasında. O mesleği
sürdürürken bir yandan kendini çok farklı
30
alanlarda geliştirmeyi başarmış bir isim.
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Koronavirüsle
mücadele
sürüyor
1 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan’da ortaya çıkan virüs salgını sürüyor. Türkiye’de ilk virüs vakası 11
Mart 2020 tarihinde görüldü. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
yaptı. Koca, hastanın Avrupa temaslı ve erkek olduğunu duyurdu. Geçen
süreçte ülkemizde koronavirüsten ölen insan sayısı (dergimiz yayına hazırlandığı sırada) 4 binlere yaklaştı. Onaylanmış vaka sayısı da 100 bini
aştı. Her gün ölen sayısında düşüş görülüyor. İyileşen sayısının artması
herkese moral veriyor. Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü il
İstanbul oldu. İstanbul’u İzmir ve Ankara takip ediyor. Diğer iller Konya,
Kocaeli, Sakarya, Isparta, Bursa şeklinde sıralanıyor.
Türkiye aldığı bütün önlemlerle bu süreci iyi yönetmek için

seferber oldu. Yurtdışına uçuşlar iptal edildi, şehirlerarası seyahatler izne
bağlandı. Vaka görülen yerler karantinaya alındı. İstanbul’da Atatürk
Havalimanı ve Sancaktepe’de sahra hastaneleri inşaatı başladı. Maske
satışı yasaklanırken, herkese e-Devlet üzerinden başvurularla ücretsiz
maske teslimatı sağlandı. Sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Hafta
sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı...

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ
Türk hükümeti bu süreçten iş dünyasının etkilenmemesi için de bir
dizi önlem duyurdu. Yeni tip koronavirüsün ekonomiye ve vatandaşlara
etkisini bertaraf etmek için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklandı.

62. GÜN

Anne ve babalarımız için...
Bu yıl Anneler Günü 10 Mayıs, Babalar
Günü ise 21 Haziran tarihlerine denk geldi.
Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü’nün ilk olarak ne zaman
kutlandığı konusunda çeşitli rivayetler bulunuyor. Bu konuda en çok kabul edilen görüş ise
Anneler Günü’nün ilk olarak 1914’de kutlanmaya başlanmasıdır. Bu tarihinin ilk olmasında
Ana Jarvis adındaki bir kadının annesine özlem
duygusunun etkisi büyüktür. ABD’nin Virginia
eyaletinde öğretmen olan Anna’nın annesi 1905
yılında vefat etmiştir. Annesine oldukça bağlı
olan Anna, annesini anmak için her yıl etkinlikler düzenlemek istemiştir. İsteğinin karşılığında
kendi okulunda 407 öğrenci ile beraber ilk
etkinliğini gerçekleştirmeyi de başarmıştır.
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Fakat Anna’nın bu davranışı bazı temsilciler
tarafından uygun görülmemiş ve anayasa ile
bağdaştırılamamıştır. Temsilcilerin bu hareketine
karşı Anna hukuk savaşı vermiş ve sonunda
1914 yılında Anneler Günü’nün ülke genelinde
resmileşmesini sağlamıştır. Sonrasında bu akım
dünya geneline yayıldı.
Öyle bir kişiyi düşünün ki tüm sıkıntılarınızda sizi kollasın, size destek versin ve ömrünüz boyunca onun varlığından güven duyun...
İşte o kişi babanızdır. Her daim sizi kollayan
babanıza olan vefa borcunuzu Babalar Günü’nde ona vereceğiniz sevgi dolu bir öpücükle
taçlandırabilirsiniz. Tüm dünyanın kutladığı
Babalar Günü, ülkemizde haziran ayının üçüncü
haftasının pazar günü kutlanıyor.

İşçinin ve emekçinin
bayramı: 1 Mayıs
İşçi ve emekçiler her dönem üretimi,
hizmetleri sırtlanan ve çoğu zaman ezilen kesim
olmuştur. İşte bu gerçekten yola çıkılarak her
yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve
emekçiler tarafından dünya çapında birlik,
dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü
olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün ülkemizde
ve dünyadaki pek çok ülkede resmi tatildir.
Ülkemizde ilk kez 1923’te resmi olarak kutlanan bu gün 2008 yılında ‘Emek ve Dayanışma
Günü’ olarak kutlanırken 2009 yılından bu
yana da 1 Mayıs resmi tatildir.
Peki bu özel günün doğuşu nasıl oldu?
1856’da Avustralya’nın Melbourne kentinde

taş ve inşaat işçileri günde sekiz saatlik iş günü
için Melbourne Üniversitesi’nden Parlamento
Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenlediler. 1886
yılının 1 Mayıs günü Amerika İşçi Sendikaları
Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12
saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine
karşı, günlük 8 saatlik çalışmayı talep ederek iş
bıraktılar. Şikago’da yapılan gösterilere yarım
milyon işçi katıldı. Kentucky’de 6 binden fazla
siyah ve beyaz işçi birlikte yürüdü. O dönemde
Kentucky’deki parklar siyahlara kapalıydı.
İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep
birlikte Ulusal Park’a girdi. Her eyalet ve kentte
siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler

gazetelerde ‘Önyargı duvarı yıkıldı’ şeklinde
yorumlandı.
1 Mayıs’ı izleyen günlerde gösteriler
devam etti ve 4 Mayıs’ta kanlı Haymarket
Olayı’na yol açtı. Yasal baskılarla bu gösterinin
tekrarlanması engellendi. Toplanan İkinci
Enternasyonal’de Fransız bir işçi temsilcisinin
önerisiyle 1 Mayıs’ın tüm dünyada ‘Birlik,
Mücadele ve Dayanışma Günü’ olarak kutlanmasına karar verildi.
Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede
resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin
birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram
niteliğini kazandı...

Gençliğin bayramında
Ata’ya saygı
edilmesi için ‘19 Mayıs Gençlik
ve Spor Bayramı’ adı altında
her yıl yapılmasını teklif etti.
Kongrede oylanan bu öneri
kabul edildi ve Atatürk’ün de
onayıyla yasalaştı. 20 Haziran
1938 tarihli kanunla ‘Gençlik ve Spor Bayramı’
olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül
darbesinden sonra ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı’ adını aldı. Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı her yıl Türkiye’nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde
‘Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına’

yazan ve ‘Sevgi Bayrağı’ olarak anılan dev bir
bayrak Kurtuluş Yolu’ndaki Tütün İskelesi’nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilir. Daha sonra
bayrak, Cumhurbaşkanı’na sunulmak üzere genç
atletlere teslim edilir. Samsun’dan yola çıkarılarak
Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri,
Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale’den sonra 19 Mayıs
törenlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanı’na sunulur.
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Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 19
Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş savaşını
başlattı. Türkiye’nin milli bayramları arasında
yerini alan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı ilk kez 1926 yılında Gazi Günü adı altında
Samsun’da kutlandı, 24 Mayıs 1935’te Atatürk
Günü adı altında resmiyet kazandı... Beşiktaş’ın
girişimleriyle Fenerbahçe Stadı’nda kutlanan ilk
19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce
sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline geldi.
Bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi’nde söz
alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni,
kutlanan Atatürk Günü’nün tüm gençliğe mal
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Akdemir: Dünya ve ülke olarak
önemli bir sınavdan geçiyoruz
Oda Başkanımız Yücel Akdemir, oda
internet sitemizde nisan ayında koronavirüs
süreciyle ilgili yazı paylaştı. Yazıda şunları
söyledi: “2020 yılının ilk üç ayını geride
bıraktık. Bazı yeni önemli vergisel uygulamaların yürürlüğe girmesi, meslek camiası olarak
telkinlerimizle ertelendi. Maalesef ülke olarak
yaşadığımız deprem ve uçak kazası gibi üzücü
olayları henüz atlatamamışken, tüm dünyayı
etkisi altına alan bir sağlık sorunu ile karşı
karşıya kalmış durumdayız. Tüm hayatımızı
kısıtlayan adeta hepimizi evlerimize hapseden
koronavirüs salgını (Covid-19) tüm hızıyla
dünyada yayılmaya devam ediyor.
Bir virüsün din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa verdiği en önemli mesajın
‘insan sağlığı’ olduğunu hep birlikte gördük.
Sağlığımız olmadan özel hayatların bir anlamı,
ticari hayatların sürdürülebilirliği mümkün
olmuyor. Bu nedenle salgına karşı alınacak
tedbirlerin önemini İstanbul Odamızın Yönetim
Kurulu adına bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Konunun ciddiyetini anlayıp, çevremizdeki
insanları da bilinçlendirmemiz camiamızın
üzerine düşen en önemli görevlerimizden biri
oldu. İnanıyoruz ki alınan sıkı tedbirlerle hep
birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz.
Yaşanan bu sürecin ülke ekonomisine ve
şirketlerimizin finansal durumlarına yansımalarına bakıldığında, bazı sektörlerin tamamen
durma noktasına geldiği, bazılarının da belirli
bir süreliğine ara verdiklerini görüyoruz. Yurt
içi ve dışı uçuş seferleri durduruldu, şehirlerarası seyahat yasağı geldi. Alışveriş merkezleri
kapatıldı, tüm dünya liderleri sağlık tehdidini
bir kenara bırakıp adeta ekonomik paketler
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Başkan Yücel Akdemir
açıklama yarışına girdiler. Aslında öncelikle
bu sağlık krizine yoğunlaşıp, ekonomik krize
sonrasında çözüm arayışına girilmiş olması
kişisel olarak bir temennim olurdu.

TEKNOLOJİDEN YARARLANMALIYIZ
Bu noktada ülkemizde de açıklanan
tedbirler, destekleyici önlemler, ertelemeler peşi
sıra açıklanıyor. Bunların hepsini derleyip sizlerin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Aslında,
bunların tek elden yürütülüp derli ve topluca
açıklanması daha etkili olurdu. Bundan da kriz
yönetimleri için ilerisi için dersler çıkarmamız
gerektiğini düşünüyorum. Sağlık sistemi olarak
ne kadar hazır olursanız olun, bunun bir de
ekonomik etkisini çözmek için de hazır olmanız

gerektiğini hep birlikte görmüş olduk.
Alınan önlemler çerçevesinde, şirketlerin çoğu uzaktan çalışma veya kısmi
çalışma yöntemlerine geçiş yapmak zorunda
kalmışlardır. En çok etkilenen mesleklerden
biri de mali müşavirler olarak bizleriz. Meslek
mensuplarımızın vergi dairesine veya müşterilerine gitme, yerinde denetim yapma, belge
inceleme ve neredeyse görüşme imkânı bile
kalmadı. Bu durumda asıl çıkarılan ders tüm
insanlığın olduğu gibi bizim meslek camiamızın da teknolojiden daha fazla yararlanması
gerektiğidir. Belki de ileride tüm hayatımız
normale döndüğünde bu süreçte çok daha fazla
kullanmak durumunda kaldığımız teknolojileri
yaygın bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Yaşanan süreç belki de on yılda yaşanabilecek
dijital dönüşümü çok daha hızlı bir şekilde
yaşamamıza vesile oldu. Tüm kurumların, kuruluşların, işletmelerin, mesleklerin, bireylerin
bu dönüşümden etkileneceği düşünüldüğünde,
iş yapma şekillerinin değişeceğini düşünmek
ve ifade etmek zor olmasa gerek.
Alışık olmadığımız ve zorlu olan bu
süreçte sizlere bazı önemli olan tavsiyelerim
olacaktır. Öncelikle alınmış olan tedbirleri ve
yapılan uyarıları çok dikkatlice uygulamanızı hepinizden istirham ediyorum. Meslek
mensupları olarak hem ailemize, yakınlarımıza hem de müşterilerimize bu konuda
örnek olmamız gerekiyor. Sonrasında sürekli
gelişmeleri takip ederek, müşterilerimizi en
azından haftada bir telefonla aramanızı,
mümkünse görüntülü olarak görüşmenizi, yapılan düzenlemeler ve teşvik, destek, erteleme
ve benzeri gelişmeler hakkında bilgi vermek
üzere uzaktan erişimli toplantılar organize
etmenizi, Odamızın hazırlamış olduğu yayınları, bültenleri, sirkülerleri veya kendi derlemiş
olduğunuz çalışmaları elektronik ortamda
düzenli paylaşmanızı ve bu zorlu süreçte de
her zamanki gibi onların yanında olduğunuzu
hissettirmenizi hatırlatmak istiyorum.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Koronavirüs önlemleri nedeniyle odamız tarafından ilan edilmiş olan seminerler,
Ruhsat Dağıtım törenleri ve diğer toplu etkinlikler 16 Mart 2020 tarihinden itibaren yeni
duyurular yapılıncaya kadar ertelenmiştir.
Odamız web sitesi üzerinden yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu
süreçte yapılması gerekli olan seminer ve
eğitim çalışmalarımız internet ve İSMMMO TV
üzerinden sürdürülüyor. Hizmet birimlerimizin
tamamında üyelerimize ve stajyerlerimize

yönelik hizmetlerimizin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi için her türlü temizlik ve hijyen
önlemlerimiz alınmış bulunmaktadır. Bunlarla
birlikte üyelerimiz diğer dijital hizmetlerimizin
yanı sıra faaliyet belgesi ve üye sicil belgesi
gibi belgelerini de internet üzerinden almaya
devam edebileceklerdir. Bu özel durum
karşısında meslektaşlarımızın yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için
ilgili bakanlıklarımızın da gerekli önlemleri
alacağına inanıyoruz.”

KURUMLAR VERGISI
BEYANNAMELERI SÜRESI UZATILDI
Oda Başkanımız Yücel Akdemir, Hazine
ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gelen açıklamayı paylaştı. 30 Nisan
2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken
2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi
beyannamelerinin verilme süreleri ile bu be-

yannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin
ödeme süreleri uzatıldı. Vergilerin ödeme
süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Muhtasar ve Prim Hizmeti
Beyannamesi Sistemine’de de geçiş 1 Haziran
2020 tarihine ertelendi.

İSMMMO HABER

Dünya ve ülke olarak önemli bir
sınavdan geçiyoruz. Bu sınavı insanlık olarak
el ele veremesek de elbirliğiyle en kısa sürede
atlatacağımıza olan inancım sonsuz. Önce
sağlığımızı güvence altına alacağız. Sonra tüm
sevdiklerimizle ve meslektaşlarımızla tekrardan bir araya geleceğiz. Tüm meslektaşlarıma,
stajyerlerimize ve ailelerine sağlıklı günler
diliyor, en kısa sürede hayatımızın normale
döndüğü günlere kavuşmayı temenni ediyorum. Hep birlikte olabilmemiz için sağlığımızı
korumamız sebebiyle şimdilik biraz birbirimizden uzak olmak zorunda olsak da İSMMMO
yöneticileri ve çalışanları olarak her zaman
yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum.”

ODAMIZ ETKINLIKLERINE
KORONAVIRÜS ERTELEMESI
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İSMMMO HIZMET VE KÜLTÜR BINAMIZDA DEZENFEKSIYON
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde
Odamızın Hizmet ve Kültür binasında bir dizi
önlem alındı. Oda çalışanlarımıza dezenfekte

ile ilgili bilgilendirme yapılırken, dezenfekte
solüsyonları da dağıtıldı. Temizlik ve hijyene
çok dikkat edilirken tüm kapı kolları, asansör,

trabzanlar gibi yerler dezenfektan ile gün
içerisinde sürekli temizleniyor. Ayrıca odamızda
birçok noktaya el dezenfektanı yerleştirildi.

İSMMMO HABER

Covid-19 salgını nedeniyle
sosyal yardım dayanışma fonu
Koronavirüs salgını nedeniyle TÜRMOB
tarafından sosyal yardım dayanışma fonuoluşturuldu. Odamız web sitesinde yer alan duyuruda
şöyle denildi: “Yaşanılan Covid-19 salgınında
meslek mensuplarımızın hastalığa yakalanması
halinde TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun aşağıdaki şekilde ve belirlenen ilkeler doğrultusunda kullanılmasına Birlik Yönetim
Kurulu’nun 09/04/2020 tarihli toplantısında
karar verilmiştir.” Genel Başkan Emre Kartaloğlu
imzalı ‘YMM ve SMMM Odaları Başkanlıklarına’
başlıklı yazıda şunlar yer aldı:
“A- Testin Pozitif Çıkması Sonucu Hastaneye Yatırılan Meslek Mensuplarına Yapılacak
Yardımlar
1- Defaten nakdi yardım yapılmasına,
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B- Yoğun Bakıma Giren Meslek Mensuplarına Yapılacak Yardımlar
1- Üyenin bürosu ve/veya evi kira ise
bir aylık kira desteği, bir aylık elektrik, su ve
doğalgaz faturalarına destek, bunların yanı sıra
defaten nakdi yardım yapılmasına,
C- Vefat Eden Meslek Mensubunun Eşine
ve Çocuklarına Yapılacak Yardımlar
1-Üyenin eşine, evli değil fakat çocuklu
ise bakmakla yükümlü olduğu çocuğuna nakdi
yardımda bulunulmasına,
2-Oturmakta olduğu ev kira ise üyenin
eşine veya evli değil fakat çocuklu ise bakmakla
yükümlü olduğu çocuğuna bir yıllık kira desteği
sağlanması,
3-Vefat eden meslek mensuplarının

çocuklarına eğitim yardımı yapılması hususunun
2020- 2021 eğitim-öğretim yılı başında değerlendirilmesine,
D- Yardımlarda Uygulanacak İlkeler
1-Yardım taleplerinin Odalara yapılmasına, Oda Yönetim Kurullarının gerekli belgeleri
topladıktan sonra talebi değerlendirilmek
üzere Fon Yürütme Kurulu’na iletmelerine,
2-Üyenin 2018 yılı aylık gelir ortalamasının net 7.000 TL’nın altında olması halinde
belirtilen yardımların yapılmasına, aylık gelir
ortalamasının bu meblağın üstünde olması halinde ise Fon Yürütme Kurulu’nun, üyenin ya da
vefat halinde dul ve yetiminin maddi durumuna
göre değerlendirme yapmaya ve yardıma ya da
yardım yapmamaya yetkili olduğuna...”

Yeterlilik sınavı ve staj başlama
tarihlerine virüs ertelemesi

SMMM Yeterlilik Sınavları ve Yeminli
Mali Müşavirlik Sınavı, koronavirüs nedeniyle
ileri bir tarihe ertelendi. Oda Başkanımız Yücel
Akdemir’in web sitesi üzerinden yaptığı açıklama
ile SMMM Yeterlilik Sınavlarının ve Yeminli Mali
Müşavirlik Sınavının Koronavirüs riskine karşı
ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
İnternet sitesinde yapılan açıklamada: “Ülkemizde yaşanan koronavirüs riskine karşı 4-13
Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı, 14-15 Mart 2020
tarihlerinde yapılması planlanan SMMM Yeterlilik
Sınavları, sınava girme hakkı kesinleşen adaylarla sınırlı olmak üzere, tedbir amaçlı olarak ileri
bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri belli
olduğunda tarafınıza bilgi verilecektir” denildi.
Pandemi nedeniyle staj başlama tarihleri
odamız web sitesinde yapılan duyuruyla açıklandı. Duyuruda şöyle denildi: “Koronavirüs
pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamın-

da, 10 Mayıs 2020 olan staj başlama son tarihi
31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir. Başvurular,
TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden
online olarak yapılabilecektir. Staja giriş sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam
eden adaylardan, Staj Yönetmeliği’nin 16 ve
19’uncu maddeleri kapsamında 1-10 Mayıs 2020
döneminde stajını başlatmak isteyen adaylar,

koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler
kapsamında 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında
stajlarını başlatabilecekler. Staja başlamaya
ilişkin ön başvurularını TEOS üzerinden yapabilecekler ve yaşamın normal akışına dönmesinden
itibaren duyurulacak olan tarihler arasında stajın
başlamasına ilişkin evrakları kayıtlı oldukları
odaya sunabileceklerdir.”

İSMMMO TV’de eğitim ve seminerler
İSMMMO HABER

Odamız web sitesinde bulunan İSMMMO
TV üzerinden pandemi sürecinde pek çok
online seminer ve eğitim gerçekleştiriliyor. Bu
seminerler arasında ‘Covid-19 Kapsamında İş
Hayatında Uygulanabilecek Düzenlemeler’,
‘Covid-19 Kapsamında Vergi Mevzuatında Güncel
Uygulamalar’ yer alıyor. İSMMMO TV üzerinden
eğitimler de veriliyor. ‘Covid-19 Kapsamında
Bordro Uygulamaları ve APHB Hazırlanması’
konulu online eğitim 21 Nisan tarihinde canlı
yayınla verildi. Eğitimler ve seminerler sürecek.
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‘Normalleşmeyi
iyileşen hasta
sayısı belirleyecek’
Tüm dünya bu kez aynı cephede savaşta…
Koronavirüs salgını karşısında tüm insanlık
ve devletler büyük bir mücadele veriyor.
Dev ilaç şirketleri tedavi ve aşı için işbirliğine
giderken, hastalık karşısında tedavi süreçleri
de sağlık sistemleri ve doktorlar arasında
paylaşılıyor... Türkiye biraz daha geç
yakalanmış olsa da hastalıkla mücadele
cephesine katıldı… Nihayete ise iyileşen
hasta sayısının yeni vaka sayısını geçeceği
dönemde erileceği aktarılıyor... Süreci
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’la konuştuk...

ZİRVEDEKİLER

UMUT EFE
Koronavirüsle birlikte insanlık 100 yılık
bir sınavdan geçiyor… Sağlık yeniden en
kıymetli konu olarak gündemin ilk sırasında.
Bilim insanları her gün TV ve medya aracılığıyla halka hastalığın seyri ve yapılacaklara
ilişkin bilgi veriyor. Ancak uzun tecrit döneminin de etkisiyle kafalardaki soru işaretleri de
gündeme göre şekil değiştiriyor.
Bu dönemde sağlık alanındaki pek çok
uzmanın ismi öne çıkıyor. Her gün medyada
bu bilinmeyen düşmana karşı halkı aydınlatmak için çalışıyorlar. Bu isimlerden biri de
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.

12 l İSMMMO YAŞAM

Dr. Mehmet Ceyhan. Vaka sayısının iyileşen
hasta sayısından daha az olmasının önemli bir
eşik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan,
“İyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçtiği zaman normal hayata geçiş için kademeli
olarak adım atabiliriz. Tedbirler gevşetilmez,
insanlarımız evde kalmaya devam ederse,
4-5 hafta sürer. Tedbirler gevşetilirse bu
süre çok daha uzar” diyor. Türkiye’de ölüm
sayısının diğer ülkelerden çok daha düşük
olduğunu, bunun da sağlık hizmetinin daha
iyi verilmesi ve yoğun bakım şartlarının daha
iyi olmasından kaynaklandığını belirten Prof.
Dr. Ceyhan ile koronavirüsle mücadele sürecini
konuştuk…

Öncelikle hastalığın
seyrine ilişkin görüşlerinizi
alabilir miyiz? Yavaşlama
belirtileri söz konusu, bu
noktada Türkiye’de hangi aşamada olduğumuzu
söyleyebiliriz?
Türkiye baştan beri iyi
bir mücadele verdi. Dolayısıyla
biz virüsü ülkeye geç soktuk
ve bu bize iki avantaj sağlamış
oldu. İlk olarak arka planda daha iyi
hazırlanma şansımız oldu, ikinci olarak diğer
ülkelerin deneyimlerini gözleme ve onlardan
ders alma şansı sağladı... Her ülke kendi ça-

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT
En çok merak edilen konu dışarı çıktıktan sonra neler
yapılması gerektiği bu konudaki önlemlere dair tavsiyeleriniz
nelerdir?
Dışarı çıktığınızda, markete ya da kalabalık yerlere yaklaşınca
maskenizi takmanız lazım. 1.5 metrelik mesafeye dikkat etmeniz lazım,
alışverişlerde kredi kartı ve olabildiğince temassız ödeme kullanmanız lazım. Ve yanınızda el dezenfektanı bulundurun. Eve geldiğinizde ayakkabıyı
dışarıda çıkarmaya gerek yok, çıkarıp çocukların falan erişemeyeceği bir
yere kaldırın yeter. Genellikle virüs elbise ve ayakkabılarda falan 5-6 saat
kalabiliyor. Kıyafetlerinizi kimsenin girmediği çocukların ulaşamayacağı
bir odaya asıp pencereyi açıp havalandırırsanız virüs kalmaz. Sonra direk
elinizi yıkayıp marketten aldığınız eşyaları tezgâha boşaltıp, poşetleri iç
içe koyup çöpe atıp, dolaba girmesi gereken ürünleri yerleştirin. Meyve ve
sebzeyi normal yıkamanız yeterli. Kutulu ürünleri de yine balkonda veya
penceresi açık bir odada 5-6 saat bekletip sonra dolaba alabilirsiniz.
Aşı ve ilaç konusu da en çok merak edilenlerden… Bu
konudaki görüşleriniz neler?
Koronavirüs tedavisi için denenen çok ilaç var ama güvenilebilir bir
ilaç yok. Aşı medyada yanlış değerlendiriliyor. Hemen “aşı bulundu” diye
başlık atılıyor. Halbuki öyle bir durum yok. Önce hayvan deneyleri yapılmalı. Bir yıldan kısa bir sürede aşı olmaz. Kesinlikle bir aşı bulunacak diye bir
durum yok. İnsanlar yıllardır AIDS ile savaşıyor, henüz bir aşısı yok...
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pında önlemler alıyor. Tespit edemediğimiz kaynaklarda önlem
alamıyoruz. Sınırları kapatıp uçuşları yasaklıyoruz, okullar
kapatılıyor. İş yerlerini kapatmak gerekiyor. Kalabalık yerlere
gitmemek de önlemlerin başında geliyor. Bunu bir savaş gibi
düşünün. Savaşın ilk cephesinde başarılı olduk. İlk vakamızı bir
süre sonra gördük. İkinci cephedeki savaşımız çok daha önemli.
İlk cephedeki savaşı devlet veriyor. İkinci cephede kurumlar ve
medya var. Ortak bir stratejiyle virüsle savaşmalıyız. Ancak bu
ikinci cephede iş çok daha zor. Çünkü birinci cephede tamamen
devletin yaptıkları önemliydi ama ikinci cephe daha zor
çünkü orada devletin yaptıkları yetmiyor. Bireysel koruma
önlemleri lazım, kurumsal önlemler lazım, belediyelerin
yapması gerekenler var ve medya önemli, bütün
bunların hep birlikte uyum içinde çalışması lazım.
Bu konuda acele edip hemen bir fikre kapılmak
yanılgılara sebep olabiliyor.
Sokağa çıkma yasaklarının etkisine ve
süresine dair değerlendirmeniz nedir?
Dikkatle her durumu takip etmek lazım...
Kademeli önlem alma modeli İspanya ve İtalya’da da
uygulandı. Bu virüsün yaklaşık 5.5 günlük bir kuluçka süresi var. Yani biz bugün aldığımız tedbirlerin etkili olup olmadığını
1 hafta sonra görebiliyoruz. Bu da vakaların 2 katına çıkması
demek. Kademeli tedbir almanın bu şekilde bir dezavantajı var.
Mantıken düşünürseniz sokağa çıkma yasağının uzun süreli
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DOĞRU MASKE
NASIL KULLANILIR?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgın hastalıklar konusunda
doğru bilinen yanlışları da anlattı. Maskelerin de yanlış kullanıldığının altını çizen Ceyhan, “Uzun süre takılan maske zarar
verir. Ateşiniz varsa muayene olana kadar maske takmalısınız.
Maskenin bez kısmına dokunulmamalıdır. Lastikten ya da
kordondan tutularak takılmalıdır. Maskeler tek kullanımlıktır.
Sonrasında bir poşete konulup atılmalı ve eller yıkanmalıdır”
açıklamasını yaptı. Ayrıca sosyal medyada yayılan bilgilerin de
yanlışlığından yakınan Ceyhan, tuzlu su ile gargara yapmanın
koruyucu etkisinin olmadığını, aksine zararları olduğunu
söyledi. Gıda yoluyla virüsün zarar vermediğini de kaydeden
Mehmet Ceyhan, yine iddia edildiği gibi virüsün laboratuvarda
üretilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Sigara içmenin ciddi
risk faktörü olduğun da vurgulayan Ceyhan, “Çin’deki bir çalışmada erkeklerin hayatını daha fazla kaybettiği gözlemlendi. Bu
farkın ise sigaradan kaynaklı olduğu söyleniyor. Çocuklarda ise
hastalık hafif seyrediyor” dedi.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla virüs yayılımının azalacağı yönündeki bilgilerin yine yanlış olduğunu belirten Ceyhan,
“Keşke öyle olsa. Maalesef böyle bir garanti vermek mümkün
değil. Güney yarımkürede de hastalık var. Yeni bir virüs ortaya
çıkıyor ve hiç bağışıklığı olmayan dünya nüfusuna yayılıyor.
Tedbirler elden bırakılmamalı” uyarısında bulundu.
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olması daha etkili olacaktır. Aşağı yukarı bulaşma periyodu 14 gün…
Tespit edilememiş vakaların bulaştırdıklarını da düşünürseniz 28 gün bir
izolasyon diyorum ben… Bu sokağa çıkma yasağı şeklinde mi yapılır
halk mı denetlenir, sıkı tedbirlerle bu yasak şeklinde mi yapılır bu
devletin bileceği iştir.

