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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında yeni normal diye adlandırılan dönemdeyiz. Bu günlerde
koronavirüste ikinci dalga gelir mi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Normal yıllarda eylül ve ekim ayları yazdan ve tatilden çıkışın
ardından işlerin hızlandığı aylardı. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle farklı bir süreçten geçiyoruz. Okullarda fiziksel
eğitimin bir süre ertelenmesi de pek çok sektörü etkiledi… Meslek mensuplarının da dijitalleşmede öne çıktıkları bir dönem
yaşıyoruz. Oda web sitemiz üzerinden bilgilendirmeler ve online eğitimlerle onlara yardım etmek için çalışıyoruz. İSMMMO TV
üzerinden bilgilendirici panellerimiz sürüyor… Bu zor günleri sektör mensuplarının en az zararla atlatması için var gücümüzle
çalışıyoruz.
Evet, yeni bir dergi ile karşınızdayız… Bu sayımızda kapak haberini ikinci dalga tehlikesine ayırdık. Covid-19’da ikinci
dalga alarmı yaşanıyor. Yeni normalle beraber herkesin az da olsa eski alışkanlıklarına geri dönmeye başladığı bu dönemde
ise vakalardaki artış herkesi tedirgin ediyor. Sonbahar ve kış aylarının soğuk algınlığı, vücut direnci ve grip açısından dezavantajlı olması da herkesi düşündürüyor. Aman dikkat diyoruz…
Dosya konumuzda ise ülkemizin kanayan yarası kadına yönelik şiddeti ele aldık. 2019 ve 2020 yıllarında da kadın
cinayetleri hız kesmedi. İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilebileceğinin dillendirilmesi ile de kadına şiddete hayır diyen
kesimlerin tepkileri, protestoları arttı…
Zirvedekiler’de yeni dönemin atıkları maske, eldiven ve koruyucu giysilere yer verdik. Bu tarz atıkları çok fazla görmeye başladık. Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Dr. Betül Akkaya ve Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Mine Esin Ocaktan’la bu atıkların nasıl toplanması gerektiğini konuştuk.
Yaşam’ın Portresi’nde tasarladığı film, tiyatro afişleri ve kitap, albüm kapaklarıyla tanınan yaratıcı bir isim olan Galip
Aksular var. Aksular, “Bir filmin afişini yaparken ilk olarak senaryosunu okurum. Yönetmenle bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaparım. Sonuçta filmi satacak en önemli unsur afiş. Bu da tasarımcıların elinden çıkıyor” diye anlatıyor.
Gündemin Sesi’nde Akşam Gazetesi Yayın Koordinatörü Aydın Türkmen’i konuk ettik. 25 yıllık gazeteci Türkmen,
“Gelişen teknoloji, bilgiye anlık ulaşma imkanı, internet ve sosyal medyayı ön plana çıkardı. Yazılı basının mevcut durumuyla
bu yarışta kulvar kapması zor gözüküyor. Ancak internet ve sosyal medyada kopyala yapıştır haberler, derinliği olmayan
analizler var. Gerçek, doyurucu haberciliğe ulaşma talebi ön plana çıkıyor” diyor.
Renkli Yaşam’da 46 yıllık meslek mensubu Humral Tan var. O, aynı zamanda yaşam koçu. 2008’de tanıştığı yaşam
koçluğunun meslek mensuplarına pek çok yararının olabileceğini söylüyor.
Duayen meslek mensubu Masis Yontan’ı da bu sayımızda konuk ettik. O, Türkiye’de muhasebeciliğin örgütlü hale
gelmesinde büyük emeği geçenlerden. Oda ve birliklerde sayısız görevlerde bulundu. İSMMMO’nun da ilk yönetim kurulu
üyelerinden. Yontan,“Meslek yeniden dizayn ediliyor. Mesleği yapmak için artık salt mesleki bilgi ve deneyim yetmiyor. Bunun
da yanında bilişim bilgisi de gerekiyor” diyor.
Gezi sayfalarımızda yeni dönemin gözdesi çadır ve karavan turizmi var. İstanbul’da ise sizi Kartal ilçesine götürüyoruz.
Ayrıca teknoloji, sinema, kitap, dostlarımız, lezzet, kariyer, evim, sağlık, eğitim, mizah ve bulmaca sayfalarımız var.
Keyifli okumalar

Yücel Akdemir
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KAPAK

İkinci dalga alarmı
2020’yi hepimiz için kayıp bir yıl haline getiren büyük salgın Covid-19’da
ikinci dalga alarmı yaşanıyor. Yeni normalle beraber herkesin az da olsa
eski alışkanlıklarına geri dönmeye başladığı bu dönemde vakalardaki artış
herkesi tedirgin ediyor. Sonbahar ve kış aylarının soğuk algınlığı, vücut
direnci ve grip açısından dezavantajlı olması da herkesi düşündürüyor.  
Herkesin endişesi vaka sayısının artması ve yeniden evlerde kalarak sokak
kısıtlamasına maruz kalmak… Salgındaki yeni gelişmeleri masaya yatırdık.

18

İÇİNDEKİLER

R Ö P O R T A J

‘Dijitalleşme mesleği yeniden şekillendiriyor’
Mesleğe 47 yılını adamış bir duayen, Masis Yontan. O, günümüzde
muhasebeciliğin teknolojiyle beraber kabuk değiştirdiğine dikkat çekiyor.
Yontan, “Meslek yeniden dizayn ediliyor. Mesleği yapmak için artık salt
mesleki bilgi ve deneyim yetmiyor. Bunun da yanında bilişim bilgisi de
10
gerekiyor” diyor.

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Maske ve eldiven atığı önemli sorun haline geldi’
Yayınlanan genelgeyle tek kullanımlık maske, eldiven gibi malzeme atıklarının
yönetimi ve bertaraf edilmesi kurallara bağlandı. Genelgeye göre maske, eldiven
ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı
biriktirilmesi gerekiyor. 72 saat bekletilip bertaraf edilmesi gerekiyor. 14

DOSYA

R E N K L İ

Y A Ş A M

‘Potansiyelini açığa çıkar’

Kadınsan yaşamalısın!
Pınar Gültekin, Münevver Karabulut ve daha
niceleri... Toplam 474 kadının öldürüldüğü 2019 yılı
Türkiye’de son 10 yılda en fazla kadın cinayetlerinin
görüldüğü yıl olmuştu. Ne yazık ki bu yıl
28
işlenen cinayetler geçen yılı aratmadı!

GÜNDEMİN SESİ

‘Gerçek ve doyurucu
haber isteği ön planda’
Akşam Gazetesi Yayın Koordinatörü Aydın Türkmen, 25 yıllık
meslek hayatında gazeteciliğin
her kademesinde görev yapmış
bir isim. “Gerçek, doyurucu
haberciliğe ulaşma talebi ön
plana çıkıyor. Yazılı basın bir
süre daha hayatta kalacak ve
bunu özel habere, analize dayalı
habere yönelerek
başaracak” diyor.
24

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Filmi afişi sattırır’
Galip Aksular, tasarladığı
film, tiyatro afişleri ve kitap,
albüm kapakları tanınan
yaratıcı bir isim. O, bir sanat
eseriyle ilk karşılaşma anının
yaratıcısı. Aksular, “Bir
filmin afişini yaparken ilk
olarak senaryosunu okurum.
Yönetmenle bir araya gelerek
durum değerlendirmesi
yaparım. Sonuçta filmi satacak
en önemli unsur afiş. Bu da
tasarımcıların
elinden çıkıyor”
34
diyor.

Mesleğe 46 yılını veren Humral Tan, aynı zamanda yaşam
koçu. 2008’de tanıştığı yaşam koçluğunun meslek mensuplarına pek çok yararının olabileceğini belirten Tan, “Koçluk
insanların içlerindeki potansiyeli ortaya çıkararak performanslarını artırma ve istedikleri hedeflere
ulaşmalarını sağlama sürecidir” diyor.
32
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Dünyaya barış hakim olsa...
Barış tüm insanların ortak dileği... Ne var
ki dünyanın birçok yerinde savaşlar yapılıyor.
Tıpkı Suriye’de olduğu gibi. İkinci Dünya Savaşı
insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan
biri... Savaşın başladığı gün olan 1 Eylül’de tüm
dünya halkları savaşlara karşı barış, kardeşlik
duygularını öne çıkaran etkinlikler düzenliyor. Bu
etkinliklerin geçmişi ise, Eski Sovyetler Birliği ve
Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya
mücadelesi görevini hatırlatmak üzere Alman-

ya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal edip İkinci
Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü
Dünya Barış Günü olarak ilan etmesiyle başladı...
Daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 1981’deki 57’nci birleşiminde, genel kurulun
açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü
Uluslararası Barış Günü ilan etti. 2001 yılının
eylül ayında alınan kararla birlikte 21 Eylül
Dünya Barış Günü olarak kabul edildi. O tarihten
itibaren kimi ülkelerde 1 Eylül kimilerinde de, 21

Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor.
BM, Dünya Barış Günü’nde, dünya
çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın
tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21
Eylül’de, Birleşmiş Milletler merkezindeki ‘Barış
Çanı’ çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın
anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan,
dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine,
‘Çok Yaşa Mutlak Barış’ yazısı kazındı.

62. GÜN

Okuryazarlık en büyük özgürlük
Yaşadığımız kentteki tabelaları okuyabilmek, hayal dünyamızı genişleten romanları
okuyup anlayabilmek çoğumuz için sıradan bir
şey. Bunları yapamadığınızı hiç düşündünüz
mü? Okuryazarlık insanın özgürlüğüne giden
en önemli yol... Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, 25 yaş ve üzeri kişiler
arasında Türkiye’nin yüzde 95.5’i okuryazar
ancak yüzde 4,5’lik kesim okuma yazma
bilmiyor. Okuma yazma bilmeyenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı incelendiğinde ise, her
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yüz erkekten 1.3’ünün, her yüz kadından da
7,5’inin okuma yazma bilmediği görülüyor...
Dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde yaşanan bu soruna dikkat çekmek üzere UNESCO
tarafından 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü
ilan edilmiş durumda.
Okuryazarlıkla ilgili sorunlara dikkat
çekmek amacıyla Dünya Okuma Yazma
Günü’nde çeşitli ülkelerde farklı duyuru ve
faaliyetlerle okuma yazmanın bireyler ve
toplum için olan önemi vurgulanıyor. Ülke-

mizde büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan
milyonlar hala okuma yazma bilmiyor veya
okuryazarlık becerilerini yeterli bulmuyor...
Oysa 21. yüzyılın bir gerekliliği olarak
toplumsal yaşam her geçen gün bizi daha ileri
düzeydeki okuryazarlık becerilerini kullanma
konusunda zorluyor. Hayatımızın her alanına
giren teknoloji, bilgisayar ve interneti daha
iyi kullanmayı gerekli kılıyor. Bilgi toplumuna
katılabilmek için mutlaka okuryazar olmak
gerekiyor.
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Cumhuriyet
97 yaşında
Cumhuriyet demek özgürlük demek...
Türkiye Cumhuriyeti de bu yıl 97 yaşına ulaştı.
Cumhuriyet Bayramı, her yıl Türkiye’nin dört
bir yanında törenlerle kutlanırken bu günün
tarihine yönelik anlamlı bilgiler de hatırlatılıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin  (TBMM) 29
Ekim 1923 tarihinde ülkemizde Cumhuriyet
yönetimini ilan etmesi anısına 1925 yılında
çıkarılan bir kanunla 29 Ekim günü yeni Türk
Devleti’nin bayramı ilan edilirken, Türkiye’de
ve Kuzey Kıbrıs’ta Cumhuriyet Bayramı olarak
kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28
Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak
üzere bir buçuk gün resmî tatildir...
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu
önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin
onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim
1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku’nda, bu
günü en büyük bayram olarak nitelendirmişti.
Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar
mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918
arasında meşruti monarşi ile yönetildi. Birinci
Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından işgale
uğrayan Anadolu’da halkın işgalcilere karşı

Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Milli
Mücadele, 1923 yılında milli güçlerin zaferi ile
sonuçlandı. Bu süreçte, 23 Nisan 1920’de Büyük
Millet Meclisi adıyla Ankara’da toplanan halkın
temsilcileri, 20 Ocak 1921’de Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu adlı yasayı kabul ederek egemenliğin
Türk ulusuna ait olduğunu ilan etti ve 1 Kasım
1922’de aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Ülke,
meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi...

27 Ekim 1923’te İcra Vekilleri Heyeti’nin istifası
ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir
kabinenin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal
Paşa, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması
için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği
tasarısı hazırlayıp 29 Ekim 1923’te Meclis’e
sundu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılan
değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edildi.

Tasarrufu önemsiyor musunuz?
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yor...  Toplumlarda tasarruf bilincinin yaratılması
ve yaygınlaştırılması için Dünya Tasarruf Günü
ilan edildi... 31 Ekim 1924’te Milano, İtalya’daki 1. Uluslararası Tasarruf Bankası Kongresi
sırasında bu günün temelleri atılırken, İtalyan
Profesör Filippo Ravizza bu günü kongrenin son
gününde Uluslararası Tasarruf Günü ilan etti.
1935 yılında bazı Türk bankaları, 1924’te Birinci

Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen
31 Ekim gününü Uluslararası Tasarruf Günü
olarak kabul etti.
Ülkelerin zenginleşmesi, gelir seviyesinin
yükselmesi daha çok istihdam, daha çok üretim
ve daha çok ihracatla mümkün olurken tasarrufların yeni yatırımlara dönüşmesi de bunları
başarabilmek için en önemli şarttır...

62. GÜN

Tasarruf, hayatımızı sürdürürken insanların ve diğer canlıların kullandığı, yaşamın vazgeçilmezi olan maddelerin tüketiminde dikkatli
davranma isteği, yeteri kadar kullanma, idareli
tüketme davranışına verilen isim. Tüketirken
çevreci olmak, diğer canlıları da düşünmek, geleceği düşünmek, iktisadi davranmak ve artırmak
bilinciyle hareket edilmesine de tasarruf denili-
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YMM mesleki yeterlilik
sınavına online hazırlık
İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası
(İSMMMO) bünyesindeki Temel
Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER),
Yeminli Mali Müşavirlik Mesleki
Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kurslarını online eğitimle düzenliyor.
Odamız web sitesinde yapılan açıklamada Oda Başkanımız Yücel Akdemir, şu açıklamayı
yaptı: “Değerli meslek mensuplarımız, günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, yoğun çalışma
hayatı, ulaşım zorlukları, zaman
kısıtı gibi konular örgün eğitim
faaliyetlerinin yanı sıra dijital
ortamda gerçekleştirilen online
eğitimleri önemli bir alternatif
haline getirmiştir. Maalesef 2020
yılı içinde yaşadığımız ve halen
devam eden pandemi sürecinden
dolayı, eğitim faaliyetlerinin
dijital ortama aktarılması artık
kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Belirtilen nedenlerle 5-14
Aralık 2020 tarihleri arasında
yapılacak YMM sınavına hazırlık
amacıyla toplam 198 saat devam
edecek hazırlık kursumuzun online
olarak düzenlenmesi planlanmıştır.”

5 GÜNLÜK EĞİTİM
Kurs başlangıcı 15 Eylül’de,
bitişi ise 1 Aralık 2020’de olacak.
Kurs ücreti KDV dahil 3.200 TL olarak
açıklandı. Kurs hafta içi 4 gün (Genel-

İSTANBUL
Cİ
SERBEST MUHASEBE
ODASI
MALİ MÜŞAVİRLER

TESMER
J MERKEZİ
TEMEL EĞİTİM VE STA
İSTANBUL ŞUBESİ

ÜŞAVİRLİK

YEMİNLİ MALİ M

MESLEKİ YETERLİLİK

SINAVI

I

HAZIRLIK KURSLAR
NE EĞ IT IM
UZ AK TA N - ON LI

likle Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma
günleri) 18:30-21:30 saatleri arası ve
pazar günleri 13:30- 19:10 saatleri
arasında haftada toplam 5 gün devam
edecektir.
Kursun eğitim içeriğinde
Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası
Mevzuatı, Vergi Tekniği, Harcama ve
Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
Revizyon, İleri Düzeyde Finansal
Muhasebe, Yönetim Muhasebesi,
Denetim ve Raporlama-I (Muhasebe
Denetimi ve Meslek Hukuku),
Denetim ve Raporlama-II (Vergi
Denetimi) yer alacak.

2020/1 DÖNEM
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Stajı devam İSMMMO TV’de
eden adaya paneller sürüyor
randevu
sistemi
Odamız staj birimi, stajı devam eden adaylar için
randevu sistemi açtı. Web sitesinde şu açıklama yapıldı:
“Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını koruyabilmek
adına stajı devam eden adayların evraklarını getirmeleri için randevu sistemimiz açılmıştır. Bu randevu
sisteminden yalnızca stajı devam eden adaylar 17
Ağustos 2020 tarihinden itibaren yalnızca Pazartesi
ve Perşembe günleri 09:00-14:00 saatleri arasında
randevu alabileceklerdir. Lütfen belirtilen günlerde
getireceğiniz evrakların içeriğine göre randevu alarak
geliniz. Randevu almadan gelen adayların evrakları her
ne sebeple olursa olsun teslim alınmayacaktır.

PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ
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l Randevu sistemine dahil olan stajyerlerimiz
her hafta yalnızca Pazartesi ve Perşembe günleri
09:00-14:00 saatleri arası için randevularını alabileceklerdir.
l Her hafta yalnızca Pazartesi günleri için
açılacak randevu sisteminden (50 kişiyi geçmemek
üzere) sabah 09:00-14:00 saatleri arasında evrak
teslim dilekçelerini (SSK bildirgeleri, staj değerlendirme
formu veya işten ayrılma dilekçesi ve evrakları ile rutin
staj evrakları) randevu alınarak getirilebilecektir.
l Her hafta yalnızca Perşembe günleri için açılacak randevu sisteminden (30 kişiyi geçmemek üzere)
sabah 09:00-14:00 saatleri arasında işyeri değişikliği
ve meslek mensubu değişikliği evrakları randevu
alınarak getirilebilecektir.”

İSMMMO TV üzerinden meslek
mensuplarına yönelik eğitimler ve paneller
sürüyor. En son İleti Yönetim Sistemi (İYS) ve
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
Güncel Uygulamalar semineri düzenlendi.
Panelin açılış konuşmasını Oda Başkanımız
Yücel Akdemir yaptı. Moderatörlüğü Mesleki
Gelişmeleri İzleme Kurul Başkanı Filiz Bülbül
yaptı. İletim Yönetim Sistemi A.Ş. Genel
Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi de konuşmacı oldu.
Yücel Akdemir, “Pandeminin bize şöyle bir yararı oldu. Dijitalleşmede, dijital verilerin
korunmasında mesafe katettik. On, on beş yılda katedilecek aşamada yol aldık. Kişisel
verilerin korunmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi
olmayacağını gördük. Kurumsal firmalar on bin metrekarelerden bin metrekarelik
alanlara taşınıyor. Artık herkesin gündeminde uzaktan çalışma var. Bütün bu gelişmeler ve iletişim mesleğimizi ciddi etkiliyor…” dedi.
İSMMMO TV üzerinden düzenlenen diğer seminerler arasında Güncel SGK
Uygulamaları, Güncel Vergi Uygulamaları, GEKAP: Geri Kazanım Katılım Payı Beyanı
gibi konular bulunuyor.
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‘Dijitalleşme mesleği yeniden
şekillendiriyor’

R Ö P O RTA J

NİL DENİZ DEMİRCİLER

Mesleğe 47 yılını adamış bir duayen, Masis Yontan. Türkiye’de
muhasebeciliğin örgütlü hale gelmesinde büyük emeği var.
Oda ve birliklerde sayısız görevlerde bulundu. O, İSMMMO’nun
ilk yönetim kurulu üyelerinden ve başkan yardımcılarından.
TÜRMOB başkanlığı da yaptı. Halen mesleği fiilen yürütüyor. O,
günümüzde muhasebeciliğin teknolojiyle beraber kabuk değiştirdiğine dikkat çekiyor. Yontan, “Meslek yeniden dizayn ediliyor.
Mesleği yapmak için artık salt mesleki bilgi ve deneyim yetmiyor. Bunun da yanında bilişim bilgisi de gerekiyor” diyor.
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Mesleğe yarım asrını veren adeta bir
çınar… 47 yıllık meslek mensubu ve muhasebeciliğin Türkiye’de örgütlü hale gelmesinde
büyük emeği geçen bir isim… Masis Yontan’dan
bahsediyoruz..O, muhasebe camiasının sevilen duayenlerinden. Neredeyse yarım asırdır
muhasebe, mali müşavirlik, danışmanlık, yeminli
mali müşavirlik ve bağımsız denetçilik mesleğinin
içinde…Yontan, halen mesleği fiilen yürütüyor. O,
meslekteki başarıları yanında sektörün gelişimi ve
örgütlü hale gelmesinde yaptığı önemli katkılarla
tanınıyor. Bugüne kadar sektör bünyesindeki
oda ve birliklerde sayısız görevlerde yer aldı.
İSMMMO’nun kuruluşunda ilk yönetim kurulunda
önce üye, ardından başkan yardımcılığı yaptı. Bir
dönem Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)
yönetim kurulu üyeliği ile uzun süre meslek mensuplarına yönelik eğitim çalışmalarında muhasebe,
vergi, sosyal güvenlik ve iş hukuku konularında eğitmen olarak görev yaptı. İSMMMO’nun
ilk yayın organı olan Mali Çözüm Dergisi’nin altı
yıl yayın kurulu başkanlığını yürütüp yazılar
yazdı. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi
olan Yontan, Ekim 2004-Ekim 2013 arası TÜRMOB
Denetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.
2016 Ekim ayından, Mayıs 2017 tarihine
kadar TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığı, Mayıs 2012- Ekim 2019 tarihi arasında da
TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde
bulundu. Yontan, Mali Müşavirler Muhasebeciler
Birliği Beyoğlu Şube kuruculuğu ile yönetim
kurulunda sekreterlik yaptı.Türkiye Muhasebe
Uzmanları Derneği Disiplin kurulu üyeliği görevi,
Marmara Üniversitesi (MÜ) İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği (Yüksek
Ticaretliler Derneği) İstanbul Şubesi Denetim Ku-
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rulu Üyeliği ile Genel Merkez delegeliği
görevlerinde bulundu…. İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda
2002-2003 öğretim döneminde eğitim görevlisi
olarak görev aldı.
Yontan, ilkokulu Mardin’de Derik
Merkez İlkokulu’nda, ortaokul, lise ve yüksek
öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Üniversitede öğrenim görürken yatılı bir ilköğretim
okulunda eğitimci, etüd ağabeyliği yaptı.
Okulların tatile girmesiyle birlikte 1973 yılında
Şişhane’de bulunan bir muhasebe bürosunda
çalışmaya başladı. Halen İstanbul Bakırköy’de
yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak mesleki faaliyetlerini sürdüren, sektöre
yön veren duayen isimlerden biri olan Masis
Yontan ile sektörü, pandemi sürecinde sektörde
yaşanan değişimi ve gelecek beklentilerini
konuştuk.

SADECE MESLEKİ BİLGİ YETMEZ
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öncelikli konu haline geldi. Muhasebeciler
büyük zorluk ve fedakarlıklarla dijitalleşme
sürecini hızlandırarak ve teknolojik altyapılarını
da kurarak ekonomik alanda ülkemizde olduğu
gibi diğer ülkelerde de o ülkelerdeki meslektaşlarımız pandemi ile mücadelede büyük katkı
verdiler, vermeye devam ediyorlar.
Önümüzdeki dönemde meslekte
nasıl bir değişim bekliyorsunuz?
Ekonomik faaliyetlerle ilgili evrak
toplama, tasnif etme, kayıt etme, mizan, mali
tablolar, beyanname, bildirge düzenleme gibi
klasik muhasebe işlemlerinden dijital ortamda
ekonomik faaliyetlerle birlikte otomatik olarak
kayıt altına alınan bu işlemlerin sonuçlarının
denetlenmesi, yorumlanması, raporlanması ilgili taraflara fayda ve yarar sağlayacak bir
hale getirilmesi önem kazanıyor ve bu gittikçe
artacak.
Bütçe ve finansal planlama, giderlerin
düzenli kontrolü, tasarrufların birikime,
birikimlerin yatırıma dönüştürülmesi, hedef ve
yatırımların sürekli takibi öne çıkacak. Stratejik
düşünce, insan kaynakları, iş geliştirme, iş bölümü ya da görev paylaşımları, finans yönetimi,
piyasa araştırma-pazarlama, mal ve hizmet
tedariki, üretim gibi konuların bu günden daha
çok meslek mensuplarının işbirliği, bilgi alışveri-
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Muhasebecilik mesleği teknoloji
çağı ile birlikte nasıl değişim gösteriyor?
Muhasebecilik mesleği teknoloji çağıyla
birlikte kabuk değiştiriyor. Meslek yeniden
dizayn ediliyor. Mesleği yapmak için artık
salt mesleki bilgi ve deneyim yetmemekte,
bunun yanında bilişim bilgilerini de çok iyi
bilmek gerekiyor. Kısacası her meslek mensubu
aynı zamanda iyi bir bilgi işlemci de olmalı.
Teknolojik ve dijital altyapının yanında mutlaka
kalifiye elemanların da çalıştığı, iş bölümünün
belirlendiği kurumsal yapılara gereksinim öne
çıkıyor. Yapay zekanın önümüzdeki 10-15
yıl içinde gelişmiş ülkelerde yıllık ekonomik
büyüme oranlarını ikiye katlama ve iş gücü
üretkenliğini yüzde 40’a kadar artırma potansiyelinden söz edilmekte, yapay zeka tabanlı
chatbot ve sanal asistan uygulamalarının sık
tekrarlanan işleri üreterek kurumları daha az
maliyetle daha verimli hale getirilebileceğine
dikkat çekiliyor.
Koronavirüs sizce mesleği nasıl
etkiledi?

Koronavirüsün yayılması ülkemizde ve
dünyada işletmeleri, meslekleri etkiledi ve etkilemektedir. Pandemi ile birlikte ekonomi ve iş
yaşamına yönelik birçok tedbir alındı, hizmetler
sınırlandırıldı. Doğrudan temas ve alımlar
yerini kısmen e-ticaret, e-hizmete terk etme
durumunda kaldı. Mal ve hizmete çeşit çokluğu,
ulaşım kolaylığı, düzenlenen kampanya ve
indirimlerden yararlanma olanağı, nakit paranın yerine sanal para diye tabir edilen kredi
kartları ile ödeme olanağı, insanların zorunlu
olmadıkça evden çıkma ihtiyacı duymadan ihtiyaçlarını gidermesi sayesinde e-ticaret kısmen
de e-hizmetin yükselişi kaçınılmaz oldu. E-ticareti yalnız market alışverişi için kullananlar bu
süreçte başta teknoloji olmak üzere neredeyse
tüm ihtiyaçları için kullanmakta. Korona ile
beraber iş tanımları, hizmet tanımları oldukça
değişti ve değişmeye devam ediyor. Bu yönüyle
baktığımızda muhasebe ve denetim mesleği de
bundan payını aldı ve almaya devam ediyor.
Pandeminin muhasebeciler üzerinde yarattığı
ve yaratacağı etkinin büyüyerek devam edeceği kesin. Muhasebe de birçok sektörde olduğu
gibi yeni çalışma biçimlerine uyum sağlamak
zorunda kaldı. Özellikle müşteri, ilgili taraflar,
bilgi ve belgeye fiziki olarak ulaşmanın
zorlaştığı bu dönemde meslek için dijitalleşme
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A. MASİS YONTAN KİMDİR?
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1951 Derik-Mardin doğumlu
A. Masis Yontan, Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul
İ.T.İ.A Maliye ve Muhasebe Yüksek
Okulu’ndan mezun oldu.1986-1998
yılları arasında serbest muhasebeci
ve mali müşavirlik yaptı. 1998’den
bu yana yeminli mali müşavir olarak
çalışmalarını sürdürüyor.
Mali Müşavirler Muhasebeciler
Birliği şube kuruculuğu ile yönetim
kurulu sekreterliği, 1989’da İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası Başkan Yardımcılığı, 20032004 öğretim döneminde İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksek Okulu öğretim görevlisi
ve 2004-2013 tarihleri arasında
TÜRMOB Denetim Kurulu Başkanlığı
görevlerinde bulundu. 2016-2017
(11.05.2017) tarihine kadar TÜRMOB
şiyle ilgili konular olacağı şüphesiz. Muhasebe
ve denetimde yetkin meslektaşlarımız tüm bu
konu ve bölümlerin denetim ve raporlanmasını
yaparken olay ve olgulara da dikkat etmeleri
olmaz ise olmazlardan olacaktır. Bilindiği
gibi olay belirli bir süre içinde gerçekleşen,
kısaca başlangıç ve bitiş tarihleri ve yeri belli
olan durum ya da durumlara denir. Olgu ise
olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin
yol açtığı sonuç ya da sonuçlara denir. Olaylar
tek tek meydana gelirken, olgular olayları bir
bütün olarak anlatmak için kullanılır. Düşünce
alanında, iş yapma alanında olay ve olgu
farkının rapor düzenleyiciler tarafından ortaya
konulması, farkının anlaşılması, ayırt edilmesi
taraflar arasında diyalog ve anlayışı temin
edecek, aksi durumda taraflar arasında kriz
ya da kaosa neden olabilecektir. Unutulmamalı
ki neden-sonuç ilişkisini kurabilmek anlamayı
kolaylaştırdığı gibi hata yapmayı, zarar etmeyi
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azalttığı gibi doğru yapmayı, verimi arttırmayı,
dolaysıyla toplumları ülkeleri de geliştirir.