BULAŞICILIK 1 YILDAN ÖNCE BİTMEZ
Avrupa’dan yavaş yavaş normalleşme sinyalleri gelmeye başladı. Türkiye’de herkesin merak ettiği konu hastalığın
sonuna ne zaman geliriz, bu süreç ne zaman tamamlanır?
Bunları biz de çok merak ediyoruz. Sürecin sonucu evet çok merak ediliyor. Avrupa’da çeşitli takvimler açıklanıyor ancak Türkiye henüz
o duruma gelmedi. Önümüzde vakit var. Bu hastalığın kontrolünde yapılanlara bakıp bir anda gevşememek gerekiyor. Günlük durumlara bakıp
tarih söylememek gerekiyor yani sabırla olay nasıl gelişiyor buna bakmak gerekiyor. Çin, Güney Kore, Japonya gibi vakaların ilk görüldüğü
ülkeler bu işi kontrol altına almaya başladı. Ancak bu noktada, en ufak
bir şekilde gevşeme olursa diğer ülkelerde de vaka görüldüğü için virüs
çok rahatlıkla oraya girip ikinci bir salgın dalgası başlatabilir. Bu Türkiye
için de geçerli…Biz ülkemizde kontrol altına alsak bile diğer ülkelerde
salgın devam ediyorsa biz yine eski hayatımıza, 11 Mart öncesine
dönemeyeceğiz. Yine kontrollü bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz.
Belki bazı şeyler biraz daha gevşetilecek ama kontrollü yaşama devam
edeceğiz, bu da çok kısa bir süre gibi görünmüyor. Biz bunu birkaç ayda
kontrol altına aldık diyelim ama dünyada bu virüs mutasyona uğrayıp
bulaşıcılık özelliğini kaybetmezse 1 yıla yakın bir süreden önce olması
mümkün değil gibi görünüyor...

KİMLER RİSK
GRUBUNDA?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 1981 yılında
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun
oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına
başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı.
1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma
Ünitesi’nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda
bilim uzmanlığı derecesi aldı. Askerlik hizmetini
Adana Askeri Hastanesi’nde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında
Ankara Etimesgut Devlet Hastanesi’nde yerine
getirdi. 1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları
doçenti oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Ünitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı
ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yan dal ihtisası
yaptı.1995 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları
profesörü oldu. 1998 yılında ABD’de Cincinnati Childrens Hospital’da, Çocuk Enfeksiyon
Bölümü’nde çalıştı. Dr. Ceyhan 1985 yılında
Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı, Cihat Tahsin Gürson
Araştırma Ödülü’nde birincilik, 1986 yılında

ikincilik, 1988 yılında ise Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı. İmmünizasyonserolojik ve klinik
etkinliği, enfeksiyon hastalıklarının moleküler
genetik yöntemlerle tanımlanması, enfeksiyon
epidemiyolojisi ve bakterilerde antibakteriyal
ilaç genlerinin tanımlanması üzerinde çalışmaktadır. Halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin
başkanlıklarını ve Pediatri Uzmanlık Akademisi
Derneği’nin genel sekreterliğini yürüten Dr.
Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
olarak çalışmaya devam etmektedir.
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Koronavirüse karşı en büyük risk
grubunun hipertansiyon hastaları olduğunu ve ardından diyabet ve kalp hastalarının geldiğini anımsatan Prof. Dr. Mehmet
Ceyhan, “Bu güne kadar hamileler hep
unutuluyordu ama aslında hamileler
bu salgında riskli gruptadır. Gebelik de
risk grubu çünkü gebelerde bağışıklık
sistemi baskılanır bu yüzden gebeler risk
grubuna girer. Ama henüz bebeğe virüsün
geçip bir şey yaptığı görülmedi” dedi.
Ceyhan, takviye vitamin alımıyla ilgili de,
“Dengeli beslenen insan, bol meyve sebze
yiyor ise ayrıca dışarıdan takviye diye
vitaminler alması gerekmez. Bağışıklık
sistemini daha çok güçlendirmek için
ekstra vitaminler almak bu hastalıkta
ciddi zarar verebiliyor. Çünkü hastaların
birçoğu aşırı bağışıklık cevabı nedeniyle
kaybediliyor. Bağışıklık sistemi normalden fazla cevap verdiği zaman kendi
akciğer hücrelerini de ortadan kaldırıyor”
açıklamasını yaptı.

MEHMET CEYHAN
KİMDİR?
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Eve iş getir!
Koronavirüs salgınıyla mücadelede dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de şirketlerin
çoğu evden çalışma modeline geçti. Sahada çalışma ve yerinde üretim gerektirmeyen hemen her
sektörde milyonlarca insan artık evden çalışıyor. Toplantılar ve görüşmeler online platformlara
taşındı. Evden çalışmanın kolay ve zor yanları var. Zamanı verimli kullanmak ve iş saatlerini
esnetmemek gerekiyor. Ayrıca kendinize ve ailenize yeterli zamanı ayırmalısınız.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER

ÇALIŞMA KÖŞESİ ŞART
İş yerindeki verimi yakalayabilmek için
evdeki çalışma alanlarını da güzel düzenlemek
gerekiyor. Elinizdeki imkanlarla en etkin ofis
ortamını yaratmak için İç Mimar Esra Kestirengöz,
basit ama etkili önerilerde bulunuyor: “Çalışma
ortamı yaratmak için çok çabaya gerek yok, ilk
olarak alanı belirleyin. Belirli bir noktada çalıştığımızda zihnimizde çalışma komutu oluşur daha
verimli çalışırız. Tersi durumda dikkat dağınıklığı
yaşanabilir.”
Alanı belirledikten sonra oturduğunuz
sandalyeden masaya, kullandığınız objelere her
şey büyük öneme sahip. Kestirengöz, evde ofisteki gibi çalışma için çok fazla alana ihtiyacımız
olmadığını, alanları doğru ve etkin kullanmamız
gerektiğini vurguluyor. Çalışma ortamı gün ışığı
alan yerde konumlanmalı; doğru ışık verim ve
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Esra Kestirengöz

Koronavirüsle mücadele kapsamında
hepimiz evlere kapandık. İzolasyon sürecinde pek
çok iş de evlere taşındı. Bu süreçte işlerini devam
ettirmek isteyen şirketlerde çalışan iki milyonu
aşkın insan evden çalışma sistemine geçti. Şirketlerin yüzde 48.7’si çalışanlarının tamamen, yüzde
43.2’si kısmen evden çalışmaya geçtiğini bildirdi.
Toplantılar, iş görüşmeleri, satış bağlantıları,
Zoom, Skype,Whatsapp gibi uygulamalarla online
platformlara taşındı.
Evden çalışma yollarda kaybedilen
zamanın kazanılması anlamına gelse de kişilerin
uzun süre bilgisayar başında oturup hareketsiz
kalmalarına neden oluyor. Evden çalışırken daha
verimli olabilmek, kendinize ve ailenize kaliteli
zaman ayırabilmek ve evde kendi ofis ortamınızı
yaratmak süreci keyifli hale getiriyor.
Karantina sürecinde evden çalışanların
kendilerine günlük bir iş planı yapması öneriliyor.
İşe gidiyormuş gibi davranın, her sabah aynı saatte
kalkıp rahat bir iş kıyafeti giyinin. İşinize daha iyi
odaklanmak için evinizin sakin bir köşesinde dış
etkenlerin sınırlı olduğu bir ofis ortamı hazırlayın.
Verimli olabilmek ve stresinizi yönetebilmek için
gün içerisinde düzenli mola vermeyi ihmal etmeyin. İş yerinde yaptığınız gibi gün içerisinde belirli
zaman aralıklarıyla mola verirseniz kendinizi daha
mutlu hisseder, daha verimli olursunuz. Baltaş

Grubu Kurucusu Prof. Dr. Acar Baltaş, evden çalışan
yöneticilerin her sabah saat 09:00 ve akşam
17:00’da online toplantı yapmasının verimliliği
artırdığını belirterek, “Böylece herkes birbirinden
haberdar olur. Güne bir program ve taahhütle
başlarlar. Konferanslara erken bağlanın. Ekrandan iletişimde bir yönetici atanması yerinde olur.
Konuşan kişinin arkadan gelen ışığa dikkat etmesi
gerekir. Yüz yüze iletişimin önemli öğesi göz temasıdır. Konuşan ekrana bakma eğilimindedir, oysa
göz teması kameraya bakarak sağlanır” diyor.

İSMMMO YAŞAM l 17

KAPAK

MOTİVASYONU SAĞLAMAK
İÇİN BUNLARI YAPIN
Kendinize özen gösterin:
Motivasyonunuzu yüksek tutmak
ve çalışma ruhuna girmek için evde
çalışırken pijamalarınızla durmayın,
rahat edeceğiniz kıyafetlerinizi
giyin ve güne öyle başlayın. İş ve ev
hayatı arasında net bir sınır çizmek
ve motivasyonunuzu sağlamak için
rahat bir jean de tercih edebilirsiniz.
Özel çalışma alanı
oluşturun: Kendinizi işinize
verebileceğiniz bir köşenizin olması
önemli. Evde çalışırken dikkatinizi
toplayabileceğiniz bir çalışma alanı
hazırlayın ve çalışacağınız yerin
yeterince ışık aldığından emin olun.
Yapılacaklar listesi
hazırlayın: Hem ofiste hem de
evde çalışırken işlerinizi sıraya
dizmek her zaman vakit kazandırır
ve hedeflerinize kolayca ulaşmanızı
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sağlar. O yüzden güne başlarken
yapılacaklar listenizi hazırlamayı
unutmayın.
Ev hayatından uzaklaşın:
Çok büyük bir eviniz olmasa da çalıştığınız alanda mümkün olduğunca
ev hayatından uzak kalın. Örneğin,
televizyonu açmayın, onun yerine
müzik dinleyin. Evdeki zamanınızı
eviniz için küçük dokunuşlarla
geçirebilir, evinize bahar yeniliğini
getirebilirsiniz. Böylece evinizin
konforunu ve iç huzurunu bir üst
seviyeye çıkarabilirsiniz.
Mola vermeyi unutmayın: Evdeyken mola vermeyi
unutmak daha kolay olabilir. Arada
oturduğunuz yerden kalkın, birkaç
esneme hareketi yapın, kendinize
bir çay koyun ve çalışmaya devam
edin.

konsantrasyonu artırırken yetersiz aydınlatma, enerjinizi
azaltabilir, göz yorgunluğu ve baş ağrısı yapabilir. Bu noktada
abajurlardan, masa lambalarından yararlanabilirsiniz.

BAĞLANTI HIZINI ARTIRIN
Evde çalışırken en büyük gereksinim internet. Bu
nedenle daha verimli çalışabilmek için internet hızınızı kontrol
edin. Bağlantıdaki yavaşlık işinizi zorlaştırabilir. Ancak bunun
da çözümü var. Ağ teknolojileri
alanında faaliyet gösteren Zyxel
Satış Mühendisi Kerem Kırkıç, evde
yapılacak birkaç düzenlemeyle
evden de ofisteki kadar etkili
çalışılabileceğini söylüyor. Kırkıç, şu
önerilerde bulunuyor:
“Anlık olarak internet
hızınızı görebileceğiniz birçok servis
bulunuyor. Bunlar biri SpeedTest.
net sayfası. Bu internet sitesinden
faydalanarak internet hızınızı
Kerem Kırkıç
ölçebilirsiniz. Eğer hızınız çok düşükse mutlaka servis sağlayıcınızla
bağlantı kurup, test yapılmasını talep edebilirsiniz. İnternet hızı
testi sonrası aldığınız hizmet size yeterli değilse servis sağlayıcınızla görüşüp hızı artıracak bir üst pakete geçebilirsiniz. Evde

kullandığınız modemin konumu
ağ performansınızda büyük
bir rol oynar. Router’ınızı veya
modeminizi ağ performansını
optimize etmek amacıyla
evinizin açık ve merkezi bir
yerinde konumlandırın. CloudCheck gibi mobil uygulamalarla
evinizdeki en güçlü sinyal olan
yeri belirleyebilir, ölü bölgeleri
tespit edebilirsiniz. Ağ güvenliği
performans için önemlidir. Davetsiz misafirlere karşı önlem
alın. Ağınızı kilitleyin. Mesh
teknolojisiyle evde internet kapsama alanını genişletebilirsiniz.
Evinizde kablosuz internetin
çekmediği noktalar için ek önlemler alabilirsiniz. Kablosuz ağ
genişletici ile evin her yerinde
aynı kalitede internet bağlantısı
oluşmasını sağlayabilirsiniz.
Web tarayıcınızı güncelleyin.”

VERİ KAYBINI ÖNLEYİN

Evden çalışmaya yardım edecek pek çok mobil
uygulama var. Bunlar iletişim, dosya yönetimi, proje ve
görev yönetimi, zaman yönetimi ve verimlilik şeklinde
sınıflandırılıyor.
4 İLETİŞİM: İletişim konusunda her gün
kullandığımız Whatsapp, BiP, Skype, Zoom ve Google
Hangout anında mesajlaşma uygulamaları olarak öne
çıkıyor. Bu uygulamalarla yazılı, sesli ve görüntülü sohbet etmek mümkün. Ayrıca buralarda gruplar kurarak
iletişimi daha fazla kişiye yayabilirsiniz. Koronavirüs
sürecinde en fazla kullanılan Zoom oldu. Aralık ayında
10 milyon olan kullanıcı sayısı nisan ayında 300 milyona
çıktı. Skype ise iş dünyasında iletişimde tercih edilen bir
uygulama. İnternet üzerinden iletişim ve telefon görüşmesi yapılmasını sağlıyor. Video konferans için ideal.
4 DOSYA YÖNETİMİ: Evden ya da uzaktan
çalışırken dosya yönetimi de önemli bir konu. Bu
alanda da bir hayli mobil uygulama var. Evernote,
Dropbox, Google Drive, Google Files, TeamViewer
bunlar arasında. En yaygınlarından biri Evernote. Not
alma, düzenleme ve arşivleme uygulaması. Evernote’ta
metin, web sayfası, fotoğraf, ses kaydı, el yazması
şeklinde not alınabiliyor. Dropbox ise dosya saklama
uygulaması. Google Drive, bulutta doküman depolamanızı ve dosyalarınızı paylaşabilmenizi sağlıyor. Google
Files ise, dosyalar arasında gezinmeyi kolaylaştırıyor.
TeamViewer ile de bilgisayarlara uzaktan bağlanıp
dosya ve uygulamalara erişebilirsiniz.
4 ZAMAN KAYBINA SON: Evden çalışırken
zaman yönetimi de önemli. Bu alanda Clockify,

RescueTime, Focus gibi uygulamalar var. Clockify’la
iş saatlerinizi takip edebilirsiniz. Çeşitli aktivitelerde
harcadığınız zamanı takip ederek size iş rutininizi
geliştirmeniz için gerekli veriyi sağlıyor. RescueTime
ise, otomatik olarak hangi yazılım ve web sitesinde ne
kadar zaman harcadığınızı takip ederek, bunu kolayca
buluta kaydeder. Focus uygulaması da internette
gireceğiniz siteleri bloke ederek size çalışmanızı hatırlatıyor. Bu tarz uygulamaları kullanarak evde çalışırken
verimliliğinizi artırabilirsiniz.
4 VERİMLİLİĞİ ARTIRIN: Todoist, Google
Calendar, Toggle... Todoist, en iyi yapılacaklar listesi
uygulamalarından biri. Dünyada 20 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Dijital ajanda olarak da kullanabilirsiniz. Görev ve projelerinizi kolaylıkla düzenleyerek
öncelik sırasına koyabilirsiniz. Google Calender’la
toplantıları, seyahat tarihlerinizi, hazırlamanız gereken
sunumları kaydedebilirsiniz. Toggle ise harcadığınız
zamanı takip eden bir uygulama.
4 PROJE VE GÖREV: Planlama, proje ve görev yönetimi için de güzel mobil uygulamalar mevcut.
Slack, Wunderlist, Asana, Zenkit, Trello bunlar arasında.
Slack, bulut tabanlı bir ekip iş birliği uygulaması.
Kullanıcılar kendi ekipleri içerisinde dilediği isimle ve
istediği kadar sohbet odaları veya kanalları açabilir.
Slack’ta tüm içerikler, dosyalar, konuşmalar ve kişiler
aranabilir. Wunderlist de, bulut tabanlı ücretsiz görev
yönetimi uygulaması. Zenkit, online proje yönetim
platformu. Fikirlerinizi, verilerinizi, müşterilerinizi tek
bir platformda toplamanızı sağlıyor.

KAPAK

Evden çalışırken en çok
endişe duyulan konulardan biri
de veri kaybı yaşamak. Ancak
bunun önüne geçmek mümkün.
Veri Kurtarma Hizmetleri Genel
Müdürü Serap Günal, veri kaybı
yaşanmaması için şu önerilerde
bulunuyor:
“Verilerinizi bulut
veya harici depolama alanına
yedekleyin. Yedeklerinizi
oluşturmak için kullanabileceğiniz birçok farklı online bulut
depolama sağlayıcısı bulunuyor.
Fiziksel kopyaları saklamayı
tercih ediyorsanız yedeklerinizi saklamak için harici bir
depolama aygıtı da kullanabilirsiniz. Hesaplarınızı kişisel

MOBİL UYGULAMALAR DOPİNG OLDU
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KAPAK

cihazlarınızla senkronize edin. Verilerinizi
buluttan kişisel cihaza aktarın. Kişisel cihazınızdaki yazılımı güncelleyin. Kişisel cihazınızı
yazılım tehditlerinden koruyun.” Ayrıca
uzmanlar siber saldırılara karşı da önlemler
alınması konusunda uyarıda bulunuyor.
Sanal saldırganların özellikle koronavirüsle
ilgili oltalama mesajlarına dikkat edilmesi
gerektiği vurgulanıyor.

EVDE MEMNUN MUYUZ?
Wizsight Araştırma, Türkiye’de evden
çalışma konusunda bir araştırma yaptı.
Araştırmaya göre, evden çalışma düzenine
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geçen her 10 katılımcıdan
ve çalışma ortamını istediği gibi
7’si evden çalışmaktan
şekillendirebilmeyi, 35 yaşından
memnun. Evden çalışanların
daha büyük katılımcılara göre
yarısından fazlası evden
daha sıklıkla avantaj olarak
çalışmanın kendilerini daha
değerlendirdi.” Evden çalışverimli hale getirdiğini
manın dezavantajları ise şöyle
düşünüyor. Evden çalışanlar
sıralandı:
avantajlarını şöyle sıraladı:
“Yüzde 41 oranında
“Yüzde 37 oranında yolda
sosyalleşememek, yüzde 38
vakit geçirmemek, yüzde 34
oranında ekip arasında koororanında rahat kıyafetlerle Serap Günal
dinasyonsuzluk ve iş akışında
çalışabilmek ve yüzde 31
kopukluk olması ve yüzde 31
oranında daha geç uyanabilmek. 35 yaşınoranında dikkat dağıtacak çok fazla unsur
dan genç katılımcılar daha geç uyanabilmeyi
olması.”

ONLİNE TOPLANTIDA
BUNLARA DİKKAT

ramları kapatın.
l Olabilecek aksaklıkların önüne geçmek için 10-15
dakika erken bağlanın.
l Kameraya bakmayı
ihmal etmeyin. Kamerada göz
teması kurmak önemli. Kameranızın açısını iyi ayarlayın.
l Arka fonunuz iyi olsun. Dağınık bir arka fon sizinle
ilgili algıyı etkileyebilir. Evdeki
çocuk ve hayvanların görüntüye
girmesine izin vermeyin.
l Toplantıda yararlanacağınız dosya ve evraklar kolay
ulaşılabilir yerde olsun. Onları
almak için ekrandan çıkmanız
pek hoş görünmez.
l Toplantı sırasında

çevrenizde ses olmamasına
dikkat edin. Ses yapabilecek
her şeyi kapatın.
l Belli bir plan yapın.
Konu başlıkları, gündemi belirleyip katılanları not edin.
l Online görüşme
sonrasında katılımcılara alınan
kararlar ve önemli noktaları
anlatan bir e-posta gönderebilirsiniz.

KAPAK

Evde çalışanların çoğu
toplantılarını artık online yapıyor. Başta Zoom olmak üzere
pek çok uygulamaları kullanıyorlar. Online toplantılarda
dikkat edilmesi gerekenler var.
l Uygun teknoloji kullanın. İyi bir kamera, mikrofonunuz olsun. Bilgisayarı ve cep
telefonunu önceden ayarlayın.
Teknik sorun yaşamamak için
her şeyini kontrol edin. Tam
şarjlı olmasına dikkat edin.
l İnternet bağlantınızı kontrol edin. Bağlantınız
sırasında evde kimsenin yüksek
boyutlu bir dosya indirmediğinden emin olun. Arka planda
görüşmeyi kesebilecek prog-
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Gazeteciliğin
emektar
isimlerinden biri…
34 yıllık meslek
hayatında tam 10
ulusal gazetede
görev yaptı. O,
yazı işlerindeki
görevlerinin yanında,
otomotiv yazılarıyla
da tanındı. Bu isim
Metin Köklüçınar...
Sözcü Gazetesi Yazı
İşleri Müdürü.

‘Gazetecilik bir yaşam biçimi’
GÜNDEMİN SESİ

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesi
Sözcü... Atatürkçü çizgideki bu günlük gazetenin
bünyesinde pek çok değerli isim görev yapıyor.
Yazı İşleri Müdürü Metin Köklüçınar da bunlardan
biri. Sektörün emektar isimlerinden. Gazetecilikte
34’üncü yılını kutluyor. O, basın emekçilerinin
alaylı olduğu bir dönemden geliyor. Halasının
oğlunun ön ayak olması ile Milliyet Gazetesi’nde
‘pikajör (Sayfa tasarımının, ölçümlü karton üzerine, mumla yapıştırılan yazılarla yapılması) olarak
başladı. Geçen süreçte Hürriyet de dahil olmak
üzere 10 ulusal gazetede çalıştı. Sözcü okurlarının
otomotiv yazıları ile de tanıdığı Köklüçınar, her zaman işin mutfağında yer aldı. Kimi zaman da köşe
yazıları ile basın sektörüne hizmet verdi ve vermeye de devam ediyor. Köklüçınar, “6 ay pikaj, 6 ay
da grafikerliği düşünce, gazetecilik mesleğindeki
34 yılımın 33 yılı mutfakta, yani yazı işlerinde
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geçti. Görsel yönetmenlik, yazı işleri müdürlüğü ve
yayın koordinatörlüğüne kadar çeşitli gazetelerde
farklı görevlerde bulundum” diye anlatıyor.
Köklüçınar, koronavirüsle mücadele
sürecinde ise pek çok gazeteci gibi evden çalışıyor.
O, bu süreçle ilgili “Genel kanının aksine evden
çalışmanın kalıcı bir süreç haline gelmeyeceği
görüşündeyim. Bunu bir deneme, bir fırsat
olarak değerlendiriyorum” diyor. Metin Köklüçınar
ile kariyerini, gazeteciliği ve güncel gelişmeleri
konuştuk.

7 GÖBEK İSTANBULLUYUZ
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Nerede doğdunuz ve hangi okullarda
okudunuz?
Aslını isterseniz 1806’dan beri İstanbul
nüfusuna kayıtlı bir ailenin üyesiyim. Altı, hatta
yakında ‘yedi göbek İstanbulluyuz’ diyebileceğim.
Kadınlarımız Anadolu’dan. Babaannem Sivaslı.