DİJİTAL OKURYAZARLIK ÖNEMLİ
Mesleğin gelişiminde, örgütlenmesinde aktif rol alan bir isim olarak çalışmalarınızda nelere dikkat ediyorsunuz?
Mesleki ve örgütsel bilgi, beceri ile
birikimlerimi hiçbir ayırım yapmaksızın ülke
genelinde tüm meslektaşlarımın iş yaşamlarında hatta yapmamaları, doğru bilgilenme ile
doğru sonuçlara ulaşmaları, tüm taraflara fayda ve yarar sağlamaları açısından bilgilenme,
refah ve mutluluğu için bilgi ve deneyimlerimi
kullanmaktan mutluluk duyuyorum. Ötekileşmeden ve ötekileştirmeden insanlara empati
ile yaklaşma ve olaylara umutla, inançla
ve sevgi ile yaklaşmak, dertlere çare, üzüntü
ile sevinçlere ortak olmak güzel bir şey diye
düşünüyorum.

Genel Başkan Yardımcılığı görevini
yürüttü. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Disiplin kurulu üyesi,
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği
(İSTİVAK) Vakfı Denetim Kurulu Üyesi
ile Genel Merkez delegesi. Geçmişte
Mardin Dernekleri Federasyonu
(MARDİNFED) genel başkan yardımcılığı görevlerini üstlenirken halen
derneğin üyesi.
Çeşitli gazete ve dergilerde
mesleki yazıları yayımlanan Yontan,
ulusal ve uluslararası sempozyum,
kongre, seminer, panel ve eğitim
çalışmalarına konuşmacı, eğitmen
ve katılımcı olarak katıldı. TESMER
İstanbul Şubesi bünyesinde muhasebe
ve vergi konularında eğitmen olarak
bulunan Masis Yontan, evli ve iki
çocuk babasıdır.

Yeni nesil muhasebecilere gelecekte başarılı olabilmeleri için tavsiyeleriniz
neler?
Yeni nesil muhasebeciler mesleğe adım
atarken, her şeyden önce, bu mesleğin bir usta
çırak mesleği olduğunu ve ileride bunu kendileri de başarı ile yapabileceklerine inanacaklar,
önlerine hedef koyacaklar, gayretli, umutlu,
sabırlı ve kararlı olacaklar. Çok okuyacaklar,
anlayarak okuyacaklar, araştırıp öğrenecekler,
öğrendiklerinin uygulanabilirliğini sınayacaklar. Bilemedikleri, takıldıkları konularda
mutlaka yardım ve destek alacaklar, bunun
için utanmayacak ve üzülmeyecekler.
Çünkü bu meslek yukarıda da söylediğim gibi bir nevi usta çırak ilişkisi mesleğidir.
Diğer taraftan bu meslek artık tek
başına icra edilecek bir meslek olmaktan çıktı.
Mutlaka ortaklıklar ya da iş bilen iyi elemanlarla yapılabilecek bir meslek konumuna geldi.
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Kısacası meslek mensupları kurumsallaşacaklar. Kurumsallaşma sadece muhasebe de değil, Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret,
Çevre, Kambiyo mevzuatları ile özellikle Üretim, İmalat ile Dış
ticaret konularında yetkin olmaktır. Bütçe ve finansal konularda bilgi sahibi olacaklar, finansal okur yazarlık, teknoloji
kullanımı, dijital okur yazarlık koronavirüs öncesi faydalı idi,
bundan sonrası için ise vazgeçilmezdir. Yeni nesil meslektaşlarım iş yaparken, stratejik düşünmeye, işlerini geliştirmek için,
müşterileriyle, diğer ilgili taraflarla daha yakından ilgilenerek
onlara fayda ve yarar sağlama önem kazanıyor. Bir yabancı
lisanı iyi seviyede bilmeleri başarılı olmaları için zorunlu ve gerekli görünüyor. Son olarak unutmamak gerekir ki büyük uygarlıklar hep nehirlerin kesiştiği yerlerde kurulmuştur. Bilimde
de meslekte de yaratıcılık disiplinlerin kesiştiği noktada gelişir.
Yaşarken ve iş yaparken bilime açık ve disiplinli çalışmak, kısacası Darwin’nin deyimi ile  “En iyi uyum gösterenin yaşamını
sürdürmesi” diye özetlediği “Evrim yasası” sadece biyolojide
değil, her alanda özellikle ekonomi ve iş yaşamında da
geçerlidir. Gelecek nesiller eğer değişime ayak uydurabilirlerse
bizlerden daha rahat ve müreffeh yaşayabilecekler aksi halde
ya tamamen elimine olacaklar ya da söylemek istemiyorum
ama sürünecekler...
Yeni nesil muhasebecilere hangi konularda
uzmanlaşmalarını önerirsiniz?
Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Hangi konu ya
da konuları seviyorlarsa o alan ya da alanlarda çalışmak her
zaman onlara başarı getirir. İnsanlar sevmediği alanlarda
başarı sağlayamazlar.

DÜNYAYI GEZMEK EN BÜYÜK HOBİM
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İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
İSMMMO ilk kurulduğu günden bu güne eğitim program ve
uygulamaları ile yayınları, sempozyum, panel, seminerleri ile İstanbul ve
ülke çapındaki çok değerli eğitmenleri ile mesleğin gelişmesi, meslek ve
meslektaşlara sağladığı katkı ile çok başarılı. Kısacası İSMMMO kuruluşundan
bu güne meslek camiamızın itici gücü olma misyonunu başarıyla sürdürüyor. Beyoğlu şube kurucularından ve ilk yönetiminde bulunmam nedeniyle
İSMMMO ilk heyecanım, ilk yuvamdır.

DİJİTAL YÖNETİM
İTTİFAKI OLUŞTURULABİLİR
Meslekte geleceğe dönük düşünceleriniz neler?
TÜRMOB öncülüğünde İSMMMO’nun ve Odalarımızın destek ve
katkıları ile ülke çapında Dijital Yönetim İttifakı oluşturulabilir mi? diye
düşünüyorum.
Daha önce bilimkurgu filmlerde izlediğimiz virüsün tüm dünyayı etkisi
altına almasına ilişkin senaryolar gerçek olunca, bu ve benzer afetlerin
yönetimi için altyapı çalışmaları kimi kurum ve kuruluşlarca başlatıldı. Bu
küresel salgında olduğu gibi yaygın afetlerin gelecekte de devam edeceği
olasılığını göz önünde bulundurarak tüm ülkede de çalışan muhasebe ve
denetim meslek mensuplarına anında ulaşılabilecek, meslek mensuplarının
da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir ‘Dijital Bilgi, Eğitim’ sistemi stratejik düzeyde önem taşıyor diye düşünüyorum.

SİYASİ ÇALIŞMALARI DA VAR
Siyasi çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Öğrencilik yıllarında öğrenci derneklerinde çalışmaların dışında,
CHP’nin 1992 yılında tekrar siyasi hayata başlaması ile birlikte dönemin
Genel Merkez Yönetimi tarafından atanan müteşebbis heyette yer aldım.
Beyoğlu ilçe teşkilatının örgütlenmesinde ve gelişmesinde aktif rol
alarak 4 yıl ilçe yönetim kurulu üyeliği, sekreterlik ve başkan yardımcılığı
görevlerinde bulundum. 1992’den bu güne kadar yapılan yerel seçimlerde
belediye meclis adaylığı ile il genel meclis adaylığında bulundum. Gene Beyoğlu ilçe teşkilatı yönetim kurulunda yer alırken İstanbul il teşkilatında oluşturulan hukuk ve ekonomi çalışma komisyonlarında aktif görevler aldım.
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Hobilerinizden bahsedebilir misiniz?
Öğrenciliğimde futbol ile basketbol maçlarının yanında
tiyatro ve sinemaya gitmek günde en az bir gazete, ayda bir
ya da iki kitap okumaya özen gösterirdim. Önce Mardin ve
tüm ilçelerini sonra güzel ülkemin diğer şehirleri derken dünyayı gezmek yeni yerleri görmek, değişik renk, kültür, inanç,
yaşamları tanımak en büyük hobim. Koronavirüsün bana en
büyük zararı, onun yüzünden bir yerlere gidememem, bu da
onun alacağı olsun. Ama ona inat gene gezmelere başlayacağım günler yakın.
Son olarak ne söylemek istersiniz?
Adaletin önemine dikkat çekmek isterim. Adalet
olamadan adil davranılmadan, toplumda huzur, barış, üretim,
paylaşım ve kalkınmanın olanağı yoktur.

İSMMMO MESLEĞİN
İTİCİ GÜCÜ OLDU
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‘Maske ve eldiven atığı
önemli sorun haline geldi’
UMUT EFE
Sahillerde, parklarda, otoparklarda,
mahallelerde yere atılmış maske ve eldiven
İçinde bulunduğumuz salgın
görmek artık sıradan hale geldi. Bu durum
döneminin önemli sorunlarından
çok yaygınlaşınca yayınlanan genelgeyle tek
biri de atık yönetimi… Yeni
normalde yeni çöp sorunu olarak
kullanımlık maske, eldiven gibi malzeme
kullanılmış maske ve eldivenler
atıklarının yönetimi ve bertaraf edilmesi
karşımıza çıktı. Koronavirüsle
kurallara bağlandı. Genelgeye göre maske,
mücadelede ve korunmada başlıca
eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme
savunma gereçlerinden maskeler,
eldivenler ve koruyucu önlükler
atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi
gerekiyor. Ayrı biriktirilen bu materyallerin, 72 sadece Türkiye’de değil, dünya
genelinde giderek büyüyen bir
saat bekletilmesi ve bu süre tamamlandıktan
atık sorununa dönüştü. Virüsün
sonra bertaraf edilmesi gerekiyor.
yayılmasını önlemek için maskeler,
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Türkiye dahil çok sayıda ülkede
zorunlu tutuluyor. Henüz tedavi
için aşı ve ilaç çalışmalarının bir
yere varamadığı bu süreçte maske,
eldiven ve diğer koruyucu ekipman
atıklarının katlanarak büyümesi
kaçınılmaz bir sorun olarak karşımızda… Sosyal medyada da yankı
bulan otoparklarda, sahillerde, yeşil
alanlara atılmış maske ve eldivenlerin fotoğraflarının ardından atık
yönetimi ilgili bakanlıklar tarafından belirli kriterlere de bağlandı.
Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Dr.
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Betül Akkaya ile bu alanda bir araştırmaya
imza atan  Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı’nda görevli  Prof. Dr. Mine
Esin Ocaktan, bu alandaki soru işaretlerini
aydınlatıyor…

HAYATİ BİR UNSUR
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EVSEL ATIKLAR  DA KRİTİK
Bu süreçte evdeki maske ve
eldiven gibi atıklara karşı yaklaşım
nasıl olmalı?
Sağlık bakımı ve tıbbi bakım atıklarının
etkili yönetimi, uygun tanımlama, toplama,
ayırma, depolama, nakliye, işleme ve imhasının
yanı sıra dezenfeksiyon,
personelin korunması ve
eğitimi de dahil olmak
üzere ilgili önemli hususları gerektirir. Covid-19 acil
durumu sırasında evsel
atığın güvenli yönetiminin
de kritik olması muhtemeldir. Kontamine
maskeler, eldivenler, kullanılmış veya süresi
dolmuş ilaçlar ve diğer maddeler gibi tıbbi
atıklar ev çöpüyle kolayca karışabilir ancak
tüm bunlar tehlikeli atık gibi işlem görmeli
ve ayrı olarak atılmalıdır. Bunlar diğer evsel
atıklardan ayrı olarak depolanmalı ve uzman
belediye veya atık yönetimi operatörleri
tarafından toplanmalıdır. Bir salgın sırasında,
hastane yönetimlerinin çoğunun eğilimi tüm
atıklarını tehlikeli atık olarak yönetmektir.
Bu, hastanenin tıbbi atık kapasitesini aşırı
yükleyebilir ve uygun toplama, işleme ve
imhası gereksiniminde ani artışa bağlı acil
durum yaratabilir. Bu koronavirüse karşı
artmış reaksiyonun istenmeyen bir yan etki-

MASKELER İKİ
KAT POŞETE
KONULMALI
Sağlığınızı korumak amacıyla
taktığınız eldiven ve maskeler de birer
tıbbi atık ve virüsü yayabilme kapasitesi
var. Covid-19 virüsü eldivenlerde 8 saat,
maskelerde 2 güne kadar hastalık yapıcı
miktarda kalabiliyor. Bu noktada, tedbirli
olmak için uygun bir şekilde çıkardığınız
maske ve eldivenlerinizi bir torbaya
koyarak torbanın ağzını düğümleyin.
Torbayı 72 saat boyunca balkonda veya
evin müsait bir yerinde bekletin. İkinci
bir torbaya koyun ve ağzını düğümledikten sonra normal evsel atıklarınızla beraber çöpe atın. Evlerden ve iş
yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık
maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen
malzemesi atıklarının ise yırtılmaya
dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük
miktarlar halinde toplanması ve iki kat
çöp torbasına konulması gerekiyor.
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Koronavirüs salgını ile birlikte,
normal şartlar altına tıbbi atık olarak
bilinen maske ve eldivenler evlere
kadar girmiş oldu. Salgın sonrası resmi
olarak bu alandaki yaklaşımda nasıl bir
farklılık olmalı?
Covid-19’e karşı olan mücadelede
tıbbi atıklar, evsel atıklar ve diğer tehlikeli
atıkların yönetimi, sağlık ve çevre üzerindeki
olası ikincil etkilerini en aza indirgemek temel
bir kamu hizmetidir. Böyle bir salgın sırasında
maskeler, eldivenler, diğer
koruyucu ekipmanları içeren
artmış miktarda kontamine
olmuş atık ve kontamine
olmayan maddelerle birlikte
pek çok türde ek tıbbi ve
tehlikeli atık üretilir. Örneğin,
Çin’de salgının merkezi olan
Wuhan’da her zamankinin altı
katından daha fazla tıbbi atık Ocaktan
üretildiği belirtilmektedir. Bu
atıkların doğru şekilde yönetilmemesi, insan
sağlığı ve çevre üzerinde öngörülemeyen
ikincil etkilere neden olabileceğinden atıkların
doğru yönetimi etkili bir acil durum müdahalesinde hayati bir unsur... Uluslararası Katı
Atık Birliği, Covid-19 salgını döneminde atık
yönetimi için üç genel önceliği göz önünde
bulunduruyor. Birincisi, ülkeler, eyaletler ve
şehirler atık yönetimi, geri dönüşüm hizmetleri, işleme ve imha tesislerinin çalışmalarının
aksamamasını, böylece uygunsuz atık
yönetiminin halk sağlığı için ilave risk oluşturmamasını sağlamalıdır. Atık yönetiminde
çalışanlar, özellikle atık toplayan kişiler için
ilave önlemler alınmalı, sağlık ve güvenlik

prosedürleri ile atık akıntıları ve/veya
teçhizat tarafından bulaşabilecek herhangi bir
enfeksiyondan koruma sağlanmalıdır.
İkincisi çapraz kontaminasyon(bulaşma) ve enfeksiyonlardan kaçınmak için geri
dönüşüm faaliyetleri yeniden düzenlenmelidir.
Üçüncüsü artan sağlık bakımı ve buna bağlı
artan tıbbi atıklar, daha fazla enfeksiyon
ve kirlilik için risk oluşturmadığından emin
olarak güvenli bir şekilde işlenmeli ve imha
edilmelidir.
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ATIK SULARA
ÖZEL ÖNLEMLER
Atık sular ve kanalizasyon sistemleri de gündemde. Burada nasıl
bir yol izleniyor?
Bir sağlık kuruluşu ya da toplum ortamında bilinen Covid-19 vakası veya
Covid-19 araştırılan kişilerin bakımı sonucu oluşan atık su dezenfeksiyon için ek
hususlar getirmemektedir. Koronavirüs, toplum ve sağlık ortamlarındaki diğer
virüslerle aynı dezenfeksiyon koşullarına karşı hassastır. Bu nedenle atık su arıtma
tesislerindeki mevcut dezenfeksiyon koşullarının yeterli olması beklenmekte…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, DSÖ tarafından
Covid-19 virüsünün atık su arıtma tesislerinden ya da atık sudan bulaştığına
dair herhangi bir delil olmadığı belirtilmekle birlikte atık su artıma tesislerindeki
yüzeysel havalandırıcıların oluşturacağı aerosollerin solunması veya yutulması
durumunda ufak da olsa bir risk teşkil ettiği belirtiliyor. Dezenfeksiyon uygulamaları bakımından Covid-19’a özgü yeni bir işleme gerek olmadığı açıklanıyor. Alınan
tedbirlere ek olarak atık su arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra bitki ve yeşil alan
sulamasında kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanması atık su
arıtma tesislerinde çalışan personelin sağlığının korunması için İş Sağlığı  ve Güvenliği dökümanlarında belirtilen ve patojenlere karşı da koruma sağlayan standart
önlemlerin titizlikle uygulanması, atık suyla doğrudan temastan ve spreyinin solunmasından kaçınmak, koruyucu giysi, eldiven, gözlük, yüz siperi, maske, ayakkabı
gibi kişisel koruyucu donanım kullanımı ve kullanılmış malzemelerin hijyenik hale
getirilmesi ve bertarafı ve diğer bazı konularda önlemler alındı…
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sidir. Bulaştırıcı olmayan atıkların, bulaştırıcı olanlardan
ayırılması hastaları, sağlık uzmanlarını ve atık sistemi
çalışanlarını korumaktadır.
CDC, Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık
tesislerinden gelen tıbbi atıkların, Covid-19 hastaları
olmayan tesislerden gelen atıklardan farklı olmadığını
belirtmekte,  çamaşırhane, yemek servisi gereçleri
ve tıbbi atıkların yönetiminin rutin prosedürlere göre
yapılması gerektiğini belirtmektedir. Tesis atıklarının ek
bir dezenfeksiyona ihtiyaç duyduğuna dair kanıt yok...
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Covid-19 hastalarının bakımı sırasında oluşan tüm tıbbi atıklar belirlenmiş
saklayıcı kaplarda ve torbalarda güvenli bir şekilde
toplanmalı, işlenmeli ve daha sonra tercihen yerinde
güvenli bir şekilde imha edilmeli veya işlenmelidir veya
her ikisi de yapılmalıdır. Atıklar saha dışına taşınıyorsa,
nerede ve nasıl işleneceği, imha edileceğini anlamak
önemlidir. Tıbbi atıkla meşgul olan herkes uygun kişisel
koruyucu ekipman (bot, önlük, uzun kollu elbise, kalın
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eldiven, maske ve gözlük veya yüz siperi)
giymeli ve çıkardıktan sonra el hijyenini
sağlamalıdır….

TEMASSIZ ÇIKARILMALI
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temastan kaçınmalıdır. Her çalışma döngüsünden sonra atıkların toplanması için tahsis edilen
araç kabininin sanitasyonu ve dezenfeksiyonu
sağlanmalı...

72 SAAT BEKLEME KURALI
Resmi kurumların tek kullanımlık
plastikler ve tıbbi atıklara ilişkin getirdiği kuralları kısaca özetler misiniz?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Tek
Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen
Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19
Tedbirleri’ konulu bir genelgesine göre, kurum,
kuruluş ve işletmelerin bina ve yerleşkelerinde
oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen
malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı
biriktirilmesi amacıyla, bina giriş ve çıkışları ile
ortak kullanım alanlarının bulunduğu katlara
biriktirme ekipmanı yerleştirilmesi gerekiyor.
Atıkların geçici depolama alanlarında en az 72

saat bekletildikten sonra “diğer atık” olarak
evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi, sağlık kuruluşlarında
veya öğrenci yurtları gibi alanlarda oluşturulan karantina birimlerinde oluşan atıkların
“tıbbi atık” olarak yönetilmesi, bu alanlardan
kaynaklı atıkların diğer atıklarla kesinlikle
karıştırılmaması gerekiyor. Atık üzerinde virüsün hayatta kalma olasılığını en aza indirmek
için atık torbalarının en az 72 saat süreyle
diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği
oda veya balkonlarda bekletilmesi gerekiyor.
Toplanan atıkların elle açılmadan doğrudan
düzenli depolama veya yakmaya gönderilmesi,
atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve
bertarafı ile görevlendirilen personelin, çalışma
sırasında eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanması, atıkla temas etmemesi, toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş
elbisesi giymesi gibi tedbirler alınmıştır.

ZİRVEDEKİLER

Atıkların hastalığı etkileme ya da
tetikleme riskine dair bulgular nelerdir?
Mevcut bilimsel araştırmalarda atık yönetiminin SARS-CoV-2 virüsünün bulaştırıcılıkta
aracı olduğuna dair kanıt yoktur ancak tüm
toplum için alınan izolasyon ve karantina önlemlerine rağmen atık çalışanlarının her gün
sokaklarda olduğu düşünülerek ek önlemler
dikkate alınmalıdır. Kişisel koruyucu ekipman
ve giysilerin sık değiştirilmesi ve temizlenmesi
de dahil olmak üzere hijyen kurallarına sıkı
sıkıya bağlı kalınmalıdır, kırılma veya olası
kontaminasyon olaylarında eldivenler değiştirilmeli,  tesisler, araç kabinleri ve diğer ekipmanlar düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.
Burada önemli bir önlem; maskelerin giyildiği
yerlerde çalışanların, maske ve eldivenleri
onlarla temas etmeden çıkardıklarından emin
olmaktır.
Bu noktada atıkların toplanması
sürecinde dikkat edilmesi gereken
hususlar neler?
Ekiplerdeki çalışanlar arasındaki
kontaminasyonu önlemek için sosyal mesafeye
sıkı bir şekilde uyulmalı, ortak alanlarda
(kontrol odası, kantinler, soyunma odaları)
mümkün olduğunca çalışan sayısı sınırlanmalı
ve çalışanların sağlığının korunmasına yönelik
tüm önlemler alınmalıdır. Kap veya torbalarla
doğrudan temastan (eldivensiz) kaçınılmalıdır.
Üniformalar günlük olarak değiştirilmeli
veya temizlenmeli...Mümkünse, normal iş eldivenleri giymeden önce, günlük olarak, işçilerin
cildiyle doğrudan temas edecek tek kullanımlık
bir eldiven seti konulmalı. Her araçta dezenfektan ve el dezenfektanları bulunduğundan
emin olunmalıdır. Çalışanlar tesislerde sık sık el
yıkamalıdır.
Sürücüler ve toplama görevlileri, hizmet
verilen işletmelerin sakinleri ve çalışanları ile
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İkinci dalga alarmı
2020’yi hepimiz için kayıp bir yıl haline getiren büyük salgın
Covid-19’da ikinci dalga alarm yaşanıyor. Yeni normalle
beraber herkesin az da olsa eski alışkanlıklarına geri dönmeye
başladığı bu dönemde ise vakalardaki artış tedirgin ediyor.
Sonbahar ve kış aylarının soğuk algınlığı, vücut direnci ve grip
açısından dezavantajlı olması da herkesi düşündürüyor. İkinci
dalga tehlikesinin sıkça dile getirilmesi de korku yaratıyor.
İnsanlığın endişesi vaka sayısının artması ve yeniden evlerde
kalarak sokak kısıtlamasına maruz kalmak…
Salgındaki yeni gelişmeleri masaya yatırdık.

KAPAK

UMUT EFE
Bomboş sokaklar, kalabalık hastane
koridorları, insanüstü bir çabayla hastaları
hayata tutundurmaya çalışan sağlık çalışanları,
her yerde maskeli yüzler… Ocak ayından bu
yana Çin’de başlayan ve çoğu zaman korku
filmlerini andıran bu görüntüler, önce tüm
Asya’ya sonra Avrupa’ya ve son olarak da
Amerika kıtasına yayıldı. Tüm dünyada dalga
dalga yayılarak büyük bir tsunami etkisi
yarattı. İnsanoğlu İkinci Dünya Savaşı’ndan
bu yana koronavirüs salgınyla birlikte adeta
en zorlu sınavlarından biri ile karşı karşıya…
Milyonlarca kişinin hastalığa yakalandığı yüz
binlerce kişinin hayatını kaybettiği bu salgın,
eğitimden ekonomiye, çalışma hayatından eğlence dünyasına, herhangi bir sınıfsal ve coğrafi ayrım yapmadan adeta kökten bir değişimi
de getirdi. Bu dönemde durma noktasına gelen
hayat, virüsün hızını keserken, yaz dönemi
ile birlikte ıssızlık yerini büyük kalabalıklara
bırakmaya başladı. Sahillerden gelen kalabalık
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görüntüler, unutulan maske kullanımı, büyük
şehirlerden köylere doğru başlayan ziyaretler
ve Türk insanının vazgeçemediği ‘düğün’
törenleri…. Bu görüntüler dünyada da yaz
dönemi boyunca benzer bir süreç izledi…Tarihte iz bırakan İspanyol gribi, veba gibi diğer
salgın dönemlerinin uzun yıllar sürebildiğini
unutan insanoğlu yeniden tırmanışa geçen
vaka sayıları ile birlikte ikinci dalga tehlikesi
ile karşı karşıya…   

AYLAR ÖNCESİNDE ÖNGÖRÜLDÜ
Virologlar, aslında yeni tür koronavirüs
salgınının ikinci dalgasını aylar öncesinden
öngörmüştü. İnsanlar salgın nedeniyle getirilen
sosyal mesafe kuralları ve kısıtlamalara
uymadıkça, olası bir ikinci dalga tehlikesi de
büyüyor. Çok sayıda ülkede, önceden olduğu
gibi sıkı karantina ve sosyal mesafe kuralları
uygulamada değil… Almanya, İspanya ve
Yunanistan kısıtlamaların gevşetildiği ilk
ülkelerden olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) de bir süredir koronavirüsün belki de

hiçbir zaman hayatımızı terk etmeyeceğinin
mesajını veriyor. DSÖ, önlemleri yok sayarak
insanların korona öncesi yaşamlarındaki gibi
davranmalarının yol açabileceği olası olumsuz
sonuçlar hakkında da uyarıyor. Öte yandan,
son dönemde artan biçimde kullanılan ‘ikinci
dalga’ tabiri hakkında uluslararası düzlemde
üzerinde mutabık kalınan bir tanım yok.
DSÖ’nün bile bu konuda benimsediği net bir
tanım söz konusu değil. Pandeminin henüz
başlangıç döneminde virologlar, yeni bir enfeksiyon dalgasına ilişkin uyarıda bulunmuş ve
insanlara sayılardaki düşüşü normal yaşama
dönmek için yeşil ışık olarak görmeme çağrısı
yapmıştı.

İSPANYOL GRİBİ 3 DALGA SÜRDÜ
Bilim insanları, koronavirüsü 19181920 arası dönemde dünyayı kasıp kavuran
İspanyol Gribi ile karşılaştırıyor. DSÖ verilerine
göre, İspanyol Gribi toplamda 20 ila 50
milyon insan hayatına mal oldu. Verilere
göre, İspanyol Gribi pandemisinde üç dalga

EYLÜL-EKİM 2020

EYLÜL-EKİM 2020

hastalığı geçirdikten sonra antikorlara rastlanmadı. Bu da söz konusu kişilerin virüsü yeniden
kapabileceği anlamına geliyor.

KIŞ AYLARINA DİKKAT
Öte yandan yapılan uyarılar göz önüne
alındığında, Kuzey Yarımküre’de eylül ayıyla
birlikte başlayacak sonbahar ve ardından kış
mevsiminin salgının hızını daha da arttırmasından endişe ediliyor... Dünyada birçok ülke
ikinci dalga endişesi yaşarken henüz birinci
dalgadaki vaka sayıları da artışını sürdürüyor.
İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından
Royal Society of Medicine’ın Başkanı Roger
Kirby, ikinci dalga koronavirüsün “neredeyse
kesinlikle bu kış geleceğini” söyledi. Kirby,
“Kaçınılmaz olan ikinci dalga ilkinden çok
daha farklı olacak. Yetkililer endişelenmekte
haklı çünkü ikinci dalga daha önce hastalıktan
etkilenmeyenleri bile vuracak” ifadesini kullandı.1918 yılında yaşanan İspanyol Gribi ile şu an
yaşanan salgını benzeten Kirby, “1918’de virüs
değişmişti ve ikinci dalga ilkinden farklıydı.

Üstelik ikinci dalga çok farklı bir grubu etkilemişti. Gençleri etkilemişti hastalık” ifadeleri ile
koronavirüste ikinci dalganın gençleri etkileme
ihtimali olduğunu dile getirdi.