Annem Bolulu. Yengelerimin biri Muğlalı, diğeri
Samsunlu... Tesadüf odur ki, hayat arkadaşım da
bir Sivaslı. Gelelim okula... Böylesi ‘kadın’ mozaiğine sahip bir ailenin içinde, çıkarılacak derslerden
geçip diplomayı da liseden aldım. Üniversite
eğitimini yarım bıraktım. ‘Orta direk’ esnaf bir
baba ile ev hanımı annenin iki çocuğundan biriyim.
Çocukken ne olmak istiyordunuz?
Sanırım ya uzun yol otobüs şoförü, ya
balıkçı… (Gülüyor) İkisi de büyüyünce hobim
oldu. Birini mesleğimin bir bölümüyle tatmin
ettim. Diğerini kendime ayırdığım zamanlarla...
Şanslı sayılabilecek çocukluğumuzu, hep ‘kasa’nın
kazandığı gençlik yıllarında masada bırakmak
zorunda kaldık. Bir anlamda ‘kayıp bir nesil
gibiyiz’ diyebilirim. Yokluklar içinde olsak da
sokaktan eve hava karardığında girecek kadar
özgür ve mutlu çocuklardık... Gelecek planlarında
‘yarın’ı bile olmayan, sadece hayatta kalmak
adına yaşanmış gençlik yıllarımız vardı; pek de

HOBİSİ BALIKÇILIK VE OTOMOBİL
İş yaşamı dışında nelerle uğraşırsınız, hobileriniz neler?
Balıkçılık, otomobiller ve seyahat...
Çocukluğumda babamla birlikte mevsimine
göre Boğaz’a gidip 1 kofana, 2 de lüfer yakalayıp akşamki ‘nevaleyi’ çıkartırdık. Geçen yıla
kadar da ‘yakışıklı balıkçı’ diye tabir ettiğim
küçük bir tekneye sahiptim. Ancak yine işlerin
yoğunluğundan vedalaşmak zorunda kaldım.
Şimdilerde kıyıdan, kıyısından takılıyoruz.
Ancak balık falan kalmadığını bilmenizde fayda
yayınlarda çalıştınız?
Şöyle özetlemek daha kolay... Milliyet ve
Hürriyet ile başlayan 10 ulusal gazetede çalıştım.
6 ay pikaj, 6 ay da grafikerliği düşünce, 34 yılın
33 yılı mutfakta, yani yazı işlerinde geçti. Görsel
yönetmenlik, yazı işleri müdürlüğü ve yayın
koordinatörlüğüne kadar çeşitli gazetelerde farklı
görevlerde bulundum. Sözcü Gazetesi’ne henüz
kuruluş aşamasındayken dahil oldum. Hatta eşim
Nurcan da gazetenin görsel yönetmeni.
Meslek yaşamınızda sizde iz bırakan
bir anınızdan bahsedebilir misiniz?
İz bırakan değil, tecrübe kazandıran, ders
çıkarılan diyelim... Gazeteciliğin haberine ve
habercisine saygılı, etik kelimesinin bir anlam taşıdığı günlerinden, bugün, birkaçının dışında nasıl
yoz, yobaz hale geldiğini, getirildiğini anlamamız
açısından da bir örnek anlatmak isterim... O gün-

var. Böyle giderse bugünleri bile aramaktan
korkuyorum... Bence balıkçılık, çocuklarınızı
alıştırabileceğiniz en sağlıklı spor. Oğlumla en
kıymetli zamanları, olta yapıp birlikte balığa
çıktığımız anlarda yaşıyorum... Otomobil ve
seyahate gelince... Son 17 yıldır, çalıştığım
gazetelerde otomotiv editörlüğü de yaptım. Bu
bana Avustralya hariç tüm kıtaları görme ve
deneyimleme fırsatı verdi. Ülke ve şehir sayısını
ne siz sorun, ne de ben söyleyeyim. Susma kitabımda da bu konuda birçok yazı bulabilirsiniz.
lerde tirajı ve kişiliğiyle oldukça ses getiren bir
gazetede görsel yönetmen olarak çalışıyordum.
Birinci sayfanın mizanpajı dahil tüm sayfaların
görselliği ve 15 kişiye yakın sayfa sekreteri arkadaşın sorumluluğu omuzlarımdaydı. Bir sabah işe
geldim ve turnikelerden binaya girerken güvenlik
görevlisi arkadaşım kulağıma eğilip genel yayın
yönetmeninin beni sorduğunu söyledi. Hemen
yukarı çıktım. Tam yazı işleri odasına girecektim
ki; yayın yönetmeni bana ‘Metin... Bir gazete
al ve odama gel’ diye seslendi. Öylesine gür bir
sesle çağırıldım ki katta bulunan herkesin başı
öne eğildi, yaptığı işi bıraktı. Başıma gelecekleri
oturdukları yerden göremeyenler az sonra olacakları duyma gayretiyle bizi izliyordu. Masaların
üzerindeki gazetelerden birini aldım ve odaya
daldım. Genel yayın yönetmeni gazeteyi elimden
aldı, masasının üzerine koydu… Bu genel yayın

GÜNDEMİN SESİ

anlayamadığımız ‘bir garip mücadele içinde
geçti’ diye tanımlayabilirim... Bugün en büyük
şansımın, evimizin Bakırköy’de, oyun alanımızın Ataköy’de ve okul yıllarımın Yeşilköy’de
geçmesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle de
bugünlere kadar getirdiğimiz, ‘dost’ olabilme
yükünü, birlikte sırtladığımız arkadaşlıkların
tohumunu Yeşilköy 50. Yıl Lisesi’nde attım
diyebilirim...
Mesleğe nasıl başladınız? Sizi gazeteci olmaya kim motive etti? Aileniz
bu seçiminize nasıl baktı?
‘Seçim değil, geçimle başladığını’
söyleyebilirim. Ortaokuldan başlayan, liseden
askerliğe kadar süren dönemde her ne kadar
öğrenci olsak da, sofrada hep bir tuzumuz
oldu. Babamla Paşabahçe mamulleri de sattık,
battaniye yorgan da. Lise başından askerliğe
kadar da tabela yazdım. Işıklı reklam yaptım
ve komşularımızın şirketlerine logo tasarladım. Ardından, Ankara’da başlayan Edirne’de
devam eden askerlik çaldı kapıyı. Bittiği ve
evde sivilliğe alışmaya çalıştığım dönemde,
okul hayatım boyunca velim olan halamın
oğlu, oturdu babamın karşısına. O günlerde
ailenin ikinci sarı basın kartlı üyesiydi, Milliyet
Gazetesi Almanya Servis Şefi, Kenan Abim
(Sönmezler). ‘Dayı ne olacak bu çocuğun hali’
ile başlayan cümlesi, onun yanında ‘pikajör’
olarak başladığım mesleğimin 34’üncü yılı
ile sürüyor. Alaylıyım. Gazeteciliğin daha ilk
günden aslında bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu fark etmiş biri olarak. Özellikle
son 30 yılda birçoğunun yaptığı gibi hiç alaya
alınacak bir meslek olmadığını çok erken
anlamıştım. Mesleki eğitimime rahmetli Çetin
Emeç’in başında olduğu Hürriyet Gazetesi’nde,
yine rahmetle anacağım Tufan Aksoy’un
büyük katkıları oldu. Burası benim için en
değerli okuldu. Bugünlerde onlardan ne kadar
çok şey öğrendiğimi çok daha iyi anlıyorum.
Işıklar içinde yatsınlar.
Basın sektörüne emek veren bir
emekçi olarak, şimdiye kadar hangi
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İSMMMO’YU
İZLİYOR
VE TAKDİR
EDİYORUM
İSMMMO’nun faaliyetlerini
nasıl buluyorsunuz?
Hayatın bir matematik olduğunu
düşünüyorum. Ancak matematiği bir
yaşam biçimi olarak görmüyorum...
Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği de olmazsa olmazlardan. İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası (İSMMMO) faaliyetleri, yayınları
ile mesleğe yol gösteren önemli bir oda.
İzliyor ve takdir ediyorum.

24 l İSMMMO YAŞAM

yönetmeni daha birkaç gün öncesine kadar
gazetenin ikinci adamıydı. Yıllar önce birlikte
yola çıktığı arkadaşını, türlü ayak oyunlarıyla
devre dışı bırakmış, hiç hak etmediği halde
onun koltuğunda oturuyordu. Tüm akşamdan
kalmışlığıyla, renkli bir başlığı, parmağıyla
işaret ederek şöyle dedi; “Akşam yengen
baktı gazeteye. Bu yeşili hiç beğenmemiş. Bir
daha kullanma…” O günün üzerinden altı
ay bile geçmeden gazeteden kovuldu. Sonra
başkaları geldi, getirildi... Ne o koltuk, ne o
gazete bir daha asla iflah olmadı...
Oysa arkasından iş çevirdiği arkadaşı
halen saygın, onurlu ve başarılı birçok işe
imza atarak, mesleğin duayenleri arasına
adını yazdırmayı başardı... Bu olay her
aklıma geldiğinde rahmetli Oktay Akbal’ın
‘Önce ekmekler bozuldu’ kitabını anımsarım.
Gazetelerin ve gazeteciliğin de bugünlere,
önce genel yayın yönetmenleri bozulduğu için
geldiği kanaatindeyim…
Sözcü’ye nasıl başladınız?
Uzun yıllar mesleğin üst kademelerinde
yönetici olarak çalıştığım için 2007 yılında
kurulan Sözcü Gazetesi’ne de yazı işleri müdürü olarak başladım. O gün, bugündür aynı
görevimi sürdürüyorum. Henüz gazete piyasada yokken yaptığımız prova baskılar ve
toplantılarda gazetenin çizgisini ve kimliğini gördüm. Bu yüzden Sözcü Gazetesi’ne girerken ‘nasıl bir gazete olacak? Yayın politikası nasıl olacak?’ gibi bir kaygım olmadı. Çünkü
patronu Burak Akbay ile Genel Yayın Yönetmeni, yani geminin kaptanı Metin Yılmaz, laik
ve Atatürkçü çizgiden geliyorlardı. 13 yıldır Sözcü bu çizginin dışına milim çıkmadı. Her
zaman basın ve ifade özgürlüğü ile demokrasiden yana oldu. Bu da benim burada uzun
yıllar çalışıyor olmamı sağlamıştır.

ÖZEL HABER ÖNE ÇIKACAK
İnternet ve sosyal medyanın yazılı basını etkilemesi konusunda ne
düşünüyorsunuz? Yazılı basın kendini sizce nasıl güncellemeli?
Sorunun sonundan başlayacağım... Gazetecilik bir kimlik ve kişilik sorunudur. Bir
duruş sorunudur. Seversiniz, sevmezsiniz. Eğer okurlar, sizde bunları bulamıyorsa, dükkanı
kapatın gidin. Bugün hormonlu tirajlarla, ayakta duruyor gibi gösterilen bazı gazetelerin
asıl sorunu budur. Sorun patrondan başlar. Gazetecilik, gazetecilerin işidir. Bir kaynak
gibi düşünmek lazım... Suyun başı bulanırsa gerisi temiz akmaz...Öte yandan yazılı basın
hiçbir zaman yok olmayacak. İnternet ve sosyal medya karşısında var olacağını düşünüyorum. Ancak şartlar biraz değişecek. Özel haber ön plana çıkacak. Satır aralarını iyi
analiz eden kazanacak ve ayakta kalacak. Sonuçta gazeteleri yapan da, internete haber

OĞLUMUZ BİZDEN MAHRUM
Yoğun iş temposunda ailenize
yeterince zaman ayırabiliyor musunuz?
Mesleğimizin çocuklarla ilgili kısmı
sadece benim değil, bu sektörün en büyük
sorunu maalesef. Ancak benim küçük bir
farkım var. Eşim de çalıştığım gazetenin
bir adım önde olmamız. Hatta bir gün önde
yaşamamız diyebilirim...

YAYINLANMIŞ BİR KİTABI VAR
Yayınlanmış bir kitabınız var. Kitabınızın içeriğinden bahseder misiniz?
Kitabımın adı Susma! ‘Fısılda, konuş,
bağır ya da yaz ama asla susma’ dedim. Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil’in
önsözü ile yayınlandı. Hayatın içinden notlar
paylaşmaya çalıştım. ‘Ne edebi olmak amaç,
ne siyasi, ne de bilimsel. ‘Asil’ mesele, insani
durabilmek” dedim... Duygu, düşünce,
tutku, inanç, gezi, arkadaşlık, aile,
yalnızlık, yakarış, ahlak ve adalete
dokundum... Biraz nükteyle mizah
arası.
Başka kitap yazma planınız
var mı? Varsa konusu ne olacak?
İkinci kitabım yolda. Bu kez
biraz farklı... Nasıl desem daha bir
hikaye, roman tadında. Bir çocuğun
baba figürüyle tanışmasıyla başlayan,

görsel yönetmeni. Dolayısıyla eşimle 24 saat
birlikteyken, oğlum ikimizden de mahrum
kalıyor. Bu yüzden kendimi eşim adıma şanslı
görüyor, ufaklık için de büyük bir şanssızlık
olduğunu düşünüyorum. Çocuğum adına çok
üzülüyorum...
27 yıllık bir hayatta ve ayakta kalma mücadelesini, beyaz badanalı taş bir duvardan izleyeceğiz. Sessiz görüntülere ses, görüntüsüz seslere
görüntü ekleyerek...
Tüm dünyanın eve kapandığı
virüs salgını sürecinde gazeteler nasıl
çalışıyor? Bu süreç sonunda gazetelerin
çalışma şekil ve süreçleri değişecek mi?
Neler bekliyorsunuz?
Çin’de başlayan sürecin en yakından
tanığı ve takipçisiyiz. Başta gazetemizin sahibi
Burak Akbay ve Genel Yayın Yönetmenimiz
Metin Yılmaz olmak üzere, hep ‘önce sağlık’
dendi. İşyerinde birçok önlemi başarıyla
uyguladıktan sonra, bizler de evden çalışma
yöntemine geçtik. Hatta Türkiye’nin yüzde yüzü
evden yapılan ilk gazetesiyiz. Bunun kalıcı bir
süreç haline gelmeyeceğini düşünüyorum. Bir
deneme, bir fırsat olarak değerlendiriyorum.
‘Deneyimlemiş olduk’ diye bakıyorum. Hayat
normalleşmeye başladığında, sanıyorum her
şey eski haline dönecek. Ancak uzun bir süre
kimseyle tokalaşmayacağımı söyleyebilirim.

GÜNDEMİN SESİ

koyan da, TV’de haber hazırlayan da hepsi
gazeteci. Gazetecilik bu işin olmazsa olmazı.
Ha kağıda basmışsın, ha internete veya ekrana
yansıtmışsın farketmez… ‘Gazeteler ölecek’
diyen dijital dünyanın profesyonelleri, bir
şeyi gözden kaçırıyorlar. Bizim yaptığımız iş
gazetecilik. Yani hiçbir zaman ölmeyecek olan
bir iş. İnterneti de, TV’yi de herkesten daha iyi
yapabiliriz. Bir de kağıt ve mürekkep kokusu
var ki ona hiç girmeyelim, hem bizim için, hem
okur için...
İnternet ve sosyal medya hakkındaki görüşleriniz neler?
İnternet ve sosyal medyanın en büyük
sorununun tüketim olduğu kanaatindeyim. Dipsiz kuyu gibi sürekli doldurmak ve beslemek
durumundasınız. 10-15 dakika, bilemediniz
yarım saatte bir manşetinizi yenilemek ya
da yeni manşet bulmak zorundasınız... Gerçi
bizim ülkemizde bu pek sorun gibi durmuyor!..
Kaldı ki sosyal medyanın güvenilirlik sorunu
var. Orada yazılan, çizilenin büyük çoğunluğu
doğru değil. Bu yalan yanlış bilgileri sosyal
medyadan yayanların da hiçbir sorumluluğu
yok. Oysa geleneksel medya öyle değil. Gazetelerde çıkan her haber doğrudur, kaynağından
doğrulatılmıştır. En azından bizim gazetemizde
böyle. Gazetelerin topluma karşı büyük sorumluluğu vardır.
Sizce gazeteci olmanın en zorlu ve
en keyifli tarafları neler?
Aile... Hiç düşünmedim farkındaysanız.
Dedim ya ‘Bu bir yaşam biçimi’ diye. En büyük
eksikliği çocuklarda
yaşıyoruz. Elbette
başlarındayız
ama şunu çok iyi
biliyorum ki, kendi
kendilerine büyüyorlar. Çocuklara
daha fazla zaman
ayırmak isterdim...
Yaptığımız işin
keyifli yanı ise hep
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Koronavirüsle psikolojik mücadele de
önemli. Ev izolasyonu, hastalık endişesi,
aşırı tedbir, güvensizlik, stres, kaygı…
Küresel salgın koronavirüsün fobisi de
kendisi gibi hızla yayılıyor. Pek çok insan
paranoyaktan türeyen ‘koranayak’
oldu. Salgınla birlikte bu tür durumlarda
sağlık kaygısının tetiklediği psikolojik
ve fizyolojik belirtiler de salgın kadar
yaygın olabiliyor..

Sizde de ‘koronafobi’ var mı?
DOSYA

UMUT EFE
Her güne endişe ile başlamak, gün
içinde yoklayan boğaz ağrısı, sürekli ateş
ölçme, baş ağrısı sendromları, dinmeyen bir
kaygı hali… Tam bir tecrit halinde yaşadığımız
şu günlerde en az koronavirüs kadar hastalığa
yakalanma korkusunun getirdiği fiziki ve
psikolojik hasar da ciddi boyutlarda… Gerçek
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dışı bir korku, kaygı ve panik hali ile işlevselliğin bozulduğu durum ‘koronafobi’ olarak
adlandırılıyor. Kimseye güvenmeme, gerçek
bilginin saklandığına inanma, herkese ve her
şeye hastalığı kaparım diye şüpheyle yaklaşma, her haberi aşırı şüpheci bir bakış açısıyla
değerlendirme. Artık bunlar hayatımızın bir
parçası haline geldi. Uzmanlar bu süreçte
virüsü kapmasa bile birçok insanda psikolojik

ve fizyolojik başka sorunların ortaya çıktığını
gözlemlemeye başladıklarına dikkat çekiyor.
Bu tip durumlarda sağlık kaygısının tetiklediği
psikolojik ve fizyolojik birçok belirtinin yaşanabileceğine işaret ediliyor.

OLAĞANÜSTÜ GÜNLER
Koronavirüs nedeniyle yaşanan
zorluklar ve belirsizlikler tüm dünyada olduğu

7 ADIMDA
KORONAFOBİ İLE
MÜCADELE

DOSYA

gibi ülkemizde de insanlar üzerinde hem fizyolojik hem de psikolojik
olarak ciddi etkiler yaratıyor. Bir yandan ‘virüs kapmayayım’ endişesi,
diğer yandan eve kapanmanın getirdiği bocalama hali, sıkıntı, arayış,
stres, kaygılar… Küresel salgın koronavirüse yakalanma endişesinin en
yüksek oranda yaşandığı günlerden geçiriyoruz. Geniş çaplı önlemlerle
salgına dur demeye çalışılıyor. ‘Mecbur kalmadıkça evden çıkmayın’
çağrılarıyla milyonlarca insan eve kapandı. Virüsün kişinin kendi sağlığı
ve yakın çevresindekilerin sağlığını tehdit ediyor olmasının, kaygı ve
stres duygularını beraberinde getirdiğini söyleyen Liv Hospital Ulus Klinik
Psikoloji Uzmanı Emrah Polat yaşananları, “Yaşadığımız korku ve stres aslında ilk kez başımıza gelen olağanüstü bir duruma verdiğimiz olağan bir
tepkidir. Yaşanan tehlike anında ortaya çıkan korku ve kaygı aslında bizi
tehlikeden kurtarma yollarını arayıp bulmamıza ve zamanında eyleme

l Gerçekçi tedbirler kaygıyla baş etmede ilk yoldur.
Tedbirinizi alın, sosyal izolasyona uyun ve kişisel hijyeninize
özen gösterin. İşe gitmek zorundaysanız bu tedbirleri iş
durumuna adapte edin.
l Gerçek ve doğru bilgiye ulaşın, sosyal medya ve
whatsapp gruplarından gelen doğruluğu kanıtlanmamış
bilgilere itibar etmeyin. Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerin internet sitelerindeki bilgilendirmeleri
dikkate alın.
l Konu ile ilgili sosyal çevrenizle konuşurken çok
olumsuz olup birbirinizi korkutmaktan kaçının. Umursamaz
ya da aşırı kaygı yerine gerçekçi bir noktada durmaya çalışın.
l Çocuğunuz da bu dönemde kaygılı olacaktır. Yaşına
uygun kısa ve öz bilgilerle sorularını cevaplayın. Ona yönelik
aşırı kısıtlayıcı davranışlarınızın onu çok daha korkutacağını
unutmayın.
l Sosyal izolasyonla beraber uyku ve yemek düzeninizin bozulmaması için ufak esnetmelerle aynı ofisteki gibi bir
düzeni evde de uygulayın. Pijamalarınızla çalışmayın her gün
günlük rutininize hazırlanın ve günü öyle geçirin.
l Evde aile ile geçirilen zamanın artması aslında
birçok fırsatı da beraberinde getirir. Aile olarak iletişiminizi
güçlendirmek, yeni alışkanlıklar geliştirmek ve bağlarınızı
güçlendirmek adına bu süreci değerlendirin. Sosyal desteğin
önemini unutmayın. Görüntülü konuşma gibi yöntemlerle
sevdiklerinizle düzenli iletişiminizi sürdürün.
l Bir hobi edinin, varsa yeni bir tane daha edinebilir
ya da mevcut hobinizi geliştirebilirsiniz. Nefes egzersizleri,
yoga, meditasyon bu süreçte kaygıyla baş etmenize çok
yardımcı olacaktır.
l Yazmanın gücünden faydalanın. Yoğun kaygı yaşadığınızda duygu ve düşüncelerinizi yazmak hem rahatlatacak
hem de farklı bir perspektiften bakmanızı kolaylaştıracaktır.
l Kaygınızla baş edemediğinizi hissediyor, işlevselliğinizde bozulma gözlemliyorsanız telefon ya da e-posta yolu
ile bir uzmanla iletişime geçip destek alma yöntemlerinizi
kararlaştırın.
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AŞIRI STRESTE
ORTAYA
ÇIKANLAR
l Kişi kendi ve sevdiklerinin sağlığı hakkında
korku ve kaygı duyar
l Keyifsizlik, bıkkınlık, yorgunluk
l Aktivitelere karşı ilgisizlik
l Uyku ya da yeme düzeninde artma/azalma
l Konsantrasyon ve dikkati toplamada güçlük
l Çaresizlik, huzursuzluk, hayal kırıklığı, üzüntü
ve öfke gibi duyguların ortaya çıkması
l Duygusal hassasiyet
l Sosyal ilişkilerden uzaklaşma
l Alkol, tütün veya ilaç kullanımında artış

geçmemize yarar. Yaşadığımız salgında olduğu
gibi dışarıdan gelen tehdit karşısında kontrolün
elimizde olmaması, geleceği öngörememe gibi
belirsizlik durumları bizi savunmasız bırakarak
yüksek kaygının ortaya çıkmasına sebep olan
psikolojik nedenlerdir” şeklinde yorumluyor.

DOSYA

RUHSAL DURUMA DİKKAT
Bu noktada Covid-19 salgını sırasında
görülebilecek birkaç ruhsal durum da söz konusu…Kendiniz veya sevdiklerinizin sağlığıyla
ilgili korku ve endişe, uykusuzluk ya da aşırı
uyuma hali, iştahsızlık ya da aşırı yeme isteği,
dikkati toparlamakta ya da konsantre olmakta
zorluk, kronik sağlık sorunlarının kötüleşmesi,
alkol, sigara ya da diğer ilaçların kullanımının
artması ise bunlardan bazıları… Maltepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim
Dalı Dr. Öğretim Üyesi Burcu Kök Kendirlioğlu
da, evde izole hayat sürerken dahi günlük
rutinin devam ettirilmesini önerirken, evden
çalışanların çalışma saatlerini işe gidiyormuş
gibi planlayabileceğini söylüyor. Kendirlioğlu,
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“Sürekli evde kalmak uyku saatlerinin kaymasına neden olabilir. Bunu engellemek için daha
önceki yatış ve kalkış saatlerinizi uygulayın.
Yemek rutininizi değiştirmeyin. Bu süreci
kendinizi geliştirmek ve kendinize yatırım
yapmak için bir fırsat olarak görmelisiniz” diye
konuşuyor.
Covid-19 pandemisinin insanları içinde
bilinmezlik barındıran ve bu bilinmezlikten
dolayı sevilmeyen gri alana soktuğunu belirten
Acıbadem Fulya Hastanesi Uzman Psikolog
Sena Sivri ise, “Hastalığın özellikleri dışında
sürekli okuduğumuz haberler, sosyal medya,
iletişim kanallarında maruz kaldığımız yanlış
ve korkutucu bilgiler de bu kaotik duygudurumunu artırıyor. Tüm bu süreçte virüsü kapmasa
bile birçok bireyde psikolojik ve fizyolojik
başka sorunların ortaya çıktığını gözlemlemeye
başladık. Bu tip durumlarda sağlık kaygısının
tetiklediği psikolojik ve fizyolojik birçok belirti
olabilmekte” diyor. Sivri, koronafobinin vücudumuzda yol açtığı 7 önemli sorunu anlatırken,
koronafobi ile baş etmenin de püf noktalarını

açıklıyor. Sivri’nin verdiği bilgilere göre, hastalığın riskleri ve bilinmezlikleri karşısında yoğun
kaygı yaşanabiliyor…. Kişi kendini sürekli
endişeli, korku içinde ve negatif düşüncelerde
bulabilir. Bu düşünceleri kendisi ve yakınları
üzerinde yoğunlaşabilir. Kendinizi sürekli
hastalığa yakalanacağı, hayatını kaybedeceği,
başkalarına bulaştıracağı üzerine düşünceler
içinde bulabilirsiniz... Özellikle bu düşünceler
sırasında çarpıntı, nefes sıkışması, huzursuzluk,
yerinde duramama, ellerde titreme, terleme
gibi fiziksel tepkiler ortaya çıkar. Yoğun strese
bağlı olarak kaygılı düşüncelerin yoğunlaştığı
anlarda tansiyonda yükselme, nabız hızlanması
gözlemlenir… Kişinin mevcut fobileri varsa
ve özellikle sağlıkla bağlantılıysa tetiklenebilir,
yeni fobiler ortaya çıkabilir, bunlara yönelik
kaçınma davranışları artabilir. Bununla birlikte
özellikle temizlik ve sağlığın korunmasına
yönelik takıntılı düşünceler ve buna bağlı
tekrarlayıcı davranışlar ortaya çıkması da
muhtemel... Bu dönemde her yerin, kendisinin,
eve gelen giden herkesin sürekli pis olduğuna,

virüs taşıdığına inanma gibi durumlar da
ortaya çıkabiliyor... Ne kadar yıkarsa yıkasın,
temizlerse temizlesin yeterince temiz olduğuna inanmaz, tekrar tekrar her yeri silme,
yıkama, temizleme davranışları gösterir.
Obsesif kompulsif davranışlar artacağı gibi,
aşırı temizlik ve hijyen sağlama girişimleri
kişinin vücudunda da buna bağlı hasarlara
yol açar.

HABERLER UYKUSUZ BIRAKABİLİR

kaçınmanın önemini unutmamak lazım. Tüm
etiketlemeler için geçerli olmakla beraber
özellikle konu sağlık olduğunda etiketlediğimiz bireyin ertesi günü biz olmayacağının
garantisi de yok” diye anlatıyor.

ÖNEMLİ OLAN KAYGININ ÖLÇÜSÜ
Temel düşünce virüsü kapmamak ve
çevremizi korumak olduğundan davranışsal
değişimler kaçınılmazdır. Sağlığa yönelik aşırı
ilgi ile beraber buna bağlı yeni alışkanlıklar
ortaya çıkabilir. Kişi bu kaygısıyla beraber
her duyduğu, gördüğü bağışıklığına iyi
gelecek şeyi yapmayı, yemeyi, içmeyi
deneyebilir. Çocuklara karşı aşırı korumacı ve
kısıtlayıcı bir tutum sergilenebilir. Özellikle süreç ilerleyip zaman geçtikçe, vaka
sayılarının artması, maruz kalınan haberlerin
içerikleri, kendi çevremizde hasta olan /
olmayan bilgisi ve sosyal izolasyonu nasıl
geçirdiğimize bağlı olarak depresif belirtiler
ortaya çıkabilmektedir. Yaşamı tehdit etme
özelliğine sahip bir durum söz konusuyken
bu tip belirtilerin ortaya çıkması olağan ve
doğaldır. Önemli olan ne ölçüde yaşadığımız.
Her türlü duygusal, psikolojik zorlanmada olduğu gibi burada da işlevselliğimizi
etkileyip etkilemediğine göre değerlendirmek
gerekiyor.

NE YAPABİLİRİZ?

Uzmanlar, bu noktada alınacak tedbirler
arasında Covid-19 ile ilgili konuşmaya ve
dinlemeye gereğinden fazla maruz kalmamayı
ilk sıraya koyuyor... Tekrarlayan biçimde krizi
konuşmak endişeye neden olur. Bedeninize
iyi bakın. Sağlıklı, dengeli yemekler yemeye
çalışın… Düzenli egzersiz yapın. Her sabah ev
ortamında da basitçe yapabileceğiniz aerobik
hareketler güne zinde başlamanızı sağlar. Endişe ve kaygınızı da yatıştırır, moralinizi yerine
getirir. Uyku saatlerinize dikkat edin. Alkol ve
sigaradan kesinlikle uzak durun.
Rahatlamak için bu durumun geçici
olduğunu kendinize sık sık hatırlatın. Normal
yaşamınıza dönmek, kendinizin ve çevrenizdekilerin moralini yüksek tutmak için sevdiğiniz
aktiviteleri birlikte yapmaya çalışın. Telefon ya
da görüntülü konuşmayla arkadaşınız ya da aile
üyenizle sık sık iletişime geçin. Sadece virüs ya
da salgınla ilgili konuşmayın. Neler yaptığınızı,
gelecekle ilgili olumlu planlarınızı anlatın. Evin
dışına çıktığınızda kalabalık ortamlarda bulunmaktan ve toplu taşıma araçlarını kullanmaktan
kaçının, sosyal mesafeye dikkat ederek sağlıklı
ilişkileri sürdürün. Kişilerle aranızda en az 1
metre mesafe olmalı. Umut duygusunu koruyun
ve olumlu düşünmeyi sürdürün.

DOSYA

Bu dönemde fizyolojik hiçbir temeli
olmayan semptomlar ortaya da çıkabiliyor.
Özellikle korona semptomları (öksürük, ateş,
boğaz ağrısı gibi) ortaya çıkabilir. Kişi ateşi
olmadığı halde ateşi varmış gibi hissedebilir
ya da boğazında ağrı ya da öksürecekmiş
hissi gelebilir. Bu semptomlar özellikle
hastalıkla ilgili konuşmalar yapıldığında,
haberler izlenip okunduğunda ortaya çıkar...
Yaşanılan kaygıya bağlı olarak uykuya
dalmada güçlük, uyku bölünmeleri ortaya
çıkabilir, kabuslar artabilir, uyku kalitesinde
de düşüş görülebilir... Özellikle yatmadan
önce haberlere, sosyal medyadaki koronayla
ilgili bilgilendirmelere bakıldıysa uykudaki
bozukluk daha yoğun olabilir. Yine kaygıya
bağlı olarak iştahta artma azalma ortaya
çıkabilir. Özellikle sosyal izolasyon dönemi
ile beraber can sıkıntısı ve rutinin değişimine
bağlı olarak duygusal iştahta artış gözlemlenir. Uzman Psikolog Sena Sivri “Maalesef
bu salgınla beraber en sık karşılaştığımız ve
birçoğumuzun düşüncelerine yerleşen bir
etiketleme de oldu. Virüsün çıkış noktası olan
ülkenin insanları başta olmak üzere hasta
olan bireyleri etiketleme ve buna yönelik
negatif bir bakış açısı ve söylemler ortaya
çıktı. Bununla beraber sosyal izolasyon
süreci ile beraber bu etiketlemelere 65 yaş
üstü bireyleri de ekledik. Bu tip durumlarda
bir suçlu bulmak olayın bilinmezliği ile baş
etmede yardımcı oluyor gibi gelmekte ve
hemen bu yola başvurmaktayız. Bundan
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Yaşam ve kariyer
koçluğu, NLP,
diksiyon, nefes, beden
dili, etkili iletişim…
Bunlar meslek
mensubu Zafer
Yılmaz’ın verdiği
eğitimler arasında. O
mesleği sürdürürken
bir yandan kendini
çok farklı alanlarda
geliştirmeyi başarmış
bir isim.

Beden dili eğitimi veriyor
yaşam koçluğu yapıyor
RENKLİ YAŞAM

GAYE DELEN
Meslek mensubu Zafer Yılmaz, farklı
alanlardaki çalışmalarıyla adından söz ettiriyor.
O mesleğin yanında yaşam ve kariyer koçluğu,
NLP, diksiyon, nefes, beden dili, etkili iletişim
konularında eğitimler veriyor. Kendini çok farklı
alanlarda yetiştirmeyi başaran Yılmaz, konuşma
şekli, ses vurguları, kullanılan kelimeler, beden
dili, jest ve mimiklerin sağlıklı bir iletişim için
büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

BEDEN DİLİ ÇOK ÖNEMLİ
O, ilk karşılaşmada yüzde 55 oranında
beden dili, yüzde 38 oranında ses, yüzde 7
oranında da sözün etkisi olduğunu vurguluyor.
Yılmaz, “Beden dili, kişisel imaj, diksiyon,
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nefes, etkili iletişim eğitimleri ve bilginin tüm
vücudumuzda oluşturduğu deneyimle beden
dilimizi yönlendirebilir, iletişimde olduğumuz
kişilerin beden dillerini gözlemleyebilir ve
onları yönlendirebiliriz. Bu konulara ilgi duyan,
önce kendini tanımak ve sonra da yaşamı bu
bilgiler ışığında anlamlandırmak isteyen, tüm
eğitim seviyelerinde kişi ve kurumlara eğitim
veriyorum” diyor.
Zafer Yılmaz, 1972 doğumlu. Bakırköy
Ticaret Lisesi’nin ardından Trakya Üniversitesi
ve Anadolu Üniversitesi’ni tamamladı. Çocukken
genetik mühendisi olmak istediğini anlatıyor.
Mesleğe adım atması ise okuduğu lise sayesinde
olmuş. Maliye memuru amcasının uygun görmesiyle ticaret lisesine başlamış. Yılmaz, “Beni
muhasebe mesleğine uygun gördüğü için ticaret

lisesine gitmemi uygun gördü. O zamanlar
insanlara çok fazla hayalleri ve hangi mesleği
yapmak istediği sorulmuyordu. Bu süreçte,
profesyonel olarak birçok irili ve ufaklı şirketlerde, yabancı büyük firmalarda ve bankalarda
çalıştım. Şu anda kendi ofisimde mesleğimi icra
ediyorum” diye anlatıyor.
Mesleğin geçmişten bugüne geçirdiği
süreçle ilgili de Yılmaz, “Özellikle bilgisayarların
hayatımıza girmesiyle elle yapılan birçok iş ve
işlem, akıllı makinelerle yapılmaya başlandı.
Akıllı makineler hata oranını azalttı. İşlemleri
hızlandırdı ve meslekte yeni uzmanlaşma
alanlarının oluşmasına neden oldu” diyor.
Onun kişisel gelişim alanına ilgi duymaya
başlaması lise yıllarında amatör olarak yaptığı
tiyatro oyunculuğuna dayanıyor. Tiyatro eğitimi

sırasında sanat disiplinlerinin kendisini şekillendirmeye
başladığını aktaran Yılmaz, o süreci şöyle anlatıyor:
“Sahneden seyirciye sesleniş en sevdiğim bölümdü.
Bu sevgiyi devam ettirmeye karar verdim ve kendimi
sahnedeki tecrübelerimle beraber kamera önüne
taşıdım, birçok adı sanı bilinen dizide, büyüklü küçüklü
oyunculuk deneyimleri yaşadım. Bu sırada dünyada
yayılmaya başlayan beden dili hakkında çalışmalara
başladım. Sahne ve oyunculuk deneyimlerimi beden dili
eğitimleri ile sahneye taşıdım. Beden dili eğitimleri tek
başına yetersiz kalınca, kişisel gelişim, kişisel imaj, NLP,
koçluk üzerine aldığım eğitim ve bilgileri de birleştirdim.
Doğaçlama yöntemle diksiyon, beden dili, kişisel imaj ve
gelişim üzerine eğitimler düzenlemeye başladım.”
İnsanların düşünce, duygu ya da bilgilerini sözlü,
yazılı, beden dili yollarından biri ya da hepsini bir arada
kullanarak başkasına iletmesine iletişim denildiğini
anımsatan Zafer Yılmaz, “Beden dili, kişisel imaj,
diksiyon, nefes, etkili iletişim eğitimleri ve bilginin tüm
vücudumuzda oluşturduğu
deneyimle beden dilimizi
yönlendirebilir, iletişimde
olduğumuz kişilerin beden
dillerini gözlemleyebilir ve
onları yönlendirebiliriz. Bu
konulara ilgi duyan, önce
kendini tanımak ve sonra da yaşamı bu bilgiler ışığında
anlamlandırmak isteyen, tüm eğitim seviyelerinde kişi
ve kurumlara eğitim veriyorum” diyor.

KENDİ ANALİZİNİZİ YAPIN

ZAMAN YÖNETİMİ ÖNEMLİ
Zafer Yılmaz, hem mesleği hem de eğitimleri
sürdürmede zorluk yaşayıp yaşamadığı konusundaki soruya da, “Zaman yönetimi konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olduğunuzda en zor işlemler dahil kolaylaşıyor.
İşlerinizi kolaylaştıran doğru ekiple çalıştığınızda
birden çok işle iştigal ediyor olabiliyorsunuz. Ben bunu
beynimizin görevi gibi düşünüyorum. Bedenimizdeki
ana koordinasyon merkezi olan beyin, diğer organlardan kendisine gönderilen ve kendisinin gönderdiği tüm
sinyalleri toplar, analiz eder ve koordinasyonu sağlar”
şeklinde cevaplıyor. Bilgi için: www.zaferyilmaz.org

‘BU BİR
GEÇİŞ
SÜRECİ’
Zafer Yılmaz,
koronavirüs salgınıyla ilgili
de şunları söylüyor: “Her
olumsuzluğun içinde mutlaka
bir olumlu taraf vardır gözü
ile yaşama bakmaya çalışıyorum. Bilgisayar ve internetin
hayatımıza girmesi ile
beraber birçok iş ve işlem bu
süreç içinde halledilebildiği
için iş süreçlerimizin belli bir
kısmını teknolojiyi kullanarak organize etmeye çalışıyoruz. Bu bir geçiş süreci, bu
geçiş sürecinde azami özeni
öncelikle kendi ve çevresel
sağlığımız için göstermeliyiz.
Bu süreçten öğrendiğimiz
ve deneyimlediğimiz yeni
alışkanlıklarımızı ve hassasiyetimizi devam ettirmemiz
gerektiğini düşünüyorum.”

RENKLİ YAŞAM

İnsanlar kişisel gelişim eğitimlerini iş ve özel yaşamlarında kullanabiliyorlar. Zafer Yılmaz, meslek mensuplarına iş hayatında nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili şu önerilerde bulunuyor: “Kişinin özel yaşamında
ve iş yaşamında hedefleri farklı olabilir. Burada önemli
olan kişinin hedefi konusunda gerçekçi davranması.
‘Hayal gücü bilgiden daha önemlidir’ der, Albert Einstein.
Kişi ve işletmeler birçok hayaller kurabilir. Hayallerine
SWOT analiziyle bakarlarsa ,hedef ve başarıya giden
süreçte en az hasar ve maksimum tatminle istedikleri
sonuca ulaşırlar. SWOT analizinin temel amacı, şahıs veya
işletmenin herhangi bir konuda karar alma aşamasında
strenght-güç, weakness-zayıf, opportunity-fırsat veya th-

reat-tehdit noktalarını bir bütün olarak ele almaları. Bu
analiz yöntemi şahıs ve işletmelere kendilerini ne kadar
tanıdıklarını göstermektedir. Kişi kendini ve ne istediğini
tam olarak biliyorsa bu sürecin bilgisel çıktısı, yönettiği
ya da sahibi olduğu işletmeye de yansıyacaktır. Burada
Martin Luther King’den bir alıntı yapacağım. ‘Eğer sizden
sokakları süpürmeniz istenirse Michelangelo’nun resim
yaptığı, Beethoven’ın beste yaptığı veya Shakespeare’in
şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki
gökteki ve yerdeki herkes durup, burada dünyanın en iyi
çöpçüsü yaşıyormuş desin.”
Yılmaz, beden dili kullanımında yapılan en
büyük hatalarla ilgili şunları söylüyor: “İnsanlar
doğdukları ve yaşadıkları yer, zaman, kültür, inançlarla
ilgili öğrendikleri, gözlemledikleri ve deneyimledikleri
beden dili ile ilgili davranış kalıplarını otomatik olarak
hiç düşünmeden yaparlar. Bu davranışları yapanlar
coğrafi ve kültürel değişim yaşadıklarında o ana kadar
öğrendikleri ve otomatik olarak devam ettirdikleri
iletişim teknikleri üzerinden
yolda kaza yaşayabilirler. Örneğin, konuşma sırasında göz
iletişimi kurmamak, sesin doğru
kullanılmaması, el ve kolların
abartılı kullanımı veya ellerin
cep içinde gizlenmesi gibi.”
O, yaşam döngüsü içerisinde öncelikle kendimizi bilmeye çalışmanın en başlıca ödevimiz olduğunu
vurguluyor. Ona göre, kendini bilmeden ve tanımadan
başkalarını bilme ve anlamaya çalışmak, sorumluluğunu
ve dersini alamamak anlamına geliyor.
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Müzikli Bir Hikaye ve Umutlu Bir Hikaye… Sıcacık
konu ve anlatımlara sahip çok güzel iki belgesel
film. Biri Muş Varto’daki, diğeri de Lüleburgaz’ın
bir köyündeki müzik öğretmeninin hikayesini
anlatıyor. Filmlerde gerçek hikaye ve kişilerle
sanatın, müziğin dönüştürücü ve birleştirici gücü
vurgulanıyor. İki filmin yönetmeni olan Jale
İncekol, bu konuda üçüncü film hazırlığını yapıyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

BANU BOZDEMİR
İzmirli müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu, Muş’un Varto ilçesinde bir
mezrada öğretmenlik yapmaya başlar. Kısa bir süre içinde oradaki yaşama
adapte olur ve köy çocuklarından oluşan 40 kişilik bir orkestra kurar.
Çocuklar, Türkçe, Kürtçe, İngilizce şarkılar söyler. Notalarla beraber dalga
dalga yayılan umut, pek çok kişinin hayatının değişmesine neden olur...
Bu sahne sıcacık, umutlu bir belgesel film olan ‘Müzikli Bir Hikaye’ye ait. Orkestranın gerçek hikayesi yönetmen Jale İncekol tarafından
belgesel haline getirildi. Film üç ödül almayı da başardı. İncekol, uzun
yıllardır birçok projede yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak yer aldı.
Televizyon izleyicileri onu Kavak Yelleri dizisinin yönetmeni olarak tanıyor.
Ama o, iki belgesel filmi Müzikli Bir Hikaye ve Umutlu Bir Hikaye ile adından söz ettirdi. Her ikisi de festivallerde karşımıza çıkacak türden konulara
sahip. Bu seriyi üçleme yaparak bir üçüncü belgesel de çekmek istiyor.
İncekol, koronavirüsle mücadele sürecinde ise herkes gibi evde karantina
sürecinde. Az sayıdaki kadın yönetmenden biri olan Jale İncekol’la kariyerini, Türkiye’de sinema ve dizi sektörünü ve yeni projelerini konuştuk
TV izleyicileri sizi Kavak Yelleri dizisinin yönetmeni olarak
biliyor. Biraz da geçmişe dönerek sizi tanıyabilir miyiz?
Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon
Bölümü’nü bitirdim. Mezun olur olmaz İstanbul’a yerleşip televizyon

‘Sanatın ve müziğin
gücüne vurgu yaptım’
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ÇEKİMLER MUŞ’TA
Müzikli Bir Hikaye filmi Muş’un Varto
ilçesinde bir mezrada geçiyor. Filmde gençlerin
müziğe olan tutkusunun yanı sıra aslında Aslı

ÜÇ EN İYİ BELGESEL ÖDÜLÜ ALDI
Müzikli Bir Hikaye’nin üç uluslararası
festivalden aldığı 3 en iyi belgesel ödülü var.
Filmler yurtiçi ve yurt dışındaki gösterimleriyle seyirciyle buluşma fırsatı buluyor.
Vizyona girmemesine rağmen festivaldeki
seyirci geri dönüşlerinin nasıl olduğunu
sorduk, İncekol’a..
Vazgeçmeden devam etmek için en
büyük motivasyon bu geri dönüşler. Her
iki film yurt içinde ve yurt dışında pek çok
kere seyirci ile buluştu ve ben de birçoğunda

bulundum. Nerede olursa olsun benzer heyecanlarla karşılaşmak iyi hissettiriyor, doğru
yoldayım dedirtiyor. Çektiğim filmler her yaş
ve eğitim düzeyinden izleyenin sıkılmadan
kolayca anlayabileceği türden filmler. Bir
hayalim de filmleri köy köy, kasaba kasaba
dolaştırabilmek. Ne güzel olur düşünsenize
köy meydanında kadınlar, erkekler, çocuklar
kendilerine benzeyen gerçek insanların neler
yapabildiğini görüyor, bundan etkileniyor ve
harekete geçiyor, rüya gibi.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

sektöründe yönetmen asistanlığı yapmaya başladım. O
yıllarda iş bulmak şimdiki gibi zor değildi. Özel kanallar
yeni kurulmuştu ve sektörün yeni iş gücüne ihtiyacı
vardı. Sonra çok sayıda televizyon dizisinde yardımcı
yönetmen olarak çalıştım, 2003 yılında yönetmenlik
yapmaya başladım. 2017 yılından beri bağımsız belgesel filmler çekiyorum.
Televizyondan belgesel yönetmenliğine
geçişiniz nasıl oldu?
Planlanmış bir şey değildi. Ben dizi çekmeye
devam ederim diye düşünüyordum. Ancak hayat beklemediğim bir anda bir yol ayrımı çıkardı karşıma. Çok
da iyi oldu. Belgesel çekmek benim çocukluk hayalimdi.
Çektiğiniz filmlerin yapımcılığını da üstlenmek diğer
bütün zorluklarına rağmen sınırlarını kendinizin belirlediği konforlu bir çalışma alanı yaratmanızı sağlıyor ve
bunun keyfini sürerek daha rahat üretiyorsunuz. Hesap
soran yok. ‘Bunu neden böyle yaptın?’ diyen yok. Bir
yere yetişme derdi yok. Bunun yanında dizi sektöründe
edindiğiniz sorunlara hızla çözüm bulma pratiği epeyce
işinize yarıyor, güzel oluyor.
Müzikli Bir Hikaye ve arkasından gelen
Umutlu Bir Hikaye filmlerinin öyküleri ile nasıl
karşılaştınız?
Aslı Tanrıkulu ve 11 Köyün Orkestrası’yla
tanışmam İstanbul’da katılacakları bir festival haberiyle
oldu. Hikayeyi duyduğum anda büyülendim ve filmi
yapmaya karar verdim. Hiç vakit kaybetmeden aynı
gün Aslı Öğretmen’le irtibat kurmak için harekete
geçtim. Umutlu Bir Hikaye’de de durum çok farklı
olmadı. Müzikli Bir Hikaye’yi çektikten birkaç ay sonra
hikaye bir televizyon haberiyle çıktı karşıma ve yine
aynı gün projeyle ilgili çalışmaya başladım. Duygusu
gereği bahar aylarında çekilmesi gerekiyordu, filmin
kahramanlarının içinde uyanan umudu, doğanın uyanışıyla desteklemek gerekiyordu. Öyle de oldu. Mayıs
ayında çekildi. Film, içinde müzik ve umut olan kadın
hikayeleri anlattığım üçlemenin ikinci filmi.
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BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

YAŞAM’IN PORTRESİ

Jale İncekol, 2 Haziran 1970 yılında İstanbul’da
doğdu. Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulunu bölüm birincisi olarak bitirdi. Birçok projede yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak yer aldı. Zalim ve Mars Kapıdan
Baktırır dizilerinden sonra uzun soluklu gençlik dizisi Kavak Yelleri’ni yönetti. Kısa filmleri de olan yönetmen son
yıllarda belgeseller çekiyor. Müzikli Bir Hikaye, Umutlu Bir
Hikaye ve Bu İşte Bir Umut Var, yönetmenin birçok festival
ve özel gösterimde seyirciyle buluşan filmleri.

Öğretmenin de bu hayalleri gerçekleştirirken karşılaştığı zorlukları görüyoruz.
Çekim sürecinde aldığınız maddi, manevi
destekler ve karşılaştığınız zorluklar
nelerdi?
İç sesimi dinledim diyebilirim ve hayatımda ilk defa nasıl olacağından çok sonuca odaklandım. Oraya gidip o çocuklara ben de varım,
buradayım diyebilmek bile yeterince büyük bir
kazanımdı benim için. Okulların kapanmasına 1
ay vardı. Bu süre içinde Aslı Öğretmenle irtibata
geçip onu filme ikna etmem, para bulup ekip
kurmam, izinleri almam, hikayeyi yazmam ve tabii çekimleri tamamlamam gerekiyordu.
Nasıl oldu anlamadım, 3.
haftanın sonunda Hamurpet
Ortaokulu’nun bahçesindeydik
ve çekimlere başlamıştık.
Hem de uzun yıllardır alışkın
olduğumdan çok farklı bir
biçimde 3 kişilik amatör bir
ekiple. İlk defa göreceğiniz bir yerde tanımadığınız insanlarla film çekecekseniz kafanızda
bir sürü soru olur, genelde olumlu düşünemez,
karşılaşabileceğiniz aksilikler üzerine yoğunlaşırsınız. Ama bu defa öyle hissetmedim. Her şeyin
yolunda gideceğini biliyordum. Aslı Öğretmen,
onca çabasına, mücadelesine rağmen ‘her şey
kendiliğinden oldu’ demişti. Bu beni çok etkiledi
ve sanırım ona sunulan kolaylıklardan ben de
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payıma düşeni aldım. Orada olmak öğretmenlerle, çocuklar ve aileleriyle zaman geçirmek bana
ve ekibe çok iyi geldi. Bölge haziran ayı başında
gittiğimiz için yemyeşil ve sıcacıktı. Karşılaştığımız, tanıştığımız herkes de öyle. Bize yolların
karla kapandığı kış günlerinden, yaşadıkları
zorluklardan bahsettiler. İki metre karın altında
elektriksiz, susuz olmaktan...Doğdukları köyü
çok seviyor olmalarına rağmen iş bulmak, para
kazanmak için batıya, büyük şehirlere, yurt
dışına gitmek zorunda olduklarını anlattılar.
Cennet tasvirlerini anımsatan, uçsuz bucaksız

yeşilliğin ortasında duyduğum en acıklı cümleler
‘unutulmuş toprakların çocuklarına’ el uzattığım
için duyulan minnetin ifade edildiği cümlelerdi.
Kamera önünde çocuklarla çalışmak
zordur denir. Oysa filmde oldukça doğal
ve rahat görünüyor gençler. Sizin onlarla
iletişiminiz nasıldı?
‘Orkestranın kuruluş hikayesini en başından itibaren yeniden canlandıracağız, şimdi Aslı

öğretmen kapıdan girecek ve siz onu ilk defa
görmüş gibi davranacaksınız. Bu sahneden sonra
sabah giydiğiniz kıyafetleri yeniden giyeceksiniz,
daha önce hiç keman görmediniz unutmayın’
gibi cümleleri olağan karşılamalarına, istediğim her şeyi büyük bir disiplin ve beceriyle
yapmalarına o zaman düşünüp şaşıracak vaktim
olmamıştı ama şimdi hatırladıkça inanamıyorum.

DEĞİŞİM YARATTILAR
Umutlu Bir Hikaye filminin detaylarından bahsedecek olursak, Şükran
Öğretmeni ve köyde
yarattığı değişimi anlatabilir misiniz?
Emekli müzik
öğretmeni Şükran Akdeniz
yıllar sonra memleketi
Lüleburgaz’a dönüyor ve
kendi köyünün kadınlarıyla
Cumhuriyet Kadınları Korosu
adını verdiği bir koro kuruyor. Kadınların yaşları 40 ile 82 arasında, tamamı ilkokul mezunu. Bir yıl içinde elliye yakın
konser veriyorlar. Sahnede büyük bir özgüvenle
hem türküler, şarkılar, marşlar söylüyorlar, hem
de kendi kültürlerini tanıtıyorlar. Eşlerinin ve
ailelerinin de desteğiyle farklı şehirlere seyahat
edip yüzlerce izleyenin önünde ‘Aydın bir Türk
Kadınıyım’ diye haykırıyorlar. Koro sayesinde
köye farklı illerden turlar kahvaltıya gelmeye

başlıyor, kadınlar hayatlarında ilk defa para
kazanıyorlar, hem birbirleriyle hem de eşleriyle
olan ilişkilerinde olumlu değişiklikler oluyor,
kendilerini çok daha iyi ifade edebiliyorlar,
umutlular, yüzleri gülüyor. Bu durumu röportaj
yaptığımız koristlerden Şaduman Teyze ‘Köye
Cumhuriyet geldi’ şeklinde tanımladı, ekipçe
ağladık.
Çocuklar için sorduğumuz soruyu
Ertuğrul Köyü’nün Cumhuriyet kadınları
için de tekrarlayalım, kamera karşısında
onları nasıl yönettiniz, kamera ve çekimlere ilgileri, tepkileri nasıl oldu?
Her sahne öncesinde ne istediğimi bir
kere anlattım ve neredeyse tamamını bir kerede
çektik. Uzun uzun prova yapmak için vaktimiz
yoktu zaten, buna gerek de olmadı. Koristler kamera yokmuş gibi davranıyorlardı. Sanki kendi
aramızda sohbet ediyormuş ya da eğleniyormuşuz gibi. Tabii Şükran Öğretmen’in disiplini ve
çalışkanlığı işimi çok kolaylaştırdı. Bizimle filmin
hem oyuncusu hem de teknik ekibin bir parçası
gibi çalıştı.

ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR

KÖY ENSTİTÜLERİNE ATIF
Köy Enstitüleri kavramıyla da yakından ilgileniyorsunuz. Politik kararlarla
çöpe atılmış bu proje için hala çok geç
değil, değil mi? Her iki filmin merkezinde
de Köy Enstitüleri var...
Her iki filmin merkezinde de Köy
Enstitüleri var. Her iki öğretmen de Köy
Enstitüsü ruhuyla hareket ediyor. O ruhun o
yıllardan gelen temsilcisi gibiler. Türkiye’de
eğitim sisteminin içinde bulunduğu vahim tablo
içinde bu mucizevi eğitim modelinin yeniden

canlandırılması mümkün değil maalesef. Çünkü
düşünmeyen, üretmeyen, sorgulamayan,
eğitimsiz bir toplum yaratmanın çabası içindeler.
Bu filmleri yaparken tanıdığım pek çok eğitimci
beni büyüledi. Bilmediğimiz, duymadığımız ne
çok kişisel çaba var ve ne çok insan bu yola baş
koymuş, sayıları zannettiğimizden çok daha
fazla. Bundan haberdar olup umutsuz hissetmek
mümkün değil.
Peki, bağımsız sinemacıların film
çekerken yaşadığı genel sıkıntılarını
sorsak?
Kaynak bulmak keşke bu kadar zor
olmasaydı da ve ben karşıma çıkan onca
hikayeyi hiç aralık vermeksizin anlatabilseydim.

Ama maalesef… Bir gün eski Türk filmlerindeki
gazino patronları gibi bir yapımcının karşıma
çıkacağını ve kartını uzatıp ‘Sen sadece film
çek gerisini ben hallederim’ diyeceğini hayal
ediyorum, olur mu olur. Meğer dizi sektöründe
işler ne kolaymış.
Yaşadığımız süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evde kalarak, okuyarak, izleyerek
dünyayı etkileyen bu durumdan kurtulmaya
çalışmamız lazım. Kurallara uyarsak, zorunlu
olmadıkça dışarı çıkmayarak, sorumluluk sahibi
bireyler olarak davranırsak atlatmamız daha
kolay olacak. Yaşadıklarımız, dünyaya, doğaya
daha saygılı olmamız gerektiğini hissettiriyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

İki filmin pek çok paralel noktası
var aslında. Müziğin her yaş için dönüştürücü gücü, Aslı Öğretmen ile Şükran Öğretmen’in sanki birbirlerinin devamı olan
iki ayrı öğretmen olması… Hatta her
iki hikayede de yardıma ihtiyacı olan iki
insan (Vildan ve Samet) sıyrılıyor gibi…
Coğrafya değişiyor ama hikayeler nasıl
bu kadar benzer devam ediyor?
Aslında formül çok basit. İçinde iyi niyetle
birlikte başarı ve mutluluk olan her çaba karşılığını buluyor. Hem de aynı biçimde. Dünyanın
her yeri için geçerli bu. Nerede ve kim olduğunuzun önemi yok. Yeter ki yalnızca kendiniz için
değil herkes için iyi bir şeyler yapmayı isteyin ve
vazgeçmeyin. Çok zor zamanlardan geçiyoruz.
Yaşadığımız dünya bir tarafıyla acımasız,
kötücül, zifiri karanlık. Diğer tarafı ise pırıl pırıl,
aydınlık, yarattığı iyilikle göz kamaştırıyor. Ben

ensemizde karanlığın nefesini hissederek de
olsa yüzümüzü aydınlığa çevirmekten yanayım,
teslim olmak yok. Başka çıkar yol göremiyorum,
bazılarının zannettiği gibi safiyane boş bir çaba
değil bu, gerçek. Tek bir kişi isterse kimseden bir
şey beklemeden seyirci olmadan bütün dünyayı
değiştirip güzelleştirir, bu iki güçlü hikayede
bunu gördüm. O nedenle Aslı Öğretmenin de
Şükran Öğretmenin de yaptıkları çok değerli ve
onlardan öğreneceğimiz çok şey var.
Bu hikayelerin bir üçleme olacağını dile getirmiştiniz. Bir sonraki filmin
konusu yine müzikse üçüncü filmin yeri,
süreci belli mi?
Evet, bir süredir üzerine düşündüğüm
bir hikaye var. ‘Neşeli Bir
Hikaye’… Bu sefer hikayenin oyun kurucusu olmayı
planlıyorum. Filmde yine
gerçek kişilerle sanatın, müziğin dönüştürücü ve birleştiren
gücünü anlatacağım ama bu
sefer yolculuğun startını ben
vereceğim, rol dağılımını ben
yapacağım, çalışmayı uzun
bir sürece yayıp reel zamanda
ben de ve filmin kahramanlarındaki dönüşümü değerlendirip hikayeye ona göre yön
vereceğim. Yepyeni bir macera. Zor ama bir o
kadar da eğlenceli ve öğretici olacak.
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Her yönüyle kısa çalışma
ödeneği
UMUT EFE

KARİYER

Virüs salgınının etkilerini en aza
indirmek için hazırlanan ekonomik
paketin dikkat çeken başlıklarından
biri de ‘kısa çalışma ödeneği’ydi. Kısa
çalışma ödeneği, genel ekonomik,
sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı
sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma
sürelerinin geçici olarak en az üçte bir
oranında azaltılması veya süreklilik
koşulu aranmaksızın iş yerinde
faaliyetin tamamen veya kısmen en
az dört hafta süreyle durdurulması
hallerinde devreye alınan bir
uygulama…
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Covid-19 tüm dünya ekonomilerini sarsarken, art arda alınan tedbirlerle çalışma ve üretim hayatı yeniden
şekillendiriliyor... Bu dönemde üretim
neredeyse durma noktasına gelirken
işverene ‘dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri
gelen zorlayıcı sebep’ kapsamında kısa
çalışma uygulaması başlatıldı. Uygulama
kapsamında, koronavirüsten olumsuz
etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma
ödeneği talep etmek isteyen işverenler
belirlenen koşullar çerçevesinde ödenekten yararlanabiliyor…

Bu noktada şirketler, içinde bulunduğu duruma ilişkin kanıtlarla birlikte
İŞKUR’un sayfasından ulaşabilecekleri
‘Kısa çalışma talep formu’nu doldurup,
kısa çalışma yaptırılacak çalışanlarına
ilişkin bilgileri içeren listeyle bağlı olduğu
İŞKUR biriminin e-posta adresine, mesaj
göndererek başvuru yapabilir. Kurum
gerektiğinde işverenden ek belge talep
edebiliyor. İşveren olarak başvurunuz değerlendirilirken, başvurunuzun alındığına
dair size bir bilgi veriliyor. Daha sonra
başvurunuz, uygunluk tespiti için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderiliyor.
18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Ekonomik
İstikrar Kalkanı Paketi’nde kısa çalışma
konusuna değinilerek işverenlerin
ödenekten yararlanmalarının kolaylaştırılacağı ve kısa çalışma ödeneğinin açıldığı
belirtilmişti. Diğer taraftan ilk başvurulara
ilişkin bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
“Şu an itibariyle bize başvuran firma sayımız 232 bine ulaşmış durumda. Toplamda
çalışan sayımız da 2 milyon 700 bine ulaştı. Dolayısıyla da şu anda 2 milyon 700
bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği
başvurusu almış durumdayız. Kabul edilen
firma sayımızsa bu süreçte 1 milyon 180
bin. Dolayısıyla yüzde 44 gibi bir oranda
kabul edilmemiz var. Süreç, inceleme
devam ediyor. Onları da kısa zaman içinde
sonuçlandıracağız” bilgisini verdi….