VAKALARIN BÜYÜK KISMI ABD’DE
İkinci dalga riski öncesinde salgının dünya genelindeki yayılımına bakıldığında tablo
çok da iç açıcı değil… Ağustos ayı itibarıyla
dünya genelinde görülen 23 milyondan fazla
vakanın yaklaşık dörtte biri Amerika’da tespit
edildi. Amerika 5 milyondan fazla vakayla
dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Amerika’da 175 binden
fazla kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Amerika’da salgının başındaki açıklamalarda
ülke genelinde can kaybının 100 bin civarında
olacağı tahminleri yapılırken bu sayı halihazırda iki katına doğru ilerliyor. Diğer yandan
Amerika yine dünyada en çok koronavirüs
testi yapan ülke durumunda. ABD’de yapılan
test sayısı 75 milyonu aştı. ABD’nin ardından
dünyada en çok vaka görülen ikinci ülkeyse
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söz konusu olmuştu. Salgının ikinci dalgası, ilk
dalgasından çok daha şiddetli idi ve daha fazla
can kaybına neden oldu. Söz konusu dalgalar
arasında virüs mutasyona uğradı. Aynısının
koronavirüs için gerçekleşmesi de ihtimaller
dahilinde. Yeryüzündeki her virüsün mutasyona
uğrama yani değişme potansiyeli mevcut. En
iyimser senaryoda, virüs mutasyona uğradığında zayıflıyor. Dolayısıyla virüs daha az tehlikeli
hale geliyor ve daha az can kaybına yol açıyor.
Ancak bunun gerçekleşmesi için çok sayıda
insanın virüse karşı halihazırda bağışıklık
geliştirmiş olması gerekiyor. Bu durumun şu an
yaşanan hastalık için geçerli olup olmadığını
bilim insanları henüz bilmiyor. Ancak insan
bünyesi virüslerin çoğunluğuna karşı bağışıklık
geliştirme özelliğine de sahip... Özetle, bir insan
bir virüsü kaptığında vücudu antikor üretiyor
ve bu suretle bağışıklık kazanıyor. Bu gerçekleştiğinde de virüs insanı etkileme gücünü
kaybediyor. Bunun koronavirüs için geçerli olup
olmadığı da henüz muamma. İncelenen birçok
vakada, bir grup korona hastasının vücudunda,
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Brezilya. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun
da salgına yakalandığı ülkede görülen vaka
sayısı 3.5 milyondan fazla. Ülkede 113 binden
fazla kişi de hayatını kaybetti. Dünyanın en
kalabalık ülkelerinden biri olan ve 1 milyardan
fazla insanın yaşadığı Hindistan da dünyada en
çok vaka tespit edilen üçüncü ülke. Hindistan’da bugüne dek 3 milyona yakın vaka
tespit edilirken 55 binden fazla kişi de salgın
yüzünden öldü. Halihazırda aşıyı bulduğunu
açıklayan ilk ülke olan ve aşı uygulamalarına
eylül ayında başlayacağını duyuran Rusya, en
çok vaka görülen dördüncü ülke konumunda.
Rusya’da 21 Ağustos itibariyle 950 binden
fazla kişide Covid-19 virüsüne rastlanırken,
16 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Her
ne kadar Rusya aşıyı bulduğunu açıklasa da
uluslararası kamuoyu ve sağlık çevreleri bu
açıklamaya temkinli yaklaşıyor. Rusya’nın
eylül ayında üretim ve uygulamaya başlaya-
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cağı aşının ülkedeki vaka sayılarına nasıl etki
edeceği merakla bekleniyor.
Almanya’da kamu sağlığı kuruluşu
Robert Koch Enstitüsü, koronavirüsü vakalarındaki artış konusunda ikinci dalga uyarısı yaptı.
Kurumun Başkanı Lothar Wieler, “Şu an ikinci
dalganın başlangıcını görmekte olup olmadığımızı bilmiyoruz ama bu mümkün” ifadelerini
kullandı.  Wieler, haftalar sonra düzenlediği
ilk basın toplantısında, vaka sayısındaki artışın
‘çok endişe verici’ olduğunu aktararak, “Şu
an ikinci dalganın başlangıcını görmekte olup
olmadığımızı bilmiyoruz ama bu mümkün.
Almanya’daki yeni gelişmeler beni çok endişelendiriyor” dedi.  Wieler, “Artış, artık dikkat
etmiyor olmamızdan kaynaklanıyor” diye konuştu. Birçok eyalette vaka artışı yaşandığını
söyleyen Wieler, bakım evleri, aile toplantıları
ve iş yerleri dahil birçok ortamda yeni enfeksiyonlar görüldüğüne dikkat çekti. Alman yetkili,

ülkede okulların pandemiye rağmen açılacağını ancak öğrencilerin birbirleriyle temasının kısıtlanması için yeni önlemler alınacağına işaret
etti. Son verilere göre, ülkedeki toplam vaka
sayısı 206 binin üzerinde… Ülkedeki vaka
artışı, bazı eyaletleri de yeniden önlem almaya
sevk etmiş durumda. Bavyera eyaleti, eyalet
sınırlarında ve tren istasyonlarında gönüllü
korona virüsü testi merkezleri kurma kararını
açıkladı. Eyalet yönetimi, Berlin’deki merkezi
hükümete de havalimanlarında zorunlu test
yapma çağrısında bulundu.
Fransa Bilim Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden yayınlanan duyurusunda ülkede ikinci dalgaya dikkat çekildi.
Açıklamada son iki haftada artan vakalara işaret edilerek, “Durum şu anda kontrol altında
olsa da yaz aylarında virüsün sirkülasyonunun
artması belirsizlik yaratıyor. İkinci dalganın
sonbaharda veya kış aylarında görülmesi
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AŞIDA IŞIK GÖRÜNDÜ

Bir yandan ikinci dalga tartışmaları devam ederken, diğer
yandan aşı çalışmaları da tüm dünyada merakla takip ediliyor.
Geçen ay açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel
Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs
(Covid-19) için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin
dahil olduğunu belirterek, “Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü” dedi. Ghebreyesus, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde
video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında,
ülkelere DSÖ öncülüğündeki COVAX aşı çalışmalarına finansal
destek vermesi çağrısında bulundu. COVAX’a yatırım yapmanın,
salgını sona erdirmenin ve sürdürebilir bir ekonomik iyileşmenin
sağlanmasının en hızlı yolu olduğunu belirten Ghebreyesus, bu
konuda ülkelerden bağlayıcı taahhütler beklediğini söyledi.
DSÖ, 18 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, İngiltere, Almanya,
Fransa, İtalya, Meksika, Norveç, Fas, Suudi Arabistan, İspanya,
Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika ve Avrupa Komisyonu’nun,
COVAX aşı çalışmalarının da yer aldığı “ACT-Accelerator” programına dahil olduğunu açıklamıştı. Ghebreyesus, COVAX aşı çalışmalarına katılan tüm ülkelerin aşıya eşit erişim sağlamaları adına
aşı üreticileriyle birlikte çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
“Aşı milliyetçiliği sadece virüse yardım eder. Dünya, ekonomik
faaliyetlerin devamı için şimdiye kadar 12 trilyon dolar yatırım
yaptı. COVAX’a yatırım yapmak, bu pandemiyi sona erdirmenin ve
sürdürülebilir bir ekonomik iyileşme sağlamanın en hızlı yolu.”
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, oluşturdukları mekanizmanın amacının, 2021’in sonuna kadar en az iki milyar doz
güvenli ve etkili aşı sağlamak olduğuna işaret ederek, “Tünelin
sonunda ışık göründü ve bunu birlikte yapabiliriz. Aşılar üzerinde
araştırma ve geliştirmeye toplu olarak yatırım yaparken, şu anda
bu virüsü kontrol altına almak için elimizdeki araçları da kullanmamız gerekiyor” dedi.
DSÖ verilerine göre, Çin’de 3’ü üçüncü, 6’sı birinci ve ikinci
klinik deneme aşamalarındaki 9 aşı adayı insanlar üzerinde test
ediliyor. Çin’den sonra ABD’nin 8 aşı adayı klinik deneme etabında. ABD’nin en gelişmiş aşısı Moderna şirketi tarafından üretiliyor.
Yetkililer bu aşının önümüzdeki sonbaharda hazır olabileceğini
ifade ediyor. Almanya’da aşı çalışmalarından sorumlu olan Paul
Ehrlich Enstitüsü, üretilecek koronavirüs aşısının kullanımına 2021
yılının başlarında başlanabileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin dünyanın ilk koronavirüs aşısının tescillediğini
duyurmuştu

KAPAK

yüksek ihtimal.
olmadığımız aşikar.
Pandeminin kısa
Bulunduğumuz nokta
vadeli geleceği
itibarıyla tehlikenin yaesas olarak halkın
vaşladığını düşünemeellerinde” denildi.
yiz. Okulların açılması
Dünya
dönemi var. Türkiye’de
çapında Co26 milyon genç
vid-19 salgını ile
okula gidecek. Bu da
mücadelede en
haftanın 5 günü, 5-6
başarılı ülkelerden
saat, 26 milyon insanın
biri olarak örnek
kapanması demek.
gösterilen Güney
Dolayısıyla bulaşma
Prof. Dr. Tevfik Özlü
Kore’de hükümet,
konusunda önemli bir
koronavirüs vaka
karşılaşma demek. Bu
sayısının yeniden artması üzerine
da yayılma ile ilgili endişelerimizi
sokağa çıkma kısıtlamalarını
artırıyor” değerlendirmesini yapan
başkent Seul ile sınırlamayıp tüm
Özlü, grip mevsiminin de gelmesi
ülkede uygulamayı kararlaştırdı.
ile birlikte güz mevsiminde çetin bir
Güney Kore’de kalabalık toplantılar dönemin yaşanacağını kaydetti. Şu
yasaklanacak, kiliseler ve tüm
an bir ışık görmediklerini tedbirlerin
eğlence mekanları kapatılacak,
alınması gerektiğini anlatan Özlü,
tüm profesyonel spor müsabakaları
şöyle devam etti: “Yasaklar ve kısıtseyircisiz oynanacak.
lamalar bu işi frenler ama bu geçici
Güney Kore Sağlık Bakanı
bir etki. Daha önce bunu gördük.
Park Neung-hoo ülke olarak çok
Tedbir aldığınız sürece etkili, bıraktehlikeli bir durumla karşı karşıya
tığınızda tekrarlıyor. Bunu sürekli
olduklarını söyledi. Ülkede günlük
yapamazsınız. Bu salgının kaç yıl
koronavirüs vaka sayıları uzun bir
süreceği belli değil. Uzayabilir,
süre 300’ün üzerinde seyretti…
uzadı da zaten. Dolayısıyla sokağa
çıkma kısıtlamasının getireceği
OKULLAR AÇILMALI MI?
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik
Türkiye’deki duruma bakılsorunlar da tartışılıyor. 65 yaş üstü
dığında ise, haziran başına kadar
sınırlamalar 65 yaş üstü vatandaşdüşüş eğilimi gösteren vakalar
larda ciddi psikolojik şikayetlere yol
ağustosta yeniden 1.500’ün üzeaçtı. Bu kısıtlamalar dünyada da
rine çıktı. Konu ile ilgili endişeleri
çok gündemde değil.”
değerlendirerek soruları sosyal
Bu noktada kontrollü ve
medya hesabı üzerinden yanıtlayan tedbirli bir şekilde hayata dönüBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Tevfik
lebileceğini aktaran Özlü, bunu
Özlü, insanoğlunun bu virüsle bir
olması gereken düzeyde Türkiye’de
iki yıl daha yaşamak zorunda
tutamadıklarını belirtti. Önümüzkalabileceğini aktardı. “Pandemi
deki dönemde lokal uygulamanın
hız kesmiyor, vaka sayıları artmaya öne çıktığını bütün illerde durumun
devam ediyor, güvenli bir noktada
aynı olmadığını kaydeden Özlü, “İs-
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tanbul, Ankara’da alınması gereken tedbirler,
Urfa ve Antep’te aynı olmayabilir. Filyasyonda
bulaş sebepleri belli oluyor. Küçük şehirlerde
aile içi bulaş oranı düğünler, mevlüt, sünnet,
taziyelerde artıyor. Dolayısıyla bu kentlerde
tedbirlerin bu bulaşmaları engelleyici şekilde
olması lazım. İstanbul ve Ankara’da toplu taşıma yükünü azaltmamız gerekiyor. Kademeli
mesai önerdik ancak toplu taşımadaki bulaşmayı önleyen uygulamayı devreye almamız
gerekiyor” diye konuştu.
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VİRÜSLE 1-2 YIL DAHA YAŞARIZ
Tevfik Özlü, salgınla birlikte sürecin
uzayacağını belki 1-2 yıl daha insanoğlunun
bu virüsle yaşayabileceğini aktararak, “Biz
birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Virüse
fırsat vermeden normal hayatımıza dönmemiz
gerekiyor. Bunu yapabiliriz. Bunun yolu var.
Düşündüğümüz zaman diğer insanlarla 1.5
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metre mesafeyi koruyacağız ve maskemizi
takacağız. Bunu korursak yayılımı yüzde 100
durdururuz.  Bu virüs görünmüyor ama karşımızda sapasağlam bir kişiden bize geçebiliyor.
Maske, mesafe kurallarına her halükarda
uymamız gerekiyor” uyarısında bulundu.

İKİNCİ KEZ ENFEKTE OLUNABİLİR
Diğer taraftan araştırmalar devam
ettikçe her geçen gün, salgın ve hastalıkla ilgili
yeni bilgiler de ortaya çıkıyor… Hong Konglu
uzmanlar, bölgede bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşıp iyileştikten sonra
ikinci kez enfekte olduğunu kanıtladıklarını
iddia etti. Hong Kong Üniversitesi’nde görevli
araştırma ekibinin kayıtlara geçirdiği vakanın,
33 yaşında bilişim uzmanı bir erkek olduğu
belirtildi. Nisan sonunda Covid-19 tedavisi
gördükten sonra taburcu edilen erkeğin, bu ay
İspanya’yı ziyaretinden sonra yeniden yaptır-

dığı yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif
çıktı. Uzman ekibi ‘genetik dizilimin, hastaya
nisan ve ağustos aylarında buluşan virüs
türlerinin açıkça farklı olduğunu gösterdiğini’
açıkladı. Bilim insanları, “Birçokları iyileşen
Covid-19 hastalarının, enfeksiyona karşı bağışıklığı olduğuna inanıyor ancak bazı hastaların
birkaç ay sonra antikor seviyesinin azaldığının
kanıtı mevcut. Bulgularımız, SARS-CoV-2’nin,
hastalar doğal enfeksiyon yoluyla bağışıklık
kazanmış olsa bile soğuk algınlığıyla ilişkili
diğer yaygın insan korona virüslerinde olduğu
gibi küresel insan nüfusunda sürüp gidebileceğini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.
Uzmanlar, Covid-19’a yakalanıp iyileşenlerin
maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına
uymayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

R DEĞERİ DALGAYI BELİRLİYOR
Virüsü kapmış bir kişinin virüsü yeni
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bir kişiye bulaştırmasını ifade eden “R değeri” adını
“reprodüksiyon” kelimesinin ilk harfinden alıyor. R
değeri, enfekte kişinin virüsü ortalama kaç kişiye
bulaştırdığını ifade ediyor. Örneğin, bu sayı 3 ise
bu her enfekte kişinin virüsü 3 kişiye bulaştırdığı
anlamına geliyor. Almanya’da R değeri, temmuz ayı
sonunda 1’in üzerine çıktı. Bunun sorumlusunun,
kurallara uymaksızın büyük insan toplulukları
oluşturan, seyahat eden ve dolayısıyla virüsü taşıyan
tatilciler olması olası. Vaka sayılarının düşmesi bir
başarı olarak görülebilir. Ancak yeniden bulaştırma
sayısının artmasını olası bir ikinci dalganın habercisi
olarak değerlendirmek mümkün. ABD ve Brezilya’nın
yanı sıra Hindistan ve Güney Afrika’da da vakalarda
son dönemde önemli bir yükseliş yaşanıyor. Yalnızca
Brezilya’da halihazırda kayıt altına alınan vaka sayısı
iki buçuk milyonu aşmış durumda.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI MUAMMA
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BULAŞICILIKLA İLGİLİ YENİ KEŞİFLER
Diğer taraftan daha az riskli yaş
grubu içinde sayılan genç insanların virüsün
yayılımında önemli bir pay sahibi olduğuna
işaret ediliyor… DSÖ’nün Asya-Pasifik bölge
sorumlusu Takeshi Kasai, bölgede koronavirüs
vakalarının hızla yayılmasında 20, 30 ve 40’lı
yaşlarındaki genç insanların önemli rol oynadığını belirterek, bu yaş grubundaki pek çok
vakanın hafif ya da hiç görünmeyen semptomlar nedeniyle virüs taşıdığının farkına
varmadığını ve virüsü bilmeden başkalarına
bulaştırdığını kaydetti. Bu durumun virüsün
yaşlılar ya da ön hastalıkları bulunanlar
gibi riskli gruplara, yoğun nüfuslu yerleşim
bölgelerine ve geri kalmış kırsal bölgelere
yayılması riskini artırdığına dikkat çeken
DSÖ yetkilisi, özel risk altındaki grupların
virüsten korunması için çabaların katlanması
gerektiğini kaydetti. Uluslararası Bulaşıcı

Hastalıklar Birliği’nin başkanlığına seçilen Singapur Ulusal Üniversitesi kıdemli danışmanı
Paul Tambyah, koronavirüsün Avrupa, Kuzey
Amerika ve Asya’nın bazı bölgelerinde giderek daha sık rastlanan mutasyonunun daha
bulaşıcı ama daha az öldürücü olabileceğini
söyledi. Bilim insanları tarafından ilk olarak
şubat ayında keşfedilen D614G mutasyonunun yayıldığı alanlarda ölüm oranlarının
düşmesinin bu tezi akla getirdiğini kaydeden
Tambyah, “Karşımızda daha bulaşıcı ama
daha az öldürücü bir virüsün bulunması iyi bir
şey olabilir” dedi.
Virüslerin çoğunun mutasyon sürecinde
daha az tehlikeli hale geldiğine dikkat çeken
Tambyah, “Daha fazla insana bulaşmak ama
onları öldürmemek virüsün kendi çıkarınadır.
Çünkü virüs beslenmek ve barınmak için bir
ev sahibine muhtaçtır” diye konuştu.
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Uzmanlar, bir kişinin virüse karşı antikor
geliştirip geliştirmediğini bir “serolojik test” uygulamak suretiyle tespit edebiliyor. Ancak bu testler, teste
tabi tutulan kişinin virüse karşı bağışıklık kazanıp
kazanmadığını, kazandıysa ne süreyle kazandığını
tespit edemiyor. Bilim insanları şimdilerde bu sorunun
yanıtını arıyor. Korona krizinde şu ana kadar birçok
kez, virüse ancak ve ancak bir “sürü bağışıklığının”
gem vurabileceği fikri öne sürüldü. Sürü bağışıklığı,
toplum halihazırda virüse karşı bağışıklık kazandığı
takdirde geçerli oluyor. Bu durumda da virüs hızlı
bir biçimde yayılamıyor. Teorik olarak virüsü kontrol
altında tutabilmek için, toplumun yüzde 70 ila 90’ının
bağışıklık kazanmış olması gerekiyor. Tıp dergisi The
Lancet’ta kısa süre önce sürü bağışıklığına ilişkin bir
makale yayımlandı. Madrid merkezli Üçüncü Carlos
Sağlık Enstitüsü, İspanya Sağlık Bakanlığı ve Harvard
Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıların yürüttüğü araştırma, koronavirüse karşı sürü bağışıklığı
kazanmanın söz konusu olmayacağını su yüzüne
çıkardı. 60 bin kişinin katılımıyla yürütülen araştırma,
Avrupa’nın şu ana kadarki en geniş çaplı antikor
çalışması olma niteliğini taşıyor. Yapılan incelemeler,
İspanyolların yalnızca yüzde 5’lik kısmının virüse
karşı antikor ürettiğini gözler önüne seriyor.
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‘Gerçek ve
doyurucu
haber isteği
ön planda’
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Akşam Gazetesi Yayın Koordinatörü
Aydın Türkmen, 25 yıllık meslek
hayatında gazeteciliğin her
kademesinde görev yapmış bir isim.
“Gelişen teknoloji, bilgiye anlık
ulaşma imkanı internet ve sosyal
medyayı ön plana çıkardı. Yazılı
basının mevcut durumuyla bu yarışta
kulvar kapması zor gözüküyor”
diyen Türkmen, “Ancak internet
medyasındaki hıza dayalı anlayış,
doğru, güvenilir ve doyurucu habere
ulaşma potansiyelini azaltıyor.
Kopyala yapıştır haberler, derinliği
olmayan analizler var. Gerçek,
doyurucu haberciliğe ulaşma
talebi ön plana çıkıyor. Yazılı
basın bir süre daha hayatta
kalacak ve bunu özel habere,
analize dayalı habere yönelerek
başaracak” diye konuşuyor.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
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“Afganistan savaşının başlamasından
günler önce bir savaş sayfası hazırlamıştık. Çıkmış gibi. O gün taşra baskısına kısa süre sonra ABD’nin Afganistan’ı
vurduğu haberi geldi. Hemen hazırladığımız o sayfayı yani elinde tuttuğum
bu sayfayı bastık. Taşradan tam sayfa
haberi veren tek gazete olduk.”
Gazetesi’nin yemekhanesinde çalışan dayımın
‘Yazın boş gezme, gel bizim orada çalış’ telkini
ve zamanın Genel Yayın Yönetmeni Behiç Kılıç’ın
oluruyla (rahmetli nur içinde yatsın) ofisboy
olarak işe başladım. Tarih, 10 Haziran 1995…
Henüz 16 yaşındayım, arşivden resim alıp, renk
ayrımına dia götürmekten kalan zamanımı boş
bulduğum bir bilgisayarın başında geçiriyordum. Birkaç ay sonra benim bu ilgimi gören
Behiç Ağabey, “Ya alın bu çocuğu yetiştirin,
zehir gibi çocuk” dedi… Hayatımı  değiştiren
cümle o oldu. Devamında, onlardan çok şey
öğrendiğim meslek büyüklerim Halil Demir ve
Şükran Özçakmak’a ‘zimmetlendim.’ Tabii bu
arada üniversite sınavını kazanamadım. Meğer
mühendis olacak kadar biyoloji, kimya, fizik
sorusu yapamıyormuşum...
Sonrasında neler yaptınız?
Artık Yurt Haberler servisinin bir çalışanıydım ve bir yandan çalışıp, bir yandan üniversiteye hazırlandım. Meslek büyükleri derler
‘Gazetecilik insanın damarına bir kez girdi mi
bir daha çıkmaz’ diye… Öyle oldu, bir sonraki
sene üniversite sınavında gazeteciliği seçmeyi
planlıyordum. Halil ağabeyin, “Başka bölüm
seç, sen zaten gazeteci olacaksın. İki mesleğin

“Akşam 102 yıllık tarihi olan bir gazete. 100. yılı için tarihi sayfalarından
oluşan büyük bir sergi hazırlamıştık. Bu
o serginin açılışından.”

“Seçim akşamlarının klasikleşmiş pozu.
Finalde tüm ekip toplu fotoğraf çektiririz. Bu 31 Mart 2019 yerel seçimi
sonrası çekildi.”
olur” tavsiyesi üzerine işletme/iktisat bölümlerini tercih ettim ve İstanbul Üniversitesi İktisat
Bölümü’nü kazandım. Ama okul nedeniyle işten
ayrılacağımı düşünüyordum, kazandığımda tek
üzüntüm buydu. Yine Halil ağabey, “Oğlum niye
işten ayrılacaksın, gündüz okur, gece çalışırsın” dedi. Böylece belki de ilk kez  benim için
Akşam Gazetesi Yurt Haberler Servisi’nin gece
ekibi oldu. Bu süreçlerde ailemin hep desteğini
gördüm, iyi ki de gördüm...
Şimdiye kadar nerelerde çalıştınız?
Akşam çatısı altında... 1996’dan
bugüne hep o çatının altındayım. Güneş Gazetesi
açılınca, gece çalışıp gündüz okula gittiğim ve
Güneş’in işleri erken bittiği için beni oraya vermişti abilerim. Dolayısıyla çok uzun bir zaman
grup bünyesindeki Güneş Gazetesi’nde çalıştım.
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Güler yüzü, pırıl pırıl gözleri ile ekip
arkadaşlarının keyifle çalıştığı bir isim Akşam
Gazetesi Yayın Koordinatörü Aydın Türkmen.
Genç yaşına rağmen mesleğe 25 yılını vermiş
bir basın emekçisi aynı zamanda... Üniversite
sınavına 10 gün kala Akşam Gazetesi’nin
yemekhanesinde çalışan dayısının ‘Yazın boş
gezme, gel bizim orada çalış’ telkini, zamanın
Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni merhum
Behiç Kılıç’ın oluruyla 16 yaşında bugün yayın
koordinatörü olduğu Akşam Gazetesi’nde
ofisboy olarak işe başladı...
1979 Sivas doğumlu olan Türkmen, evli
ve Duru ve Deren adlı iki kız çocuğunun da babası... Babası ilkokul öğretmeni olan Türkmen,
her memur çocuğu gibi pek çok şehirde okudu.
Yozgat Yerköy, Gebze, Kütahya Domaniç ve
Lise 3’te İstanbul Behçet Kemal Çağlar Lisesi…
Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi İktisat’tan
mezun olarak tamamladı… Aydın Türkmen ile
kariyerini, medyayı ve pandemi sürecindeki son
gelişmeleri konuştuk.
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Çocukken ne olmak istiyordunuz?
Öncelikle heyecanımı sizinle paylaşmak
isterim. 25 yıldır bu mesleğin içindeyim, pek çok
röportaj yaptım, değerlendirdim ama ilk kez bir
röportajın konusu oluyorum. Umarım finalde
sizin için de, okuyanlar için de, benim için de keyif aldığımız bir sonuç çıkar ortaya…Köylerde
öğretmenlik yapan bir babanın evladı olduğum
için hep ‘başarılı’ olmak zorunda hissediyordum
sanırım kendimi. Dolayısıyla hep ‘büyük adam’
olma hayalim vardı. ‘Büyüyünce ne olacaksın?’
diye soranlara ‘Bilim adamı olacağım, mühendis
olacağım’ dediğimi çok net hatırlıyorum.
Mesleğe nasıl başladınız? Sizi gazeteci olmaya kim motive etti? Aileniz bu
seçiminize nasıl baktı?
Hayatta hayallerinizle, gerçekler her
zaman kesişmiyor. Lise 3’te İstanbul’a gelmiştik.
Üniversite sınavına 10 gün kala Akşam
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Redaktörlük, editörlük, gece sorumluluğu,
yazı işleri müdür yardımcılığı, yazı işleri
müdürlüğü, yayın kooordinatörlüğü…  
2015 Şubat’ından beri de tekrar Akşam
Gazetesi’ndeyim.

ANI BİRİKTİRDİM

GAZETECİLİK
AİLEDEN ÇALINAN
ZAMANDIR
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Yoğun iş temposunda ailenize yeterince zaman
ayarlayabiliyor musunuz?
Gazeteciliğin en büyük kaybı, ailenizden
çalınan zamandır. Ben görevim gereği evde de olsam
şehir baskısına kadar gazetenin içinde kalıyorum…
Bu anlamda onların anlayışları çok değerli…. Röportajımızın 15 günlük tatilimize denk gelmesi büyük bir
tesadüf, nadir bulunan zamanlardan yani…

HOBİ EDİNMEYE
VAKTİM KALMIYOR
İş yaşamı dışında nelerle uğraşırsınız, hobileriniz neler?
Öyle hobi edinecek geniş vakitlerim yok.
Haftada bir gün iznim var, onu da olabildiğince
aileme ayırmaya çalışıyorum. Bunun dışında sıkı bir
Galatasaray taraftarıyım, maçları stattan dostlarımla
izlemek bana büyük keyif veriyor. Fırsat bulursam
halı sahada maç yapmak da öyle. Ayrıca tarih merakım var, tarih okumak da bir o kadar keyifli.
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Meslek yaşamınızda sizde iz
bırakan bir anınızdan bahsedebilir
misiniz?
25 yıldır gazete mutfağının her
aşamasında görev aldım. Dolayısıyla çok
anı da biriktirdim. Benim için en özel
olanı Behiç Ağabeyin, “Alın bu çocuğu yetiştirin” dediği andır. Ama eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklandığı
günkü gazetemizi ve aldığımız risk de
unutamadıklarım arasında. FETÖ kumpaslarının tüm hızıyla sürdüğü dönem, FETÖ
savcıları ‘tutuklama’ istiyor, özel yetkili
mahkemeler anında ‘olur’ diyor. O gün de
İlker Başbuğ gözaltına alınmış ve akşam
üzeri tutuklama talebiyle mahkemeye
sevkedilmişti. Gazetenin manşetini
tutuklamaya ayırdık ama mahkeme
aşaması çok uzun sürecekti. Bir karar
vermemiz gerekiyordu. O dönem Güneş
Gazetesi’nin Yayın Koordinatörüyüm.
Yayın Yönetmenimiz Murat Büyükçelebi,
(kendisini saygıyla anıyorum, üzerimde
çok emeği var) “Ne yapacağız bu saatten
sonra, manşeti de değiştiremeyiz” dedi.
Bugün olsa alamayacağım riski alıp,
“Abi bugüne kadar kime tutuklanma
talep edildiyse hepsi tutuklandı, bence
Başbuğ da tutuklanacak” dedim. O gece
sabaha karşı Bağbuğ tutuklandı ve Türk
basınında “Başbuğu tutuklandı” haberi
bir tek Güneş Gazetesi’nde vardı.
Başka ilginç anınız var mı?
Tabii ki. 15 Temmuz gecesi
hazırladığımız gazete ve hazırlanma
aşamasında yaşadıklarımız da unutulmaz.
O gece neredeyse bütün ekip gazetede

kalmıştık, bir gün önce Fransa’da Nice
saldırısı olmuş ve sayfalar istediğim gibi
hazırlanmamıştı. Editör ve sayfa sekreteri
arkadaşlara, “Herkes kalacak sayfalar
yeniden yapılacak” talimatı vermiştim. O
yüzden nerdeyse bütün yazı işleri ekibi
gazetede iken darbe girişimi oldu. Pek
çok meslektaşımızın gazetelerine dönme
imkanı bulamadığı anlar için değerli bir
tesadüftü bu. Sabah 4’e kadar gazeteyi
yaptık. 16 Temmuz günü ‘Alçaklar’ manşetiyle çıkıp, okuyucuya 7 sayfa darbe
girişimi haberlerinin olduğu bir gazete
sunmuştuk.
Mesleğinizde hedefiniz nedir?
Meslek hayatımın ilk yıllarında,
yazı işleri müdürlüğü, yayın koordinatörlüğü ya da yayın yönetmenliği gibi  bir
hayalim yoktu inanın. Hep, “Referans
bir gazeteci olmak istiyorum” derdim…
Sanırım işin mutfağında çalışmak bu
hedeften beni hep uzaklaştırdı. Bugün tek
hedefim var, gün sonunda kafamı yastığa
koyduğumda huzurlu olmak.