KAZANCIN YÜZDE 60’I SINIR
Bu alandaki soru işaretlerini
gidermek üzere PwC Türkiye tarafından
hazırlanan rapora göre, işçinin kısa

çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için,
işverenin kısa çalışma talebinin kurumca
uygun bulunması, işçinin kısa çalışmanın
başladığı tarihte, 4447 sayılı Kanunun 50’nci
maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik
sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından
işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması,
gerekiyor... Yani işçinin geriye dönük 3 yıl
içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi
ödenmiş olması ve son 120 gün kesintisiz
sigorta primi ödemiş olması gerekmekte...
Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 16
yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık
asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini
geçmemek üzere, sigortalının son on iki
aylık prime esas kazançları dikkate alınarak
hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının
yüzde 60’ı kadar olabiliyor… Bu çerçevede kısa çalışma talepleri uygun görülen
işyerlerinde, çalışanlardan kısa çalışma
ödeneği almaya hak kazanan işçilere son 12
aylık prime esas kazanç ortalamalarına göre
işsizlik sigortası fonundan bin 765,80 ila 4
bin 414,50 TL arasında aylık kısa çalışma
ödeneği verilebiliyor…

ÖDEMELER AY SONUNDA

HANGİ DURUMLARDA UYGULANIYOR?
l Genel ekonomik kriz: Genel
ekonomik kriz ülkedeki tüm sektörleri etkilemeyebilir. Genel olarak ekonomideki kötüye
gidiş nedeni ile istihdamın düştüğü durumları
genel ekonomik kriz olarak yorumlamak
mümkündür.Yönetmelikte genel ekonomik
kriz ulusal veya uluslararası ekonomide
ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve
dolayısıyla iş yerini ciddi anlamda etkileyip
sarstığı durumlar olarak tanımlanmıştır.
l Sektörel kriz: Ulusal veya
uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların
sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki iş yerlerini ciddi anlamda sarstığı
durumlar olarak tanımlanmıştır.
l Bölgesel kriz: Ulusal veya

uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il
veya bölgede faaliyette bulunan iş yerlerinin
ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip
sarsıldığı durumlardır.
l Zorlayıcı sebep: İşverenin
kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan,
önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak
bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma
süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen
veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan
deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık,
seferberlik ve benzeri nedenleri ifade eder.
Covid-19 kapsamında kısa çalışma başvurusu
zorlayıcı sebepler başlığı altında salgın hastalık gerekçesi gösterilerek yapılabilecektir.

KARİYER

Kısa çalışma ödeneğinin süresi, üç ayı
aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.
Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan
haftalık çalışma süresini tamamlayacak
şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak
hesaplanır. Kısa çalışma ödeneği, ekonomik
gelişmelerin iş yerinin faaliyetleri üzerine
etkileri doğrultusunda uygunluk tespitinde
belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla fiilen
gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden
verilir. Ödenek mevzuat gereği işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödeniyor.
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi
nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi
ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan
kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi
ile birlikte işçiden tahsil ediliyor.
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Bağışıklığı güçlendirin
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında sağlıklı kalabilmenin yolu bağışıklık sistemini güçlü
tutmaktan geçiyor. Bağışıklığımızı güçlendirebilmek için neler yemeliyiz? Beden ve ruh sağlığımızı
koruyabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Soruların cevaplarını uzmanlara sorduk...

SAĞLIK

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Sürekli elini yıkayıp, sürekli evi çamaşır
suları ile silen Emel Hanım çocuklarının, eşinin
ve kendisinin hastalanmasından endişeleniyordu. İşlerini evlere taşımaları sayesinde sosyal
izolasyonu sağlayabiliyorlardı ancak eşinin
marketten dönmesi sonrasındaki dezenfekte
süreci hepsi için yıpratıcı oluyordu. Ne yiyip ne
içmeleri gerektiği, hangi gıdaların bu süreçte
onların sağlığını korumaya destek olacağını
merak ediyor ve araştırıyordu. Çünkü Covid-19 hastaları dışında hasta kabul etmeyen
hastanelerden uzak durmak herkes gibi Emel
Hanım ve ailesinin ortak dileğiydi...
Virüslerden korunmanın yollarının
başında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi
geliyor. Bunun için de bol sıvı ve taze meyve
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suyu tüketilmesi öneriliyor.
Bu süreçte mümkün olduğunca az da olsa kırmızı
et tüketilmesi öneriler arasında yerini alıyor. Evlere
kapandığımız şu günlerde
abur cubura ya da hamur
işlerine yönelmek yerine
vücudun vitamin ve mineral
dengesini sağlayacak yiyecekleri tüketmekte fayda
Özge Yılmaz
var. İçinde bulunduğumuz
süreçte gereksiz ilaç tüketiminden de uzak
durmak gerekiyor. Hastalanmamak için de
salgına ilişkin haberlerden mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Bağışıklık sistemini
zayıflatan ve hastalıklara davetiye çıkaran
stres de çok zararlı.

Beslenme ve Diyet
Uzmanı Diyetisyen Özge Yılmaz,
virüsle savaş sırasında bağışıklık sisteminin güçlü olmasının
doğru ve dengeli beslenmeyle
sağlanabildiğini vurguluyor.
Yılmaz, salgın sürecinde
susamasanız bile gün içinde en
az iki litre su içtiğinizden emin
olmanız konusunda uyarıda
bulunuyor. Düzenli beslenmek
için tam tahılları tüketmenin ihmal
edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz,
“Yoğurt, kefir, lahana turşusu tüketin. Haftada
en az üç kez kuru baklagillere, en az iki kez
Omega 3 bakımından zengin balıklara yer
verin. Badem, yerfıstığı, ay çekirdeği, fındık
gibi yağlı tohumlarla bağışıklık sistemini

destekleyen E vitaminlerine ağırlık verin. Her gün beş
porsiyon taze sebze ve meyve tüketin” diyor.
Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez
Garipağaoğlu, bağışıklık sistemi güçlü olanların
virütik hastalıklardan korunduğuna ve hastalığı daha
az etkiyle atlattıklarına dikkat çekerek, “Güçlü bir
bağışıklık sistemi için dengeli beslenmek çok önemli,
yeterli miktarda protein, tahıl ve baklagillerin yanı
sıra mevsim sebze ve meyveleri tüketmek önemli.
Virüs kaynaklı hastalıklardan korunmak için ise C ve
D vitamini ayrı bir önem taşıyor. C vitaminini içinde
bulunduğumuz mevsimde bolca portakal, mandalina
ve limon ile karşılayabilirsiniz. Ancak D vitaminin
besinsel kaynakları son derece sınırlı. D vitaminin
ana kaynağı güneştir ve mevsim itibarıyla da bu
vitamini yeterince alamıyoruz. Bağışıklık sistemimizi
güçlendirmek için ya dışarıdan takviye almamız
gerekiyor ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş
besinler tüketmemiz gerekiyor. Unutmamalıyız ki bu
dönemde bağışıklık sistemi güçlü olanlar virüse karşı
mücadeleyi kazanıyor” diye konuşuyor.

DENGELİ BESLENİN

Prof. Dr. Garipağaoğlu

l Düşük kalorili diyetlerle beslenmeyin.
l Yüksek kalorili beslenip kilo almayın.
l Şarküteri ve fazla yağlı etleri tüketmeyin.
l Kızartmalardan uzak durun.
l Basit şeker, makarna, pirinç, hamur işleri ve şeker
içeren içeceklerden kaçının.
l Cips, çikolata, bisküvi gibi paketli gıdaları tüketmeyin.
l Alkolde aşırıya kaçmayın. Sigara içmeyin.
l Ev içinde bile olsanız hareketsiz kalmayın.
l Uzun süre aynı pozisyonda oturmayın.
l Günde 6 saatten az ve kalitesiz uyumayın.
l Endişelendiriyorsa çok fazla haber okumayın.

30 DAKİKA
EGZERSİZ
Berrin Yiğit, günde en az 30 dakika
egzersiz yapılmasını da öneriyor: “Diğer
insanlarla güvenilir bir mesafede açık hava
yürüyüşleri veya koşu yapabilirsiniz. Evdeyseniz egzersiz videoları eşliğinde hareketler
yapabilir, dans, yoga, meditasyonlar ile
rahatlayabilirsiniz. Kendinizi stresli, şaşkın
ve korkmuş hissetmeniz çok normal.
Duygularınızı tanıdığınız, güvendiğiniz
insanlarla paylaşmanız, onlarla konuşmanız
hem size hem de karşı tarafa iyi gelecektir.
Sosyal izolasyonu duygusal izolasyona
çevirmeyin, destek olun, destek isteyin. Bu
durumu pozitife çevirmek tamamen sizin
elinizde. Yapmak istediğiniz ama vakit bulamadığınız şeyleri düşünmenin tam vakti. Fit
tarifler denemek için mutfağa girebilir, hep
ertelediğiniz kitabı okuyabilir, gardırobunuzu boşaltabilir, çocuklarınızla kaliteli vakit
geçirebilirsiniz.”

SAĞLIK

Berrin Yiğit

Diyetisyen Berrin Yiğit de, bağışıklık sistemi hücrelerinin
yüzde 70’inin bağırsaklarda olduğu için bağırsak sağlığının bu
dönemde çok daha kıymetli olduğunu dile getirerek, şunları
söylüyor: “Tarhana, kombucha, boza, kefir, yoğurt gibi doğal
probiyotik kaynaklarına beslenmede muhakkak yer verin.
Böylece hem sindirimi kolaylaştırır hem de bağırsaklarda
üretilen vitaminlerin sentezine destek olmuş olursunuz. Kaliteli
protein kaynaklarını günlük olarak tüketmeye özen gösterin.
Yumurta, hindi, balık, et, organik tavuk, kurubaklagiller,
kuruyemişler muhakkak hayatınızda olsun. Her gün 1 adet
yumurta tüketebilir, haftada 1 kez kırmızı et, haftada 2 kez
nohut, kurufasulye, mercimek yemeğini, çorbasını veya salatasını yapabilir, günde 1 avuç çiğ fındık, badem, ceviz, yer fıstığı
gibi yağlı tohumları tüketebilirsiniz. Her öğününde muhakkak
sebzeye yer vermelisiniz. Hücresel hasara yol açabilecek
vücutta serbest dolaşan radikallere karşı koruma sağlayacak
antioksidanlardan zengin gıdalarla beslenmelisiniz.Tabağınızın
yarısı rengarenk pişmiş ya da çiğ sebzelerden oluşmalı. Mor
lahana, turp, havuç, kereviz, brokoli, karnabahar, koyu yeşil
yapraklılar, lahanagiller, mantar antioksidan içeriği yüksek
harika sebzelerdir. Günde iki porsiyon meyve tüketin.”

BUNLARI
YAPMAYIN
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EĞİTİM

Online eğitim için ipuçları
Koronavirüs karantinası
nedeniyle haftalardır
okullar kapalı.
Ortaöğretim kurumları
ve üniversiteler online
eğitime yöneldiler.
Uzaktan eğitim
sistemlerinin uygulandığı
bu dönemde çocukların
sağlıklı bir biçimde
derslerini düzenli olarak
takip edebilmeleri için
yapılması gerekenleri
araştırdık...
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Çin’de ortaya çıkan ve dünyanın her yerine
yayılan koronavirüs Ali’yi ve kız kardeşi Derya’yı
okulundan ve arkadaşlarından ayırmıştı. Haftalardan beri evden çıkamayan kardeşler eğitimlerine
EBA üzerinden devam ediyor, televizyonda yayınlanan dersleri izleyip öğretmenlerinin EBA’dan
gönderdikleri ödevleri yapmaya çalışıyorlardı.
Kimi zaman EBA sistemine giremeyen kardeşler
öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile classroom
uygulaması üzerinden de ödev yapmaya başlamışlardı. Öğretmenleri ve arkadaşları ile zoom
uygulaması üzerinden görüşüyorlardı.... Ayrıca
okulistik uygulaması ve youtube kanallarından
ders anlatımlarını izleyerek anlamadıkları konuları
pekiştirmeye çalışıyorlardı.... Şu sıralar birçok evde
benzer manzaralara rastlamak mümkün.

Koronavirüs karantinası nedeniyle evlere
kapandığımız şu günlerde ebeveynlerin en önemli
gündem maddelerinden biri de uzaktan eğitim ve
ödevler. Bu gerçekten yola çıkarak koronavirüs
günlerinde online eğitimi güvenle yürütmenin
yolları konusunda uzmanlardan tavsiyeler aldık...

İŞ PLANI YAPIN....
Koronavirüsün hepimizi evlere hapsetmesiyle birlikte 23 Mart’tan itibaren Türkiye’de
milyonlarca öğrenci eğitimlerine online olarak
devam ediyor. Salgın sürecinde karantina altındaki
ebeveynler özellikle çocukları için endişeliler. Okulların kapanması, sokağa çıkma yasağı ile evde
kalan çocuklar, bu süreçten psikolojik olarak
olumsuz etkilenebiliyor. Evde bulunulan süreçte
derslerin ve ödevlerin takip edilmesinin yanı sıra
çocukların ve ailelerin ruh sağlıklarını korumaya

da özen göstermeleri gerekiyor. Gün içinde verimli olabilmek için de çocukların çalışma saatleri, oyun saatleri,
uyku saatlerinin belirlendiği ve yaşlarına göre ev işlerine
katkı sağlayabilecekleri bir program oluşturulması, iş planı
yapılması öneriliyor.
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Seher
Akbaş, içinde bulunduğumuz süreçte çocuklar için aile
desteğinin çok önemli olduğunu söylüyor. Akbaş, “Anne-baba desteği, ilgisi iyi olan çocuklar, stresli yaşam olaylarından
ruhsal etkilenmelere karşı daha korunaklı ve dayanıklılar.
Bu nedenle ebeveynlerin koronavirüs salgını sırasında sadece
kendi ve yaşam rutinleri ile ilgilenmeleri dışında çocuklarının ihtiyacı olan ruhsal desteği sağlamaları çok önemli”
yorumunu yapıyor.

ÇOCUKLARDAN ÖĞRENİN

Çocukların teknoloji konusunda yetişkinlerden daha fazla şey bildiği gerçeğini
aklınızdan çıkarmayın. Çocuklarınızın yeni programlar ve akıllı cihazlar konusunda
size bilgi vermesine izin verin ve uzaktan eğitimde ortaya çıkabilecek teknolojiye
ilişkin sorunları birlikte çözmeye çalışın.

SINIRLAR KOYUN
TRT kanalları ve internette eba.gov.tr
sitesi (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden yapıyor. Ancak kimi zaman bağlantı sorunları
yaşanıyor.

GÜVENİLİR BAĞLANTI İÇİN
Eset Türkiye Ürün ve Pazarlama
Müdürü Can Erginkurban, zorunlu olarak
dijital eğitim sistemine geçtiğimiz şu
günlerde ebeveynlere ve çocuklara güvenilir bağlantılara tıklamaları konusunda
uyarılarda bulunuyor. İnternette giriş
ya da bağlantı problemlerinde çözüm
önerisiyle karşınıza çıkabilecek sahte
site ve yönlendirmelere dikkat etmeniz
gerekiyor. Erginkurban, sorun yaşamamak için adres çubuğunun sık sık kontrol
altında tutulmasını, kullanıcı adı ve parola
taleplerinde temkinli davranılmasını
öneriyor.
Online eğitim sırasında bilgisayarın
‘kasılmasına’ neden olabilecek oyunları
ve başka internet bağlantılarını sonlandırın. Bilgisayarınızdaki, tablet ve telefonlarınızdaki geçici dosyalarınızı temizleyip
çöp sepetini boşaltın. Ayrıca yer kaplayan
ve performans kaybına neden olabilecek
gereksiz uygulamaları da silin.

Güvenlik için özellikle ‘exe‘
uzantılı ekli mesajlar başta olmak üzere
internette karşınıza çıkan her bağlantıya
tıklamayın. Ödev ve ders notlarının
kaybolmaması için verileri mutlaka
yedekleyin ve güvenli başka bir ortamda
saklayın. Böylece cihazınızın bozulması
veya kaybolması durumunda verilerinize
ulaşılabilirsiniz.
Günümüzde koronavirüs konulu
oltalama (phishing) çabaları hayli yoğun.
Güncel ve proaktif bir antivirüs veya
internet güvenliği yazılımı, sizi pek
çok dertten uzak tutar ve internetten
eğitimin keyfini güvenle sürmenizi sağlar.
Bilgisayarlara odaklanan tehditler artık
telefonları da hedef alıyor, bu nedenle
eğer yapmadıysanız telefonlarınıza
hemen mobil antivirüs yazılımı yükleyin.
Telekom operatörleri sadece
Eba’da kullanmak üzere öğrencilere
mobil cihazları için 3 ile 8 GB arasında
(operatörüne göre değişiyor) ücretsiz
internet erişimi sağlayacaklarını duyurdu.
Bağlantı sırasında erişimi kontrol etmekte
fayda var. Çünkü ücretsiz kullanıyorum
derken ücretli paketinizi tüketme ihtimaliniz de bulunuyor.

EĞİTİM

Karantina altında olmanıza rağmen mümkün olduğunca günlük yaşamınıza devam eder gibi rutininiz olsun. Online
eğitim saatlerini düzenli olarak takip etmelerini sağlayın
ve ardından ödevlerini yapmalarına özen gösterin. Akbaş,
çocukların televizyon izlemelerine belirli saatler koyarak
sınır getirilmesini, internetteki ve sosyal medyadaki bilgilere
erişimlerinin sınırlanmasını
öneriyor.
Çocuğunuza
koronavirüs hastalığıyla
ilgili gerçekçi bilgiler verin;
bu onlarda oluşabilecek
kaygıyı azaltmaya yardımcı
olacaktır. Arkadaşlarıyla ve
ailenizin sizden uzak yaşayan bireyleri ile telefonla,
görüntülü görüşmelerle
Prof. Dr. Seher Akbaş
bağlantı kurun. Öğrenme
aktiviteleri, rahatlatıcı veya
eğlenceli aktiviteler için özel bir program oluşturun. Birlikte
sinema saatleri yapabilirsiniz. Küçük çocuklar için canlandırma, taklit içeren oyunlar, masal uydurma gibi aktiviteler
uygulayın. Birlikte bulmaca çözme, boyama, çizim yapma
gibi uygulamalı aktiviteler yapın. Ayrıca aile üyelerine mektup yazarak el yazısı ve dilbilgisi alıştırması da yapabilirsiniz.
Çocuğunuzun yakınlarınız ve arkadaşları ile online ya da
telefonla konuşması için fırsatlar yaratın.
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimi televizyonda
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Onları da koruyalım
Koronavirüs ile ilgili aydınlatılmamış yüzlerce soru var. Koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara
geçip geçmeyeceği de bunlardan biri. Uzmanlar, Covid-19’un evcil dostlarımızdan insana geçtiğine
dair bir kanıt olmadığına dikkat çekerken, kendi kişisel hijyenimize dikkat ederken dostlarımızın
hijyenine de dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyorlar.

DOSTLARIMIZ

UMUT EFE
Büyük hayallerle girdiğimiz bahar aylarına damgasını vuran olay koronavirüs oldu.
Sağlığın her şeyden önce geldiğini bir kez daha
anladığımız şu günlerde karantina günleri ve
sıkı tedbirlerle günler ilerlerken, evimizi paylaştığımız dostlarımız için de önlemler almak
şart. Covid-19 salgınıyla tedirginlik hat safhaya
çıkarken, ortaya atılan kimi iddialar da adeta
paniği tetikliyor. Son günlerde en çok merak
edilen soru ise koronavirüsün evcil hayvanlardan insanlara geçip geçmeyeceği konusu. Bu
konuda hastalık kontrol ve önleme merkezlerine göre ortak bir fikir var. Virüs her ne kadar
hayvandan insana geçerek yayılmış olsa da,
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tespit edemedi. Buna rağmen dünya genelinde
çok sayıda evcil hayvanın sokağa bırakılması ve
sahiplerinden kötü muamele gördüğüne ilişkin
haberler de yayılıyor… Uzmanlar bu konuya
açıklık getirerek dostlarımızı da kendimiz gibi
korumamız gerektiğine dikkat çekiyor…

HİJYENE DİKKAT

genel olarak koronavirüsler türler arası bulaşmaya neden olamıyorlar. Bu konuda Dünya
Sağlık Örgütü ise, yaptığı çalışmalarda şimdiye
kadar insana virüs bulaştıran evcil hayvanlar

Sahibinde koronavirüs tespit edilen ve
daha sonra evcil hayvanda da yapılan testin
pozitif çıktığı 1-2 vaka var. Hong Kong’da 17
yaşında olduğu belirtilen bir köpeğin testinin
pozitif çıktığı ve mart ayında öldüğü belirtiliyor.
Köpeğin koronavirüs sebebiyle mi yoksa yaşlılık
sebebiyle mi öldüğü ise kesin değil. Yine Hong
Kong’da bir başka kedi ve Belçika’da da bir

kedide yapılan testler pozitif çıktı. Türk Veteriner
Hekimleri Birliği’nin açıklamasına göre henüz evcil
hayvanların Covid-19 hastalığını yayabileceğine dair
bir kanıt da yok. Ancak, nasıl ki kişisel hijyenimize
özen gösteriyorsak, hayvanlarla olan iletişimimizde de
hijyenimize özen göstermeliyiz. Evcil dostlarımıza yaklaşmadan, yemlerine, eşyalarına dokunmadan önce ve
sonra eller yıkanmalı, yakın temastan kaçınmalıyız.
Bu kurallar sadece bu salgına özel değil, dostlarımızın
sağlığının korunması için her zaman önemli. İstanbul
Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, yeni tip koronavirüs
yönünden evcil hayvan kaynaklı bir risk olmadığına
dikkat çekiyor... Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni virüsün
insanlara ilk olarak bir yabani hayvan kaynağından
bulaştığının tahmin edildiğini ancak takip eden vakalarda sadece insandan insana bulaşma görüldüğünü
bildirdiğine işaret ederek, “Açıklamada şimdiye kadar,
evcil hayvanların hastalığı yayabileceğine dair bir
kanıt bulunamamıştır” diyor…

SÜREÇ
NASIL
İŞLİYOR?

ACİL
ÖNLEMLER
LİSTESİ
l Dostlarınız için evinizde
yeterli miktarda acil durum
maması bulundurun.
l Dostunuz düzenli ilaç kullanıyorsa, ilaçların en az bir ay
yetecek miktarda olduğundan
emin olun.
l Hastalanma ya da hastanede kalma ihtimalinize karşı
gerekirse şimdiden dostunuza
bakabilecek kişiyi, kurumu
belirleyin ve bilgilendirin.
l Dostunuzu emanet edeceğiniz kişiye veterinerinizin
iletişim bilgilerini vermeyi
unutmayın.
l Aşı karnesi, tedavi geçmişini
ve kullandığı ilaçların bilgisini
hazırlayın.
l Dostunuzun tasmasına
iletişim bilgilerinizi yazın.