YAZILI BASIN BİR SÜRE DAHA
HAYATTA KALIR
İnternet ve sosyal medyanın
yazılı basını etkilemesi konusunda
ne düşünüyorsunuz?
Gelişen teknoloji ve ihtiyaçların
gazeteciliği de dönüştürmesi kaçınılmazdı,
öyle de oldu. Bilgiye anlık ulaşma imkanının internet ve sosyal medyayı ön plana
çıkardığı doğrudur. Yazılı basının mevcut
durumuyla bu yarışta kulvar kapması zor
gözüküyor. Ancak internet medyasındaki
hıza dayalı anlayış, doğru, güvenilir ve
doyurucu habere ulaşma potansiyelini
azaltıyor. Kopyala yapıştır haberler, derinliği olmayan analizler, kullanılan kötü dil
bir anda bütün haber sitelerini kapsıyor.
Geçenlerde Mali’de meydana gelen
darbe sonrası “Darbeciler Fransa yanlısı
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İSMMMO ÜSTADLIK GELENEĞİNİ
LAYIKIYLA SÜRDÜRÜYOR
İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl
buluyorsunuz?
Gazetecilik değil de, iktisat mezunu
olmanın gerektirdiği bir yolu tercih etseydim,
büyük ihtimal üyesi olacaktım ya da an

okuyucuyla buluşturduk. Bu bir deneyim yarattı.
Haftada bir gün izin yapabilen gazeteciler, evde
de gerekeni üretebiliyormuş. Tamamen olmasa
da ileride dönüşümlü ofis/ev çalışma ortamına
geçeceğimizi düşünüyorum. Zira bu, ağır maliyet-

azından üyesi olmak için çabalayacaktım.
Şu an takip etme şansım gazete haberlerine yansıdığı ölçüde. ‘Üstadlık’ geleneğini
layıkıyla devam ettirdiklerine inanıyorum,
çalışmalarında başarılar diliyorum.

leri karşılamak zorunda kalan gazete patronları
için de en tercih edilebilir seçenek olacak.
Bugün yeniden meslek seçmeniz
gerekse hangi mesleği seçerdiniz?
Hiç tereddütsüz gazetecilik.

GÜNDEMİN SESİ

mı, Fransa karşıtı mı?” bilgisine ulaşmak
için uzun süre internet üzerinde gezinmek
zorunda kaldım. Mali ve darbe üzerine çok
haber vardı ve hepsi birbirinin aynısıydı.
İşte bu noktada, gerçek, doyurucu haberciliğe ulaşma talebi ön plana çıkıyor.
Yazılı basın kendini sizce nasıl
güncellemeli?
Bence yazılı basın bir süre daha hayatta kalacak ve bunu özel habere, analize
dayalı habere yönelerek başaracak. Habercilikte gelecekteki kavganın, yazılı-sanal
kavgasından çok, doğru ve güvenilir haber
ile sansasyonel haber arasında geçeceğini
düşünüyorum. Dolayısıyla gerçekten
gazeteciliğe sarılanlar, haberde ısrar edenler
kazanacak.
Sizce gazeteci olmanın en zorlu
ve en keyifli tarafları neler?
Gazeteciliği, en azından yazı işleri
gazeteciliğini hiç zor olarak tanımlamadım.
Elbette stresli anları var, mesai kavramı
olmayışının handikapları var ama bu
bizim mesleğin güzelliği. Gazetecilik zaten
sadece para kazanmak için yapılacak bir
meslek değil, gönül verirsin ve yaparsın.
Bu gazeteciliği gelenek olarak gören,
abi-kardeşlik müessesine inanan benim
gibi pek çok gazeteci için böyle. Ama
maalesef yeni nesil meslektaşlarımızda
bu duyguları pek görmüyorum. En keyifli
tarafı ise her gün yeni bir şey üretiyor
olmanız ve ürettiklerinizin on binlerce
insana ulaşması. Hele bir de özel haberle
çıkıp, ertesi gün yaptığınız gazetenin
konuşulmasının keyfine diyecek yok.
Koronavirüs salgını sürecinde
gazetecilikte neler değişti? Önümüzdeki dönemde meslekte ne gibi
değişiklikler bekliyorsunuz?
Öncelikle gazetecilik için bir ofisin
ihtiyaç olmadığını anladık. 3 ay evden
çalıştık, belki de daha fazla konsantrasyon
ve emek harcadık ama her gün gazeteyi
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Kadınsan yaşamalısın!
Ülkemizde ve dünyada her gün
yüzlerce kadın sevgilisi, kocası,
babası ya da kardeşi tarafından
şiddet uygulanıp hunharca
öldürülüyor... Pınar Gültekin,
Münevver Karabulut ve daha
niceleri... Toplam 474 kadının
öldürüldüğü 2019 yılı Türkiye’de son
10 yılda en fazla kadın cinayetinin
görüldüğü yıl olmuştu. Ne yazık ki
içinde bulunduğumuz yılda işlenen
cinayetler geçen yılı aratmadı!

28 l İSMMMO YAŞAM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Cesedi çöp konteynerinde parçalanmış olarak bulunan 17 yaşındaki Münevver
Karabulut erkek arkadaşı Cem Garipoğlu
tarafından katledilmişti. Tüyler ürperten bu
cinayet ve yıllarca süren davası Türkiye’nin
gündeminden düşmedi... Mersin’in Tarsus
ilçesinde tecavüz girişimine direndiği için
bir minibüste öldürülen üniversite öğrencisi
Özgecan Arslan’ın yanmış bedeni bulunduğunda yine tüm Türkiye’nin yüreği yandı...
Ne yazık ki ülkemizde işlenen
bu cinayetler ne ilk ne de son değil...
Onları Zeynep Şenpınar, Emine Bulut,

Pınar Gültekin ve daha niceleri takip etti...
Gün geçmiyor ki Türkiye yeni bir kadın
cinayetiyle sarsılmasın... Oysa genci yaşlısı,
kadını erkeği, genç kızı ve çocuğuna kadar
insan haklarını korumak için imzalanan
İstanbul Sözleşmesi varken yine yeniden
bu cinayetler içimizi yakarak hayatımızın
merkezine oturuyor. Ülkemizde kadın ve
genç kızlara yönelik şiddet haberlerinin
son yıllarda katlanarak artması da dikkat
çeken bir diğer acı gerçek... İstanbul
Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilebileceğinin dillendirilmesi  ile kadına şiddete hayır
diyen kesimlerin tepkileri, protestoları,
sosyal medya paylaşımları arttı.
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Yaşanan her olaydan ders alıp bir
daha yaşanmamasının kanun koyucu
tarafından sağlanması gerekirken, sevgilisi,
kocası, eski eşi, babası, ağabeyi tarafından
öldürülen kadınların ardı arkası kesilmiyor... Öyle ki geçtiğimiz yıl ülkemizde
474 kadın kocası, sevgilisi ya da babası
tarafından öldürüldü. 2019 yılı, Türkiye’de
son 10 yılda en fazla kadın cinayetinin
görüldüğü yıl olarak tarihe geçti! Daha
da acısı şu koronavirüs salgınına karşın
içinde bulunduğumuz 2020 yılı da işlenen
cinayetler bakımından ne yazık ki geçen
yılı aratmadı. Emine Bulut ve Pınar Gültekin
cinayetleri gibi çok sayıda toplumsal etkisi
olan vakalar sonrasında ülkemizde ‘İstanbul
Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyası yapıldı ve
kitlesel protestolar düzenlendi.
Kadına yönelik şiddetin giderek
arttığı ülkemizde kadınların hakları neler?
Kadınların yaşam haklarını koruyabilmelerinin yolları yok mu? Bu cinayetlerin ortadan
kalkması mümkün mü? Gelişmiş ülkeler
kadınları ve kızları nasıl koruyor? Kadın
özgürlükleri konusunda dünyanın neresindeyiz? Bunun gibi daha birçok sorunun
yanıtını ve kadınların yaşam haklarını
mercek altına aldık...  

ÜRPERTİCİ GERÇEK
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kadın evinde, 52 kadın ise sokak ortasında, 9’u
arabada, 6’sı çalıştığı iş yerinde, 5’i otelde, 5’i
parkta, 3’ü dükkanda, 2’si eğlence mekânında,
2’si hastanede, biri kafede, biri okulda, biri ise
diğer bir kamusal alanda öldürüldü. Öldürülen
kadınların 31’i su ve kenarı alanlarda öldürüldü veya cansız bedenleri bulundu. 32’si ise orman, mera, piknik alanı, bahçe, tarla gibi arazi
alanlarında öldürüldü veya ölü bulundu. 3 kadın
da ahır, metruk bina gibi ıssız yerlerde öldürüldü
veya ölü bulundu. 29 kadının nerede öldürüldüğü
tespit edilemedi.

SİYASETİN GÜNDEMİNDE
Resmi adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen
adıyla İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girdiği
2014’ten beri siyasetin gündeminden düşmedi.
Son olarak AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi‘nden çıkabileceğinin
sinyalini vermesi tartışmaları alevlendirdi. Kurtulmuş, canlı yayında “Sözleşme
iptal edilir mi?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Bu metnin içinde iki tane önemli
husus var dikkat çekmemiz gereken
ve bizimle asla uyuşmayan. Bunlardan
birisi toplumsal cinsiyet meselesi, bir de
cinsel yönelim tercihi. Şimdi bunlar ve
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Kadın cinayetlerine yönelik
istatistikler incelendiğinde tüyler ürpertici
bir manzara ortaya çıkıyor... 2008’de 80
kadın, 2009’da 109 kadın, 2010’da 180
kadın, 2011’de 121kadın, 2012’de 210
kadın, 2013’te 237 kadın, 2014’te 294
kadın, 2015’te 303 kadın, 2016’da 328
kadın, 2017’de 409 kadın, 2018’de 440
kadın, 2019’da 474 kadın olmak üzere son
12 yılda toplam 3 bin 185 kadın öldürüldü.
Türkiye’de kadın cinayetlerinin ardı
arkası kesilmezken, 474 kadının katledildiği 2019 yılı son 10 yılın zirve yılı oldu.
2020 yılının sadece ilk üç ayında ise, 78

kadın cinayete kurban gitti. 2019 Kadın, Barış ve
Güvenlik Endeksi araştırmasına göre, Norveç 167
ülke arasından kadınlar için hayat kalitesinin en
yüksek olduğu ülke olurken, Türkiye 114’üncü
sırada yer aldı. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği
raporuna göre de Türkiye,153 ülke arasından
130’uncu sıraya yerleşti. 2019’da işlenen 474
kadın cinayetinden 115’i şüpheli olarak kayıtlara
geçerken suçluları bulunamadı... Suçlularına göre
kadın cinayeti istatistikleri incelendiğinde; 2019
yılında öldürülen kadınların 134’ü evli olduğu eşi
tarafından, 51’i birlikte olduğu erkek tarafından,
29’u akrabası tarafından, 25’i eski eşi tarafından, 25’i oğlu, komşusu, çocuğuyla aynı okulda
veli olan kişi gibi tanıdığı kişiler tarafından, 8’i
eskiden birlikte olduğu erkek tarafından, 19’u
tanıdık, 15’i babası, 13’ü kardeşi, 3’ü de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü.
Cinayet mekânlarına göre, 2019’da 292
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SÖZLEŞME MAĞDURLARI
NASIL KORUYOR?
l Şiddete maruz kalmış mağdurlara,
kısa ve uzun dönemli uzman destek hizmetleri sağlanması sözleşmede zorunlu kılınıyor.
l  Başta kadın ve çocuklar olmak
üzere şiddet mağdurlarına barınaklar sağlanması da sözleşmenin gereklerinden biri.
l  Sözleşme taraflardan şiddet olaylarıyla ilgili, gizlilik ilkesi kapsamında ve ülke
çapında 7/24 faaliyet veren ücretsiz telefon
hatları oluşturmalarını istiyor.
l  Cinsel şiddet mağdurlarına hem
tıbbı hem de psikolojik destek sağlanması
öngörülüyor.
l  Şiddet olayına tanıklık eden çocuklara da psiko-sosyal danışmanlık hizmeti
sağlanması sözleşmede yer alan yükümlülükler arasında.
l  Mağdurların şiddet uygulayanlara
karşı hukuki yollara başvurmasının ve tazminat almasının da önünü açıyor.
l  Taraflara, zorla gerçekleştirilen evliliklerin geçersiz ve hükümsüz kılınabilmesini/sona erdirilmesini temin edecek yasal veya
diğer tedbirleri alma zorunluluğu getiriyor.
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l  Psikolojik şiddet ve taciz amaçlı
takibin de cezalandırılması isteniyor.
l  Bir kişiyle rızası olmaksızın vücut
parçası veya cisimle cinsel ilişkiye girmenin
yanı sıra, bir kişinin rızası olmadan üçüncü
bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine
neden olmak da cinsel şiddet kapsamına
alınıyor.
l  Eski veya mevcut eşler veya
birlikte yaşayanlar arasında bu tür eylemler
de cinsel şiddet kapsamında değerlendiriliyor.
l  Sözleşmede taraflar, bir kişinin ya
da çocuğun evliliğe zorlanmasının cezalandırılmasını da temin etmekle görevlendiriliyor.
l  Zorla gerçekleştirilen kadın sünnetleri yasaklanıyor, kadınların zoraki kürtaja ve
kısırlaştırılmaya karşı da korunması isteniyor.
l  Cinsel mahiyette fiziksel davranışların yanı sıra sözlü veya sözlü olmayan
davranışlar da ‘cinsel taciz’ kapsamına
alınıyor ve cezalandırılmaları isteniyor.
Sözleşmede yukarıda belirtilen suçların
işlenmesine yardımcı olmanın da yasalarla
suç kapsamına alınması isteniyor.

başka şeyler de var ama bu iki meselenin
demin konuştuğumuz çerçevede tam da
bu LGBT vesaire gibi unsurların, marjinal
unsurların ekmeğine yağ sürecek kavramlar olduğu ya da onların arkasına sığınarak
faaliyet yapabilecekleri alanlar olduğu
görülüyor. Halkımızda böyle büyük bir
beklenti varken AK Parti olarak biz buna
bigâne kalmayız.”
Kurtulmuş’un açıklamalarını ve İstanbul Sözleşmesi’nin yine, yeniden gündeme
getirilmesiyle ne amaçlandığını değerlendiren Avukat Meriç Eyüboğlu, uluslararası bir
sözleşmeden çekilmenin Türkiye’de kanun
değiştirmeye benzemediğini söylüyor. Eyüboğlu, “Hükümet her ne kadar sözleşmeyi
Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında ilk
ve şerhsiz imzalayan taraf olsa da siyasi iktidarın sözleşmeye bakış açısı kendini daha
orijinal başlığın çevirisinde ele veriyor: “Resmi çeviri ‘aile içi’ şiddet olarak tercüme
edilmişken, metnin orijinal dilinde ‘ev içi’
şiddetten bahsediyor. Bu başlıktaki yaklaşım
bile siyasi iktidarın meseleye ilişkin algısını
göstermeye yeter. ‘Aile içi’ sadece resmi
olarak evlenmiş kişilere yönelik şiddetle
sınırlıyor, erkek şiddetini. Oysa ‘ev içi’ şiddet
sadece partner olmayı dahi yeterli görüyor,
kadına yönelik her türlü erkek şiddetini
kapsamına alıyor. Daha sözleşmenin adında
farklılık var” yorumunu yapıyor.
Eyüboğlu’na göre, sözleşmenin
gündemden uzun süredir hiç düşmemesi ve
geniş kesimlere ulaşması ise iktidarın istemeden yarattığı bir başarı olmuş durumda.
Eyüboğlu, “Sözleşme 2011’de imzalandı,
2014’te yürürlüğe girdi, biz hâlâ 2020’de
bunları konuşuyoruz. Daha önce bir avuç
feminist avukat ve kadın hareketi mücadelesi içinde olanlar dışında bilinmeyen bir
sözleşmeydi. ‘İstanbul Sözleşmesi kaldırılmalı’ kampanyası sayesinde toplumun geniş
kesimlerine ulaştı. Tersten kampanyayla
şerden hayır doğdu” diye konuşuyor.
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Tam adı ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan
İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldı,
14 Mart 2012’de onaylandı ve 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi.
Türkiye, sözleşmeyi onaylayan ilk ülke oldu.
İstanbul’da imzaya açılması sebebiyle bu şekilde isimlendirilen İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik her tür şiddete karşı
hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belge.
Özel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi
şiddeti hedef alan ilk Avrupa Sözleşmesi olma niteliğini taşıyan
sözleşme, bugüne kadar Türkiye dâhil 34 ülke tarafından onaylandı.
Sözleşmede, sözleşmeyi parlamentolarından geçirmiş
hükümetlerin kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin her türüyle
mücadele etmek için bir dizi kapsamlı tedbir alması isteniyor.
Sözleşmede şiddet eylemlerinin meydana gelmesinin önlenmesi,
mağdurlara yardım edilmesi ve faillerin adalet önüne çıkartılması
amaçlanıyor. Düzenleme sadece kadınları kapsamıyor, erkekler de
dahil tüm aile fertleri -özellikle çocuklar- bu düzenlemelerin koruma
kapsamına dâhil.
Örneğin, aile içi şiddet, ısrarlı takip, cinsel taciz ve psikolojik
şiddet gibi, kadına yönelik farklı şiddet türlerinin suç olarak kabul
edilmesini ve bunlara karşı yasal yaptırımlar getirilmesini gerekli
kılıyor. Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma
amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak.
Sözleşme, kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası
düzenleme olarak da önem taşıyor. Tarafların sözleşme kapsamında
vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izleniyor. 2015’te Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Turuncu
dergisine bir başmakale yazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Türkiye’nin sözleşmeye çekincesiz imza koyduğunu,
birçok ülkede ekonomik kriz nedeniyle çıkmayan uyum yasalarının
Türkiye’de 6284 sayılı koruma kanunu ile çıkarıldığını belirtmişti.
O dönemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise,
sözleşmeye taraf olunması konusunda, “Önemli bir iradedir, gereğini
yapmak da hepimizin görevidir” açıklamasında bulunmuştu.

DİKKAT ÇEKEN GERÇEK

EYLÜL-EKİM 2020

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatmagül
Berktay:
“İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden ziyade sözleşme daha
uygulanabilir hale getirilmeli. Toplum
olarak bu sözleşmeye daha fazla
sahip çıkmalıyız. Çünkü bu sözleşme
Türkiye’de imzalandı ve bu Türkiye
için büyük bir onur, itibar meselesi.
Ama erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Bu nedenle de bu sözleşmenin

getirdiği itibarı önemsemek yerine
bazı kesimlerce sözleşme ortadan
kaldırılmak isteniyor. Bu sözleşmeler
ve kadınların elde ettiği kazanımlara
yönelik büyük bir saldırı söz konusu.
Türkiye’de güçlü bir kadın hareketi
var. Kadınların bu saldırılara sessiz
kalmayacağını düşünüyorum. Hatta
iktidara yakın örgütlerde bile kadınların tepkisi var. Kadınların çıkarları
ortaktır. Bunu hatırlayıp İstanbul
Sözleşmesi’ne sahip çıkmalıyız.”

‘SÖZLEŞME İÇ HUKUKTAN ÜSTÜN’
Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu Başkanı Canan
Güllü:
“İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılıp kaldırılmaması ile ilgili yapılan
araştırmada yüzde 5’lik bir kesimin
istediğini, geri kalan toplumun yüzde
95’inin istemediğini öğrendik. Şimdi
siz yüzde 5’in istediğini mi yapacaksınız? Hadi kaldırdınız, tecavüze,
şiddete göz mü yumacaksınız? Şu an
verilerinin olmayışı ile kadına yönelik
şiddette cinsiyetçi önyargılar ve mağduru
suçlamalarının yargılamalarda indirime
yol açtığı endişesi dile getirildi. Raporda
kadınları şiddetten korumada alınan
tedbirlerin ilerlediği belirtilirken cezasızlık
hâlinin sürekli hâle gelmiş olmasına
vurgu yapıldı. Kadına yönelik şiddetle
mücadelede, önleme, koruma, kovuşturma ve bütüncül politikaların ortaya
konulmasında daha yoğun bir çabanın
gerektiği ifade edildi.
GREVIO raporunda, mağdurların
mağduriyetlerini yetkili makamlara bildir-

konuştuğumuz her dakika bir kadının
ya da çocuğun hayatına mal oluyor.
Türkiye’de ekonomik kriz, kadına
ve çocuğa istismar ve şiddet varken
İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması
konuşuluyor. Akıllara ziyan bir durum.
Parlamentoda 5’te 3 çoğunluk
sağlansa dahi İstanbul Sözleşmesi’nden çekilemezsiniz. Cumhurbaşkanının
kararname çıkarma yetkisi yok.
Sözleşme iç hukuktan üstün.”
mede çekince yaşadıkları, damgalanma
ve şiddetin yinelenmesinden korktukları,
geri bildirime teşvik ve etkin mücadelede
belirgin bir ilerlemenin olmadığına dikkat
çekildi. Şiddet olaylarının yetkili makamlara bildirimlerinde oranın azlığında
mağdurların ekonomik bağımsızlığının olmayışı, hukuksal metinlerde okuryazarlığın azlığı, yargılama ve kovuşturma
makamlarına olan güvensizliğin etkili
olduğu da vurgulandı. Özellikle tecavüz
ve cinsel şiddet vakalarının mağdurlar
tarafından neredeyse hiçbir zaman
bildirilmediğine de dikkat çekildi.

DOSYA

İzleme grubu GREVIO, 2017’de Türkiye’ye ilişkin ilk raporunu
yayımlarken raporda atılan olumlu adımlar için memnuniyet dile
getirdi. Kadına yönelik şiddeti sonlandırmak için yasal düzenleme,
politika ve tedbirlerdeki eksikliklere vurgu yapıldı. Ayrıca sözleşmenin daha etkin uygulanması için öneriler sunuldu. Bu kapsamda
faillerin kovuşturulması ve cezalandırılması konusunda yargı

‘ÇIKARLARIMIZ ORTAKTIR’
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‘Potansiyelini
açığa çıkar’

RENKLİ YAŞAM

GAYE DELEN
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Mesleğe 46 yılını veren
Humral Tan, aynı zamanda
yaşam koçu. 2008’de tanıştığı
yaşam koçluğunun meslek
mensuplarına pek çok
yararının olabileceğini belirten
Tan, “Koçluk insanların
içlerindeki potansiyeli ortaya
çıkararak performanslarını
artırma ve istedikleri
hedeflere ulaşmalarını
sağlama sürecidir” diyor.

“Potansiyeli en yüksek
seviyeye ulaştırır. İşleri düzene
sokar. Performansı artırır. Hedeflere ulaşmayı kolaylaşır. İş özel
yaşam dengesini daha iyi hale
getirir...” Bunlar yaşam koçluğunun size sağlayacağı yararlar
arasında yer alıyor.
Mesleğin duayen isimlerinden Humral Tan, aynı zamanda
yaşam koçluğu da yapıyor.
Sektöre 46 yılını veren Tan, kendi
ofisinde finans ve hukuk danışmanlığı yaparken, yaşam koçluğu
alanında da kendini geliştirmiş.
O, 1958 Rize doğumlu.
1972 yılında liseye başlarken muhasebeci olmaya karar verdiğini
anlatıyor. Fatih Ticaret Lisesi’nin
ardından İstanbul Üniversitesi’nde İşletme eğitimi aldı. Finans
alanında yüksek lisans yaptı. On
yıl sonra ise hukuk öğrenimine
devam etti. Sermaye piyasası
lisansları, arabuluculuk belgesi
ve koçluk sertifikaları sahibi,
sektörün donanımlı isimlerinden.
Tan, 1981 yılına kadar muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıldan
itibaren 1994’e kadar ise çeşitli
sektörlerdeki yerli ve yabancı
firmalarda muhasebe ve finans

yöneticiliği yaptı. 1995’den
itibaren ise kendi kurduğu mali
müşavirlik ofisinde muhasebe,
denetim, organizasyon ve danışmanlık hizmetleri veriyor. Son 15
yıldır şirketlere hukuk ve yönetim
danışmanlığı hizmeti vermeyi
sürdürüyor.
Humral Tan, mesleğin geçmişten bugüne geçirdiği değişimin
de yakından tanığı: ”Tüm işlemlerin manuel yapıldığı o koşullardan neredeyse tüm işlemlerin
dijital ortamda yapıldığı bugünkü
koşullara… Kalamoza defteri,
İtalyan usulü, Amerikan usulü
defter, şeritli hesap makinesi,
‘mizan tutmuyor’ şikâyetleri…
Yeni jenerasyon için bunlar bir
şey ifade ediyor mu? İSMMMO 20
Mart 1990’da kuruldu. Mesleğimiz bir kimlik ve standart kazandı. Bilgiye ulaşımımız kolaylaştı
ve eğitim olanaklarımız arttı.
Bugün artık 2020’deyiz, sözünü
ettiğim o eski günlerden çok uzak
ve farklı koşullardayız. Defter ve
belgelerde kâğıt ortamından bir
hayli uzaklaştık ve sanırım pek
yakında iş ve işlemlerimizde kâğıt
tamamen ortadan kalkacak. İllâ
ofiste çalışmak zorunda değiliz.
Sanırım bilgisayar kullanımı konusunda öncü bir mesleğimiz var.
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‘MESLEĞİN
GELİŞİMİNE
FAYDA
SAĞLIYOR’
Meslektaşlarımız hem dijital dünyadaki hem de
mevzuattaki değişimlere inanılmaz hızda uyum
gösterebiliyor…”

CEVABI BULDURUYOR
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Humral Tan, meslek
mensuplarına da şu tavsiyelerde
bulunuyor:
“Hem bireylerin hem de
kurumların sürekli öğrenme ve
gelişim göstermesi gereken bir
yüzyıldayız. Meslektaşlarımız
ve işletmelewr birlikte yaşamak
zorundalar. Kişi bisiklet üstünde
ileri gitmek için nasıl sürekli pedal
çevirmek zorunda ise, meslektaşlarımız ve işletmeler de sürekli
öğrenme ve gelişmelere uyum
göstermek zorunda. Bu değişim
ve dönüşüm süreçleri, çoğu
zaman kişilerin ve kurumların tek
başlarına altından kalkabilecekleri
süreçler değildir. Koç bu süreçlerde
kişilere, kurumlara, yöneticilere,
çalışanlara destek olur, değişim ve
dönüşümler için destek verir. Neyi
yapacağız, neyi yapmalıyız, nasıl
yapacağız, nasıl yapmalıyız gibi
tüm bu sorular ve yanıtları yine
bizde. Bu süreçte potansiyelimizi
daha etkin kullanmak için koçluk
yaklaşımları ve koçluk destekleri
oldukça fayda sağlar.”

RENKLİ YAŞAM

Tan’ın yaşam koçluğuyla tanışması
ise 2008 yılına gidiyor: ”Yaşam, yönetici,
kurumsal koçluk dizisinden oluşan uygulamalı
bir eğitim programını tamamlayarak koçluk
sertifikamı aldım. Sonrasında neden koçlukla
daha önce tanışmadım diye pek hayıflandım.
Koçluğu kavradığımda gerçekten etkilendim.
Cevap asla vermiyordunuz, sorunun sahibi
kendi cevabını kendisi buluyordu. Siz sadece
bir koç olarak ona destek oluyordunuz. Bu
arada koçluğun tanımını da yapmakta fayda
görüyorum. Koçluk insanların içlerindeki
potansiyeli ortaya çıkararak performanslarını
artırma ve istedikleri hedeflere ulaşmalarını
sağlama sürecidir. Danışanın güncel yaşamına
odaklanarak geleceği için plan yapan, eylem
odaklı, profesyonel bir disiplindir.”
O, bu alanda eğitim veren iki önemli
akredite kurumdan iki ayrı uluslararası geçerli
sertifikalı eğitim aldı. 2008’den beri koçluk
yapıyor. Türkiye’de koçluğa ilginin giderek
arttığına işaret eden Tan, “Çünkü, koçluğun
kişilerin özel yaşamı yanı sıra iş yaşamına

sağladığı faydalar ve kurumlara sağladığı
avantajlar konusunda önceki yıllara göre
daha yaygın olumlu bir algı ve anlayış var.
‘Koç Ulusal Mesleki Yeterlilik (Koç (Seviye 6)
Ulusal Meslek Standardı’ tebliği ile de koçluk
Türkiye’de bir meslek olarak da tanımlandı” diyor. Humral Tan, “Değişmek isteriz,
yaşamımızda değişiklikler yapmak isteriz ama
bir türlü beceremeyiz. ‘Sen, kendini ufak bir
nesne sanırsın, halbuki sende koca bir cihan
dürülmüştür’ diye bir söz vardır. Her birimizin
pek çok şeyi başarma potansiyeli var. Ancak
sorunumuz bu potansiyelin kapılarını açmak,
ortaya çıkarmak, iş ve özel yaşantımızda
etkin olarak kullanmak. Değişimi hayatımıza
yansıtamadığımızda daima haklı nedenlerimiz
(bahaneler!) vardır. Halbuki aynı bakış açısıyla
aynı sonuçları yaratırız, değişim oluşmaz.
Yaşamda bir değişiklik istiyorsak, farklı bakış
açıları edinmek, paradigmada değişiklikler
yapmak, duygu ve düşünce kalıplarımızın farkında olmak, tutum ve davranışları etkileyecek
bir kısım şeyler yapmak gerekecektir.
Koç burada sizin yanınızda olursa bu
yolu daha kolay yürüyebilirsiniz ve değişimi
dönüşümü başarabilirsiniz ya da siz kendi
koçunuz olarak da bu değişimi dönüşümü kendiniz için başarabilirsiniz” ifadelerini kullanıyor.
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‘Filmi afişi sattırır’
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Galip Aksular,
tasarladığı film, tiyatro
afişleri ve kitap, albüm
kapakları tanınan
yaratıcı bir isim. O,
bir sanat eseriyle ilk
karşılaşma anının
yaratıcısı. Aksular, “Bir
filmin afişini yaparken
ilk olarak senaryosunu
okurum. Yönetmenle
bir araya gelerek
durum değerlendirmesi
yaparım. Sonuçta filmi
satacak en önemli
unsur afiş. Bu da
tasarımcıların elinden
çıkıyor” diyor.
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BANU BOZDEMİR
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YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

Sevgili Karım, Sarsıntı, Adı Mutluluk,
Akla Ziyan İşler, Aşk Olsun, Aşk Yeniden,
Bir Öyle Bir Böyle, Kiraz Mevsimi, Münafık,
Şehrin Melekleri ve 3 Kere Yalnızlık…
Bu film, dizi ve tiyatro oyunları Galip
Aksular’ın tasarımını yaptığı işlerin sadece
bazıları. O, film, tiyatro afişleri, kitap ve albüm kapakları tasarlıyor. Aksular, bir sanat
eseriyle ilk karşılaşma anının yaratıcısı.
O, çevresinden ilham alarak, enerjisini
yüksek tutarak ve işini keyifle yaparak
tasarımlarını ortaya çıkardığını anlatıyor.
Galip Aksular’la işinin ilhamını ve eserlerin
ortaya çıkış sürecini konuştuk.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
28 Mayıs 1990 yılında İstanbul’da
doğdum. Lisede bilgisayar bölümünü okumama karşın üniversite zamanı geldiğinde
ani bir kararla Kadir Has Üniversitesi
Grafik Tasarım Bölümü’ne girdim. Daha
sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Grafik
Tasarım Bölümü’nü bitirerek lisansımı
tamamladım. Global reklam ajanslarında
uzun süre art direktör olarak çalıştım. Daha
sonra kendi ismimle tasarımlar üretmeye
devam ettim. Daha yeni yarattığım ‘Le
BriefCreatif’ ajansının temellerini atarak
markayı geliştirmeye çalışıyorum.
İşiniz tasarım, nelerden ilham
alıyorsunuz?
Hayatta yaşayan tüm varlıklardan
ilham alıyorum diyebilirim. Yani insanlar en
büyük kitaptır, onları dinleyince kafamın
içinde bir sürü sembol belirir. Onun yanı
sıra güzel bir müzik eşliğinde ruhu özgür
bırakarak bir şeyler üretmeye çalışırım.
Genel anlamda çevremden ilham alırım.
Enerjimi her daim yüksek tutmaya çalışıyorum bir de mesleğime aşık bir adamım
onun sayesinde güzel tasarımlar ortaya
çıkıyor diyebilirim.
Bağımsız yapımlardan büyük pro-
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düksiyona kadar her türlü filmin afiş tasarımına imza atıyorsunuz?
Filmin dokusu tasarımlarınıza nasıl yansıyor? Mesela büyük bir
prodüksiyon olan Deliler filminin afiş tasarımları da size ait, bir
genç kızın pandemi sürecini anlattığı ev yapımı filmi Evde Hav
Türkiye’nin tasarımları da…
Konuyu ele alırken fotoğrafçının düşünceleri görüşü de
benim için önemli, planlı olarak hareket ederim. Senaryosunu
okurum yönetmenle bir araya gelerek durum değerlendirmelerini
ele alırız. Filmle ilgili ‘teaser’ afiş yapmayı seven biriyim. Deliler
filminde ise konsept tasarımını çıkardık, teaser afişlerini, titledesign ama final afişini yapmadan teslim ettik. Sanat filmlerine kısa
filmlere destek olmayı seviyorum, genç ve çok yetenekli insanlar
var görmek lazım, bakmayı bilmek gerek. ‘Evde Hav Türkiye’
benim sevdiğim bir proje. 16 yaşında bir yönetmen ile çalışmak
eğlenceliydi. Bence gençlerin çoğu sanatla iç içe olmalılar.
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ÖNCE SENARYOYU OKURUM

PANDEMİDE SANAT YARA ALDI
Sektörün son durumu hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Pandemi döneminde sanatın
her kolu yara aldı. Özellikle tiyatro
kuruluşları ve oyuncuları büyük yaralar almıştır. Yeni dönem biraz daha
iyi olacaktır ümidi içerisindeyim. Film
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sektörü de tabi her sektör gibi yara
aldı. Tüm meslek gruplarında aynı
sorunlar baş gösteriyor. Biraz daha
iyimser, biraz daha güçlü olmamız,
birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor.  
Bu zor durumda insanları anlamamız
gerekiyor. İyi insan olmamız lazım.