DOSTLARIMIZ

Ancak yine de, evcil hayvanlarla temas ettikten sonra
ellerimizi su ve sabunla yıkamamız tavsiye ediliyor.
İngiliz Veteriner Hekimler Birliği, evde hastalık belirtisi
gösteren biri varsa kedilerin sokak ile teması kesilerek
evde tutulmasını tavsiye ediyor. Yapılan araştırmalarda kedilerin insanlar için değil, diğer kediler için
tehdit olduğuna dikkat çekildi. Enfekte olan kedilerin
RESMİ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİN
ciğerlerinde, burun ve boğazlarında, tıpkı insanlarda
Arslan, ellerin sık sık yıkanması, hayvanların
olduğu gibi yoğun lezyonlar görüldüğüne işaret edilirkaldığı yerlerin hijyenik açıdan temiz tutulması, koro- ken, kedilerdeki bu lezyonların solunum damlacıkları
navirüs testi pozitif olan insanların mümkün olduğunca yoluyla birbirlerinin enfekte olmasına sebep olduğu
hayvanlardan uzak durması tavsiyelerinde bulunarak, kaydedildi. İnsanların için yapılan dışarıya çıktığınızda
“Çeşitli iletişim araçlarıyla yapılan
‘temastan kaçının, kendinizi izole edin’
gerçek dışı söylemlere kulak
uyarıları hayvanlar için de geçerli.
asmadan, yetkili kurumların açıkHayvanlarımızı dışarıya çıkarttığımızda
lamalarını dikkatle izleyiniz. Sizin
patilerle ya da onu seven pozitif bir
ve dostunuzun sağlığı için temel
hastanın temasıyla hastalığı fiziksel
hijyen ve korunma kurallarına
olarak eve getirebilir. Fakat insanlara
uyunuz” uyarılarını yapıyor…
geçirmesi söz konusu değil. Bu yüzden
Arslan, çeşitli iletişim
mecbur kalmadıkça evcil hayvanlarımızı
araçlarıyla yapılan gerçek dışı
dışarıya çıkartmamalıyız… İnsanlarda
söylemlere kulak asmadan, yetkili
olduğu gibi hayvanlarda da stres bağıkurumların açıklamalarının dikşıklık sistemini etkiliyor, onları mümkün
katle izlenilmesi gerektiğine işaret
olduğu kadar stresten uzak tutarak
Prof. Dr. Murat Arslan
ederek, “Sizin ve dostunuzun sağlıbağışıklık sistemlerini güçlü tutabiliriz.
ğı için temel hijyen ve korunma
Ayrıca bu dönemde vitaminlerle evcil
kurallarına uyunuz” tavsiyesinde bulunuyor…
hayvanların bağışıklık sistemine takviye yapabilirÖte yandan, Dünya Sağlık Örgütü resmi
siniz… Uzmanlar bu dönemde kedi ve köpeklerin
sitesinde yer alan bilgilere göre, evcil hayvanlardan
senelik aşılarının ise bu dönemde en fazla bir aya
insanlara koronavirüs bulaştığına dair bir kanıt yok.
kadar ertelenebileceğini ifade ediyor.
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Salgınla birlikte stok
ve uzun süreli saklama
yöntemleri hayatımızın
yeni gerçeklerinden
biri haline geldi. Kuru
meyveler, baklagiller
ve diğerleri… Bazı
yiyecekleri erzak
dolabınızda aylarca
ve belki yıllarca
saklayabilirsiniz.
Muhafaza süresinde besin
değerlerini yitirmeyen bu
süper gıdalar ile sağlıklı
beslenme serüveninize
devam edebilirsiniz…

Mutfakların yeni
gözdesi: Kiler
LEZZET

UMUT EFE
Koronavirüs ile başlayan izole hayatlar,
beslenmeden çalışmaya tüm ezberleri bozuyor… Yepyeni bir dünya söylemleri yanında
bir yanda da eskiye dönüş var… Tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca
insan evde kalıyor, hastalığın yayılmasını
önlemek için tedbirlere sıkı sıkıya bağlanıyor… Bu süreçte öne çıkan pek çok gelişme
oldu. Bunların başında da gıdaya ulaşım ve
gıda stoku oldu… Yeni dönemde belirsizlikler
sürerken, eskisi kadar sık alışveriş yapamama
imkanı uzun süre saklanabilen gıdalarla eski
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dönemde var olan saklama yöntemlerini öne
çıkarıyor…
Teknolojinin sağladığı kolaylıklara o
kadar alışkınız ki olmama ihtimalleri yeni
dönemle birlikte ortaya çıkmaya başladı…
Örneğin, buzdolabı… Yazın olmazsa olmazı
kış hazırlığıyla tazecik sebzeleri buzlukta
donduruyor, sırf seviyoruz diye içerisinde
çeşit çeşit gıda saklayabiliyoruz. Buzdolabının
yokluğu demek ısıtma, soğutma ve gıdaların
bozulmadan korunmasını doğal yöntemlerle
sağlamak demekti eskiden… Bunun için
de topraktan, güneşten ve bulutlardan yani
doğadan yardım almak demek. Eskiden

olduğu gibi… Bu tecrit günlerinde öne çıkan
ise eskiden bu yana devam eden saklama
yöntemleri ‘kiler’ler oldu…

SAKLAMA SÜRELERİNE DİKKAT
Öncelikle saklama süreleri bu süreçte
öne çıkıyor… Çiğ et ve tavuk buzdolabında
birkaç günden fazla dayanamaz. Ancak dondurduğunuz takdirde etlerinizi uzun bir süre
saklayabilirsiniz. Dondurulmuş kıyma 3 ila 4
ay, bütün bir tavuk veya hindi ise neredeyse 1
yıl dayanır. Çünkü gıda zehirlenmesine neden
olan bakteriler soğukta üreyemezler. Ancak
uzun süre dondurulmuş vaziyette bekleyen

PÜF NOKTALARINI
UYGULAYIN

etin lezzetini kaybedeceğini de unutmayın… Çiğ balık ise et ve tavuk
gibi balık da dondurulduğunda 6 ila
9 ay gibi uzun bir süre dayanabilir.
Füme balıklar dondurucuda 3 ila 6
ay dayanır. Dondurulmuş halde satın
aldığınız balıklar ise buzu çözülmediği takdirde 10-12 ay dayanabilir….

EN ESKİ YÖNTEM TUZLAMA
Saklama yöntemlerinde ise kilerlerinizde uzun süre yer alabilecek
yöntemler söz konusu… İnsanlık
tarihinin gıda saklama konusundaki en eski yöntemlerinden biri
tuzlamadır. Tuz sadece yemeklere
tat katmak için değil, aynı zamanda
gıdaları korumak için de kullanılan
bir yöntemdi. Hatta çeşitli arkeolojik
kazılarda ortaya çıkan bulgulara
göre tuzlama işleminin geçmişi taş
devrine kadar uzanıyor. Gıdadaki
suyu emerek bakterilerin nemli
ortamda gelişmesine engel olan
tuz, hem bu bakterinin gelişmesini
engeller, hem de bakteriyi öldürür.
Bu açıdan en favori gıda saklama
yöntemlerinden biri olması hiç de
tesadüf değil. Günümüzde hala kullanılan bir yöntem olmakla birlikte
Romalıların yaptığı gibi et, zeytin,
balık gibi çeşitli gıdaları salamura ile
saklamak mümkün.

KONSERVE GERÇEĞİ

LEZZET

Eski çağlarda çok bilinen bir gıda
saklama yöntemi de pişirerek saklamaydı.
Eski zamanlarda çok daha basit yöntemlerle,
güneşin altında yapılan bu kurutma işlemi,
artık günümüzde teknolojik cihazlar sayesinde
daha kısa sürede ve daha fazla gıda ile yapılır.
Fasulye, mısır, domates gibi çeşitli gıdalar
kurutma yöntemiyle daha uzun süre sofralarımızda yer alır.

Napolyon savaşlarında gıda sorunu baş
gösterince, farklı çözüm yolları aranmaya
başlandı. Etin kurusu ve salamurası, yanında
reçel ve peynirle yenirken imkanlar daha da
zorlaşınca durum iyice kötüleşti ve çözüm
için bir yarışma düzenlendi. Et ve sebzelerin
besin değerini koruyarak en uzun süre taze
tutabilene 12 bin frank ödül verilecekti. Ve
işte konserve, 1810 yılında Nicolas Appert
tarafından böyle bulundu. Şimdi ise neredeyse
pek çok şeyin konservesini bulmak mümkün.
Evde yapmak da öyle…

l Bu dönemde doğru saklama
yöntemlerini kullanarak gıdalarınızın
ömürlerini uzatarak aile bütçenize katkıda
bulunabilirsiniz. Yiyeceklerin yanlış yöntemlerle saklanmasının yalnız bütçeye değil,
sağlığa da verdiği zararlar vardır.
l Öncelikle tüm gıdalar için
geçerli olan en önemli kural, bozulma
şüphesi olan gıdaların saklanmayıp, hemen
atılmasıdır… Bozulmuş gıdaları atarken
de çok dikkatli olmak gerekir. Bu gıdaların
mümkünse açık olarak değil de kimsenin
ulaşamayacağı şekilde sarılarak atılması
öneriliyor…
l Yine uzmanlar tarafından yapılan
önerilere göre, sıcak yemekler hemen dolaba konulmamalı, oda sıcaklığına geldikten
sonra uygun bir kaba alınıp buzdolabına
yerleştirilmeli... Pişmiş hiçbir yiyeceğin de
buzdolabına ağzı açık bir şekilde konulmaması gerekiyor... Yiyecekleri mümkün olduğunca birbirinden uzak tutun. Yiyeceklerin
kokusu birbirine karışırsa yiyecekler çok
daha çabuk bozulur. Ancak buzdolabınızda
koku filtresi varsa yiyecekleri yan yana
koyabilirsiniz…
l Ambalajı açılmış salam, sosis gibi
şarküteri ürünleri buzdolabında en fazla 3
gün tutulabilir. 3 gün içinde tüketilmeyecek
açıktaki şarküteri ürünleri dondurularak
saklama süreleri 6 aya kadar uzatılabilir.
l Erzak dolabında veya buzdolabında daima ilk alınan ürünü önce kullanacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
l Süt ve süt ürünleri, ambalajları
açılmadığı takdirde, üzerinde yazılı olan
saklama ısısında son kullanma tarihine
kadar tazeliğini korur. Mikroorganizmaların
çok kolay üremesi nedeniyle bu ürünler
ambalajları açıldıktan sonra mümkün olan
en kısa sürede tüketilmelidir.
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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…

Evde detoks fırsatı
EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Hayatın akışı içinde oradan oraya savrulup günlük koşuşturmaca içinde evine vakit
ayıramamaktan yakınan Burcu Hanım karantina günlerinde birden boşluğa düşmüştü. İlk
günler ne yapacağını bilmeden koşuşturma
yorgunu bedenini dinlendirmeye çalıştı, bol bol
uyudu... Günler birbirini kovalıyor karantina
süreci bitmek bilmiyordu. İş yeri işleri evlerine
taşımalarını istemiş trafikte geçen zamanlar
da ona kalmıştı. Evden işlerini yürütmek
pek kolay olmasa da zaman içinde onları da
rayına oturtmuştu. Şimdi gün içinde başka
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işlere ayırabilecek vakti de bulabiliyordu.... O
da hep yapmayı istediği şeyi, evini, dolaplarını
elden geçirmeyi düşündü. Ama mutfaktan mı,
banyodan mı, yatak odasından mı başlasa
bir türlü karar veremiyordu. Size de tanıdık
gelen bu durum şu günlerde herkesin aklından
geçenleri yansıtıyor. Evimizi elden geçirmek
istiyoruz ama nereden başlayacağımızı bilemiyoruz... Karantina günlerinde evinizi elden
geçirmeniz için yol haritası hazırladık...

PLANLAMA YAPIN
Evinizi elden geçirmeden önce nereden
başlayacağınızı ve nasıl ilerleyeceğinizi

planlayın. Planlama yapmak işleri gözünüzde
büyütüp vazgeçmenizi önlemenin yanı sıra
kendinizi yıpratmadan ilerlemenizi sağlar.
Öncelikle en kalabalık bulduğunuz yerden
başlayın. Örneğin, mutfak dolaplarınızın
gereğinden fazla dolduğunu düşünüyorsanız
önceliği oraya verin. Mutfak dolaplarınızdaki
kullanmadığınız tabak, çanak, bardak gibi
fazlalıkları atın. Sadece işlevsel ürünleri elde
tutmaya özen gösterin. Eşya sizin değil siz
eşyanın efendisi olun.
Evde düzenleme ve temizlik yaparken
son bir yılda kaç defa kullandığınıza ve gelecekte o parçaya ihtiyacınız olur mu konusuna

Bahar aylarında yapılan detoksu giysi,
ayakkabı, çanta detoksuna dönüştürebilirsiniz. Son bir yılda bir ya da iki defa
kullandığınız giysi, ayakkabı ve çantaları
ihtiyaç sahiplerine vermenizi öneririz.
Bunun için belediyelerin sokaklara
koydukları giysi kumbaralarını kullanabilirsiniz. Ayırdığınız temiz ve kullanılabilir
durumdaki giysileri bu kumbaralara
atabilirsiniz.
Tıkış tıkış bir dolap evdeki enerji
akışını da azaltacağı için size de sıkıntı
verecektir. Kullanılmayan ürünlerin ayrıldığı daha sakin bir dolap hem ferahlık
verecek hem de dolaplarınızı daha
işlevsel kullanmanızı sağlayacaktır.
Ayakkabı dolabınızdaki birikmiş
kutuları atıp kullanmadığınız ayakkabılardan da kurtulmanızı öneririz. Kutuların
içinde uzun süre beklemekten modası
geçen ya da tabanları çürüyen ayakkabılardan kurtulmak için bundan daha güzel
bir fırsat daha olamaz....

KİTAPLARI AYIKLAYIN
Evlerimizin en çok ihmal edilen
yerlerin de biri de kitap rafları ve çekmeceler oluyor. Raflarda yığınlar halinde
duran tozlu kitaplarınızı elden geçirmek
için bolca vakit ayırmanız gerekebilir.
Daha sonra tekrar okuyacağınız ya da
kütüphanenizde mutlaka bulunması
gerektiğini düşündüğünüz kitaplarınızı bir
kenara ayırıp bir daha okumayacağınızı
düşündüklerinizi sevdiklerinize vermek
üzere ayırabilirsiniz. Raflarınızı temizledikten sonra evde tutmayı düşündüğünüz
kitapları konularına ve boyutlarına göre
düzenleyebilirsiniz.
Çekmecelerinizi elden geçirirken
öncelikle tamamını boşaltıp işinize yaramayan şeyleri ayırın. Ödenmiş faturaları,
kullanılmayan kağıtları, yazmayan
kalemleri atın.

EVİ DÜZENLEME
PLANI NASIL
YAPILMALI?
1. Öncelik vereceğiniz mutfak, banyo, salon
ve yatak odası gibi alanları belirleyin.
2. Her gün bir alanı elden geçirin. Bu çok
yorulmadan keyifle iş yapmanızı sağlar.
3. Burada temel hedefiniz sadeleşmek ve
gereksiz eşya yükünden kurtulmak olmalı.
4. Kullanmadığınız eşyayı ayırın, atmanız
gerekenleri atın vermeniz gerekenleri verin.
5. Elden geçireceğiniz yerler çok kalabalıksa
aile bireylerinden yardım alın.

EVİM EVİM

dikkat etmeniz uzmanlarca öneriliyor.
Belki bir gün kullanırım mantığı ile hiçbir
parçayı evinizde tutmayın. Şimdiye kadar
ihtiyaç duymadığınız o parçaya bundan
sonra da ihtiyaç duymayacağınıza emin
olabilirsiniz.
Havaların güzelleştiği şu günlerde
balkonunuzu düzenlemek de dışarı çıkmadan hava alıp keyif yapmanızı sağlar.
Balkonunuzu daha etkili kullanabilmeniz
için Mimar Esra Kestirengöz, basit ama
etkili dekorasyon önerileri veriyor. Yıl
boyunca kullandığımız ya da kullanmadığımız çoğu eşyayı balkonlarımızda tutmamak gerektiğini belirten Kestirengöz,
“Balkonun büyüklüğü küçüklüğü önemli
değil, öncelikle alan temizliği yaparak
fazlalıkları çıkarmakla işe başlayın.
Çünkü toplam kullanabileceğimiz alanı
görerek ona göre işlemler yapmalıyız”
diye konuşuyor.
Kare ve küçük balkonlarda hareket alanını kısıtlamamak adına daha az
eşyaya yer verilmeli. Yaşam alanlarımızda baharı yaşamanın en iyi yerlerinden
biri balkonlarımızdır. Burada kendinize
bir keyif bölümü oluşturun. Bunun için
küçük bir sedir ya da sandalye ve sehpa
işinizi görecektir. Balkon mobilyanız
yoksa paletlerden ya da küçük meyve
kasalarından sedir yapabilirsiniz. Karantina günlerinde balkonunuzda keyifli vakit
geçirebilirsiniz. Burada ahşap ürünler
kullanarak doğal bir ortam yakalarken
renkli yastıklarla bu alanı daha enerji
dolu ve mutluluk verici bir mekana
dönüştürebilirsiniz. Renkli çiçekler ve
yeşil bitkilerle ortama doğallık katabilirsiniz. Küçük ve dar bir balkona sahipseniz
küçük saksılar tercih etmelisiniz. Kokulu
mumlarla rahatlatıcı bir ortam oluşturabilirsiniz.
Gardrobunuzu elden geçirirken
bahar temizliği de yapmış olursunuz.
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Sanal dünya turu!
Koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz evlerde karantina
altındayız. Ancak seyahat etmek ve değişik yerler
görmek de hakkımız. Burada yardımımıza internet
yetişiyor. Bu süreçte çok gitmek istediğiniz ancak
gidemediğiniz ülkeleri Google Earth ve Google Maps’le
turlayabilirsiniz. Dünyanın istediğiniz bölgesini online
olarak görebilir, hem bilginizi artırıp hem de keyifli
vakit geçirebilirsiniz. İşte sanal dünya turu….
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AYŞEGÜL EMİR
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını
nedeniyle hepimiz evlerde karantina altındayız. Bu süreçte
Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülke yurtdışı uçuşlarını iptal etti. Şehirler arası gidiş gelişler de izne bağlandı.
Zaten bu dönemde uçuşlar serbest olsa bile virüs kaparım
korkusuyla kimsenin seyahat etme isteği de bulunmuyor.
Hepimiz evlerdeyiz. Ancak seyahat etmek ve değişik yerler
de görmek hakkımız. Seyahat edemeyenlerin yardımına ise
yine internet koşuyor. Bu süreçte çok gitmek istediğiniz ancak

gidemediğiniz ülkeleri internetten dolaşabilirsiniz. YouTube’dan gezginlerin eski videolarını
ve gezi yazılarını okuyabileceğiniz gibi Google
Earth ve Google Maps ile üç boyutlu bir şekilde
de dünyayı dolaşabilirsiniz. Böylece hem yeni
yerler keşfedip hem de evdeki vaktinizi verimli
geçirebilirsiniz. Çok görmek istediğiniz Londra,
Paris, Roma, Floransa, New York, Prag, Tokyo
ve daha nicesi… Şu anda bu şehirlerin çoğu
koronavirüse karşı mücadele etse de siz tarihi
ve doğal güzelliklerini Google Earth ve Maps
sayesinde gezip görebilirsiniz.
Google Earth, tüm dünyanın uydularından
çekilmiş değişik çözünürlükteki fotoğrafların
görüldüğü bir program. Google Labs tarafından
satın alınan Keyhole adlı şirketin geliştirdiği bir
bilgisayar yazılımı.

NASIL KULLANILIR?

GEZİ-DÜNYA

Bu uygulamayı bilgisayar, tablet ya da
cep telefonlarınıza indirerek kullanabilirsiniz.
Google’e girip Google Earth’ü indir diyerek
hemen indirebilirsiniz. İndirdikten sonra
programı çalıştırın. Karşınıza ipuçları penceresi
çıkacak. Görmek istediğiniz ülkeyi girin. Bir el
imleci çıkar. Bu imleçle dünyayı parmağınızda
oynatabilirsiniz. Menüden yerlere girip istediğiniz
yeri görebilirsiniz. Yollar ve 3D yapılar size gezinirken rehber olacak. Klavyedeki ‘page down’
tuşu sizi dünyadan uzaklaştırır, ‘page up’ tuşu
sizi dünyaya yaklaştırır. Oklarla aşağı, yukarı,
sağa, sola gidip gelebilirsiniz. Oklar ‘Ctrl’ tuşu
ile kullanılınca olduğunuz yere geri dönersiniz.
İmlece iki kez tıklarsanız görüntüyü yaklaştırır.
Görüntüler uydu görüntülerinin birleştirilmesiyle
oluşturuldu. Bazı yerlerin görüntüleri çok güncel,
bazıları ise birkaç yıllıktır. Görüntü yaklaştırıldığında netleşir. Google Earth’te arama motoruna
gitmek istediğiniz bir kent, sokak ya da cadde
veya bir binanın adını yazın, restoran ya da kafe
arayın program sizi doğrudan oraya götürecektir. Kaybetmek istemediğiniz bir yeri sarı imle
işaretleyebilirsiniz de.
Google Earth Pro sürümü de var. Daha
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önce ücretli olan bu uygulama da artık ücretsiz. Bu
sürümde üç boyutlu dünya haritası yazılımında yüksek çözünürlük ve trafik durumu gibi özelliklerden de
yararlanabilirsiniz. Google Eart Pro için bilgisayarlarda bazı teknik gereksinimler de gerekiyor. 512 MB
Ram ve 500 MB’lik depolama alanı gibi.
Google Earth, 2005’de kullanıma sunuldu. O
yıllarda sadece Amerika’da kullanılabiliyordu. 2006
yılından itibaren ise dünyadaki şehirlerin büyük bir
bölümünün ayrıntılı görüntülerini sunmaya başladı.
Bu program kullanıcılara sanal bir alan üzerinden
tüm dünyayı gezme fırsatı tanır. Uydu görüntülerini,
arazileri, 3D binaları ve diğer pek çok yeri. Coğrafi
seçenekleri sayesinde daha gerçekçi bir görüntüye
sahiptir. Yol tarifleri, mesafe, zaman hesaplamalarından istediğiniz noktaya ulaşabilmeniz için sunulan
seçeneklere kadar her şeyi bulabiliyorsunuz.
Google Earth ile, gökyüzünü, tarihi mekanları,
okyanusları, dağları, tepeleri, yerel işletmeleri,
restoran, kafe ve barları, sokak ve caddeleri, evleri,
arabaları ve dünya üzerindeki daha pek çok şeyi
görebilirsiniz. Uydu ve havadan alınan görüntülerle
yeni görüntüler elde edildiğinde, harita sürekli
değişen dünyamızı yansıtacak şekilde sürekli güncellenmektedir.

GEZİ-DÜNYA

CADDELERİ GEZİN
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Google Maps ise, navigasyon özelliği ile öne
çıkıyor ama bu özelliğinin dışında şehirleri caddeleri
tıpkı orada geziyormuş gibi görüntülemenizi sağlıyor.
Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri.
Hem mobil cihazlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Masaüstü bilgisayarınızdan Google
Mapsi’i açtıktan sonra sol tarafta yer alan bölümden
gitmek istediğiniz işletme adını ya da lokasyonu girebilirsiniz. Bu işlemin ardından görüntü değişecek ve
sokakta yürüyor gibi gezinmeye başlayacaksınız…
Google Earth ve Google Maps’le evinizden
çıkmadan dünyanın bütün harikaları ayaklarınızın
altına serilecek. Bir tık uzağınızda olacak. Bu iki
programla inanılmaz yerler keşfedebilir, inanılmaz
manzaraların keyfine varabilirsiniz.

GEZİLEBİLECEK 17 İLGİNÇ LOKASYON
l Kolezyum: İtalya’nın başkenti

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
üssünde uzay gemileri ve daha fazlasını yakından tanıma fırsatı bulabilirsiniz.
l Drakula’nın Kalesi: Romanya’da klasik vampir hikayelerine esin veren
Kont Drakula’nın kalesini de ziyaret edebilirsiniz.
Bran Kalesi, Romanya’da Bran yakınlarında
bulunuyor. Drakula’nın Kalesi olarak da bilinir.
l Scott Hut: Antarktika’daki
Ross Adası’ndaki Cape Evans’ın kuzey kıyısında
yer alan bir bina. 1911’de Robert Falcon Scott
liderliğindeki 1910-1913 İngiliz Antarktika Seferi
tarafından kuruldu.
l Amazon Yağmur Ormanları: Dünyanın oksijen kaynağı. Güney
Amerika’nın kuzey bölgesinde Amazon havzasını
kaplayan doğa harikası ormanlardan oluşuyor.
Doğanın tadına varacaksınız.

l Iwami Ginzan Gümüş
Madeni: Japonya’nın Honşu adasının

Şimane vilayetindeki Oda şehrinde bir gümüş
madenidir. 2007’de Dünya Miras Listesi’ne
eklendi. 1.526 yılında kuruldu.

l Meksika Maya Kalıntıları: Maya uygarlığı, binlerce yıl boyunca

Meksika’nın güneydoğusundan, Honduras, El
Salvador ve Guatemala’ya kadar hüküm sürdü.

Meksika’da da güzel kalıntılar var.

l Galapagos Adaları: Vahşi
yaşamı deneyimleme şansı. Colon Takımadaları
olarak da bilinir. Büyük Okyanusun doğusunda
Ekvador’a bağlı takımadalar. Adalar uzak ve
izole bir konumda.
l Tac Mahal: Hindistan’ın Agra
şehrinde, 1631-1654 yıllarında inşa edilmiş anıt
mezar. Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından
genç yaşta ölen eşi Ercümend Banu Begüm
için yaptırıldı. Hem iç hem de dış güzelliğine
bayılacaksınız.
l Büyük Set Resifi: Avustralya’daki Büyük Set Resifi de tam Google Earth’le
gezilecek türden. 2.900 resif ve 900 adadan
oluşan, 2.600 km genişliğe yayılmış dünyanın en
büyük resif sistemi. Mercan Denizi’nde yer alıyor.
l Grand Canyon: ABD’de
Arizona’da bulunan dev bir kanyon. 446 kilometre uzunluğunda, 29 kilometre genişliğindeki
kanyonda dünyanın 2 milyar yıl önceki jeolojik
geçmişine gitme şansı yakalayacaksınız.
l Diagon Alley: Harry Potter serisindeki mekânlardan biri. Universal Stüdyoları,
Harry Potter serisindeki sihirbazlar çarşısı Diagon
Alley’yi, ABD’nin Orlando şehrinde sıfırdan ve
gerçek boyutlarıyla kurdu. Kendinizi Harry Potter
filminde hissedeceksiniz.

GEZİ-DÜNYA

Roma’da bulunuyor. Flavianus Amfitiyatro olarak
da bilinen Kolezyum tam bir tarihi arena. Efsanevi arenada gladyatör dövüşleri düzenleniyordu.
l Versay Sarayı: Fransız
krallarının lüks sarayında güzel bir sanal tura
çıkabilirsiniz. Geniş holler ve enfes bahçesinde
kendinizi kaybedeceksiniz. Tarihi Fransız sarayı
1.600’lü yıllarda yapıldı. Zamanla genişletildi.
Bugün müze olarak kullanılıyor.
l Everest Dağı: Nepal’da
bulunan dünyanın en yüksek dağı Everest’e
hiç zorlamadan ve hiç ter dökmeden tek tıkla
çıkabilirsiniz. Himalayalar’daki dağın en yüksek
noktası 8.848 metre.
l Stonehenge: İngiltere’deki
ilginç taş yapıtlar. Bronz çağından kalma 5
kademeden oluşan bir anıt. Bu yapı astronomi,
astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle
ilişkilendiriliyor.
l Beyaz Saray: Bir günlüğüne
ABD başkanı olduğunuzu hayal edin! ABD devlet
başkanlarının Washington’da bulunan resmi
ikametgahını gezin.
l Kohala Kıyısı: Bu mükemmel
Hawaii plajına uğrayıp öğlen yemeğinizi yiyebilirsiniz. Cennetten bir köşe olan bu plajı sanaldan
da olsa keşfetmeye değer.

l NASA: Uzay meraklıları için.
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İneceğiz mağaraları

İstanbul’un saklı
bahçesi: Çatalca

GEZİ-İSTANBUL

NİL DENİZ DEMİRCİLER
İstanbul’un saklı bahçesi Çatalca… Eski
yıllarda il statüsündeyken zamanla İstanbul’un
ilçesi oldu. İstanbul’un Trakya’ya açılan
kapısı konumunda. Çatalca, kentin en az
nüfusa sahip ilçelerinden biri olmasına karşın
yüzölçümü bakımından İstanbul’un yüzde
20’sini kapsıyor. Böylesine geniş bir yüzölçümüne sahip olan ilçe İstanbul’un ciğerleri olma
görevini de üstlenmiş durumda....
Karadeniz’e kıyısı olan ilçe, aynı
zamanda İstanbul’un su ihtiyacının önemli bir
kısmını da karşılıyor. İstanbul’un karmaşasından kaçmak isteyenler özellikle yaz mevsiminde hafta sonları Çatalca’yı tercih ediyor.
Ormanlı mahallesi, yamaç paraşütü ile öne
çıkarken İstanbul ve çevre illerden çok sayıda
ziyaretçi alıyor.
Tanzimat sonrası 1865 yılında yapılan vilayet düzenlemelerinde Meclis-i İdare-i
Liva-yı Zabtiyye’ye bağlanan ilçe, ulu önder
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Mübadele Müzesi
Atatürk’ün emriyle1924 yılında kent merkezi yapıldı. 26 Haziran 1926 tarihli kanunla
tekrar ilçe haline getirilerek İstanbul’a bağlandı. Fatih Sultan Mehmet’in “Bu şehri Allah’a
emanet ettim” dediği Çatalca, stratejik öneme
sahip bir ilçe niteliğinde... Tekirdağ’a komşu ve
Karadeniz’e kıyısı olması nedeniyle tarih boyunca göç, savaş, istila gibi olaylara ev sahipliği
yaptı. Bu özelliği ile birçok kültürü bünyesinde
barındırmaktadır.
Mega şehir İstanbul’un ilçesi olmasına
rağmen şehrin kalabalığından kendini soyutlayarak kırsal özelliğini korumayı başarmış

İstanbul’un kıyısında, Karadeniz
havasına sahip Çatalca, kentin
gizli bahçesi konumunda....
Geniş yüzölçümü ile yeşili bol
bir yapıya da sahip. Organik
tarım ürünlerinin yetiştirildiği,
süt üretiminin yapıldığı ilçe,
haftasonu pikniğine ev sahipliği
yapıyor. İlçe festivalleri ve doğa
aktiviteleri ile de biliniyor....
durumda. İstanbul’un Avrupa yakasında
oturanların Çatalca’ya gitmeleri oldukça kolay.
İstanbul’a yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olan
Çatalca’ya özel aracınızla TEM ve E-5 karayolunu kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz. Bahçelievler Yenibosna’dan her 10 dakikada bir
kalkan halk otobüsleriyle çok daha uygun bir
fiyatla Çatalca’ya ulaşmak mümkün. Çatalca’yı
keşfetmek için gezinizde önemli mahalleleri
de görmenizi öneririz. Çatalca’ya gelir gelmez
uğrayacağınız ilk durak Kaleiçi Mahallesi olmalı. Kaleiçi’nden ilçenin hemen hemen her yerine
ister yürüyerek ister araçla kolayca ulaşmanız
mümkün... Çatalca’nın önemli duraklarından
olan Kaleiçi Mahallesi, Balkan Savaşları’nda çıkarılan yangında zarar görmeyen tek yerleşim
yeri olarak da öne çıkıyor.