Bir iş geldiğinde nasıl bir çalışma süreci, yolu izlediğinizi anlatabilir misiniz?
Sıralamaya çalışırsam; ilk önce senaryo ve sinopsisi okurum.
Diğer aşama ise yönetmen ve yapımcı ile konuşmak oluyor. Kafalarında ne var, ben onlara ne katabilirim diye düşünürüm. Reklam
kökenli bir tasarımcıyım. Bir filmi 360 derece ele almak gerektiğini düşünürüm. O yüzden etkili tasarımlar ortaya çıkardığımı
düşünüyorum. Seyircinin bir çalışmayla ilgili karşı karşıya geldiği
ilk şey afişler. Sence bir afiş çalışması teknik olarak nasıl olmalı?
Bazen sadece kafalar olduğunda eleştiri alabiliyor afişler, soyut
olduğunda daha mı çok seviliyor, bu konuda fikriniz nedir?
Afiş konusunda birçok söylem ya da fikir ortaya çıkabilir.
Film afişleri ya da tiyatro afişlerinde konuyu anlatacak bir fikir
olması gerekir. Mükemmel bir afiş eğer bir konu ve dokusu yoksa
bence hedef kitleye ulaşamayabilir. Bir fikir, bir amblem ya da bir
obje bile olabilir. Konuyu anlatmaya yarıyorsa başarılı oluyordur.
Sanat filmlerinde filmin içinden kare almak film ile bağlantı sağlar
ya da filmin öncesinde teaser afişi ile merak uyandırmak da etkili
bir rol oynayabilir. Ama şunu bilmek lazım herkese bir şeyi beğendirmek kadar zor bir şey yoktur. O yüzden kişiye göre değişme
ihtimallerini göz önüne almak lazım.
Bir tasarım için tek bir çalışma mı yaparsanız, yoksa çoklu çalışmalarla işverenin zevkine mi bırakırsınız?
Tek tasarım etkili olabilir ama yanında onu destekleyecek
tasarımlarla olayı güçlendirebilirsiniz. Bu da karşı tarafın hoşuna
gidebilir. Sonuçta filmi satacak en önemli unsur afiş. Bu da
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TÜRK FİLMİ AFİŞLERİ KALABALIK
Dünyadaki afiş çalışmaları ile
Türk filmlerindeki afiş çalışmalarını
karşılaştırır mısınız?
Dünyada afiş çalışmalarında daha yaratıcılığa önem veren, fikre dayalı işler ortaya
çıkıyor. Ama Türkiye’de her afişte çok fazla

insan yer aldığından hareket alanımız kısıtlı
oluyor. Bunları biraz olsun düzeltmenin yolu
karakter afişleri ile ana afişi desteklemekten
geçiyor. Öncesinde tabiİ ki teaser afişlerde
zemin hazırlamak gerekiyor. O zaman biraz
daha güzel işler ortaya çıkıyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

tasarımcıların elinden çıkıyor. Karşı tarafa bırakmadan
kendim çözmeye çalışıyorum diyebilirim.
Dünyayı inceleme şansınız oldu mu bilmiyorum ama dünyada ve ülkemizde afiş tasarım
işleri arasında benzerlikler ve farklılıklar var mı?
Afiş tasarımlarında benzerlikler tabi oluyor,
fikrin aynı şekilde denk gelmesi muhtemel olabilir ama
burada tasarımcının özgün duruşu ve kararlı yapısı
benzerlikleri ortadan kaldırabilir düşüncesindeyim.
Farklılık dersek ülkemizde yetenekli ve bu işi yapan
insanlar var ve farklılıklarını görebiliyoruz. Bakmayı
bilmek gerekiyor.
Ödüllü bir çalışmanız var mı?
Ödüllere çok inanan biri olmadım, bence en
büyük ödül karşı tarafın sizi takdir etmesidir. Ve tasarımlarınızla insanların yüzlerinde tebessüm görmeniz
en büyük ödül oluyor benim için.
En son hangi tasarımı yaptınız ve sırada
hangi işler var?
En son ABD’de kısa bir filmin afişini yaptım. ‘A
Beautiful Nightmare-Güzel Bir Kabus’ diye çok güzeldi.
Daha sonra ‘Evde Hav Türkiye’ afişi geldi. Kurumsal
logo tasarımlarında birkaç tasarım yaptım. Yakın zamanda yeni projeler de olacak. Sonucu güzel olacaktır.
Keşke ben çizseydim dediğiniz bir afiş çalışması var mı?
Bana kalsa hepsini yapmak isterdim kendi
tarzımda sıralayabileceğim açıkça pek bir şey yok.
Her baktığım afişte ben yapsaydım şöyle yapardım
diye aklımdan geçiyor. Sanırım işi sevmenin tepkisi bu
şekilde bakmak…
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KARİYER

Yeni dönemde online
iş görüşmelerine dikkat
Yeni dönemde insan kaynakları
profesyonellerinin işe alım
süreçlerinde sıklıkla başvurduğu
online mülakat tekniği adaylar
için büyük önem taşıyor.
Skype, Zoom veya başka bir
video konferans uygulamasıyla
yapacağınız online iş görüşmeleri
için önceden bazı detaylara
dikkat etmeniz gerekiyor…
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UMUT EFE
Koronavirüs salgınında ikinci dalga
senaryoları hız kazanırken, pek çok şirket
ofise dönüş tarihlerini 2021’e kadar uzattı.
Bu süreçte ekonomilerdeki toparlanma
eğilimi iş yapış şekillerinde ve işe girişlerde
de farklı senaryoları ve uygulamaları
gündeme taşıyor… İK profesyonelleri teknolojiyi işe alım süreçlerinde artık çok daha
etkin kullanıyor. Yüz yüze ya da telefonla
yapılan ilk tur iş görüşmelerinin yerini

alan video mülakatlar, işe alım sürecini
daha kolay ve zahmetsiz hale getiriyor.
Salgının etkisiyle, çeşitli sektörlerde yüz
yüze yapılan iş görüşmeleri, yerini online
platformlarda birebir yapılan görüşmelere
bıraktı. Beyaz yaka çalışanlarda önceki dönemlerde az da olsa kullanılan bu yöntem,
Covid-19  ile birlikte mavi yaka çalışanlar
tarafından da kullanılmaya başlandı. Özellikle daha çok tanıdıklar vasıtasıyla, birebir
görüşerek iş bulunabilen inşaat sektörü
de dijitalleşmeden payını aldı. Öte yandan
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uzmanlar online iş görüşmelerinde tıpkı bire
bir iş görüşmelerdeki gibi özenli ve dikkatli
olunması gerektiğine dikkat çekiyor…

GİYİM EN ÖNEMLİ ADIM
İş görüşmesinde en önemli adım
giyim… Evden çalışma düzenine geçince
rahat giysilerle raporlar hazırlamaya,
toplantılara girmeye alışsak da iş görüşmesi
için tüm giyiminizi yüz yüze görüşmeye gider
gibi ayarlamanız en çok tavsiye edilenler
arasında. Online iş görüşmesi için kıyafetlerinize tümüyle özen göstermeniz, ev ortamında
olsanız bile işe hazır olduğunuzu gösteren bir
detaydır. Birçok TV sunucusu kıyafetlerinin
ekranda görünmeyen kısımlarına da özen
gösterir ve bunun kendilerini havaya soktuğundan bahseder. Baştan aşağı iyi giyinmek
sizi ayağa kalkmanız gereken herhangi bir
duruma da hazırlıklı hale getirir. Pantolon,
ayakkabı gibi detaylar size ofis ortamında
gibi hissettirebilir, deneyin. Abartılı bir şıklık
içine girmeniz bunun doğal haliniz olmadığı
hissini verebilir. Şirketin ofisinde giyineceğiniz
gibi giyinmeniz yeterlidir. Çizgili ve karışık
desenli giysilerden kaçının.

DİJİTAL PLATFORMLAR ZİRVEDE
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l Konforlu ve sakin bir ortam
seçmelisiniz: İş görüşmeleri genelde
heyecanın yüksek olduğu anlardır ve kişi
kendisini her anlamda rahat hissetmelidir.
Bu yüzden de bulunulan ortam sizi rahat
ettirecek bir yer olmalı. Her iki tarafın da
birbirinin sesini rahatça duyabileceği sessiz
ve tek başınıza olabileceğiniz bir ortam
verimli bir görüşme gerçekleştirmenizi
sağlayacaktır.
l İnternet bağlantısına dikkat:
En öncelikli konuların başında kesintisiz
bir internet bağlantınızın olması geliyor.
Görüşme esnasında kopan internet, hem
işe başvuru yapanın hem de görüşmeyi
yapanın dikkatinin dağılmasına yol açar ve
kişileri strese sokabilir. Bu durum tarafların
kendisini ifade edememesini de sağlayacağı için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu
yüzden online görüşme yapmadan önce
internet bağlantısını garantiye almanın yolu
aranmalı ve her ihtimale karşı bir B planı
oluşturulmalıdır.
l Sade bir arka plan ve omuz
hizası kamera açısı tercih edilmeli:
Görüşme esnasında arka planınızın sade ve
dikkati dağıtmayan bir lokasyon olmasına

dikkat etmelisiniz. Görüşme yapan kişiler
tamamen birbirine odaklanmalı ve görüntü
kirliliği oluşmamalıdır. Kameranızın konumunu görüşme öncesinde ayarlayıp, ciddi
bir görüntü yakalamanız gerekir. Bunun
için de omuz planda bir kamera açısı tercih
edilmelidir.
l Giyiminize özen göstermelisiniz: İş görüşmelerinin en önemli
konularından birisi de karşınızdaki kişiye
ilk izlenimi veren görüntünüzdür. Online
görüşmelerde de prezentabl bir görünüme
sahip olmak size avantaj sağlayacaktır.
Koyu tonlarda ve ciddi bir giyim ile bunu
sağlayabilirsiniz. Bakımlı ve dikkatli görünmeniz karşınızdaki kişiye ve işe verdiğiniz
önemin de göstergesidir.
l İş odaklı ve net olmalısınız:
İş görüşmeniz sırasında kelimeleri tane tane
ve vurgulu bir şekilde kullanarak kendinizi
net ifade etmelisiniz. Önceden ayna karşısında bir prova yapmanız faydalı olacaktır.
Konunun tamamen iş olduğunu unutmadan,
alakasız konulara ve özel hayatınıza dair
detaylara girmeden deneyimlerinizi anlatmalısınız. Ne çok samimi ne de çok soğuk
ve sert bir imaj çizin.

KARİYER

İŞKUR’un resmi istihdam merkezi
konumunda olan, yapı-inşaat sektörüne özel
kariyer platformu Workindo.com CEO’su
Erhan Kocabaş, yeni dönemde projelere insan
kaynağı sağlama konusunda dijital platformların kullanılmasının daha da artacağına işaret
ederek, “Dijitalleşmenin kullanılmaya başlandığı her alanda koronavirüs etkisiyle bu süreç
daha da hızlandı. Pandemiden önce işimizin
online kariyer sitesi olmasından kaynaklı
iş görüşmelerini online olarak yapıyorduk.
Pandemi sırası ve sonrasında bu görüşmeler
çok daha fazla artış gösterdi. Birçok sektörde
kariyer anlamında da gerek şirketler gerekse
de çalışanlar yine online platformlardan iş
başvuruları ve görüşmeleri gerçekleştirmeye
devam edeceklerdir” dedi.

BUNLARI UYGULAMAYI UNUTMAYIN
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SAĞLIK

Her ağrı bel
fıtığı değildir
Türkiye’de her 10 kişiden 8’i hayatının bir döneminde bel
ağrısı çekiyor... Halk arasında yaygın olmasına karşın bel
ağrılarının tedavisi ve neden kaynaklandığı araştırılmıyor.
Ortopedi ve travmatoloji uzmanları, bel ağrılarının bazen
omurgadaki ağrılara işaret ettiklerine, her bel ağrısının bel
fıtığı olmadığına dikkat çekiyor... Omurga daralmaları sonucu
oluşan ağrıları bel fıtığından ayıran özellikler nelerdir?
Tedavisi nasıl yapılır gibi soruları araştırdık...
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Gökçen hanımın yıllardan beri çektiği
bel ağrıları son dönemde yoğunlaşmış yaşam
konforunu etkiler hale gelmişti. Oysa gençliğinde de zaman zaman bu ağrılardan şikayet
ederdi ancak bu denli zorlanmamıştı. Artık ev
işlerini yapamaz ve rahatça yürüyemez hale
gelmişti... Belki evinizde belki de çevrenizde
bu tür şikayetlerden size yakınan tanıdıklarınız var. Kim bilir belki de bel ağrısından
yakınan sizsiniz...
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; Türkiye’de her 10 kişiden 8’i hayatının bir döneminde bel ağrısı çekiyor... Toplumumuzda bu
denli yaygın bir hastalık olmasına rağmen bel
ağrılarının tedavisi ve neden kaynaklandığı ise
çoğu zaman ihmal ediliyor. Oysa uzmanlar bel
ağrılarının kimi zaman omurgadaki sıkıntılara
işaret ettiğini ve ciddiye alınması gereken bir
sorun olduğunu vurguluyor.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Prof. Dr.
Çağatay Öztürk, omurga daralmaları sonucu
oluşan ağrıları ciddiye alıp tedavi olunması
konusunda uyarıda bulunuyor.

ÇABUK GEÇEBİLİR
Bel ağrısının sebepleri arasında en
yaygın olanları belin zorlanması, sinirlerin
tahrip olması, omurilikten çıkan sinir köklerinde problemler, kemik ve eklem problemleri
gösteriliyor.
Bel ağrılarının büyük çoğunluğunun
basit sebeplerden kaynaklandığı için 2-4 hafta
aralığında tamamen geçeceğini belirten Öztürk, “Az bir kısmında ise daha çok mekanik
sebepler dediğimiz problemler olduğu için bu
sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Sebepler
kaldırılmadığı sürece sinirlere basının derecesine göre kendini gösterir. Medikal tedavi
ile geçmeyen ağrılar, günlük yaşantımızı
etkileyen uyuşukluklar, düşük ayak gelişebilir”
yorumunu yapıyor.
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BEL AĞRISININ
4 TEMEL SEBEBİ
l  Belin zorlanması.
l  Sinirlerin tahrip olması.
l  Omurilikten çıkan sinir
      köklerinde problemler.
l  Kemik ve eklem problemleri.
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ve ayakta durmanın kısıtlanması tipik belirtiler
arasında yerini alır. Boyun bölgesindeki
darlıklarda belirtiler benzer şekilde kollarda da
görülebilir.
Öztürk, bel ağrılarının birçoğunda denge
bozukluğu şikayetinin tipik bir şikayet olduğunu
söylüyor. Öztürk, “Omurlarda kayma ve biçim
bozuklukları da bel ağrısı sebebidir. Spondilolistezis olarak adlandırılan bel kayması bunlardan
biridir. Spondilolistezis omurların alttaki veya
üstteki vertebraya göre konumunun öne veya
arkaya (retrolistezis) kayması şeklinde tanımlanabilir” diye konuşuyor.

ERKEKLERDE YOĞUN
Bel kayması ağırlıklı olarak erkeklerde
görülüyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre,

erkeklerde yüzde 5-6 oranında, kadınlarda ise
yüzde 2-3 oranında bel kayması ile karşılaşılıyor. Bel kayması, daha çok ağır kaldırmak
zorunda olan, jimnastik ile uğraşan ve futbol
oynayan kişilerde sık görülüyor. Çocuklarda
ise, 7-10 yaşlarında ortaya çıkabileceği gibi
genelde ergenlik ve erişkin dönemlerinde artan
fiziksel aktiviteye bağlı olarak ortaya çıktığı da
gözlemleniyor.
Bahsi geçen omurga rahatsızlıklarında
kişinin hareketleriyle beraber ağrı da artıyor. Bu
hastalıkların ilerlemesi kişinin yaşam kalitesini
düşürdüğü gibi yaşamını idame ettirmesinde
olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlar yaratabilecek bu ve
bu gibi omurga rahatsızlıklarını erken teşhis ve
doğru yöntemlerle tedavi etmek de mümkün.

SAĞLIK

Vücudumuzun yaşadığı sıkıntıları bize her
zaman açık ve net bir şekilde göstermediğini
belirten Öztürk, şu bilgileri veriyor:
“Toplumumuzda yaygın olarak görülen
bel ağrıları, omurga rahatsızlıklarından kaynaklanıyor olabilir. İnsanlarda, bel ağrılarının
fıtıktan kaynaklandığı gibi bir görüş söz konusu.
Oysa omurga ağrısı yaşayanların yarısında MRG
(emar) sırasında boyun ve bel fıtığı görülür ve
hastalar omurga ağrılarını sürekli olarak bel
ağrısı ile karıştırır.”
Omurilik ve sinirlerin geçtiği kanalların
daralması, sinirlerin sıkıştırması sonucu omurga
kanalında yaşanan daralma bel ağrılarına sebep
olabilir. Kanal darlığının ileri yaşta sıklığı artar.
Ağrı genellikle belden bacağa doğru yayılır ve
bacaklarda uyuşma karıncalanma, güçsüzlük
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Eğitimde online açılım
Koranavirüs salgını
nedeniyle ülkemizde ve
dünyanın birçok ülkesinde
eğitim online platformlar
üzerinden yürütülmeye
başlandı. Kimi ülkeler
açtıkları okulları vaka
sayısının artması
nedeniyle kapatmak
zorunda kalırken, akıllara
‘Eğitimde yeni normal
online eğitim mi?’
sorusu geliyor...
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Deniz ve Nehir kardeşler geçtiğimiz eğitim
yılının ikinci yarısından itibaren evlerinden online
olarak eğitim görüyorlar. Arkadaşlarıyla telefonda ya da görüntülü olarak görüşmek dışında bir
araya gelemeyen kardeşler artık arkadaşlarını,
okullarını ve öğretmenlerini çok özlemişlerdi.
Pandemi sürecinin son bulup okulların açılması
en büyük dilekleri olmuştu... Çocuklu evlerin
birçoğunda benzer dilekler hakim... Oysa bu
beklentilerin aksine ne yazık ki koronavirüs
salgınında yeni bir atak beklentisi var. Görünen
o ki bu yıl belki de önümüzdeki yılın ilk dönemi
yine koronavirüs gölgesinde geçecek, aşı bulunup
insanlar rahatlayana kadar...

Geçen haftalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, yüz yüze eğitim alamayan öğrencilerin
eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam
edeceklerini açıkladı. Selçuk, Bilim Kurulu’nun
tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına
başlanacağını ifade etti. Buna göre 31 Ağustos’ta
okullarınuzaktan eğitimle açılırken, 21 Eylül’de
Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda
aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin
de başlaması planlandı. Bu süreçte çocuklarının eğitimde geri kalmalarından endişelenen
ebeveynlere çocukların online eğitimden daha
verimli faydalanmalarını sağlamaları için öneriler
hazırladık...
Pandemi nedeniyle alışık olmadıkları bir
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dijital eğitim döngüsünün içinde kendilerini
bulan aileler eğitimin kalitesinin düşmesi,
çocukların öz disiplin sağlayamaması,
öğretmenlerin harmanlanmış ve seyreltilmiş
öğrenim modeline yeteri kadar hakim
olamadıklarına kadar birçok konuda endişeliler. Uzmanlar, yüz yüze eğitim alamayan
öğrencilerin ders konularını Youtube üzerinden videolar yayınlayan öğretmenlerden
öğrenebileceği gibi okulistik, morpakampüs
gibi özel online platformlarla eksikliklerini
giderebileceklerini vurguluyorlar.
Rehberlik Uzmanı Bülent Gökmen, bu
süreçte öğrencilerin öz disiplinlerinde eksiklikler, ebeveynlerin nasıl hareket edeceğini
bilememesi, çocukların ve ailelerin kaygı
sorunları ve korkuları, kalabalık sınıflardan
dolayı online eğitimde yeterli disiplin ve
istikrarın sağlanamaması gibi durumların
ortaya çıktığını söylüyor.
Gökmen, “Üstün potansiyelli çocukların seyreltilmiş müfredat ile karşı karşıya
kalması, yeterli desteği göremeyen tanılı
çocukların akademik ve sosyal gelişimlerinin
nasıl geliştirileceği ise yeni nesil çözümler gerektiren bir diğer sorun” yorumunu yapıyor.
Okulların çevrimiçi eğitim ile başlaması, ardından kademeli olarak, öncelikli
seçili sınıflar ile yüz yüze eğitim modeline
geçilmesi, ardından ara sınıfların yarı yarıya
bir sayı ile eğitime başlaması önümüzdeki
en olası senaryo. Mart ayında okullarından
kopan öğrencilerin geçen süreçteki öğrenme
kayıplarının EBA ve öğrencilerin kendi öğretmenleri ile gerçekleştireceği derslerle telafi
edilebileceği yönünde görüşler de var.

NELER YAPILABİLİR?

EYLÜL-EKİM 2020

ÇOCUĞUNUZU
İYİ TANIYIN

Çocuklarınızın çoklu zeka türlerinden
hangi zeka stiline sahip olduğunu daha
doğrusu hangi zeka türünün ağır bastığını
öğrenirseniz evde o alana yönelik çalışmalar
yapabilirsiniz. Sınıf öğretmeniniz ile diyaloğunuzu sıklaştırıp yardım gerektiren durumlarda
iletişime geçmeniz faydalı olacaktır. Günlük
rutin oluşturup akademik, öz disiplin ve beceri
barındıran etkinlikler planlayın. Bazı okullar
veya öğretmenler yeterli çevrimiçi öğrenim
kaynağı sağlama konusunda eksik kalabilir.
Bu sebeple okul açılmadan evvel kullanabileceğiniz ücretsiz çevrimiçi öğrenim kaynaklarını arşivlemenizde fayda var.
İmkanınız varsa çocuğunuz için bir
eğitim köşesi oluşturun. Buranın bol ışık
almasını, rahat etmesini ve yaratıcılığını kullanabileceği özgün bir alan olmasını sağlayın.
Çocuklarınızın akademik, duygusal gelişimi
için gerekli destek ve takip konularında
yardıma ihtiyacınız varsa evde eğitim danışmanlığı yapan mentörlerle çalışabilirsiniz. Bu
kişilerin saha deneyimi olan, YÖK tarafından
tanınan diplomaya sahip olmasına dikkat
edin. Özellikle anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri
için; kapsül eğitim veya nano okul modelleri
kullanılabilir.

EĞİTİM

Öğrenme kayıplarının yaşandığı
pandemi sürecindeki eğitim boşluğunda,
aileler online eğitim sisteminde çocuklarına
nasıl yardımcı olabilir? Evde öğrenmeyi nasıl
destekleyebilirler? Uzmanlar ebeveynlere bu
süreçte şu uyarılarda bulunuyorlar:

Çocuklarımız sürekli bir değişim
içindeler ve okullar açıldığında da farklı
bir değişim sürecinde olacaklar. Alışılmışın
dışına çıkmak onlarda davranış değişikliğine
sebep olabilir. Bu nedenle çocuklarınızla sık
sık konuşun ve duygularını size açmalarına
izin verin. Akıl vermek için değil, sohbet
etmek için konuşun.
Pandemi süreci başındaki ani değişen
eğitim sistemi ve yaz döneminde oluşan disiplin boşlukları, ailelerin ellerini taşın altına
daha fazla sokmasını gerektiriyor.
Ebeveynler çocuklarının nasıl
öğrendiğini ve çalışma stilinin ne olduğunu
keşfetmeli. Bunun için internet sitelerinden veya okul rehberlik biriminden
destek alabilirsiniz. Çocuklarınızın nasıl
öğrendiğini keşfederseniz, onların dilinden
konuşursunuz...
Yeni eğitim döneminde notlara takılmayın! Çocuklarınız sizin kadar endişelerini
belli edemiyor olabilirler oysa beden ve ruh
sağlıkları her şeyden önce gelir. Müfredat
seyreltmesi gibi ev ödevi standartlarının da
değişmesi bekleniyor. Proje çalışmaları, kişiselleştirilmiş veya farklılaştırılmış öğrenme
tekniklerine uygun ödevlendirme süreçleri
gündemimizde olacak. Bu da öğrencilerin
bireysel ve sorumluluk alabilen, araştıran
ve yorum katabilen bireylere dönüşmelerini
sağlayacak. Otonom öğrenme becerileri hiç
olmadığı kadar önem kazanacak.

İSMMMO YAŞAM l 43

DOSTLARIMIZ

Tüy dökme mevsimi geldi
Covid-19 sürecinde
hem bizler hem
de dostlarımız
yeni normale geçiş
yaptık… Yeni
normalde sıkı tedbirler
dostlarımız için de
devam ederken,
oyun, mama düzeni,
aşı takvimi ile ilgili
yapılacak birkaç
değişiklikle bu süreç
biraz daha rahat
atlatılabilir…
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UMUT EFE
Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlarda
yaprak, evcil hayvanlarda tüy dökme mevsimi de
gelmiş demektir. Bununla beraber serinleyen hava
nedeniyle evcil hayvanlarınız hastalanabilir, günlük
gezilerde çevredeki yaprak, mantar, kozalak gibi
faktörler onlar için tehlike oluşturabilir. Serinlemeye
başlayan hava, bulutlu bir gökyüzü ile sonbahar
geldi çattı. Bu sıralar hastalanmamak, hazan
mevsiminin depresif görüntüsüne kapılmamak için
ne kadar önlem alıyorsanız, evcil hayvanlarınız için
de aynı özeni göstermenizi öneririz. Çünkü onlar da
soğuk havadan etkilenip kolaylıkla hasta olabilirler.
Evinizde bakımını üstlendiğiniz sevimli dostlarınız
için hâlâ yüksek risklerin olduğu bu sonbahar
mevsiminde de alacağınız bir dizi önlemlerle sağlıklı
kalmalarını sağlamak mümkün…

Kedi ve köpek sahiplerinin evcil hayvanları
ile ilgili en yaygın şikayetlerinden birisi şüphesiz tüy
dökülmesi. Çoğu kez normal ve sağlıklı gerekçelerden kaynaklanan tüy dökülmesi bazen de önemli
hastalıkların sonucunda ortaya çıkabilir. Kedi ve
köpeklerin tüyleri insan saçından farklı olarak
değişik periyotlarda ve farklı bir denge içinde uzar
ve dökülür. Bu periyotlar beslenme, hormonlar,
sağlık koşulları ve en çok da çevre ısısı ve gün ışığı
seviyesine göre oluşur. Türkiye’nin de bulunduğu
kuzey yarımkürede yaşayan köpekler genelde
yılda iki kez tüy değiştirir. İlkbahar ve sonbaharda
gerçekleşen bu tüy değiştirme döneminde en önemli
neden çevre ısısı ve gün ışığındaki değişiklikler. Evde
yaşayan kedi ve köpeklerde bu durum biraz daha
farklı. Çünkü onların yaşam çevrelerindeki ısı ve ışık
farkı mevsimsel olarak belli aylarda değil her gün
gerçekleşir. Çünkü onun için ısı farkı, gezinmeye çı-
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kardığınızdaki dış ısı ile ev ısısı arasında oluşur. Aynı
şekilde aydınlatmanın süresine göre de değişiklik
gösterir. Bu yüzden evde yaşayan kedi ve köpeklerde
tüy değiştirme ve tüy dökülmesi mevsimsel olmaktan
daha ziyade tüm yıla yayılmış bir periyotta ve düzende seyreder.  Bu dönemde dengeli ve tam beslenme
sağlayan mama kullanın. Bunlar omega yağ asitleri
gibi, tüy dökülmesinin aşırı olmasını engelleyen
besin maddelerini daha dengeli oranda içerir. Petinizi
düzenli olarak tarayın ve fırçalayın. Bunu köpeğiniz
eve girmeden önce yaparsanız tüylerin çoğunu ev
dışında bırakmış olursunuz. Köpeklerin düzenli
olarak yıkanması ve uygun şampuan kullanılması
tüy değişimi ile ilgili sıkıntıları asgariye indirir. İnsan
için üretilen şampuanları kullanmayın.