MÜBADELE MÜZESİ
Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan bir
diğer önemli durak zorunlu göçün günümüz
insanına anlatıldığı Mübadele Müzesi. 30 Ocak

1923’te Yunan Hükümeti ile yapılan
Mübadele Sözleşmesi Lozan Barış
Antlaşması’na ek olarak imzalandı.
Bu sözleşme kapsamında gerçekleşen zorunlu göç, yaklaşık iki milyon
insanın doğdukları toprakları terk
etmesini zorunlu kıldı. Zorunlu göçe
tabi tutulan insanlar taşınamaz
bütün mal varlıklarını, evlerini,
tarlalarını, işyerlerini, sevdiklerinin
mezarlarını geride bırakıp gitmek
zorunda kaldılar. Çatalca’nın
nüfusunun büyük bir bölümü mübadillerden oluşmaktadır. Cumhuriyet
döneminde Ziraat Bankası olarak
kullanılan bina şimdi Mübadele
Müzesi olarak hizmet veriyor.

MİMAR SİNAN’IN İZLERİ....

İNECEĞİZ MAĞARALARI
Çatalca geçmişte Yeşilçam
filmlerine de ev sahipliği yaptı...
Halk arasında ‘Kemal Sunal
Mağaraları’ olarak da bilinen İne-

ceğiz Mağaraları, geçmişte Kemal
Sunal’ın unutulmaz filmlerinden biri
olan ‘Salako’ filmine ev sahipliği
yapmış.... Geçmişte barınma
amacıyla yapıldığı düşünülen bu
mağaraların daha sonra kilise
olarak kullanıldığına dair rivayetler
de var. Mağara duvarlarını süsleyen
haç işaretleri bu söylentileri doğrular nitelikte.
Çatalca’nın tarihi güzellikleri
arasında yerini alan İneceğiz Mağaraları’na ulaşmak oldukça kolay. Bu
mağaralar, Çatalca merkeze dokuz
kilometre uzaklıkta konumlanıyor
ve etrafında piknik alanları bulunuyor. Doğa ile iç içe bir gün geçirmek
için ideal bir ortam. Burada çocuklar
için yapılmış oyun alanı, piknik
alanları doğa içinde ailece keyifli bir
gün geçirmeniz için oldukça ideal...

Kurşunlugerme Su Kemeri

5 BİN YILLIK TARİH
Çatalca’nın İneceğiz Köyü’nde bulunan İneceğiz Mağaraları,
dünyanın insan eliyle yapılan en
eski yerleşkelerinden biri olarak
da anılıyor. Tarihi yaklaşık 5 bin
yıl öncesine dayanan mağaralar,
kayaların oyularak yerleşim yerine
dönüştürülmesiyle oluşturulmuş.
Mağaraların Cenevizliler tarafından

Flamingo Hayvanat Bahçesi

GEZİ-İSTANBUL

Çatalca, dünyaca ünlü
mimarımız Mimar Sinan’ın usta
ellerinden çıkan eserlere de ev
sahipliği yapıyor. Kaleiçi Mahallesi’nde bulunan Ferhatpaşa Camii,
16. yüzyılın sonlarına doğru Mimar
Sinan tarafında inşa edilen önemli
bir eser olarak dimdik ayakta
duruyor. Çatalca tepesinin eteklerine
kurulan bu külliye, bünyesinde
cami, sıbyan mektebi ve bir de
çeşme barındırıyor.
Osmanlı İmparatorluğu’nun
önemli sadrazamlarından Ferhat
Paşa’nın, dönemin en yetenekli inşaat mühendisi-mimarı olan Mimar
Sinan’ın imzasını taşımasını istediği
külliye günümüzde de görenleri
büyüleyen bir eser.

Yalıköy
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ATV İLE SAFARİ
Çatalca’da doğanın içinde ATV ile safari
turu yapabilecek alanlar bulunuyor. Doğal
güzellikleri ve bol oksijeni ile bilinen Çatalca
Ormanı’nın içinde yaklaşık 15-20 dakikalık
bir eğitimin ardından bir saat boyunca ATV ile
safari turu yapmanıza olanak sunuluyor. Çizme,
eldiven, kask gibi malzemelerin de dahil olduğu
60 dakikalık safari turu için Çatalca’da ortalama
100- 160 TL ödemeniz gerekmek.
En keyifli grup aktivitelerinden biri olan
paintball da Çatalca’da Marmara Paintball ve
Nokta Paintball tesislerinde gerçekleştirebileceğiniz bir diğer aktivite oluyor.

yapıldığı düşünülüyor.
Dört kattan oluşan mağaraları en alt
kattan başlayarak gezmek mümkün. Üst
katlara çıkmak isteyenlerin kaygan bir patika
yolu kullanmaları gerekiyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan merdivenler dik ve kaygan da
olsa katlar arasında bağlantıyı sağlıyor. Biraz
meşakkatli bir yolculuk olsa da manzaranın
güzelliği tırmanmaya değiyor.

MANGAL KEYFİ...

GEZİ-İSTANBUL

Çatalca, doğanın kucağında keyifle
vakit geçirmek isteyenler için ideal bir bölge.
Yeşillikleriyle, sessiz sakin yapısıyla, huzur
dolu kahvaltı ve mangal yapmak isteyenler
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için birçok tesis bulunuyor. Bunların en güzellerinden biri de Flamingo Köy… Şehir insanına
köy hayatının doğal güzelliği her zaman cazip
gelir. Flamingo Köy, kentin içinde köy hayatını
özleyenlere köy keyfi sunuyor. Sebze ve
meyvelerin yetiştirildiği bu tesis gelenlere köy
hayatını yaşatıyor. Burada çok sayıda hayvan
ve çocuklar için yapılmış oyun alanları bulunan
mekanda bir de gölet mevcut.
Dilediğiniz kadar pişirebileceğiniz barbekü ile sevdiklerinizle güzel zaman geçirebileceğiniz piknik alanları bulunuyor. Burada kuş
sesleri ve yeşillikler içinde ister kahvaltı ister
mangal yapabilirsiniz. Köy kahvaltısı hafta içi
serpme, hafta sonu açık büfe olarak veriliyor.

Kahvaltı saatleri 09.00 ile 14.00 arasında....
Her yanı tarih kokan Çatalca’nın öne
çıkan tarihi eserlerinden biri de Antik Roma
Dönemine ait Kurşunlugerme Su Kemeri. Su
kemeri, yüzyıllar boyunca İstanbul’a su taşıyan
kemerlerden biri olmuş. Çatalca’ya bağlı olan
Gümüşpınar Köyü yakınlarında bulunan kemer, son yıllarda hazine avcılarının tehdidine
rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmış...
Çatalca merkezine 30 kilometre
uzaklıktaki su kemeri, o dönemdeki adıyla
Konstantinopolis’in (İstanbul’un) en görkemli
su kemerlerinin başında geliyor. Gümüşpınar
Su Kemeri olarak da bilinen Kurşunlugerme Su
Kemeri, üç katlı bir yapıya sahip ve derin bir
vadiyi geçiyor. Yaklaşık 34 metre yüksekliğinde ve 123 metre uzunluğunda, kanalların
tabanları arasındaki dikey mesafe ise 7.8
metre. Yapının 7. yüzyıl başlarında onarıldığı
biliniyor. Yapının100 metre doğusunda ve
yukarı akışta yeni köprünün inşasından önce
üst düzey kanalı taşıyan başka bir köprünün
parça kalıntıları da bulunuyor.

ESKİ BALIKÇI KÖYÜ YALIKÖY
Çatalca’nın Karadeniz’e açılan kapısı
Yalıköy eski bir Rum balıkçı köyü... On iki
kilometrelik sahile sahip olan bölgenin eski
adı Podima. Karadeniz kıyısındaki ormanları,

‘İSTANBUL’UN ÇOK ÖNEMLİ ORGANİK BAHÇESİYİZ’
Çatalca ilçesinde İSMMMO kayıtlı 101 üye
bulunuyor. Bunların 60’ı bağımlı, 41’i de bağımsız
üye olarak faaliyetlerini yürütüyor. İSMMMO Çatalca
İlçe Temsilcisi Eftal Korkmaz, 10 yıldır meslek
mensubu. Bir yıldan bu yana da İSMMMO Çatalca
İlçe Temsilciliği görevini yürütüyor. İlçe temsilciliğinden önce iki dönem İSMMMO Stajyerle İletişim
Komitesi’nde üye ve başkan yardımcılığı görevlerini
yürüttü. İSKİ koruma havzasında olan Çatalca’da
sanayileşmenin olmadığına dikkat çeken Korkmaz,
bu durumun ilçenin ekonomik büyüklüğünün sınırlı
kalmasına neden olduğunu söylüyor.
Eftal Korkmaz
İstanbul’da faaliyet gösteren serbest
bölgelerden biri olan Trakya Serbest Bölgesi ilçede
faaliyet gösteriyor. Serbest Bölge’de tekstil şirketleri, sağlık sektöründe
bulunan şirketler, elektronik malzemeler üreten şirketler ağırlıklı olarak
faaliyette. Halkalı Gümrük Müdürlüğü de ilçeye taşınırken Muratbey
Gümrük Müdürlüğü adıyla faaliyet gösteriyor. Bu nedenle ilçe İstanbul’un

Yalıköy’e ulaşabilirler. E-5’ten gitmek isteyenler ise Çatalca-Saray yolu üzerinden Yalıköy’e
ulaşabilirler.
Karadeniz kıyısında yer alan Çatalca’da
gerçekleştirebileceğiniz aktivitelerden biri
de dalıştır. Çatalca’nın Yalıköy ve Çilingöz
mevkiinde gerçekleştirilen dalış aktiviteleri,
serin Karadeniz sularında keyifli bir deneyim
yaşatıyor. Sualtını keşfetmek için yapabileceğiniz sualtı dalışları sırasında; dil balığı, kalkan,
kefal, yunus balığı ve balina gibi su canlılarını
görebilirsiniz.
Tekne gezisi ile başlayan dalış turlarının
fiyatı şirketine göre değişmekte...

FESTİVALLERİN MERKEZİ
Çatalca’da sinema gösterimleri ve tiyatro
oyunlarının sahnelendiği Çatalca Kültür Merkezi, ilçe merkezine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunuyor. Çatalca Belediyesi Nazım Özbay
Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatrolar,
gösterilen filmler, gerçekleştirilen seminerler ve

etkinlik takvimi oldukça yoğun.
2000 yılından bu yana Çatalca’da
gerçekleştirilen Geleneksel Erguvan Festivali,
ilçede gerçekleştirilen en ünlü festival. Gelenek
hale gelen festivaL yaz aylarında düzenleniyor.
Birkaç gün boyunca süren ve devam ettiği süreçte ünlü isimlerin de sahne aldığı Geleneksel
Erguvan Festivali’nde, güreş gösterisi, basketbol, masa tenisi, voleybol gibi çeşitli aktiviteler,
tavla ve satranç yarışmaları gibi faaliyetlerin
yanı sıra börek yarışması, yumurta yarışması
gibi eğlenceli yarışmalar da gerçekleştiriliyor.
Hint kültürünün en ünlü festivali olan
Holifest’te 2016 yılından beri her yıl artan
katılım ile Çatalca’da büyük ilgi görüyor. Çatalca’nın plajlarında gerçekleştirilen festivalde
bir Hint kasabası atmosferi oluşturuluyor. Holifest’te çeşitli dans grupları sahne alırken,
Hint kıyafetleri ve aksesuarlarının yer aldığı
butiklerde alışveriş yapma olanağı bulunuyor.
Ayrıca Hint mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı
da sunuluyor.

GEZİ-İSTANBUL

gölleri, mesire alanları ve diğer doğal zenginlikleriyle doğa severlerin uğrak yeri. Çilingoz
doğal havuz da görenleri büyüleyen bir diğer
doğal güzellik....
Yalıköy’de turizm fazla gelişmemiş;
sahilinde sadece birkaç lokanta ve otel dışında
turistik bir yer bulunmuyor. Yalıköy’de her
damak zevkine hitap edecek yemek bulmak
mümkün ancak balık yemekleri yemenizi
öneririz. Karadeniz’de bulunan bütün balıkları
tatma şansına sahipsiniz; sardalya, kalkan,
lüfer bunlardan birkaçı.... Muazzam bir sahile
sahip olan Yalıköy, huzur sunuyor. Sakin ve
sessiz olması nedeniyle birçok ünlünün evi bu
köyde yer alıyor. Çok sayıda Rumların bulunduğu köyde, mangal yapılabilecek özel mekanlar
da var. Kamp alanlarının yer aldığı köyde, spor
alanları ile tarihi bir kale ve iki doğal mağara
bulunuyor.
Yalıköy’e TEM’den gitmek isteyenler
Mahmutbey gişelerinden Çatalca-Subaşı-Kestanelik-Çanakça-Dağyenice-Karacaköy üzerinden

dış ticaret kapısı olarak anılıyor.
Eftal Korkmaz, “Çatalca önemli bir
düzeyde ekonomik büyüklüğe sahip olmamasına
rağmen bugün Türkiye’de hatta Avrupa’da
önemli bir konumda olan tekstil şirketlerinin,
bina iç ve dış yapı kaplama faaliyeti gösteren bir
şirketin üretim merkezi Çatalca olup fabrikaları
ilçemizde bulunmaktadır” diye konuşuyor.
İlçenin en büyük gelir kaynakları tarım
ve hayvancılık. Çatalca’da üretilen organik
tarım ürünlerinin İstanbul’da rağbet gördüğüne işaret eden Korkmaz, şunları söylüyor:
“Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
de süt ürünleri ve tarım ürünleri açısından
ilçemizi merkez noktalardan biri olarak gördü. Süt ve tarım ürünlerinin
Çatalca’dan alınıp İstanbul’da dağıtılacağını ve bir sonraki aşamada
kurulacak olan Halk Marketleri’nde Çatalca’da üretilen süt ve tarım
ürünlerinin satılacağı belirtildi.”
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YOUTUBE’DA OPERA

MOZART - FİGARO’NUN DÜĞÜNÜ

K Ü LT Ü R S A N AT

Figaro Üçlemesi dünya edebiyat literatüründe Sevil Berberi, Figaro’nun Düğünü ve
Suçlu Anne adlı üç eserden, birbirini takip eden
konular olarak bağlamlaşmıştır. Sevil Berberinden tam üç sene sonra kaleme alınan eserde
Suzanne ile evlenmek üzere nişanlı olan
Figaro, aynı nişanlısı gibi Kont’un sarayında
hizmetkar olarak çalışmaktadır. Sevil Berberi’nde Kont’a Rosina (Kontes) ile evlenmesi için

Figaro yardım etmiştir, geçen üç sene zarfında
ise Kont Rosina ile olan evliliğinden çoktan
sıkılmış ve Figaro’nun nişanlısı olan Suzanne’ye göz dikmiştir. Ortaçağ Monarşisinde
“primae noctis” olarak geçen, bir başkası ile
evlenmeden önce hizmetkarları ile efendileri
olarak son bir gece geçirme hakkı olarak görülen bu uygulamayı tekrar gündeme getirmek
istemektedir. Kont Almaviva’ nın sarayından

BESTECI: W.A. MOZART
2 PERDE / 165 DK.
Sevil Berberi’nin hikâyesinin üzerinden yıllar
geçtikten sonra adeta “çılgın bir gün” yaşanmaktadır; Rosina kontes olmuştur, Figaro,
Suzanne ile evlenmek üzeredir, Dr. Bartolo
Figaro’dan intikam almak istemektedir, Kont
ise romantik bir gençten, ahlaksız, feodalite
hakkını kullanmak isteyen ve hizmetçilerini
aşağılayan kötü bir efendiye dönüşmüştür.
Olaylar bu karakterlerin çevresinde gelişir.

Kültür sanatta sanal etkinlik
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro, orkestra ve topluluklarımıza ait, birbirinden keyifli, eğlenceli ve ilgi çeken temsil
ve etkinliklerinin olduğu içeriği, resmi YouTube Kanalında “Sanat Heyecanı Evimizde” diyerek sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Kanala her hafta yeni oyun ve gösteriler yükleniyor... Diğer taraftan pek çok
müze ve tiyatro oyunu da artık sanal turlar ve yine online platformlarda seyircisi ile buluşuyor...

56 l İSMMMO YAŞAM

YOUTUBE’DA BALE

ÇAYKOVSKİ – ROMEO & JULİET BALE
MÜZIK:  PIYOTR İLYIÇ ÇAYKOVSKI, 2 PERDE / 110 DAKIKA
Büyüleyici ve zengin dili nedeniyle
İngiliz yazınının en büyük yazarı olan W.
Shakespeare, Romeo ve Juliet’i, 1595 yılında;
Arthur Broke’un “Romeus and Juliet” adlı
şiirinden alıp, yeni eklemelerle zenginleştirip
aşk tragedyası haline getirmiştir. Romeo ve

Juliet balesinin konusu da bu öykünün aslına
sadık kalınarak sahneleniyor. Şiirsel güzelliği,
müzik ve dans diliyle birleştirildiğinde yeni
boyutlar kazanan eser Çaykovski müzikleri ile
bütünüyle danslı bir trajediye dönüşmektedir.
Verona’nın iki ünlü ailesi Montague’ler ve

Capulet’ler yıllardır birbirinin amansız düşmanıdır. Montague’lerden Romeo, Capulet’lerden
Juliet’i görür ve iki genç birbirlerine çılgınca
âşık olurlar... Bir rahibin yardımıyla gizlice
nikâhlanırlar. Ancak iki aile arasındaki “kan
davası” sürmektedir...

MARX’IN DÖNÜŞÜ

YOUTUBE’DA TİYATRO

YAZAN: HOWARD ZINN, YÖNETEN VE OYNAYAN: GENCO ERKAL
Marx’ın Dönüşü’nü okuyanlar olayların ve
olguların tarihsel açıdan ne kadar gerçek olduğunu
merak edebilir. Marx’ın yaşamıyla ilgili olanların
yanı sıra göndermede bulunulan tarihsel olaylar
gerçektir: Jenny ile yaptığı evlilik, Londra’ya
sürülmesi, üç çocuğunun ölmesi, zamanın politik
çatışmaları, İrlanda’nın İngiltere’ye karşı direnişi,
Avrupa’daki 1848 devrimleri, Komünist Hareket,
Paris Komünü. Haklarında konuştuğu ana karakterler de gerçektir: Aile üyeleri, dostu Engels, rakibi

Bakunin. Diyalogları ben yazdım ama karakterlerin
kişiliklerine ve düşüncelerine sadık kalmaya çalıştım.
Ancak Marx’ın Jenny ve Eleanor’la girdiği ideolojik
çatışmalarda hayal gücümü kullandım tabii. III.
Napolyon’un tasviri gibi birkaç sahnede de Marx’ın
kendi sözcüklerini kullandım.” diyor Howard Zinn’ın
oyun metnine yazdığı önsözde... Tiyatro ustası Genco
Erkal’ın yazıp yönettiği, Özüm Özgülgen’in çevirisini
yaptığı bu tiyatro oyunu yine Youtube’da Genco
Erkal’ın kanalında seyircisi ile buluşuyor…

GÖBEKLİTEPE’DE ONLİNE
SANAL TUR
SALVADOR DALİ
Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan müzeleri yerinde geziyormuş hissi uyandıran sanal müze uygulaması ile Türkiye’nin en büyük
13 müzesi 810 bin 410 kez ziyaret edildi. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe,
sanal müzeler içerisinde en çok görülen yer oldu...
Göbeklitepe, “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendiriliyor. Bu özelliği
nedeniyle 2018’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Şanlıurfa’nın
Örencik Köyü yakınlarındaki Göbeklitepe’de ilk kazılar 1995’te başlamıştı.

https://www.kisa.link/Nngl

Biz, hayatın içinden anlamaya çalışıyoruz onu. Gerçeküstü sanatın
ustası, İspanya’nın ünlü ressamı Salvador Dali… Delilik ile dahilik arasında
giden bir ömür, magazin sayfalarını süsleyen renkli bir hayat, ünü İspanya’nın
ötesine geçen dünyaya mal olmuş bir ressam Salvador Dali. Dali, kendi
şehrine dünyanın en büyük sürrealist objesi olarak kabul edilen Saldavor Dali
Müzesi’ni kazandırmış. Ressamın 4000 eserden oluşan kendi koleksiyonuna
ev sahipliği yapan müzede tura başlamak için tek bir tıklama yeterli.

K Ü LT Ü R S A N AT

https://www.kisa.link/Nngj
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DVD SEPETİ
l Cafe Society

1930’larda geçen Cafe Society’de, Bronx’da
doğan Bobby Dorfman’ın (Jesse Eisenberg) aşka
yakalandığı Hollywood’a gidişini ve sonra sosyetenin kıpır kıpır gece hayatından, ortalığı toza
dumana kattığı New York’a dönüşünü izliyoruz.
Birbirinden acayip bireylerden oluşan bir ailenin

SİNEMA-DVD

l I, TONYA - BEN TONYA
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En İyi Film dahil 3 dalda Altın Küre’ye aday
gösterilen ve Margot
Robbie’nin yıldızlaşan
performansıyla yılın
merakla beklenen filmlerinden ‘Ben, Tonya /
I, Tonya’ tüm dünyayı
şoke eden gerçek bir
hikayeden uyarlama.
Varoşlardan çıkıp gelen
pek çok önyargıya rağmen Amerika Şampiyonu olan
Tonya Harding, kendi jenerasyonunun en yetenekli
buz patencilerindendi. Üçlü Axel hareketini yapabilen
tek Amerikalı kadın sporcu olmasına karşın, skandallar ve aykırı tavırları nedeniyle Amerikan halkı ve
medyasıyla yıldızı bir türlü barışmaz. Tüm engellere
karşın hırsla Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan
Tonya’nın hayatı, rakibi Nancy Kerrigan’a yapılan
bir saldırıya adının karışmasıyla alt üst olur. FBI da
soruşturmaya dahil olunca Tonya Harding, hayattaki
en büyük tutkusundan ömür boyu men edilmekle
karşı karşıya kalacaktır. The Finest Hours’un yönetmeni Craig Gillespie’nin dur durak bilmeyen temposu
ve kurgusuyla çok konuşulan son filmi ‘Ben, Tonya’,
Whiplash’deki J.K. Simmons’ı anımsatan performansıyla Allisson Janney’i de Oscar ödülünün favorilerinden biri haline getirdi.

en küçük çocuğu olan Bobby babasının kuyumcu
dükkanından sıkılınca soluğu dayısı Phil’in (Steve
Carell) yanında Hollywood’da alır. Dönemin en
popüler film yıldızlarının menajerliğini yapan
Phil’in ajansında çalışmaya başlayan Bobby, Hollywood’un skandal, dedikodu ve güzel kadınlarla
dolu göz kamaştırıcı dünyasında aşkı ve acıyı
tanıyacak ve bambaşka bir insana dönüşecektir...

l Blood Ties-Kan Bağları

Başarılı oyuncular Clive Owen,
Marion Cotillard, Mila Kunis ve
James Caan’dan muhteşem bir
dram. Yeraltı dünyasında yaşanan bir cinayet olayından dolayı
yıllarını hapishanede geçiren
Chris (Clive Owen, Children of
Men, Closer) iyi halinden ötürü
erken tahliye olur. Parlak bir
geleceğe sahip, iyi bir polis olan
kardeşi Frank (Billy Crudup) ona
evini açar. Artık abisinin değiştiğini uman Frank, ona iş bulur ve
eski karısıyla iletişime geçmesi için yardımcı olur. Fakat Chris’in
geçmişi peşini bırakmayacaktır.

l Florence

Meryl Streep’e 20’inci Oscar adaylığını getiren ve 4 dalda Altın Küre
adayı olan film, ‘dünyanın en kötü
şarkıcısı’ olarak bilinen Florence
Foster Jenkins’in, duygusal, eğlence
dolu ve ilham verici gerçek hikayesine odaklanıyor. New York’da bir
mirasyedi olarak lüks bir yaşam
süren Florence’ın hayattaki en büyük tutkusu müziktir ve daima ünlü
bir şarkıcı olma hayalini kurmuştur.
Fakat bunu başarmak için önemli bir eksiği vardır: Güzel bir ses!
Her şeye rağmen ilk konserini vermeye hazırlanan Florence’ın ‘acı
gerçeğe’ karşı zorlu yolculuğundaki en büyük destekçisi ise, kocası
ve aynı zamanda menajeri olan St Clair Bayfield’dır.

Karantinada yükselenler
Salgın sonrası ‘evdekal’ çağrıları ile birlikte internet üzerinden yayın yapan platformlar da ön plana çıktı.
Dünyanın farklı ülkelerinde çekilmiş dizi ve filmler, izleyici ve sinemaseverlerle buluşurken, yerli film ve diziler de dünyanın farklı ülkelerindeki izleyicilerle buluşuyor. Karantina günlerinde izlenecek birkaç öneri…

7. Koğuştaki Mucize
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur,
Deniz Baysal
Platform: Netflix

Şahsiyet
Yönetmen: Onur Saylak
Oyuncular: Haluk Bilginer, Cansu Dere,
Şebnem Bozoklu, Metin Akdülger
Platform: Puhu TV

Alef

Yönetmen: Emin Alper
Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen
Platform: Blue TV

Dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal ile tecrübeli ortağı Settar, İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel
hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye,
bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip,
cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan
bir sır perdesini de aralıyor. Bu sır açığa çıkmaya yaklaştıkça, her bir karakterin geçmişinin hayaletleri de ortaya çıkmaya başlıyor.

SİNEMA-DVD

IMDB’nin kullanıcı oylarıyla belirlenen izlenmesi gereken
diziler listesinde ilk 40’a giren Şahsiyet, Haluk Bilginer’e de En
İyi Erkek Oyuncu dalında Emmy ödülünü getirdi. Agâh, 60’lı
yaşlarında sıradan bir emeklilik hayatı yaşamaktadır. Nevra
ise Cinayet Büro Amirliğinde çalışan bir polis memurudur. Agâh
ve Nevra bütün hayatları boyunca apayrı yollarda yürürken,
birbirlerine adım adım yaklaştıklarını bilmezler. Agâh düzenli
hayatını doktorundan duyacağı bir haberle tamamen değiştirecektir. Yurt dışında yaşayan kızı ve torununun da yanına
yerleşmesiyle hayatındaki eski sakinlik kaybolacaktır. Agâh’ın
hayatındaki değişiklik Nevra’yı da etkileyecektir. Nevra,
Cinayet Büro Amirliğinde çalışan tek kadın polistir ve mesleğine
tutkuyla bağlı olsa da bu durum hayatını çok zorlaştırmaktadır.
Nevra ve Agâh hayatlarında böyle dönüm noktalarındayken
hikayeleri kesişince geçmişlerine dönmek ve hafızalarının
derinlerine inmekten başka şansları kalmayacaktır.

Bugünlerde Türk yapımı bir film
dünya listelerinde ilk sıralarda. Sadece
izleme oranları değil sosyal medya
paylaşımlarıyla da öyle… Twitter,
filmi izlerken nasıl ağladıklarını çekip
paylaşan Fransızlarla, Amerikalılarla
dolu. Güney Kore yapımı Miracle in
Cell No 7 adlı filmden aynı adla uyarlanan 7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki
kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir
babanın adalet arayışını konu ediyor.
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Körlük

l Yazar: Jose Saramago l Yayınevi: Kırmızı Kedi l Sayfa Sayısı:
336 Koronavirüs salgını ile birlikte ütopik hikayeler de gündemin merkezine yerleşti.

Nobel ödüllü yazar Jose Saramago’nun ‘Körlük’ romanı eve kapandığımız bugünlerde
çok satanlar listesinin de zirvesine yerleşti. Adı bilinmeyen bir ülkenin, adı bilinmeyen bir kentinde,
arabasının direksiyonunda trafik ışığının yeşile dönmesini bekleyen bir adam ansızın kör olur. Ancak karanlıklara değil, bembeyaz bir boşluğa gömülür. Arkasından, körlük salgını bütün kente hatta bütün ülkeye
yayılır. Ne yönetim kalır ülkede, ne de düzen; bütün körler karantinaya alınır. Roman, kentteki akıl hastanesinde karantinaya alınan, oradan kurtulunca da birbirinden ayrılmayan, biri çocuk yedi kişiye odaklanır.
Aralarında, bütün kentte gözleri gören tek kişi olan ve gruptakilere rehberlik eden bir kadın da vardır. Bu
yedi kişi, cehenneme dönen bu kentte, hayatta kalabilmek için inanılmaz bir mücadele verir. Konusunun
ürkütücülüğüne rağmen olağanüstü bir şiirsellikle anlatılmış bu unutulmaz roman, usta yazarın belki de en
etkileyici yapıtı.

Dünyasızlar

l Yazar: Kaan Murat Yanık l Yayınevi: Turkuvaz Kitap l Sayfa
Sayısı: 416 Yüzünü kaybeden bir kız... Esrarengiz bir cinayet... Ve büyülü bir kış yol-

culuğu... Günümüz İstanbul’undan İkinci Dünya Savaşı yıllarının Sovyetler’ine uzanan
Dünyasızlar, modern bir Harut ile Marut hikâyesi. Günümüz İstanbul’undan İkinci Dünya
Savaşı’nın en şiddetli dönemine uzanan bu post modern hikâyede dünyasını kaybetmiş
bir avuç kahraman, darmadağın olmuş bir dünyada var oluş mücadelesi veriyorlar. Hepsine yön gösterense geçmişin izleri, masallar, bugüne ışık tutan kadim anlatılar, hikâyeler... Butimar ve Uzakların Şarkısı romanlarıyla on binlerce okura ulaşan ödüllü yazar Kaan Murat
Yanık, yolu edebiyat ve sanattan, Stalin ve Hitler’den, Bakü ve Leningrad’dan geçen bir hikâye anlatıyor.
Dünyasızlar...Sürükleyici bir macera, akıldan çıkmayacak sarsıcı bir aşk masalı. Sırlarını kuyuya fısıldayanlara, yıldızını aramaktan vazgeçmeyenlere... “Gökyüzünde hepimizin yarasına yetecek kadar yıldız var...”

Psikiyatrinin Kara Kitabı

KİTAP

l Yazar: Oytun Erbaş l Yayınevi: Siyah Kuğu Yayınları l Sayfa
Sayısı: 248 Cajal’ın veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, “Her insan kendi beyninin hey-

keltıraşıdır.” Adolf Hitler’in “metamfetamin” bağımlılığını ve bağımlılığı sonucunda Parkinson oluşunu, Alzheimer ve Parkinson hastalığından korunmanın yollarını, Otizmin
tedavisinin mümkün olabileceğini; Aşkın beyindeki düzeneklerini, aşk acısının geçirilebeleceğini; Bağımlılıklarınızdan kurtulmanın yollarını; Obezite ve sürekli yemek yemenin nelere bağlı olduğunu öğrenmek; Kısaca beyninizin anahtarını elinize almaya var
mısınız? Beyni, duyguları, psikiyatrik bozuklukları anlamak ve bilimsel yaklaşım elde
etmek için bir başucu kitabı…Bu kitapta beyinle ilgili normal ve hastalık kavramları
bir bütün halinde verilmeye çalışılmıştır. Kitapta, psikiyatrik bozuklukların nedenleri ve sonuçları ele alınarak tedavi konusundaki yetersizlikler ortaya konulmuş ve bu konuda çözümler üretilmeye çalışılmıştır.
İnsanlar nasıl bir beyin istiyorlarsa o beyni kendileri oluşturur.
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Sarmal
Psikiyatrinin Kara Kitabı
Körlük
Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir
Hayvan Çiftliği
Dünyasızlar
Kaderini Sev Çünkü Aslında Hayatın Bu
Bedenle Konuşan Zihin
Uygarlıkların Batışı
Yaşam Sevinci

Son Av
l Yazar:
Jean-Christophe Grange
l Yayınevi:
Doğan Kitap
l Sayfa
Sayısı: 304

Kara Orman’da son av
başladı... Ardında hiçbir iz bırakmayan
avcı kim? Komiser Niémans, yardımcısı
Ivana Bogdovic’le, Alsace bölgesinde
işlenen vahşi bir cinayeti çözmeye gider.
Kahramanlarımız ölümden dönen,
yaşadığı travma yüzünden uzun bir
süre polis akademisinde kızak görevi
sürdürdükten sonra dayanamayıp
sahalara dönen Komiser Niémans ile
kendisine yardımcı olarak seçtiği Ivana
Bogdovic. Afrika’nın altını üstüne
getirip bin bir türlü mistik olayın yanı
sıra politik dolapların sırrını aydınlattıktan sonra yeniden Avrupa’nın karanlık
sokaklarında dolaşmaya başlayan
yazar, yoluna aynı coğrafyada devam
ediyor. Kendi karanlık geçmişlerini
de yanlarında götüren iki polis, Kara
Orman’da saklanan bir sırrın peşine
düşerler. Önceki kitabında kötülüğün
genetik olup olmadığını sorgulayan
yazar, kaldığı yerden devam ediyor
ve bu kez ailevi geleneklerin insanları
nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor.

l Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR

E-KİTAP
Kürk Mantolu Madonna
l Yazar: Sabahattin Ali l Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları l Barkod :
9789750832901 l Format : Epub
İlk baskısı 1943 yılında yapılan Kürk Mantolu Madonna, günümüzde halen en çok ilgi gören ve satılan
kitaplar arasında bulunuyor. Basıldığı günden bu yana
1 milyondan fazla satan kitap üzerine birçok araştırma
ve inceleme yapılmış, hakkında tezler yazılmış, fakat bu başarısının sırrı

tam olarak çözülememiştir. Onu bu kadar özel kılan ve hala konuşuluyor
olmasındaki en büyük pay, tabii ki Sabahattin Ali’nin usta kalemi ve
başarılı ruh tahlilleridir. Basılı hali dışında bu kıymetli eseri e-kitap olarak
da satın alarak okuyabilirsiniz. Kitap olarak basılmadan önce Kürk Mantolu
Madonna ‘Büyük Hikaye’ başlığı altında 48 bölüm olarak bir gazetede
yayımlandı. Konusu ile adından sıkça söz ettiren eser, Türk edebiyatının
da en önemli romanları arasında gösteriliyor. Psikolojik bir anlatı olarak
da ifade edebileceğimiz roman aslında üç ana tema etrafında şekilleniyor:
Aşk, yalnızlık ve yabancılaşma. Kürk Mantolu Madonna, daha çok bir
aşk hikayesi olarak görünse de romanda aslında bir insanın yalnızlaşma
sürecine ve giderek topluma yabancılaşmasına şahit oluyoruz.

AMERIGO

Anlar, Fransız Devrimi’nde bir politikacının portresi niteliğindeki Joseph

l Yazar: Stefan Zweig l Yayınevi : Can
Yayınları l Barkod : 9789750719509
l Format : Epub Hem düşsel hem de tarihsel

yaşam öykülerinin en başarılılarından biridir. Zweig, bu yapıtında, bugün

Fouché’yle birlikte Amerigo da Zweig’ın nesnellikten çok sezgiye dayanan

karakterler üstüne yorumlarıyla tanıdığımız Stefan
Zweig’ı derin karakter incelemelerine yönelten, psikolojiye ve Freud’un öğretisine duyduğu ilgidir. Beş
tarihsel kişiliğin portrelerini içeren Yıldızın Parladığı

Amerika adıyla bildiğimiz anakaranın bu adı alışının ardındaki inanılması
güç rastlantılarla örülü ‘yanlışlıklar komedyası’nı anlatır. Kristof Kolomb’un
keşfettiği toprakların ‘yeni bir dünya’ olması gerektiği kanısına varan İtalyan denizci Amerigo Vespucci, ün peşinde koşan bir sahtekâr mıdır, yoksa
adını tarihe yazdırmayı hak eden bir bilge mi? Zweig, Amerigo Vespucci’nin
yaşam öyküsünü yaratıcı bir anlatıya dönüştürüyor.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
101 Deyim
101 Öykü

Yazar: Paola Peretti
Yayınevi:Genç Timaş
Sayfa sayısı: 205
Yazarın kendi yaşam hikâyesinden esinlenerek, küçük
bir kızın görme yetisini kaybetmesiyle ilgili kaleme
alınmış olan bu roman Küçük Prens, İçimdeki Müzik
gibi kitapların hayranları için çok özel bir yeri olacak… Mafalda, dokuz yaşındaki
bir kız çocuğu ve bildiği bir şey var: Gelecek altı ay içinde, görme yetisini tamamen
kaybedecek. Mafalda, görünürdeki bu karanlık gelecekte yolunu bulabilecek, okula
gidebilecek ve kedisine bakabilecek mi? Ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla Mafalda,
kendisi için önemli olan şeyleri keşfetmeye çalışır. Görme yetisini kaybetse de yapabileceği şeylerin listesini çıkarır…İlham verecek bir cesaret ve kararlılık hikâyesi...

KİTAP

Yazar: Süleyman Bulut
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
Sayfa Sayısı: 204
101 Deyim Öyküsünü Buldu! Deyimler
nasıl ortaya çıkmıştı, merak ettiniz mi hiç?
Biliyoruz ki her deyim, mutlaka bir olay
sırasında, olayın kahramanlarından biri tarafından kullanıldı.
Bugünkü değişmez, değiştirilemez hallerini ise yıllar içinde,
kullanıla kullanıla aldı. Süleyman Bulut, deyimlerin ortaya
çıkmasını sağlayan olayları araştırdı, derledi, topladı ve
çocuklar için yeniden kaleme aldı. 101 deyimin birbirinden
eğlenceli ve birbirinden ilginç 101 öyküsü, bu kitapta...

Kiraz Ağacı İle
Aramızdaki Mesafe
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Cep telefonu, bilgisayar,
klavye, mouse, kulaklık,
dokunmatik ekran,
televizyon ve
kumanda gibi bütün
teknolojik cihazları
bakteri yayma
tehlikesine karşı düzenli
olarak uygun şekilde
temizlememiz öneriliyor.

Cihazlara korona temizliği
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Ülke olarak koronavirüs
salgınıyla mücadele ettiğimiz bu
süreçte temizlik malzemeleri ve
dezenfektan en büyük yardımcımız oluyor. Sağlık Bakanlığı’nın
önerdiği gibi ellerin sık sık sabunla yıkanması, ellerin yüzden
uzak tutulması ve temas edilen
yüzeylerin hijyeninin sağlanması gerekiyor. Bu
nedenle her gün sık sık kullandığımız teknolojik cihazları da temizlememiz önem taşıyor.
Cep telefonu, bilgisayar, klavye, mouse,
kulaklık, dokunmatik ekran, televizyon ve kumanda gibi bütün teknolojik cihazları bakteri
yayma tehlikesine karşı temizlememiz lazım.
Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar var.
Tüm elektronik cihazların temizliğinde öncelikle cihazı tamamen kapatmamız ve elektrik
bağlantısını kesmemiz gerekiyor. Bir temizlik
ürününü kullanırken de kullanma talimatını
her zaman okumayı ihmal etmeyin. Herhangi
bir temizlik yöntemini denemeden önce,
cihazın küçük ve görünmeyen bir bölgesinde
temizlik ürününü test edebilirsiniz. Technopc
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yetkilileri, teknolojik cihazların temizliğiyle
ilgili şu bilgileri verdi.

CEP TELEFONU
Elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının temizliği çok önem taşıyor. En sık temizlenmesi gereken ürünler arasında yer alıyorlar.
Temizliğe başlamadan önce telefonunuzun
kapalı olduğundan emin olun. Tüm aksesuarları, kılıfını, şarj kablosunu veya kullanıyorsanız
kulaklığı çıkarın. Telefon ekranları basınca
daha uygun olduğundan biraz daha bastırarak
temizleyebilirsiniz. Telefonun ağız kısmına
yani mikrofona yakın olan bölüme daha da
çok önem verin. Bu bölümü sık sık antibakteriyel bir mendille temizleyin. Kamera kısmını
mikrofiber bir bezle hafifçe silin.

Öncelikle bilgisayarınızı kapatın ve
fişten çıkarın. Ekran için ayrı klavye için ayrı bir temizlik karışımı
hazırlayın. Dezenfektan, kolonya
gibi alkol bazlı ürünleri doğrudan
ekrana veya klavyeye sıkmayın.
Bilgisayarınızı yan çevirip tozların
dışarıya çıkmasını sağlayın. Alkollü
su veya bulaşık deterjanı ile hazırlayacağınız
su ile tuşları fazla ıslatmadan nazikçe temizletin. Kapağını kurumadan kapatmayın. Ekranı
en son temizleyin, sabunlu su ya da alkollü
su yerine beze sıkacağınız cam temizleme
suyuyla bunu yapabilirsiniz.

KLAVYE

Masaüstü bilgisayarın klavye bölümünü temizlerken önce klavyeyi ters çevirin.
Aralarda kalan parçaları ve birikmiş tozları
silkeleyin. Mümkünse teknoloji marketlerden
temin edilen temizlik spreyini tuş aralarına sıkın, yoksa elektrik süpürgesi ile tuş
aralarını temizlemeye çalışın. Özel temizlik
sıvısı mevcut değilse biriken yağ ve benzeri
maddeleri temizlemek için bulaşık deterjanını

sulandırarak basit bir solüsyon hazırlayarak
kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce klavyenizin tamamen kurumasını bekleyin.

MOUSE

Güncel optik mouse’lar (fare) kapalı
yapısı gereği genelde normalden daha az
temizlik gerektirir. Bazılarında yalnızca
tüm yüzey temizliği yeterlidir. Farelerde de
klavyede olduğu gibi yüzey dayanıklılığını
bilmediğiniz ürünler için alkol bazlı değil
kesinlikle evde basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz deterjan bazlı karışımları kullanın.
Tamamen kurumadan tekrar kullanmayın.

EKRAN VE TELEVİZYON

Dokunmatik teknolojilerin gelişmesi
sonucu devamlı ekranlarla temas halindeyiz. Sadece klavyeye değil artık ekranlara
da dokunuyoruz. Bu teknolojideki hassas

TABLET

Diğer cihazlarda ve dokunmatik
ekranlarda olduğu gibi tabletinizi temizlerken de kolonya, dezenfektan gibi alkol bazlı
temizleyicileri direkt cihazınıza sıkmamalısınız. Bir mikrofiber bez veya dezenfektanlı ıslak mendil yardımıyla tabletinizi
fazla bastırmadan temizlemelisiniz. Islak
kalmamasına özen göstermeli, kurumadan
kullanmamalısınız.

KULAKLIK

Her gün evde televizyon başındayız.
Elimizden düşürmediğimiz kumandalar da
bir hayli bakteri topluyor. Evde de elden
ele dolaşıyorlar. İçlerindeki çiplerin su
almaması için kumandayı mikrofiber bez,
pamuk, kulak temizleme çubuğu, kürdan
ve çamaşır suyu ile temizleyebilirsiniz. Bunu
da şu yöntemlerle yapmalısınız. Mikrofiber
bezi su ile nemlendirerek cihazı silin. Sonra
kulak temizleme çubuğunu çok hafif çamaşır

suyuna batırarak ıslatın ve kumandanın
tuşlarının arasında gezdirin. Sonra ise bir
kürdanın ucuna ince bir tabaka şeklinde
pamuk sarın. Ardından hazırladığınız bu kürdan ile tuşların çevresini silerek kurulayın.

TEKNO-YAŞAM

ekranların temizliğinde özellikle çok basınç
uygulamamaya dikkat edilmesi gerekiyor.
Farklı özelliklere sahip cihazlar olmasından
dolayı temizliğe başlamadan önce mutlaka
kullandığınız ürünün kullanma kılavuzunu
inceleyin. Kuru bir bezle ekranın yüzeyini
yüksek baskı uygulamadan nazik bir şekilde
silin. Özelliklerini tam olarak bilmediğiniz
yüzeylerde kağıt havlu ve benzeri ürünler
kullanmanız tavsiye edilmez. Çıkmayan
lekelerde sert müdahalelerden ve baskı uygulamaktan kaçının. Bir ölçek sirke ve bir ölçek
sudan oluşan karışımı bezle lekenin üzerine
bir süre uygulamanız lekenin çıkmasına
yardımcı olacaktır.

Kulaklıkların da
zaman zaman temizlenmeye ihtiyacı var. Kulaklığınızı
kimseye ödünç vermemeye
çalışın. Kulağımızdan
düşürmediğimiz kulaklıklar
da mikrop yuvalarından
biri. Bir bez ya da pamuğa
oksijenli su dökülerek
temizlenebilir. Kulaklığınızın
silikonları var ise yani
kulak içi kulaklık ise bu
parçaları mutlaka çıkarın. Bez ile kablolar
dahil plastik olan tüm bölümleri iyice silin.
Ulaşılamayan yerleri de temiz bir diş fırçası
yardımıyla temizleyebilirsiniz. İşlem bitince
de tekrar kurulamayı unutmayın.

KUMANDA
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K O M İ K

R E S İ M L E R

SERÇENİN KAZASI

Serçenin biri uçarken biraz alçalayım demiş, bir
bakmış karşıdan motorsiklet geliyor. Sağ sol yapayım
derken motorsiklet sürücüsünün kaskına çarparak
yere düşmüş.
Adam serçeyi yerden alarak evine götürmüş.
Bir kafese koyup kafesin içine biraz su ve ekmek
kırıntıları bırakmış. Bir süre sonra serçe gözlerini
yavaş yavaş açmış.
Önce su ve ekmek kırıntılarını görmüş. Gözlerini iyice açınca parmaklıkların arasında olduğunu
fark etmiş ve kahretsin demiş. Çarptığım adam öldü
herhalde!

MİZAH

BİR KEDİ DAHA

Akıl hastanesinden kaçan iki deli, karşıdan
gelen bekçiyi görünce iri gövdeli bir çınarın arkasına
saklandı. Bekçi onların ayak seslerini işitmişti ve
sordu: -Kim o?
İçlerinden biri kedi gibi miyavladı. Bu başarılı
miyavlamadan sonra bekçi yürüyüp gidiyordu ki,
delilerin ayakları altındaki yapraklar hışırdadı. Bekçi
geri dönüp yine seslendi:
-Kim var orada?
İkinci deli cevap verdi:
-Bir kedi daha.
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YOL YEMEĞİ İKRAMI
Bir köylü Erzurum’dan trenle İstanbul’a gidecektir. Karısı yol azığı
olarak çantasına kete, çörek, peynir, yumurta gibi yiyecekler yerleştirir.
Adam trene biner ve yerini bulur. Kompartımanda kibar bir efendiyle
birlikte yolculuk edecekler. Selamlaşıp şuradan buradan konuşarak birbirlerine ısınırlar. Öğle saatinde köylü çantasını açar, yiyeceklerini çıkararak
arkadaşına:
- Hele buyur beraber yiyelim.
- Teşekkür ederim ben yiyemem, sen buyur.
Adam: -Bey, sen hiç tandır ketesi, civil peynir yedin mi? Gel, buyur.
Bunun üzerine arkadaşı:
- Yiyemem ağa, benim ülserim var.
Adam: - Hele sen buyur. Önce bunları yiyelim akşama senin ülseri yeriz.

İŞ TELEFONUNU KULLANDIM
Ev telefonu faturası hayli yüksek gelince ev halkı toplanmış.
Baba: -Yahu bu korkunç bir fatura. Ben bu telefonu asla kullanmıyorum. Hep çalıştığım şirketteki telefonu kullanıyorum.
Anne: -Aynen ben de. Akşama kadar bankada elimin altında telefon.
Oğlan: -Vallahi ben de şirketimin bana verdiği cep telefonu ile bütün
görüşmelerimi yapıyorum.
Kız: -E benim de şirket hattım var. Ev telefonunu hiç kullanmam ki.
Herkes aniden evdeki hizmetçiye döner.
Hizmetçi: -Ee, sorun nedir o zaman? Sanırım hepimiz iş telefonlarını
kullanıyoruz.

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

BİLMECELER
1-Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sarkarım.
2-Salkımda tane tane tadı da pek şahane.
3-Gözlerime takarım, etrafıma bakarım.
4-Ha iki teker ha üç teker, iki ayakla nasıl gider?
5-Kolu var ayağı yok, karnı yarık canı yok.
6-İncecik belli elimin eli.
7-Kıvrımlı kaşık duvara yapışık.
8-Çıt çıt yenir, adına eğlence denir.
9-Elde yapılır, kulağa asılır.

NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUM
Çocuk babasına mahcup bir şekilde sorar:
- Babacığım, nerede olduğunu bildiğimiz bir şey kayıp sayılır mı?
Babası gülerek cevap verir:

1-Maymun
2-Üzüm
3-Gözlük
4-Bisiklet
5-Ceket
6-Çatal
7-Kulak
8-Çekirdek
9-Küpe

l Mart kapıdan korona camdan
baktırır
l Çok okuyan değil çok gezen
korona olur.
l Görünen korona kılavuz
istemez.
l Ev alma kolonya al.
l Sakla kolonyayı gelir zamanı.
l Komşunun gribi komşuya
korona görünür.
l Koronayı gelin etmişler
kokusu 14 gün sonra çıkmış.
l Bulaşacak korona yerinde
duramaz.
l Koronalıyla yatan koronalı
kalkar.
l Su uyur korona uyumaz.
l Ateş olmayan yerden korona
çıkmaz.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

- Hayır çocuğum.
Çocuk:- İyi öyleyse. Senin saatini havuza düşürdüm.

DEĞİŞİK SEVGİ
Adam karısını o kadar çok seviyor ki her akşam yatarken onun
için dua ediyor: - Allahım onun başı ağrımasın, benimki ağrısın.

Öğretmen, tarih
dersinde Ali’ye sordu:
- Bana yüzyıl önce
olmayan birkaç şey söyle
bakalım.
Ali düşündü: - Örneğin ben yoktum, dedi.
Öğretmen güldü:
- Biliyorum senin
olmadığını, dedi ve başka
örnekler vermesini istedi.
- Örneğin siz de
yoktunuz!

Cevaplar

YÜZYIL
ÖNCE

Onun bir yeri kırılmasın, benimki kırılsın… O üzülmesin, ben
üzüleyim. Son olarak da şöyle diyordu:
- Allahım, onu dul bırakma beni dul bırak.

AYNI CAMCI GELDİ
Kadının evinde cam kırılmıştır. Camcıyı aradı ve sipariş verdi.
Yarım saat sonra zil çaldı. Kadın megafondan seslendi:
- Kim o?
- Camcı beya.
Kadın kapıyı açtı ve camın takılacağı yeri gösterdi. Beş dakika
sonra yine zil çaldı.
- Kim o?
- Camcı beya.
- Yanlışlık var. Az önce bir camcı geldi.

BALIK
TERLER
Mİ?
İki çocuk oturmuş
konuşuyorlardı.
Biri sordu:-Balıklar
acaba terler mi?
Diğeri hemen yanıtladı:-Tabii terler.
-Nereden bildin?
Terlemeseler denizin
suyu tuzlu olur muydu?

- Düştük beya.

İSMMMO YAŞAM l 65

K A R E
1

2

3

4

B U L M A C A
5

6

7

8

9

10 11 12
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K O L A Y
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Z O R

14
15
SOLDAN SAĞA

1. Yassı, büyük yemek tabağı – İşsiz, aylak. 2. Haberleşme – Bir çoğul eki.
3. Kum falı – Boyuna, uzunluğuna. 4. İridyumun simgesi – Ad, ün – Lezzet.
5. Eski Mısır hükümdarlarına verilen ad – Ev. 6. İvedi – Kimliği belirlenemeyen uzay cisimlerine verilen ad – Yumurtanın bir bölümü. 7. Nikelin
simgesi – Ünlü bir aktris. 8. Mısır’ın plaka işareti – Değerli bir taş –
Satrançta bir taş. 9. Anıtkabir’i, Orhan Arda ile birlikte gerçekleştiren Türk
mimarı – Evet anlamında bir ünlem. 10. Kansızlık hastalığı – Uyarma. 11.
İtalya’da bir kent – Kropotkin’in bir yapıtı. 12. Tahılın tarladaki adı – İspanya’da bir bölge. 13. “… Cennetin ırmakları / Akar Allah deyu deyu”
(Yunus Emre) – Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan şimşir takoz
– Bir cetvel türü. 14. Dişi sığır – Sık gözlü ağ – Köz. 15. “… Hafiftaş”
(türkücü) – Nabokov’un bir romanı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Çok yaşlı kimse – Ateşli, coşkulu. 2. Terakkiperver – İyiden iyiyce, iyice.
3. Hayvan yiyeceği – Bir nota – Eski bir İslam hanedanı. 4. William Sha-kespeare’in bir oyunu – Kiloamperin simgesi. 5. Kuran’ı usulünce ve yüksek
sesle okuma – Afrika’da bir ırmak. 6. Pişirilen hazırlanan yemek – Kayıp
bir kıta – Uluslar arası Çalışma Örgütü – Rezerve baskıyla yapılan süsleme.
7. Bir hayvan – Nurlu, ışıklı – Mercanada. 8. Dikme, dikine, dik – Büyük
zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay ya da durum, yıkım, bela – Yunancada bir harf. 9. Bir balık türü – Posta sürücüsü. 10. Mersin’de bir çay –
Hayat arkadaşı – Çıngırak - Bir bağlaç. 11. Japon sinema yönetmeni Akira
Kurosava’nın bir filmi – Argoda yok, kalmadı – Bir elekrolitteki eksiuç. 12.
Çok zayıflamak – Bir Küba dansı.

Ç Ö Z Ü M

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Piyata-Avare. 2. İletişim-Lar. 3. Remli-Tulani. 4. İrNam-Tat. 5. Firavun-Hane. 6. Acele-Ufo-Ak. 7. Ni-Itır
Esen. 8. Et-Lal-Şah. 9. Emin Onat-Ya. 10. Anemi-İkaz. 11.
Tivoli-Etika. 12. Ekin-Katalan. 13. Şol-Bat-Te. 14. İnekTor-Kor. 15. Nuray-Lolita.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Pirifani-Ateşin. 2. İlerici-Enikonu. 3. Yem-Re-Emeviler.
4. Atinalı Timon-Ka. 5. Tilavet-Nil. 6. Aş-Mu-Ilo-İkat. 7. İtNurani-Atol. 8. Amut-Felaket -Ro. 9. Lahos-Tatar. 10.
Alata-Eş-Zil-Ki. 11. Ran-Nanay-Katot. 12. Erimek-Habanera.

K O L A Y

Z O R

SOLDAN SAĞA: 1. Piyata-Avare. 2. İletişim-Lar. 3. Remli-Tulani. 4. İr-Nam-Tat. 5. FiravunHane. 6. Acele-Ufo-Ak. 7. Ni-Itır Esen. 8. Et-Lal-Şah. 9. Emin Onat-Ya. 10. Anemi-İkaz. 11.
Tivoli-Etika. 12. Ekin-Katalan. 13. Şol-Bat-Te. 14. İnek-Tor-Kor. 15. Nuray-Lalita
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Pirifani-Ateşin. 2. İlerici-Enikonu. 3. Yem-Re-Emeviler. 4. Atinalı
Timon-Ka. 5. Tilavet-Nil. 6. Aş-Mu-Ilo-İkat. 7. İt-Nurani-Atol. 8. Amut-Felaket-Ro. 9. Lahos-Tatar.
10. Alata-Eş-Zil-Ki. 11. Ran-Nanay-Katot. 12. Erimek-Habanera

UYGULAMALI MUHASEBE MESLEK ELEMANI EĞİTİMİ

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM  
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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.