DİNLENME ALANINI YENİLEYİN
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TÜY DÖKERKEN BUNLARA DİKKAT
l Uzun tüylü kedi ve köpeklerin geniş bir tarakla taranması, kısa
tüylü kedi ve köpeklerin de fırçalanması
gerekir. Böylece dökülmesi gereken zayıf
tüyler daha çabuk dökülecek.
l Sağlıklı tüyler için veteriner
onayı aldıktan sonra amino asitler, B
vitamini, mineraller bakımından zengin
vitaminler kullanılmalıdır.
l Gerekirse mama değiştirilmeli.

Mama seçiminin tüy gelişimini destekleyen özellikte olmasına özen gösterilmelidir.
l Sonbahar geldiğinde köpekler
sık yıkanmamalıdır. Sık yıkanmak köpeklerin derilerini besleyen yağ tabakasının
kaybolmasına neden olur. Bu da deri
hassasiyetine yol açar.
l Kedi ve köpeklerin sık sık güneş
ışığı alması sağlanmalıdır.

DOSTLARIMIZ

Evcil hayvanınız sıcak havada bunalmasın diye
kedi ve köpek yatağını, kuş kafesini balkon, cam
önü gibi havadar bir yere koymuş olabilirsiniz. Artık
evcil hayvanınızın dinlenme alanını yenileyebilirsiniz.
Kedi ve köpek yatağını evin sıcak bir köşesine, kuş
kafesini korunaklı bir köşeye alın. Sevimli dostlarınızın kendilerini güvende hissedecekleri sıcacık bir
dinlenme alanı yaratmak için şunları yapabilirsiniz.
Kedi ve köpek yatağının altına soğuktan koruması
için küçük bir paspas koyun. Kedi ve köpek yatağını,
kuş kafesini kalorifer peteği ya da elektrikli ısıtıcı
yanına koymayın. Kedi ve köpekler aşırı sıcak nedeniyle de hastalanabilmekte, kuşlar tüy dökebilmektedir. Kuş kafesini, evinizi havalandırırken korunaklı
bir bölgede kalabilecek şekilde konumlandırın. Kuş
kafesini, evinizin dış cephesine bakan bir duvarın
yanına koyacaksanız, kafesin arkasına yalıtım
malzemesi koyun ya da kafesin bu yüzünü ince bir
polar battaniye ile örtün. Soğuk havada evcil hayvan
bakımı titizlik ister. Üşüdüğünü dile getiremeyen evcil
hayvanlarınızı gözlemleyerek onlar için en doğru
kararı verin. Evcil hayvanlarınızın dinlenme alanlarını düzenlerken aşırı sese maruz kalabilecekleri ses
sistemi, televizyon gibi cihazlara yakın olmamalarına, yoğun ışık altında olmamalarına özen gösterin.
Çünkü aşırı gürültü ve ışık onların strese girmelerine
neden olabilir.
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Mutfaktaki antibiyotikler
Sonbahar geldi
çattı. Bu sonbahar
ise daha bir
başka. Hem
koronavirüs
hem de grip
salgını nedeniyle
zorlu bir sürece
giriyoruz. Doğal
antibiyotikler,
temiz besinler bu
süreçte bağışıklığı
korumak ve
güçlendirmek için
her zamankinden
daha büyük önem
taşıyor..
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UMUT EFE
Koronavirüs salgını ile birlikte insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan, zararlı mikropları fark edip yok
etmeye çalışan bağışıklık sisteminin önemi bir kez daha
öne çıktı. Sadece salgın hastalık döneminde değil mevsimsel ve genetik hastalıklara karşı savaşta da önemli bir
rol oynayan bağışıklık sistemimizi doğal antibiyotiklerle
de güçlendirmeniz mümkün. Antibiyotik denilince akla
hemen tabletler gelmesin… Doğada erişebileceğimiz
bir sürü antibiyotik var. Nezle ve grip gibi hastalıkların
yoğun olarak görüldüğü bugünlerde en iyisi hasta
olmadan önlem almak ve bunun için de doğanın şifalı
besinlerine soframızda yer vererek bağışıklık sistemini
güçlendirmek…

SARIMSAK MUCİZESİ
Yakın dönemde  gereksiz antibiyotik kullanımında
Türkiye Avrupa birincisi idi. Ülkemizde en basit hastalıklarda bile hemen antibiyotiğe bel bağlanabiliyor. Oysa
bilimsel çalışmalar gereksiz antibiyotik kullanımının
ardından vücudun mikroplarla savaşma yeteneğinin

azalmaya başladığını, bağışıklık sisteminin zayıfladığını,
birçok ciddi hastalığa yol açabildiğini hatta vücutta
bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç kazanması sonucu
ölümcül tabloya bile neden olabildiğini ortaya koyuyor.
Hastalıklara karşı önlem almada ya da hastalık sırasında
tedavi aşamasında her zaman öncelikli tercihler, bu
besinlerle birlikte doğal ve temiz beslenmeden yana
olabilir…Uzmanlarla birlikte büyüklerimizin de ilk
önerisi olan sarımsak, soğan… Binlerce yıldır birçok
tıbbi amaçla kullanıla gelen mucizevi besin sarımsağın
bakteri, mantar ve virüsleri yok etme kapasitesi 19. yüzyılda Louis Pasteur’ün araştırmalarıyla da doğrulanmış.
Özellikle çiğ tüketildiğinde içeriğindeki sülfürlü bileşikler
sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı
koruyan sarımsak hücre onarımını kolaylaştırıyor ayrıca
helikobakterpilori gibi bazı bakterilerin çoğalmasını
önlüyor. Ancak aşırı tüketimi vücutta kanamalara yol
açabiliyor. Kokusundan dolayı pek çok kişinin tüketiminden kaçındığı sarımsağa her gün iki diş sofrada yer
vermek çok faydalı. Aynı aileden olan soğan da hücre
hasarına karşı koruyan ve bağışıklığı kuvvetlendiren çok
güçlü bir antioksidan.
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Kefir: Kefir hele de mikropların kol
gezdiği bugünlerde vücut direncini artırmada
birebir. Son yıllarda yapılan tüm çalışmalar,
düzenli tüketildiğinde kefirin üst solunum yolu
enfeksiyonlarına karşı koruyucu olduğunu
ortaya koyuyor. Kefir, gribal enfeksiyonlara
karşı korurken, bağırsakta kanser oluşturan etkenleri engelliyor, probiyotik özelliği sayesinde
sindirim sistemine yararlı oluyor. Ayrıca sinirsel
rahatsızlıklara, iştahsızlık ve uykusuzluğa
karşı da fayda sağlıyor. Ülser, yüksek tansiyon,
bronşit ve astım hastalarının tedavisinde de
kullanılan kefir hem çocukların hem yetişkinlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin.
Ispanak: Bağışıklık sisteminin süper
besinlerinden biri olan ıspanakta A,B,C ve E
vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, quarcetin hepsi bir arada bulunuyor. Enfeksiyonları
önleyip, bağışıklığı güçlendiren ıspanağın
içinde bol miktarda bulunan C vitamini ve folik
asit sadece vücudu korumakla kalmıyor aynı
zamanda enfeksiyonlarla savaşıyor. Kalp dostu
olan ıspanak beyin yaşlanmasını geciktirici
etkiye de sahip. Sağlık vadeden ve tam da

TURP GİBİ OLMAK
Turp: “Turp gibi olmak” deyiminin
boşuna söylenmediği aşikar. Zira içerisindeki
zengin C vitamini, folik asit, fosfor ve yüksek
diyet lifi sayesinde tam bir sağlık kaynağı. Çok
güçlü bir antioksidan olan turp, soğuk algınlığı
gibi hastalıkların tedavisinde birebir. Yüksek
lifi sayesinde sindirim ve boşaltım sistemini
destekliyor, öksürüğe iyi geliyor. Örneğin, kış
aylarında tezgahlarda rahatça bulacağınız
kara turpu güzelce yıkayıp üst kısmından
kesip içerisini oyun. (İçinden çıkan parçaları atmayıp salatada kullanın. Oyduğunuz
kısmına bal koyun) Bir su bardağının üzerine
oturtun. Turpa alttan çok minik bir çizik atın
ki, içerisine koyduğunuz bal turp suyu ile
özdeşleşip bardağa akabilsin. Bir gece bekletip
sabah- akşam içerek 2 yaş üzeri çocuklarda ve
yetişkinlerde fayda sağlayabilirsiniz. Turpun en
az kendisi kadar faydalı olan yapraklarını da
salatalarınızda değerlendirebilirsiniz.

RENKLİ
KORUYUCULAR
Brokoli: Brokoli içerdiği sulforan
maddesi sayesinde antioksidan aktivite
göstererek bağışıklığı destekler. C vitamini ve
E vitaminini bir arada içerdiği için bağışıklık
sistemini uyarır.
Zencefil: Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil aşırıya kaçmamak koşuluyla
üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten
kansere dek birçok fayda sağlıyor. Sindirimi
ve hazmı kolaylaştırmasının yanında mide
bulantısına iyi gelen, kolesterolü düşüren ve
kanın pıhtılaşmasını engelleyen zencefilin
ağrı kesici özelliği de bulunuyor. ABD’de
Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir dizi
araştırma, zencefilin yakın gelecekte kanser
tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya
koydu.
Kırmızıbiber: Kırmızıbiber C vitamini
ve potasyumdan zengin bir besin. İçerisinde
bolca bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken potasyum kalp krizi
riskini azaltıyor. Ağrı kesici ve iltihap çözücü
etkisinin yanında kolesterolü düşürüyor,
mide asidini düzenliyor ve mikrop öldürücü
özelliğiyle kış aylarında şifa kaynağı olarak
öne çıkıyor.
Kivi: Antioksidan özelliği sayesinde
bağışıklığı güçlendiren kivi tam bir C vitamini
deposu. Öyle ki portakaldan daha fazla C
vitamini içeren bir adet kivide günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacından daha
fazlası var. İçindeki pektin sayesinde vücudu
toksinlerden arındırırken DNA’yı koruyor.
Nar: Özellikle kış aylarında artan
gribal enfeksiyonlara karşı koruyan nar, kalp
ve damar dostu bir meyve. 1 nar günlük
almamız gereken C vitamini ihtiyacımızın
yarısını karşılamaktadır. İçerdiği polifenoller
ve antosiyaninler sayesinde damar tıkanıklığını azaltıcı ve tansiyonu düşürücü etkisi var.

LEZZET
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mevsimi olan doğanın bu mucizevi besinini bol
bol tüketin.
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Evde kış bakımı zamanı
Sonbahar aylarını
yaşadığımız şu
günlerde kış
hazırlıklarına
başlama vakti de
geldi. Evinizi soğuk
kış günlerine
hazırlamak
için yapmanız
gerekenler neler?
Evde kış bakımı
için pratik öneriler
hazırladık...
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu
günlerde Nergis hanımı bir telaş almıştı. Yazın uğurlandığı, havaların serinlemeye başladığı şu günlerde
evinde kış mevsimi için hazırlık yapmak istiyordu ama
nereden başlayacağı konusunda kararsız kalmıştı. Bu
durum da onun işleri ertelemesine ve uykusuz geceler
geçirmesine neden oluyordu... Peki sizin eviniz kışa
ne kadar hazır? Siz de bu sorunun yanıtını arıyorsanız
yazımız size rehber olacak...
Evinizi kış mevsimine hazır hale getirerek hem
kışın soğuk hava şartlarında olumsuz durumlarla
karşılaşmaz hem de tasarruf edebilirsiniz. İşte kış
mevsimine girmeden evinizi soğuk günlere hazırlamanın yolları:

Günümüzde artık doğalgaz ve elektrik faturaları
her geçen yıl daha da artıyor. Doğalgaz ve elektrik
faturaları birçoğumuz için taşınması zor bir yük haline
geliyor. Ancak doğalgaz faturasını azaltmanın birçok
yolu var. Bunlardan biri de kış ayları gelmeden kombi
ve klima bakımını yaptırmaktır.
Kombi ve klima bakımı tasarruf sağlamasının
yanı sıra güvenlik açısından da önem taşıyor. Bu
sebeple her yıl rutin olarak kış ayları gelmeden
kombinizin ve klimanızın bakımını yaptırmalısınız.
Olası enerji kaçaklarını ve fazla kullanımı engelleyip
faturadan tasarruf edebilirsiniz.

KAPI VE PENCERELERE DİKKAT
Kış mevsimine hazırlık yapılması gereken bir
diğer nokta da kapı ve pencereler oluyor. Kışın soğuk
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havanın içeri girmesini engelleyen kapı ve
pencerelerin bakımını mutlaka yaptırın.
Hatta bütçeniz varsa eskimiş kapı ve pencereleri yenileyin. Bunun yanı sıra kapı ve
pencerelerden gelen soğuğu engellemek için
fitil ya da yapışkanlı süngerler de kullanabilirsiniz. Bu fitil ve yapışkanlı süngerleri
uygun fiyata nalbur ya da yapı marketlerden kolaylıkla bulabilirsiniz. Uzmanlar,
çatlak ya da bakım isteyen camları da bu
dönemde değiştirmenizi öneriyor.

YALITIM YAPTIRIN
Soğuk havalarda evi korumanın
ve kullanılan enerjiyi azaltıp tasarruf
yapmanın en iyi yöntemlerinden biri de
yalıtım yapmaktır. Yaşadığınız binanın dış
cephesinde mantolama yapılması ısı yalıtımı
sağlayarak, ısınma giderlerinizi azaltacaktır.
Bu sayede kışın doğalgaz tüketiminden
yazın klima masraflarına kadar ısınma
ve soğutma giderlerini azaltıp yaptığınız
yalıtım masrafı kendini birkaç yılda amorti
edecektir...
Apartmanın üst katında yaşıyorsanız kış gelmeden mutlaka çatı bakımını
yaptırmalısınız. Bakımı yapılmayan çatı,
yoğun yağmurlu veya karlı günlerde sizi
zor durumda bırakabilir. Binanızın dış
cephesinde olduğu gibi çatınıza da yalıtım
yaptırabilirsiniz.

TESİSATLARI ELDEN GEÇİRİN
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EV BAKIMI İÇİN
5 ÖNERİ
l Evinizi kış mevsimine hazırlarken ilk
olarak yapılması gerekenler listesi hazırlayın.
l Kendi kendinize yapabileceğiniz işlerden
başlayıp teknik bakım işleri için profesyonellerden destek alın.
l Kombi, klima ve tesisat bakımı gibi işleri
ötelemeyin!
l Boya-badana gibi işlerinizi kış mevsimine
bırakmayın.
l Koltuk, kanepe, halı yıkama işlerinizi de
en geç sonbahar aylarında yaptırmalısınız.

EVİM EVİM

Kış bakımı yapılması gereken bir
diğer yer de sıhhi tesisat oluyor. Suyun
evinize temiz olarak ulaştırıp, kullanılan
kirli suyun dışarı atılmasını sağlayan boru
hatlarına sıhhi tesisat adı veriliyor. Evde
bulunan lavabo, klozet, giderler, bataryalar,
duşakabin önemli sıhhi tesisat araçları
olarak tanımlanıyor. Özellikle aşırı soğuk
ve karlı havalarda bakımsız tesisat sistemi
donarak işlerinizi zorlaştırabilir. Bunu engellemek için aşırı soğuk havalar gelmeden

tesisat bakımınızı mutlaka yaptırmalısınız.
Elektrik tesisatı zaman içinde aşınıp
elektrik kaçaklarına neden olabiliyor. Bu
nedenle kopuk ya da yıpranmış kablolarınızı onarıp elektrik tesisatınızın elden
geçirilmesini sağlamalısınız. Bunun yanı sıra
kış ayları acil durumların en çok yaşandığı
zamanlardır. Fırtınadan elektrik gider,
kardan yollar kapanır ya da aşırı yağmur
nedeniyle evi su basabilir...Yaşanma ihtimali yüksek olan bu olumsuzluklara karşı
hazırlıklı olmakta fayda var. Bunun için bir
acil durum seti hazırlayabilirsiniz. Bu setin
içinde elektrik sıkıntısı yaşarken kullanabileceğiniz mum, kibrit ya da el feneri bulunabilir. Bilgisayarınızı ve hassas elektronik
ekipmanlarınızı korumak için yedek bir pil
satın alıp bu kutuya koyabilirsiniz.
Uzmanlar, acil durumlarda aramanız gereken numaraları yazdığınız bir
liste yapmanızı da öneriyor. Bu listeyi acil
durumlarda kolayca ulaşabilmek adına
buzdolabınızın üzerine asıp işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Küçük çocuklarınıza da acil
durumda aranması gereken birkaç telefon
numarasını ezberletmeniz de krizleri kolay
yönetmenize yardımcı olacaktır.
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Çadır ve karavanda tatil
Kalabalık tatil planları
rafa kalkarken, doğada,
az insanın olduğu tatiller
gözde oldu. Çadır ve
karavan tatiline talepte
ciddi artış var. Ama bu iki
tatil türünde de dikkat
edilmesi gerekenler var.
Doğru donanıma, doğru
araçlara, ekipmana ve
iyi arkadaşlara sahip
olmanız gerekiyor.
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GAYE DELEN
Pandemi sonrasında temassız tatil isteyenler
çadır ve karavana yöneldi. Kalabalık tatil planları
rafa kalkarken, doğada, az insanın olduğu tatiller
gözde oldu. Otel ve pansiyon gibi kalabalık tatil
mekanlarından uzaklaşmak isteyenler kamp ya da
karavanlara ilgi göstermeye başladı. Kalabalıktan
uzaklaşmak ve doğayla baş başa olmak isteyenler
için iki tatil de birebir. Ama ikisinin de artısı ve
eksisi var. Doğru donanıma, doğru araçlara, ekipmana ve iyi arkadaşlara sahip olmanız gerekiyor.
Önce çadır tatiline göz atalım. Sonbahar
aylarındayız ve kamplar hâlâ gözde. Çadır tatili
çok fazla da maliyet gerektirmiyor. Çok pahalı

modelleri olsa da giriş seviyesinde bir çadır işinizi
görür. Doğru ekipman, doğru kurulum ve doğru
rota gerekiyor. Türkiye’de pek çok yerde kamp
alanları var. Oralara çadır atabileceğiniz gibi trekking gruplarının, kamp derneklerinin düzenlediği
etkinliklere de katılabilirsiniz. Kış kampı daha zor
koşullarda oluyor ancak yaz ve bahar kampları
daha kolay.
Çadır tatili için öncelikle iyi bir çadır
seçimi yapmalısınız. Sağlam bir çadırla rüzgarda,
yağmurda içiniz rahat olur. Çadırı seçerken kafanız
çadırın üst kısmına değmiyorsa, uyuma alanı
olarak 80-90 cm bir genişliğe sahipseniz, uzunluk
olarak 200 cm üstünde alanınız varsa doğru seçim
yaptınız demektir. Kamp yapmak istediğiniz döne-
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me göre mevsimlik çadırınızı seçin. İyi hava alan bir
çadır olmasına dikkat edin. Mutlaka su geçirmezlik
özelliği olsun. Kurulum kolaylığı, kumaş kalitesi, iyi
dikişlerinin olması da diğer dikkat etmeniz gereken
konular. Seyahat edeceğiniz kişi sayısına göre bir
kişilikten 10 kişiliğe kadar olanı var. Fiyatları da
400 TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Uyku
tulumu ve matı da mutlaka almalısınız.
Uzmanlar, çadır kampı yaparken dikkat
edilmesi gerekenleri şöyle sıralıyor: “Çadırınızı su
kaynaklarının yanına kurmayın. Kampta body (arkadaş) sistemiyle hareket edin. Yaban hayvanlarına
dikkat edin. Gideceğiniz bölge hakkında yakınlarınıza haber verin. Çantanızda düdük, ilk yardım eşyası
mutlaka olsun. Kamp yaparken şimşeklere dikkat
edin. Fırtına yaklaştığında hemen önleminizi alın.
Yediğinize içtiğinize dikkat edin. Zehirli bitkilere
dokunmayın.”

ŞİRİN BİR KARAVANDA TATİL

EYLÜL-EKİM 2020

Karavanla tatil yapacakların şunlara
dikkat etmesi öneriliyor:
l İyi bir karavan kiralayın. Satın
almak zorunda değilsiniz. 3 kişi ve daha az
kişi sayısı için 10 m2’lik küçük karavanlar
ideal. Kamyon kasa ve römorklu, yani
aracınızın arkasına bağlayacağınız ve moto
karavan modelleri için B tipi ehliyet yeterli.
l Plansız yola çıkmayın. Karavan
özgürlük sağlasa da yeni başlayacak
olanların temkinli davranması öneriliyor.
Elektrik ve su ihtiyaçları için karavan
kamplarında konaklama öneriliyor.
l Gerekli eşyaları yanınızda
bulundurun fener, çanta, su hortumu, uzatma kablosu, çamaşır ipi, pervane, uyku
tulumu, yemek araç gereci, ilaç çantası…
l Güvenliği riske atmayın.
Güvensiz yerlerde kesinlikle konaklamayın.
Savrulma riskine karşı hızınızı azaltın.
l Disiplinli olun. Kurallarınız olsun.
Karavanı temiz tutun. Pandemi dönemine
hijyene daha fazla dikkat edin.

l Ağaç gölgesine park edin. Yoksa
güneşten çok rahatsız olabilirsiniz. Böcek
ve sinek sorunu da yaşayabilirsiniz.
l Elektrik ve su karavan için çok
önemli iki şey. Karavan kamplarında su
deponuzu doldurun, aküyü kontrol edin.
Elektriği kullanırken tasarruflu olun.
l Bisiklet ve motorsikleti yanınızda
götürebilirsiniz. İçi geniş olan araçlarda bu
sorun olmaz. Bu iki araç çevreyi keşfetmenizde size yardımcı olur.
l Banyo ve tuvalet. Karavanlarda
10-30 litrelik su tankları oluyor. Bununla
bir gün boyunca rahatlıkla banyo yapıp
bulaşık yıkayabilirsiniz. Tuvalet için ise ayrı
bir pis su tankı var.  Atıklarınızı otoyola
değil boş alanlara boşaltın. Çevreyi olabildiğince temiz tutun.
l Karavancı selamı. Karavan
bir kültür ve yaşam biçimi. Karavancılar
birbirini tanısın veya tanımasın karşılaştıklarında kornayla selam verirler. Zorda ise
birbirlerine her zaman yardım ederler.

GEZİ

Pandemi döneminin diğer bir gözde seyahat
aracı ise karavan. Şirin bir karavana atlayıp
şehirden ve kalabalıktan kurtulmak şu ara herkesin
hayallerini süslüyor. Öncelikle karavan almak ya
da kiralamak gerekiyor. Biraz maliyetli olduğu için
ilk etapta kiralanması öneriliyor. İki tür karavan bulunuyor. Biri aracı üzerinde olan motorlu
karavan. Öbürüyse araçların arkasına takılan
çekme karavan. Bunların da kendi içinde türleri var.
Karavan kiralarının günlüğü 400 TL’den başlıyor,
satın almak için ise çekme karavanda en az 10 bin
TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. 1.5 milyon TL’ye
de karavan var. Motorlu karavanların fiyatı 40
bin TL’den başlıyor. Her iki karavan türünün kendi
içinde artı ve eksileri var. Ama çekme karavanlar
fiyat olarak daha erişilebilir.
Karavanda güvenlik de önemli bir unsur.
Bu nedenle güvenli karavan park alanları tercih
ediliyor. Ancak buralara da ödeme yapmanız
gerekiyor. Ancak değerli eşyalarınızı, elektronik
aletlerinizi yanınızda taşıyacağınızdan karavanınızın
kilit sisteminin sağlam olması da öneriliyor. Karavan
tatili pek çok avantaj ve özgürlük sunsa da planınızı
iyi yapmanız ve rotanızı iyi çizmeniz gerekiyor.

BUNLARA DİKKAT EDİN
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İstanbul’un eski
sayfiyesi: Kartal
Prens Adaları’nın tam
karşısındaki konumu, eşsiz
deniz manzarası ile İstanbul’un eski sayfiyelerinden
biridir Kartal... İlçe zaman
içinde  sanayi bölgesine
dönüştü. İstanbul’un giderek
büyümesi ile birlikte kentsel
dönüşüm alanı olarak öne
çıktı. Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile yeni
yaşam alanı haline geldi.
İstanbul’un balkonu olarak
bilinen Ayazma ve Dragos
ilçenin öne çıkan bölgelerinden sadece birkaçı...
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Kartal, denize nazır Adalar manzaralı
keyifli evleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki önemli sayfiyelerden biriydi... Zaman
içinde fabrikaların yükseldiği ilçe, son yıllarda
fabrikaların bölgeden taşınması ile birlikte bir
kentsel dönüşüm üssü haline geldi. Eşsiz deniz
manzarası ile markalı konut üreticilerinin proje
üssü haline gelen Kartal, ormanı, müzeleri ve çarşısıyla İstanbul’un gelişim gösteren yeni yerleşim
alanlarından biri oldu. Prens Adaları’nın tam
karşısında konumlanan Kartal ilçesi, Maltepe,
Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe’nin de komşusu... 2017 yılı verilerine göre nüfusu 463 bin 433
olan Kartal, vapur iskelesinin kurulması ve tren
hattının açılmasıyla giderek gelişen bir yerleşim
yeri haline geldi.
Kartal, bir sanayi bölgesi olmasının yanısıra tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile de

dikkat çekiyor. İstanbul’un balkonu olarak bilinen
Ayazma’sı, Prens Adaları manzaralı konumu ile
dikkat çeken Kartal’ın Atalar, Esentepe, Orhantepe, Soğanlık, Topselvi, Uğurmumcu ve Yakacık
olmak üzere toplam 7 semti bulunuyor.

NASIL GİDİLİR?
Dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan İstanbul’da, son yıllarda kentsel
dönüşüm projeleriyle gelişen yerlerden biri de
Kartal... İlçede lüks yaşam alanları ve nüfusun
artmasıyla birlikte alışveriş merkezleri ve gezilecek yerlerin sayısı da artıyor. Kartal’a gitmek için
vapur, otobüs, minibüs ya da metro ve metrobüs
bağlantılarını kullanmak mümkün. Kartal vapur
iskelesinden Yalova ve Tuzla bölgelerine ulaşım
olanağı bulunuyor. Kartal’dan ayrıca, Heybeliada
ve Büyükada’ya da vapur seferleri düzenleniyor.
Kartal’a vapurla ulaşmak isterseniz,
Bostancı-Karaköy ya da Bostancı-Kadıköy- Yeni-
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kapı vapur hattını kullanabilir ve Bostancı vapur
iskelesinde indikten sonra, Kartal’a aktarma
yapabilirsiniz. Karayolu ile Kartal ilçesine
gitmek isterseniz; taksi, otobüs, minibüs ve
dolmuş hatlarını kullanabilirsiniz. Kartal’a Pendik, Yenidoğan, Sultanbeyli, Kadıköy, Üsküdar,
Harem, Çekmeköy’den ulaşmak mümkün...
Kartal’a en yakın havalimanı ise Sabiha Gökçen
Havalimanı... M4 Kadıköy- Tavşantepe metro
hattı ile Kartal’a metro ile doğrudan ulaşım
seçeneği de bulunuyor...

KEYİF MEKANI...
Anadolu yakasında konumlanan Kartal,
sahil şeridi, çarşısı, tarihi ve turistik yapıları ile
farklı aktiviteler sunuyor... Kartal, deniz manzarası, ormanlık alanları, piknik alanları, parkları
ve sahilde yürüyüş yollarıile hem yaşamak hem
de gezmek için tercih edilen bir ilçe. Anadolu
yakasının en büyük ilçelerinden biri olan
Kartal’da, sahilde konumlanan meydandaki
mağazalarda alışveriş yapabilir, çarşıda keyifli
vakit geçirebilir, bol oksijenli ormanlarında
yürüyüş ya da piknik yapıp tepelerinden şehri,
denizi ve Adalar manzarasını izleyebilir ve
ilçenin farklı noktalarında bulunan müzelerini
ziyaret edebilirsiniz. Kartal’da gezilecek yerler
arasında; Dragos Tepesi, Aydos Ormanı, Aydos
Göleti, Kartal Sahili, Kartal Meydanı, Masal
Müzesi ve Deniz Kabukları Müzesi sayılabilir...

SAHİL VE MEYDAN
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KARTAL ORGANİK PAZARI
Kartal Belediyesi ile Buğday Derneği
tarafından kurulan Kartal Ekolojik Pazar, Kartal
İstasyon Caddesi’nde konumlanıyor ve pazar
günleri  07:00 ile 17:00 saatleri arasında açık.
Pazarda doğal meyve ve sebzeler, çiftlikten ge-

len süt ve süt ürünleri, organik ekmek, organik
bal, kuruyemiş ve kuru bakliyat ürünlerinin
yanı sıra, organik tavuk ve organik yumurta
satışı da yapılıyor.
Pazarda satılan kepekli un, organik
peynir ve taze otlardan yapılan gözlemelerin
servis edildiği bir yemek alanı da var. Ekolojik Pazar’da satılan tüm ürünlerin organik
sertifikası bulunuyor. Fiyatlar bildiğimiz semt
pazarlarına göre biraz daha yüksek olsa da
organik beslenmek ve doğal bir yaşam için
tercih edilebilir...

KÜLTÜR VE SANAT...
Kültür sanat aktiviteleri ile öne çıkan
ilçede, Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Hasan Ali
Yücel Kültür Merkezi, Hürriyet Mahallesi Kültür
Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Soğanlık
Kültür Merkezi ve Yakacık Kültür Merkezi
olmak üzere toplamda altı adet kültür ve
sanat merkezi bulunuyor.
Tiyatro gösterilerinin, anma
programlarının, seminerlerin, konser ve
söyleşilerin gerçekleştirildiği kültür merkezlerinde bazı etkinlikler ücretli, bazı
etkinlikler ise ücretsiz. Etkinlik takvimi
ve bilet fiyatları hakkında detaylı bilgiye,
Kartal Belediyesi’nin resmi internet ad-
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Kartal’ın Kordonboyu mevkiine bağlı
olan Kartal Sahili, deniz manzarası eşliğinde
bol oksijenin tadını çıkarabileceğiniz,
yürüyüş yapıp bisiklete binebileceğiniz ya da sahildeki banklara oturup
martılara simit atabileceğiniz keyifli
bir sahil. İstanbul’un karmaşasından,
yoğun trafikten uzakta, keyifli vakit
geçirebileceğiniz bu sahilde yürürken,
pamuk şekercilere, gitar çalan ve müzik yapan gençlere, çimenlere oturup
kitap okuyanlara, manzara fotoğrafı

çekenlere ve balık tutanlara rastlayabilirsiniz.
Karlıktepe Mahallesi’ndeki Kartal
Meydanı, ilçeye gelen ziyaretçilerin en çok ilgi
gösterdiği, bölgenin en kalabalık noktası olarak
biliniyor. Meydanda alışveriş yapabileceğiniz
keyifli bir çarşı ile çok sayıda kafe ve restoran
da yer alıyor. Burada yılın belirli dönemlerinde
çeşitli etkinlikler düzenlenirken lunapark da
kuruluyor. Özellikle yaz aylarında oldukça
kalabalık olan Kartal Meydanı, kış aylarında ise
daha sakin.
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resinden ulaşmak mümkün. Kartal’da bulunan
kültür ve sanat merkezlerinde çeşitli sergilere
de katılabilirsiniz.
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İSTANBUL’UN BALKONU...
İstanbul’un en güzel Adalar manzarasına
sahip yeri olan Dragos Tepesi, Kartal’da gezilecek yerler arasında başı çekiyor. ‘İstanbul’un
Balkonu’ olarak da adlandırılan Dragos Tepesi,
etrafında genellikle villaların yer aldığı ve yaz
aylarında daha çok turist çeken bir bölge. Dragos Tepesi’nden sahile doğru inen bölümde yer
alan Dragos Sosyal Tesisleri de tepede izlenen
muhteşem bir manzaranın ardından, lezzetli yemeklerin tadına
bakabileceğiniz bir tesis...
Prens Adaları manzaralı
tesiste, gün keyifli kahvaltı seçenekleri ile başlayıp nefis gün batımı
ile sonlandırılabiliyor. Yeşille denizin
buluştuğu tesisler, Kartal sahilinde
keyifli vakit geçirmek ve uygun fiyatlı kahvaltı yapmak için ideal bir
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yer. Haşlanmış yumurta, salam, sucuk, yeşillik,
söğüş, peynir çeşitleri, reçel çeşitlerinden oluşan
kahvaltı tabağının yanı sıra günün ilerleyen
saatlerinde yiyebileceğiniz taze ve lezzetli balık
seçenekleri de sunuluyor.

AYDOS ORMANLARI
Kartal’ı gezerken mutlaka gidilmesi
gereken yerlerden biri de Aydos Tepesi. İstanbul’un en yüksek noktası olan Aydos Tepesi’nin
yüksekliği 537 metre. Yeşilliklerle çevrili
muhteşem bir manzaraya sahip olan Aydos
Tepesi’nden Pendik ve Sultanbeyli de görülü-

yor. Doğal bir ortam olan Aydos Tepesi’nde ne
yazık ki oturup çay içebileceğiniz ya da yemek
yiyebileceğiniz bir tesis bulunmuyor. Ancak
kendi malzemelerinizi götürüp burada piknik
yapmanız mümkün.
Aydos Mesire Yeri ise, İstanbul’da maviyi
ve yeşili buluşturan sayılı yerlerden biri olan
Kartal’da doğa ile buluşabileceğiniz, piknik yapabileceğiniz keyifli bir yer. Bol oksijeni, göleti,
muhteşem doğası, keyifli manzaraları, huzuru
ve sakinliği aynı ortamda buluşturan mesire
yerinde kendin pişir kendin ye mangal seçeneği
sunan piknik alanları da bulunuyor.
Aydos Göleti mevkiinde yer
alan piknik alanları, özellikle sıcak
havalarda İstanbullular tarafından
tercih ediliyor. Çok büyük bir ormanı bulunan mesire yerinde ağaçların
arasındaki masalara oturup piknik
yapabilirsiniz. Bu masaları kullanmanız için herhangi bir ücret talep
edilmediğini de belirtmekte fayda
var...
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MASAL MÜZESİ
Kartal Belediyesi Masal Müzesi,
ilçenin gezilip görülmesi gereken yerlerinden... Çocuklar için keyifli etkinliklerin
düzenlendiği Masal Müzesi, Türk ve dünya
masallarından ünlü masalları bulabileceğiniz, bahçesinde ünlü masal kahramanlarının figürlerini bulabileceğiniz keyifli bir
müze. Bahçesinde çocuklar için bir oyun
alanı da bulunuyor. Çocuklara okuma
alışkanlığı kazandırma amacıyla kurulan
müzede dünyada klasikleşmiş masalların
kahramanları ve yerli masal kahramanları
bir arada.
Müzede, 23 Nisan gibi özel günlerde
çeşitli etkinlikler ve masal etkinlikleri
de düzenleniyor. Kartal’ın merkezinde
yer alan müze, pazartesi günleri hariç
09:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyarete açık. Masal Müzesi’ni ziyaret etmek
isteyenlerden herhangi bir ücret talep
edilmiyor.

‘HİZMET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR’
Eskilerin balıkçı kasabası olan Kartal
ilçesi, zaman içinde çok sayıda fabrikayı
ağırlayan bir sanayi bölgesi haline geldi.
Fabrikaların kent merkezinden çıkartılmasıyla
birlikte fabrika alanlarında yapılan plazalar ve
konut projeleri ile ilçenin çevresi değişti. Çok
sayıda şirketin merkezi bu plazalara taşındı.
Ancak ilçede küçük sanayi sitelerinde üretim
yapılmaya devam ediliyor.
2016-2019 döneminde temsilci
yardımcılığı yaptığı Kartal ilçesinde 2019 yılı
mayıs ayında İSMMMO Kartal İlçe Temsilcisi
olan Volkan Özkan, baba mesleğini devralan
meslek mensuplarından... Baba mesleği olması
nedeniyle çocukluğunun büroda geçtiğini belirten Volkan Özkan, “Rahmetli babam Kemal
Özkan, Kartal’ın eski üstadlarındandı. 1 Aralık
2015 tarihinden itibaren babamın emekliye
ayrılmasıyla ofisimi açtım, çalışmaya devam
etmekteyim” diye konuşuyor.
Kartal ilçesinde İSMMMO’ya kayıtlı

Volkan Özkan
bin 100 meslek mensubu bulunuyor; bunların 600’ü bağımsız geri kalanı ise bağımlı
olarak çalışmalarını yürütüyor. Kartal ilçesinin
ekonomisini çoğunlukla hizmet sektörünün
canlandırdığına dikkat çeken Özkan, bölgede
yoğunlaşan çok sayıda AVM ile beraber Anadolu
Adliyesi’nin gelmesinin ilçede ticaret ve hizmet
sektörlerinin canlanmasını sağladığını belirtiyor.

DENİZ KABUKLARI MÜZESİ

desteğiyle inşa ettirilen Haseki Sultan Çeşmesi, Kartal’daki tarihi yapılardan biri. Çeşme,
Soğanlık semtinde yer alan Hacı Ali Ağa Cami’nin
yanında yer alırken 2000’li yılların başında
onarılmış ve yenilenmiş.

HASEKİ SULTAN ÇEŞMESİ

DOĞU ÇINARI

Soğanlık semti, Haseki Sultan’ın
yaşadığı dönemde sıkça vakit geçirdiği bir
yer olmasıyla ünlü. Haseki Sultan Vakfı’nın
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Kartal ilçesinde korunmaya değer ağaçlar
arasında yer alan tarihi çınar Doğu Çınar, Anıt
Ağaç adıyla da biliniyor. Yaşı 150’nin üzerinde

olduğu tahmin edilen ağacın boyu 25 metre ve
gövde çevresi 465 cm. Kartal ilçesinde, Kordonboyu mevkiinde Ankara Caddesi üzerinde yer
alan Doğu Çınarı, Platanus Orientalis türünde.
Hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti
dönemine şahitlik eden çınar, Kartal’daki tarihi
değerlerden biri olarak da öne çıkıyor. İlçede,
tarihi en az Doğu Çınarı kadar eski, farklı ağaç
türleri de bulunuyor.
Kartal’a gidip de 1969 yılından bu yana
hizmet veren Tarihi Balkan Dondurmacısı’nda
dondurma yemeden dönülmez... İstanbul’un en
iyi dondurmacıları arasında gösterilen, Yakacık
meydanında yer alan bu meşhur dondurmacı, kış
aylarında genellikle kapalı ancak yaz aylarında
gecenin ilerleyen saatlerine kadar hizmet veriyor. Katkısız dondurmalar, organik süt ve gerçek
meyveler ile hazırlanıyor.

GEZİ-İSTANBUL

Kartal’da ziyaret edilebilecek müzelerden biri de Can Geyran Deniz Kabukları
Müzesi. Dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı
gezilerde topladığı deniz kabuklarını sergileyen Kemal Geyran’ın koleksiyonuna yer
verilen müze Kartal’ın Dragos semtinde konumlanıyor. Türkiye’nin ilk deniz kabukları
merkezi olan müzede yüzlerce farklı deniz
kabuğu sergileniyor.
Ücretsiz gezebileceğiniz müzeyi
pazartesi, perşembe ve cuma günleri hariç
11:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyaret
edebilirsiniz.
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ŞARKILARA KADIN ELİ DEĞDİ
“Kadın Eli Değmiş Şarkılar” projesi ile 8 Mart’a özel, sürpriz bir
program hazırlayan Dilek Türkan, 6 Ekim’de, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında ve içlerinde Demet Evgar ve Selen Öztürk’ün bulunduğu
birbirinden değerli konuklarıyla Turkcell Sahnesi’nde dinleyicilerle
muhteşem kadınların hikayelerini eşsiz yorumu ile paylaşacak! Kadın Eli
Değmiş Şarkılar konserinde Dilek Türkan, muhteşem kadınların hikayelerini eşsiz yorumu ile paylaşıyor. Dilek Türkan bu özel projede sahnede iki
sanatçı kadın dostu Demet Evgar ve Selen Öztürk’ü ağırlıyor. Etkileyici bir

kadro ile konuklarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan Türkan,
Kadın Eli Değmiş Şarkılar konserinde alışılmış tarzının dışında, hayatımıza dokunmuş kadın besteci ve söz yazarlarından da dinleyicilere sürpriz
şarkılar seslendirmeye hazırlanıyor. Saksafonda Gürtuğ Gök’ün konuk
olduğu konserinde Dilek Türkan’a kemençede Derya Türkan’ın yanı sıra
piyanoda Baki Duyarlar, kontrbasta Erdal Akyol, gitarda Erdem Sökmen
ve Kemal Evrim Aslan, udda Enver Mete Aslan, davulda Cem Aksel’in
eşlik edecek. Bu özel konser 6 Ekim saat 21.00’da Zorlu PSM’de…

SERTAB’IN MÜZİKALİ SOSYAL MESAFELİ
Sertab Erener’in dört yıl önce hayal edip
gerçekleştirmek için yola çıktığı bu müzikal, şiiri,
müziği ve koreografiyi birleştirerek sadece Sertab
Erener’in şarkılarını değil; büyüyen Sertab’ın
ruhunun ve sesinin başkalaşımlarını ve hepimizin
nasıl da benzeştiğini önümüze seriyor. Sertab
Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi”
sloganıyla yola çıkan ve eşsiz ekip arkadaşlarının
varlıkları ile ortak bir hayale dönüşen bu nefes
kesen müzik ziyafeti günümüze kadar 80.000
insanla buluştu. Geçtiğimiz yıllarda 90’lar ve
2000’ler temaları ile iki bölüm halinde izleyicisine

kucak açan müzikal gösteri, daha önce hiç görmediğiniz bir büyüye bulanmış geliyor! Sizi zamanda
dans ettirmeye, geçmişin tanıdıklığı hissiyle
dolarken bir yandan da anın içinde tüm varlığınızla orada olmanızı sağlayacak yeni yorumlar
hazırlanıyor. Zorlu PSM sahnesine özel, Beyhan
Murphy’nin yenilenen koreografileri ve 1967’den
bugüne 200’den fazla Broadway oyununun ışık
tasarımını yapan Tony Ödüllü Ken Billington’ın ilk
kez Türkiye sahnesinde gerçekleşecek ışık şovuyla
Sertab’ın tecrübesi ve sesinin birleşeceği eşsiz
müzikal, 7 Ekim’de Turkcell Sahnesi’nde!

K Ü LT Ü R S A N AT

PERDELER ‘PENCERE’ İÇİN AÇILDI
Britanyalı yazar David Hare tarafından
yazılan ve Haluk Bilginer tarafından çevrilen
oyun atölyesi prodüksiyonu Pencere, Zorlu PSM
sahnesinde sizlerle buluşacak! Orijinal adı Skylight
olan ve The Hours (2002) ile The Reader’ın (2008)
senaryolarıyla iki Oscar adaylığı bulunan David Hare’ın kaleminden çıkan oyun, farklı dünya görüşleri
olan Tom ve Kyra’nın yıllar sonra bir gece buluşup
geçmişi, hayatı ve birbirlerini sorgulamalarını
anlatıyor. İlk gösterimini 1995 yılında Richard Eyre
rejisiyle Cottesloe Theater’da yapan Skylight, Hare
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ve Eyre’in yanı sıra başrolde yer alan Michael Gambon ve Lia Williams Tony Ödülü’ne aday gösterildi.
1996 yılında Yılın En İyi Oyunu dalında Laurence
Olivier Ödülü kazanan oyun, 1997 yılından bu
yana Tom rolünde Bill Nighy’nin oynadığı iki ayrı
prodüksiyonla seyirci karşısına çıktı. 2014’te Wyndham’s Theater’da başlayan ve Stephen Daldry’nin
yönettiği yeni prodüksiyonda Kyra rolünde Carey
Mulligan yer alıyordu. Oyunun bu versiyonu 7 Tony
Ödülü’ne aday oldu. İki perdelik oyun 12-13 Ekim
tarihlerinde Zorlu PSM’de oynanacak…
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İSMMMO KÜLTÜR SANAT
ALPER KARAKAŞ

Sanat ve koronavirüs
sonrası sanat
Sanat düşündüğümüz, hissettiğimiz, deneyimlediğimiz her şeyin yansımasının da ötesine uzanıyor.
İnsan zihninin derinliklerine uzanıyor. Dolayısıyla
içerisinde sonsuz olasılık barındırıyor. Kullanılan renk
ve materyal seçimleri sanatçının özgün ifadesi ile birleştiğinde ortaya çıkan hikâyenin sona erdiği ve aynı
zamanda; sonsuz yolculuğun başladığı nokta gibi.
Yaratıldığı zamana dayanarak, ilerleyen zaman içerisinde nasıl var olduğu. Bazen gördüğümüz
sanat eserine hakkını verebilmek için araştırmak
gerekir, bazen de tarifi olmayan bir his uyandırır ve
başka bir şeyin önemi kalmaz. Bu hissi dijital ortam
ne kadar verebilir bize? Yeteri kadar veremez gibi
düşünsem de öbür tarafımda; gelişen ekran renkleri
ve çözünürlüğünü hatırlıyor belki de mümkündür
diyorum. Yeni durumlar takip edip incelemek değerlendirmek gerek.
Covid-19’dan önce dünyada birçok müze
internet siteleri üzerinden bünyelerindeki eserleri
detaylı bilgilerle paylaşıyordu. Ancak günümüz
dijital dünyasında bu paylaşım şekli basit kaldı.
Daha doğrusu araştırma odaklı bir bilgi kaynağı
oldu. Öte yandan müzeyi yürüyerek geziyor hissi
uyandıran AR (Artırılmış gerçeklik) teknolojisi ile
sanat galerilerinden alacağınız eserlerin bulunduracağınız mekânda nasıl gözükeceği gösteriliyor. Hatta
sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile koku dışında
bütün duyularınızla deneyimleyeceğiniz müze, galeri
gezileri gerçekleşiyor. Şehrin tarihi yerleri için de bu
tarz uygulamalar var. Bunların talep görmesi kalıcı
olur mu? Bunu söylemek için erken.
2019 Tribeca Film Festivali’nde VR kısa
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filmlere ayrılmış bölüm var. Yarım saat içerisinde taş
devrinden, su altındaki büyülü çevreye kadar birçok
alanda farklı yerlerde bulunabiliyorsunuz. Nerede,
hangi zamanda olduğunuzu unutturacak kadar
insanı içine alan bir deneyim.
Bir tarafta dijital ortamda VR için tasarlanan
bir deneyim, öbür tarafta var olan sanat eserlerini
görmemiz için bu teknolojinin uyarlanması. Fırça
darbelerine kadar görebildiğimiz, çıplak gözle yakınına yaklaşıp detaylı inceleme imkânımız olamayan
sanat eserlerini bambaşka bir perspektiften sunmuş
oluyor.
Sanatın deneyimlenmesini değiştiriyor, kimisine göre geliştiriyor. Üniversiteler daha çok sanat
dallarında öğrenim gören öğrencileri ile müzelere
gezi düzenler. Pandemi ile Amerika’da bulunan
çoğu müze geliştirdiği sistemle online verilen dersler
sırasında sınıf halinde müzeyi gezmeye olanak
sağlıyor. Görülecek eserler sadece birer ‘SlideShow’
görsel fotoğraf olmaktan çıkmış durumda. Belki
evden çıkamayan öğrencilere daha çekici kılmak
için yapılan geçici bir çözüm. Belki de dünya olarak
bir tarafımızın evirileceği nokta bu. Kolayı fazla
benimser olma gibi bir durumumuz da var.  
Bütün bu teknolojiler sanata dahil olurken
2019 yılı California Desert X: Colbienali tarafından
düzenlenen sanat etkinliği, farklı açıdan teknolojiyi
dahil etmişti. Görmek istediğiniz sanat eseri için verilen koordinatları girerek eserin bulunduğu noktaya
varıyorsunuz. Alan çok büyük olduğu için büyük
kolaylık. Bunun yanında araştırıp, dolanıp, zaman
bulup, emek harcamak ayrı bir haz verir tabi ki. Bu

ikilem hep olacak gibi duruyor. Bu Bienal’de olduğu
gibi. Doğanın içinde bir bütünlük bazen tezatlık
yaratan durum gibi görülebilir. Bulunduğu doğal
düzene zarar vermeyen eserler ve sergileme olunca
güzel bir uyum bütün halinde görülüyor. Mimariyi,
heykel, dijital ve interaktif sanatı barındıran bir de
kendi içinde oyun barındıran eşsiz deneyim oluyor.
Teknoloji sayesinde bunu evinizden de belli ölçüde
yaşayabiliyorsunuz.
Doğayı sanatın bir parçası haline getirmek,
bütünleştirmek ve bunu en doğal hali ile başarabilmek takdir edilecek durum. Evrenin ve içinde
barındırdıklarını, limitlerini tam olarak bilmesek
dahi bir denge içinde olduğunu düşünebiliriz.
İnsan dünyanın doğal dengesine birçok
şekilde ve fazlaca müdahale etmesine rağmen hala
var olan ‘denge’. Teknoloji ve sanat ilişkisini de
dünyadaki dengelerden biri olarak görebiliriz.
Teknoloji kullanımının yoğun olduğu bir
güncel sanat algısına doğru giderken bir yandan
da doğanın kendisinin sanat haline gelebileceği
çalışmaları da olacağını görüyoruz.
Bir ‘denge’ içerisinde ilerleyecek olduğu
düşüncesi, her şeyde olduğu gibi bu alanda da insanı
rahatlatıyor sanki.
Rahat dönem-zor dönem, sanat-sanatçı hep
var olmuştur, olacaktır. Zamanın ruhu kendi ruhu ile
harmanlanıp ortaya çıkan eserler şekil, çizim, renk
olarak kalıcı olacaktır. Biz de İSMMMO Sanat Galerisi
olarak sanatın ve sanatçının var oluşundan bu
zamana ve gelecek içinde tüm gayretimizle destek
olmayı misyon edindik.
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The King’s Man: Başlangıç
Tür: Aksiyon, Casusluk
Yönetmen: Matthew Vaughn
Oyuncular: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans
Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2020
Eggsy ile Harry’nin maceralarını takip
ettiğimiz serinin orijin hikâyesi The King’s Man, Ralph
Fiennes’in hayat verdiği Oxford Dükü ile Beach Rats
filmiyle adını duyuran Harris Dickinson’ın canlandırdığı Conrad’ın, bildiğimiz anlamıyla Kingsman’in ilk

yıllarında dünyayı tehdit eden kötücül bir güce karşı
koymaya çalışmaları anlatılıyor. Matthew Vaughn’ın
yönetmen koltuğunda oturduğu Kingsman serisinin
spin-off filmi olan “The King’s Man”de tarihin en kötü
tiranları ve suçlu zihinleri milyonlarca kişinin yok
olabileceği bir savaş planlamak için bir araya gelir. Bir
adam ise onları durdurmak için zamana karşı yarışmalıdır. Filmin oyuncu kadrosunda Harris Dickinson,
Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Alison Steadman,
Aaron Taylor-Johnson, Matthew Goode, Gemma
Arterton ve Tom Hollander gibi isimler yer alıyor.

Ran

SİNEMA

Tür: Dram, Aksiyon
Yönetmen: Akira Kurosawa
Oyuncular: Tatsuya Nakadai, Masayuki Yui, Mieko Harada
Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2020
Ran, Shakespeare’in ünlü oyunu Kral Lear’ın serbest bir Japon
uyarlaması. Filmde başarılı hükümdarlık kariyeri anbean sarsılan bir
babanın, çocukları tarafından uğradığı ihanet ve bu güç savaşlarının
karakterlere verdiği ölümcül zararlar işlenir. Hidetora, krallığını üç oğlu
arasında paylaştırmak istediğinde karşılaştığı şey hem bir babanın hem
de bir hükümdarın hak etmediği tarzda bir netice olacaktır. Çocuklarından
kendisine sadık kalmalarını bekleyen baba beklemediği bir şekilde kendi
çocuklarının acımasız yüzüne tanık olacaktır. ‘Seven Samurai’ ve ‘Yojimbo’
gibi başyapıtlarıyla klasikleşen usta yönetmen Akira Kurosawa tarafından
yönetilen Ran, İngiliz edebiyatının bu önemli eserinin temel karakteristiklerini Uzakdoğu kültürüyle birlikte başarılı bir şekilde yoğurmuştur.
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Pinocchio

Tür: Aile, Fantastik
Yönetmen: Matteo Garrone
Oyuncular: Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi
Proietti
Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2020
Yalnız bir ahşap oymacısı olan
Geppetto tarafından yaratılan Pinokyo, her çocuk gibi dünyayı merak
etmektedir. Deneme yanılma yoluyla
hayatı öğrenmeye çalışan Pinokyo,
iyi bir oğul olmak için çabalarken
onu yoldan çıkarmaya çalışanlara
karşı mücadele etmek zorunda kalır.
İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden
Matteo Garrone, en son Filmekimi
kapsamında Türkiye prömiyerini yapan Dogman filmiyle sinemalarımıza
konuk olmuştu. Olumlu yorumlar
alan bu filmden sonra Garrone’un ne
yapacağını merak ediliyordu. Yönetmen, yeni bir hikâye ile izleyici karşısına çıkmak yerine klasikleşmiş Pinocchio masalını beyazperdeye aktarmaya karar verdi. Life
is Beautiful filmiyle Oscar kazanan ünlü oyuncu Roberto Benigni,
filmde Geppetto karakterine hayat veriyor.
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Radyoaktif

Tür: Komedi, Macera, Bilimkurgu, Müzik
Yönetmen: Dean Parisot
Oyuncular: Keanu Reeves, Alex Winter,
William Sadler
Vizyon tarihi: 21 Ağustos 2020
Bill & Ted’s Excellent Adventure ve Bill & Ted’s Bogus Journey filmlerinin uzun yıllar sonrasında tekrar izleyiciyle buluşacak
olan ikiliyi bu kez yetişkin bireyler olarak izleyeceğiz. Rock
müziğe duydukları tutku ekseninde birlikte birçok deneyimi paylaşan yakın dostlar halen daha arkadaşlıklarını sürdürmektedir.
Bill ve Ted bu kez gezegeni kurtarmak için bir şarkı yaratacakları
ve sonrasında geleceğe gidip işe yarayıp yaramadığını kontrol

edecekleri yeni bir maceraya adım atıyorlar. Gelecekten gelen bir
ziyaretçi Bill ve Ted’i sadece bir şarkının tüm insanlığı kurtarabileceği konusunda uyardığında, ikili kızlarının yardımıyla şarkıyı
kendilerinden geri almak için geleceğe gitmek zorundadır.

DVD SEPETİ
l Medusa Darbesi

olduğu kadar uzak bir yerde yeni bir hayata başlar. Lakin Bour-

Robert Ludlum’un sevilen karakteri Jason Bourne, Tony Gilroy’un
senaryosunu yazdığı Medusa Darbesi’yle tekrar beyazperdede
gün yüzüne çıkıyor. Bir önceki filmde yaşadığı duygusal ve fiziksel acılardan kurtulan Jason Bourne, sevgilisi Marie ile mümkün

l John Wick
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Bourne, peşindekileri bulup kendisine yapılan suikast girişimin
ardında yatan gerçeği öğrenmek adına artık geçmişte kalmasını
istediği o hayata yeniden adım atmak zorunda kalır.

l Hail, Caesar! - Yüce Sezar!
Yüce Sezar - Hail Caesar
filmi, 1950’li yıllarda
Hollywood’daki Capitol
Pictures stüdyosunda “sorun
çözücülük” yapan Eddie
Mannix’in yaşamından bir
günü anlatmaktadır. Eddie
Mannix, film endüstrisindeki büyük isimlerin ve
yıldızların problemlerini
çözüp ortadan kaldırmakla
sorumludur.  Bir gün stüdyonun yıldızlarından Baird Whitlock
ortadan kaybolur. Mannix, sorun çözmekten çok daha fazla
sorumluluk almak zorunda kalacaktır.

SİNEMA

Emekli tetikçi John Wick’in soluksuz
aksiyonu devam ediyor. Kadroya yeni
eklenen isimler ile intikam büyüyor ve
artık o çok daha sert. John (Keanureeves) emekli olması için yardımcı olan
eski iş ortağını tarafından Uluslararası
Suikastçiler Birliği’ni ele geçirmek için
Roma’ya gitmeye zorlanır. John Wick
dünyanın en azılı katilleriyle karşı
karşıya kalacaktır. John Wick kendisine
haksızlık edenlerden intikamını almak isterken acaba
kendi insanlığını koruyabilecek mi?

ne’a yapılan bir suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandığında
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l Yazar: Ferzan Özpetek l Yayınevi: Can Yayınları l Sayfa Sayısı: 150

Sergio ile Giovanna, güneşli bir pazar günü evlerinde bir dostlar sofrası kurma hazırlığındayken ansızın karşılarında davetsiz bir misafir bulurlar. Kapılarını çalan yorgun görünümlü yaşlı kadın Elsa
Corti’dir ve uzaklardan, İstanbul’dan gelmiştir. Yaklaşık yarım asrı bulan sürgün yıllarının ardından
ülkesine dönen Elsa Corti’nin evinin yeni sahiplerine anlatacakları ama daha önemlisi yıllardır görmediği ablasına, hayatının aşkıyla ilgili söyleyecekleri vardır… Ferzan Özpetek, okurlarını Roma
ile İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında, iç içe geçen yaşamların ve yazgıların hükmettiği gizemli
bir yolculuğa çıkarıyor. Et ve tırnak gibiyken yıllar önce meydana gelen bir olayla yollarını ayıran
iki kız kardeşin karanlık sırları etrafında örülen Bir Nefes Gibi, tutkularına esir düşenleri, kadere meydan
okuyanları, sevgiyi, ihaneti ve her şeye rağmen yılların tüketemediği umudu anlatıyor…

Bizi Sürükleyen Nehir
Hayat Üstüne Düşünceler

l Yazar: Zülfü Livaneli l Yayınevi: Doğan Kitap l Sayfa Sayısı: 312 Bizi

Sürükleyen Nehir, Livaneli’nin insanlığın tarih boyunca yıkandığı ırmağı takip ederek vardığı
bilgelik noktası. Evrene, insana, insan ruhuna, Türkiye’ye, dünyaya, düne, bugüne ve geleceğe
tutulan bir ayna… Livaneli’nin bugüne kadar yazdıklarından, söylediklerinden süzülüp
gelenler, hayatın kuytu köşelerinde gezinen, “bir gözü ağlayan, bir gözü gülen” bir bilgenin
sözleri.“Benden tavsiye isteyenler oluyor. Söyleyeceğim tek şey şu: Bir an dur, geri çekil, yaptığın işi ve
hayatını gözden geçir ve ‘Değiyor mu?’ diye sor. Cevap olumluysa devam et.” “Kıskanmayı bile unutmak.
Onu mutlu eden her şeyi ve herkesi sevmek... O noktada sahiplenmek biter, aşk kalır.” “Makamıyla,
parasıyla, şöhretiyle övünenler beni güldürüyor. Sonunda ‘ben’ denilen varlık, kozmik sonsuzlukta bir an
yanıp sönen bir ateşböceği bile değil.” “Zayıflığını gösterecek kadar güçlü ol.”

Dans Dans Dans

KİTAP

l Yazar: Haruki Murakami l Yayınevi: Doğan Kitap
l Sayfa Sayısı: 528 Haruki Murakami’nin en sevilen romanlarından biri olan “Dans

Dans Dans”la gizemli bir dünyanın kapılarını açıyoruz. Ortadan kaybolan çekici bir kadın…
Yalnızlığını anlamlandırma çabası içindeki bir adam… Sezgileri gelişmiş sıradışı küçük bir
kız… Müzik… Ve kült Murakami romanlarından artık “tanışımız” olan Koyun Adam da
bu romandaki yol arkadaşlarımız. “Adını bilmiyordum. Onunla aylarca birlikte yaşadığım
halde. Aslında onunla ilgili gerçekte tek bir şey bile bilmiyordum. Pahalı bir telekız servisinde
çalıştığı dışında. Servis, üyelik sistemiyle hizmet veriyordu; kimliği belli düzgün müşteriler
dışında kimseyi kabul etmiyordu. Bunun dışında başka işler de yapıyordu. Normal iş saatlerinde küçük bir
yayıncıda yarı zamanlı düzeltmenlik, ayrıca yarı zamanlı kulak modelliği. Özetle çok meşgul bir iş yaşamı
vardı. Bir adı vardı elbette. Aslında birkaç ad kullanıyordu. Ama yine de bir adı yok gibiydi. Yağmur
gibiydi, bir yerlerden çıkıp gelmiş ve sonra ortadan kaybolmuştu. Geride sadece hatırası kalmıştı…”
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EN ÇOK SATANLAR
l Bir Nefes Gibi
l Bizi Sürükleyen Nehir-Hayat Üstüne 	  	
     Düşünceler

l Feride ve Kızları
l Butik Oteller: Ege ve Akdeniz’den  		
     Seçtiklerim

l Unutkan Aşk
l Herkese Göre Finans
l Yakın
l Kırtasiye Dükkanı
l En Hüzünlü Eylül

ŞİİR
ŞEHİR
Dedin ki ‘‘Bir başka ülkeye gideceğim, bir başka
denize.
Bulunacaktır bundan iyi, bir başka şehir.
Tüm çabam kadere mahkûm.
Ve kalbim, -bir ceset gibi- medfun.
Bu çorak arazide daha ne kadar kalacak ruhum.
Gözlerimi ne yana çevirsem, ne yana bakacak
olsam
Kara yıkıntılarını görüyorum ömrümün,
Bunca yılı harcadığım, harap ettiğim, helak ettiğim
bu yerde.’’
Başka bir ülke, başka denizler bulamayacaksın.
Peşin sıra gelecek bu şehir. Gezineceksin yine aynı
Caddelerde. Aynı mahallelerde yaşlanacaksın.
Ve aynı evlerde ağaracak saçların.
Vardığın hep bu şehir olacak. Başka ülke için
–umutlanmaGemi yok sana, yol yok.
Değil mi ki mahvettin ömrünü burada, bu küçük
köşede,
Mahvettin onu bütün bir yeryüzünde.

KONSTANTİN KAVAFİS (1910)
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l  Remzi Kitabevi

Bir Nefes Gibi

Ege ve Akdeniz’den Seçtiklerim
l Yazar: Saffet Emre Tonguç
l Yayınevi: Alfa l Sayfa Sayısı: 144

Ünlü profesyonel rehber ve seyahat yazarı Saffet
Emre Tonguç, turizm sektöründe yeni normalin
izlerini sürüyor. Tonguç, kitabını şöyle anlatıyor:
“2016’dan beri Ege ve Akdeniz sahillerindeki butik otelleri anlatan üç kitap yazdım. Beklenmedik
bir şekilde hayatımıza giren “Yeni Normal” her
şeyi değiştirdi. Bu kitapla sil baştan yaptık. Bilgiye ulaşmanın kolay ama süzmenin zor olduğu bir çağda güncel,

güvenilir ve rafine bir seyahat rehberine duyulan ihtiyacı bir kez
daha fark edip düştük yollara. Çanakkale’den başlayıp Antalya’ya
uzanan hatta onlarca yere gittik, onlarca oteli gördük. Deneyimleri izlenimlerle harmanladık, yeni normalde aldıkları önlemleri
inceledik. Tarihten ve bugünden bilgiler ekleyerek genişlettik. 34
yıllık profesyonel rehber ve seyahat yazarı olarak, nereleri neden
sevdiğimi ve neden önerdiğimi yazdım. Her biri alanında fark yaratan işler yapan 9 kişilik bir ekibin de desteğini alınca ayrıcalıklı bir
değerlendirme çıktı ortaya. Birçok yer önerisi ve kendinize o yerleri
sevme nedenleri verebileceğiniz sayısız detay sığdı bu kitaba.”

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
Çizgili
Pijamalı
Çocuk
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Yazar: Roald Dahl
Yayınevi : Can
Çocuk Yayınları
Sayfa Sayısı: 252
Dünyanın en çok
sevilen çocuk
yazarlarından biri
olan Ronald Dahl, yine eğlenceli bir hikaye ile
çocukların gönlünde taht kuruyor. Yazarın 1988
yılında yayınladığı Matilda, minik okurlarına
iyi ile kötünün farkını akılda kalıcı bir kurgu
ile öğretiyor. Çocuklara kazandırdığı örnek
davranışlar bakımından oldukça yararlı bulunan
eser, küçük okurların bir çırpıda bitirebilecekleri
sürükleyici bir anlatımla daha da güçleniyor.
Kitap okuma, araştırma yapma ve öğrenme
tutkusuyla yanıp tutuşan minik kahraman Matilda, çocuklarınızın oldukça sevdiği bir karaktere
dönüşecek. Hem eğitici hem de eğlenceli bir armağan ile çocuğunuzu mutlu etmek istiyorsanız,
bu kitap sizin için çok doğru bir seçim olacak.
Öyle ki Matilda’nın zekası, yetenekleri ve
başından geçen komik olaylar karşısında küçük
okurlar, bu kitabı ellerinden bırakamayacak!

Beyoğlu
Macerası
Yazar: Sara
Şahinkanat
Yayınevi :Yapı
Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı: 68
Bir Bilgi Avcısı olan Sinan’ın köpeği
Gezgin’le birlikte yaptığı macera dolu bir
Beyoğlu yolculuğu... Bu yolculuk sırasında
peşinde Şifre Korsanları olduğu halde,
Sinan adım adım Beyoğlu’nu arşınlıyor ve
gizli görevini yapmaya çalışıyor. Bu arada
ünlü tarihi yerler hakkında ilginç bilgiler
veriyor. Kitaptaki şifreleri, okurlarla birlikte
çözerken, herkes maceraya dahil oluyor.
Taksim Meydanı’ndan Galata Kulesi’ne
kadar resimli Beyoğlu tarihi... Ayşe İnan
Alican’ın çok güzel resimleriyle, benzersiz
bir kültür macerası. Sara Şahinkanat ve
Ayşe İnan Alican, Kim Korkar Kırmızı Başlıklı
Kız’dan kitabıyla Çocuk ve Gençlik Yazarları
Derneği’nin “2009-Yılın En İyi Resimli Öykü
Kitabı” ödülünü almışlardı.

KİTAP

Yazar: John Boyne
Yayınevi : Tudem
Yayınları
Sayfa Sayısı: 216
İrlandalı yazar Johne Boyne’un 2006
yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk,
etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.
Bir çocuk kitabı olarak yazılan roman,
işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de
etkisi altına almayı başarıyor. Nazi
Almanyası’nın iç yüzünü dokuz yaşındakibir çocuğun gözünden satırlara döken
Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi
bir ifade ile ele alıyor. Savaşın ortasında
kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun
masum arkadaşlıklarının anlatıldığı
roman sizin de kalbinize dokunacak. Yalnızca çocukların değil her yaştan insanın
mutlaka okuması gereken Çizgili Pijamalı
Çocuk, kitaplığınızda mutlaka bulunması
gereken eserler arasında…

Matilda
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Koronavirüs nedeniyle kalabalıktan uzak
durmak isteyenler çadır, tekne ve karavan
tatiline yöneldi. Müstakil yazlıklara da ilgi
arttı. Bu durum farklı internet bağlantısı
ihtiyacını doğurdu. Farklı tatil isteyenlerin
kullanabileceği mobil ve taşınabilir Wi-Fi
çözümlerini araştırdık.

İnternet tatile gitti!
AYŞEGÜL EMİR

TEKNO-YAŞAM

Dünya olarak mücadele ettiğimiz
koronavirüs sonrasında kalabalıktan uzak
durmak isteyenler çadır, tekne ve karavan
tatiline yöneldi. Müstakil yazlıklara da ilgi arttı.
Bu durum farklı internet bağlantısı ihtiyacını
doğurdu. Mobil ve taşınabilir Wi-Fi çözümlerine
talep artışı var.

TP Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer,
yazlık evlerde uzun süreli kalınacaksa interneti
taşıma ya da kısa dönemli abonelikten yararlanılmasını öneriyor. Dinçer, “Taşımayı tercih
edenler ya modemlerini götürebilir ya da yeni
modem alabilirler. Ancak yazlık ev çok katlıysa
ve bahçesi de varsa modem tek başına yeterli
olmayabilir. Bu tür evler için modemin yanı sıra
kablosuz ağ genişleticisi, powerline adaptör,
Mesh Wi-Fi gibi ürünler kullanılabilir. Böylece her
katta, bahçede, evin her noktasında güçlü Wi-Fi
sinyali ve keyifli bağlantı sağlanabilir” diyor.
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Karavan ya da tekne gibi hareket halinde olan alanlarda tatilini geçirenlere ise mobil
Wi-Fi kullanmaları öneriliyor. Ali Dinçer, bunlara kısaca MiFi cihazları dendiğini, bu cihazlar
içine takılan data hatlı bir sim kartı ile en az 10
cihaza kadar Wi-Fi ağı oluşturabildiği bilgisini
veriyor. Dinçer, “Tüketiciler ihtiyaçlarına uygun
olan modeli seçip bir data hattı alarak
internet sorunlarını çözebilir. Karada
ya da denizde, gittikleri her yerde sabit
internet desteği olmayan noktalarda
da Wi-Fi ağı kurup tatilde kesintisiz
bağlantının keyfini çıkarabiliyorlar” diye
konuşuyor. Mobil Wi-Fi cihazları bir kredi
kartı büyüklüğünde. Sadece tekne ve
karavanlar için değil, internet altyapısı
olmayan yazlık evler için de öneriliyor.
Ali Dinçer, yaz aylarında MiFi
cihazlarına talebin arttığını ancak bu yıl
pandemi nedeniyle bu talebin erkene
çekildiğini söylüyor ve ekliyor: “Normalleşmeye paralel olarak ve tatil döneminin başlamasıyla özellikle MiFi cihazlarının satışında
artış devam ediyor. Bu yıl pandemi nedeniyle
daha farklı tatil planlayan kişi sayısı da artıyor.
Çadır, karavan ya da tekne kiralamak ve daha
sakin ve güvenli tatil yapmak isteniyor. Bu
da MiFi cihazlarına ilgiyi artıran bir gelişme.”
Ayrıca operatörlerin mobil internet çözümleri de
bulunuyor.

İHTİYACI
BELİRLEYİN
Ali Dinçer, tekne, karavan, çadır ve
müstakil yazlıklarda internet seçimi konusunda yapılması gerekenleri
de şöyle aktarıyor: “Her tür ağ
ürünü seçiminde ihtiyacı ya da
sorunu iyi belirlemek ve buna
uygun çözümü bulmak önemli.
Tek katlı, küçük metrekareye
sahip ve duvarları kalın olmayan bir yazlık ev için modem
tek başına yeterli olabilir. Çok
katlı yazlıkta ise evin her yerinde Wi-Fi sinyali olsun isteniyorDinçer sa modem tek başına istenen
performansı vermeyecektir. Evin
yapısı, bağlantı ihtiyacına göre
çözüm arayışına gidilmeli. Karavan, tekne
ya da çadır tatilinde ise eğer rota belliyse
gidilecek yerlerde 4.5G desteği olup olmadığı
mutlaka önceden kontrol edilmeli. MiFi ürünü
seçiminde ise kaç kişi ya da cihazın bağlı
olacağı, ne tür uygulamalar yapılacağı, online
oyun, HD film izlenip izlenmeyeceği gibi kullanım ihtiyaçlarına uygun model seçilmeli.”
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Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

YENİ GALAXY NOTE GELDİ

KAVİSLİ EKRANLI
AKILLI SAAT

Samsung’un yeni amiral gemisi cep telefonu modelleri Galaxy Note
20 ve Note 20 Ultra tanıtıldı. Note 20, 6.7 inç’lik super amoled ekranla geldi. Corning Gorilla 5 cam teknolojisiyle darbelere karşı da dayanıklı. Galaxy
Note 20,  64 MP, 12 MP, 12 MP’lik üç tane arka kamera ve 10 MP’lik ön
kameraya sahip. 8 GB Ram,  256 GB’lık dahili hafızası ve 4.300 mAh’lık
pili bulunuyor. IP68 sertifikasıyla suya ve toza da dayanıklı. Android işletim
sistemli ve Exynos 990 işlemci kullanıyor. Galaxy Note 20, AirDrop’un
bir alternatifi olan Nearby Share özelliğini kullanıyor. Bu özellik sayesinde kablo ve internet gerekmeksizin
cihazlar arasında hızlıca veri transferi yapabiliyorsunuz. Galaxy Note 20 9.299 TL’den, 6.9 inç ekrana ve 108
MP kameraya sahip Galaxy Note 20 Ultra ise 12.999 TL’den satışa sunuluyor.

CANON’DAN İKİ YENİ AYNASIZ
Canon, EOS R serisine iki yeni
model daha ekledi. EOS R5 ve EOS R6,
profesyonel aynasız fotoğraf makinesi. İki
model de profesyoneller için tasarlandı.
EOS R5, 8K 12 bit RAW ve 120p’ye kadar
4K video çekimini doğrudan hafıza kartına kaydedebiliyor. Digic X işlemcisi sayesinde 20
kare/sn’ye kadar 45 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. 4K 60p video, Full HD’de 120p çekim yapabilen
ve 20 kare/sn’de 20.1 megapiksel fotoğraf çekebilen EOS R6 ise, aynasız makineye geçiş yapan ve bu

cihazlar üzerinde yeteneklerini geliştirmek isteyen
amatör ve profesyonel kullanıcılara hitap ediyor. İki
model de tam otomatik pozlama (AE) ve otomatik
odaklanma (AF) takibi ve tamamen sessiz elektronik
deklanşör kullanımıyla kullanıcılara keyifli fotoğraf
çekme şansı veriyor.

Acer, darbelere dayanıklı Enduro serisini
lanse etti. Seride hem tablet hem de dizüstü
bilgisayarlar var. Acil müdahale ekipleri ve
endüstriyel üretimde çalışanlar Acer Enduro N7 ile
güvenle çalışılıyor. 14 inç’lik ekranıyla hem kapalı
hem de açık alanda iyi görüntü sunuyor. Çalışırken
değiştirilebilen pili ise 10 saat kullanıma sahip. En sert zeminlere düşmeye, toza ve suya karşı dayanıklı olarak
tasarlandı. Sıcak veya soğuk ortamlarda kullanıma uygun. Zorlu çalışma ortamlarında fiziksel hasara karşı
dayanıklı. Sekiz çekirdekli 8.Nesil Intel Core i5 işlemcisi var. Farklı uygulamalar arasında akıcı geçiş yapan cihaz
aynı anda birden fazla işle uğraşma imkanı veriyor.
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TEKNO-YAŞAM

DARBEYE DAYANIKLI DİZÜSTÜ

Oppo, kavisli ekranlı
akıllı saat modelini Türkiye’ye
getiriyor. Oppo Watch, 46 mm
ve 41 mm olmak üzere iki
farklı ekran boyutuyla pazarda
yerini alıyor. Saatin 46 mm
olan modeli, dünyanın ilk
kavisli ekrana sahip akıllı saati
olarak dikkat çekiyor. Vooc
hızlı şarj teknolojisine sahip
her iki model de 75 dakikada
yüzde 100 şarj oluyor. Saat,
1.6 inç ekran büyüklüğüne
ve 11.35 mm kalınlığa sahip.
Oppo Watch’ın iki modeli
de güçlü bataryalara sahip
durumda. 46 mm olan Oppo
Watch 430mAh, 41 mm olan
Oppo Watch ise 300mAh batarya kapasitelerine sahip. Oppo,
akıllı saatlerin tam şarj ile 40
saat kullanılabildiğini açıkladı.
Saatler güç tasarrufu modunda
kullanılırsa 21 gün boyunca
şarj edilmeden kullanılabiliyor.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

YANLIŞ OTOBÜS
Yolculuk hazırlıkları tamamlandıktan
sonra otobüs garajına giden Ahmet ile Mehmet,
rastladıkları ilk otobüse atlamışlar. Bir süre
sonra Dursun: -Yahu Temel biz bu otobüse
bindik ama nereye gittiğini sormadık ki!
Temel aldırmaz bir şekilde cevap
vermiş:-Sen hiç merak etme otobüsten inince
yoldan geçen birine sorarız.

MİZAH

İNTİKAM
Aşırı sinirli biri havalimanında check’in
bankosundaki ilgili memura hak etmediği
halde, etmediği hakareti bırakmamış.
Müşterinin abartılı kabalığı karşısında
banko memuru sakin ve güler yüzlü bir şekilde
davranıyor. Hiç cevap vermeden işine devam
ediyormuş.
Adam işi bitip gidince bir arka sıradaki müşteri:-Sizi tebrik ederim. Hiç tahrike
kapılmayıp nezaketinizi sürdürdünüz. Ama
bu kadarı da yanlış. Yapabileceğiniz bir şeyler
olmalı.
Memur gülümseyerek:-Olmaz olur mu?
O, New York’a gidiyor bavulları Berlin’e…
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KAÇ YAŞINDASIN?
İki yaşlı kadın otobüste konuşuyorlardı. Biri sordu: -Sahi kardeş kaç yaşındasın sen?
-Biliyorsun işte 30. Peki sen kaç
yaşındasın?
-Ben de 28 yaşındayım.

Sonra ikisi de yanlarında ayakta
duran ve konuşmalarına kulak misafiri
olan genç kıza sordular.
-Kızım sen kaç yaşındasın?
-Sizin hesaba göre ben daha
doğmadım.

ZEKA TESTİ
Yüzlerce büyük dava kazanmış,
kariyerinin zirvesinde, uyanık mı uyanık
bir avukat uçakla yolculuk yapmaktadır.
Uçakta yanındaki koltukta genç ve alımlı
bir kadın oturmaktadır. Kendi zekasına
aşırı güvenen avukat yanındaki kadına
kur yapmak hem de çok güvendiği zekasını göstermek için bir oyun teklif eder.
Kadın da kabul edince avukat
oyunu anlatır kadına:
-Size bir soru soracağım cevabı
bilemezseniz bana 5 dolar vereceksiniz.
Sonra siz soracaksınız bilemezsem ben
size 50 dolar vereceğim.
Kadının onayıyla da ilk soruyu

sormuş avukat:
-Ay ile dünya arasındaki uzaklık ne
kadardır? Kadın tek söz söylemeden çantasından 5 dolar çıkarıp adama uzatmış.
Soru sorma sırası kadına gelmiş:
-Tepeye 3 ayakla tırmanıp, 4
ayakla aşağıya inen şey nedir?
Adam dakikalarca düşünmüş cevabı
bulamamış. Cüzdanından 50 dolar çıkarıp
kadına uzatmış. Kadın parayı kibarca
alıp çantasına koyarken avukat merakla
sormuş:
-Cevap ne?
Kadın tek kelime etmeden çantasını
açmış ve 5 dolar çıkarıp adama uzatmış.
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l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )
KOMİK SÖZLER
l  Zorla güzellik olmaz, estetikle olur...
l  Zayıf görünmenin tek bir yolu olduğunu buldum. Şişman insanlarla takılmak.
l  Dünyanın en büyük yalanı onların da
size selamı var.

l  Dilenciden para çalayım dedim, tekerlekli sandalyedeki adamı ayaklandırdım
çok mübarek bir insanım.
l  Telefonumun şarjı yüzde 1 olduğunda prize koşarken kendimi hastayı
acile yetiştirmeye çalışan hemşire gibi
hissediyorum.
l  Anneme dünya rekorunu kırdım
dedim, iyi yaptın sana da bir şey dayanmıyor dedi.
l  Yapılan araştırmalara göre; kadınların
çoğu 30 yaşına kadar trip 30 yaşından
sonra ise terlik atıyor.
l  İnsanı 2 şey ayakta tutar, biri sağ
ayak, biri sol ayak. Gerisi hikaye.
l  Sabah sporu olarak yataktan kalkıyorum bence yeterli.
l  Psikoloğa gittim sorunlarım var
dedim. Hangimizin sorunları yok ki dedi
gönderdi. Şimdi çok daha iyiyim. Profesyonel destek şart.
l  Yüzmek zayıflatıyorsa balinalar
nerede hata yapıyor?
l  Dolmuşta otururken bir kadın şu parayı alır mısın deyip uzattı. Aldım cebime
koyduk, ne güzel insanlar var.
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HIZ LİMİTİ
Polis durun diye bağırır kadına:
-Hız limitini aştınız…
Kadın:-Ama ben öğretmenim, derse geç kalıyorum. Bırakın gideyim.
Polis:-Hep bu anı beklemiştim.
Kadın:-Anlamadım.
Polis:-Şimdi şu kağıda bin defa hızlı gitmeyeceğim yazın.

TEMEL’İN BABASI
Temel’in babasının cenazesine gelen bir aile dostu ‘nasıl öldü’ diye
sorar. Temel cevap verir:-30’uncu kattan düştü.
Adam:-Çok feci ölmüş.
Temel:-Yok manavın tentesine çarpıp tekrar yükseldi.
Adam:-Daha şiddetli çakıldı o zaman.
Temel:-Hayır kasabın tentesine de çarpıp oradan karşı binanın
çatısına fırladı.
Adam:-Demek çatıya çarpıp öldü.
Temel:-Yok çatıdan yuvarlanıp elektrik tellerine gitti.
Adam:-Çarpıldı mı?
Temel:-Yok canım teller yaylandı. Babamı 200 metre yukarı
fırlattı. Bunları duyan adam dayanamaz ve Temel’e bağırır ulan nasıl
öldü bu adam?
Temel:-Baktık durmuyor, vurduk oni!

EŞİT PAYLAŞIM
Temel ile Fadime boşanmaya karar verirler. Ancak 7 tane çocukları
olduğu için yarı yarıya paylaşma imkanları yoktur.
Temel:-Fadimem dert ettuğun şeye bak. Yapalum bir tane daha
sekiz olur. Tam eşit olarak çocukları paylaşuruk. O zaman sorun kalmaz.
Dokuz ay sonra Fadime ikiz doğurur.

Cevaplar

şey, internet.

1-Hiç ağırlığı olmayan fakat gemiyi batıran şey
nedir?
2-Yer altında sakallı kök.
3-Dört ayağı var yürüyemez.
4-Su yutmuş toprağa ne denir?
5-Ye ye bitmez mideye gitmez.
6-En çok kardeşi olan kimdir?
7-Metal mıknatısa ne demiş?
8-Elde yapılır kulağa asılır.
9-Beyazdır kağıt değil, havadadır uçak değil.

1-Delik
2-Pırasa
3-Masa
4-Çamur
5-Sakız
6-Üzüm
7-Çok çekicisin
8-Küpe
9-Bulut

l  Gittiği için arkasından üzüleceğim tek

ÇOCUK
BİLMECELERİ

KİM DAHA
BÜYÜK?
Köylüler bir gün
Nasreddin Hoca’ya
sormuşlar:
–Hocam padişah mı
büyük, yoksa çiftçi
mi?
Hoca hemen cevabını vermiş:
–Tabii ki çiftçi büyük. Çünkü çiftçi
buğday yetiştirip vermezse padişah
acından ölür.
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Z O R KARE BULMACA

14
15
SOLDAN SAĞA

1. Güzel sanatların bir dalı – Göçebelerin konak yeri. 2. Patlayıcı bir madde
– Otomotik bir tüfek. 3. Balede bir dans figürü – Peygamber’i övmek için
yazılan kaside – Uzaklık anlatan sözcük. 4. Bir soru sözü – Petrol çıkarılan
dağımız. 5. Bir nota – Kiloamperin simgesi – Kuzey Atlantik Paktı. 6. Bir
kadın pop müzik şarkıcısı – Televizyon (kısa). 7. Bir ilimiz – Çıplak. 8. Bağırsaklar – Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu – Üye. 9. Eski bir tahıl
ölçüsü – Kıbrıs’ta bir kent. 10. Mektup – Bir ilimiz. 11. Su – “… Garbarek”
(Norveçli caz saksofoncusu) – Gelecek. 12. ABD Profesyonel Basketbol Ligi
– Herkesle çabucak yakınlık kurarak işini yürütebilen. 13. Rusça evet – Enerji – Bir nota. 14. Dağ kırlangıcı – “… Gürzap” (aktris). 15. Demiryolu – Bir
gün adı.

SOLDAN SAĞA
1. Edebiyat-Oba. 2. Melinit-Sten. 3. Ekar-Naat-Ta. 4.
Ne-Raman. 5. La-Ka-Nato. 6. Eda Özülkü-Tv. 7.
Mersin-Ari. 8. Ema-Kak-Aza. 9. Kile-Larnaka. 10.
Name-Bitlis. 11. Ma-Jan-Ati. 12. Nba-Girgin. 13. DaErke-La. 14. Ebabil-Arsen. 15. Ray-Perşembe.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Emeklemek-Ender. 2. Dek-Ademin-Baba. 3. ElamAralama-Ay. 4. Bir-Kös-Ema-Eb. 5. İn-Nazik-Grip. 6.
Yine-Ünal-Jikle. 7. Ata-Nl-Kabare. 8. Araka-Ring- Aş.
9. Statü-Ant-İare. 10. Ot-Mo-Azalan-Sm. 11. BetaTrakit-Leb. 12. Ananevi-Asitane.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Dizler ve eller üzerinde yürümek – Seyrek, az rastlanan. 2. Hile, entrika
– “… Kaburga Kemiği” (Ülker Köksal’ın bir oyunu) – Coppola’nın bir filmi.
3. Eski bir Mezopotamya uygarlığı – Yarı açma – Kamer. 4. Bir sayı –
Mehterhanede bir davul – Avrupa Para Anlaşması – Eski dilde baba. 5.
Mağara – İnce, kibar davranan – Bir hastalık adı. 6. Yeniden, tekrar –
“Irmak …” (aktris) – Motorlu taşıtların yüksek devirde çalışması için fazla
benzin akışını sağlayan alet. 7. Cet – Hollanda’nın plaka işareti – Meyhane.
8. İri taneli bezelye – Boks yapılan alan – Pişirilerek hazırlanan yemek. 9.
Tüzük – Yemin – Ödünç verme. 10. Küçük bitkilerin ortak adı – Molibdenin
simgesi – Eksilen – Samaryumun simgesi. 11. Yunancada ikinci harf – Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldispat türü – Dudak. 12. Geleneksel – İstanbul’un eski adlarından biri.

K O L A Y

Z O R

Ç Ö Z Ü M

EYLÜL-EKİM 2020

SOLDAN SAĞA: 1. Edebiyat-Oba. 2. Melinit-Sten. 3. Ekar-Naat-Ta. 4. Ne-Raman. 5. La-KaNato. 6. Eda Özülkü-TV. 7. Mersin-Ari. 8. Ema -Kak-Aza. 9. Kile-Larnaka. 10. Name-Bitlis. 11.
Ma-Jan-Ati. 12. NBA-Girgin. 13. Da-Erke-La. 14. Ebabil-Arsen. 15. Ray-Perşembe.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Emeklemek-Ender. 2. Dek-Ademin-Baba. 3. Elam-Aralama-Ay.
4. Bir-Kös-Ema-Eb. 5. İn-Nazik-Grip. 6. Yine-Ünal-Jikle. 7. Ata-Nl.Kabare. 8. Araka-Ring-Aş. 9.
Statü-Ant-İare. 10. Ot-Mo-Azalan-Sm. 11. Beta-Trakit-Leb. 12. Ananevi-Asitane.

UYGULAMALI MUHASEBE MESLEK ELEMANI EĞİTİMİ

MUHEL

YARIŞTA BİR ADIM  

ÖNDE OLUN
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MUHEL

BİLGİ VE SORULARINIZ İÇİN

tesmer.muhelproje@ismmmo.org.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ
KAYIT ADRESİ: İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası, Kurtuluş Cad. No: 114 34375 Kurtuluş - Şişli / İSTANBUL, Telefon: (212) 315 84 00
EĞİTİM ADRESİ: İSMMMO Akademi, Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No: 48 Dedeman İş Hanı Kat: 3 Beşiktaş - İSTANBUL Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39

2004 yılından itibaren bulut teknolojisini muhasebe
yazılımında başarı ile uygulayan LUCA'dan
E dönüşümde lider çözümler..

LUCA Ticari Paketleri’ nde yer alan çözümler ile firma
iş süreçlerinde başlayan e uygulamaların LUCA Mali
Müşavir Paketi’ ndeki e defter gönderimi ile Gelir İdaresi
Başkanlığı’ na doğrudan bildirimi sağlanır.
E dönüşüm süreçlerinde TÜRMOB İŞNET Özel
Entegratörlük Hizmetleri anlaşması ile birlikte elektronik
belgelerin saklanması konusunda da önemli hizmetler
sunulur.

