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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Çok zorlu geçen 2020 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. 2021 yılının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa
en başta sağlık ardından barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Umut dolu bir yıl olmasını temenni
ediyorum...
Meslek açısından da zorlu süreçten geçtiğimiz bir yıl oldu. Mesleğimiz virüs salgınıyla birlikte sağlık çalışanlarından sonra en çok etkilenen mesleklerden biri oldu. Mesleğimizle ilgili mücadelemize devam ediyoruz. Salgın sürecinde
meslektaşlarımızın mağdur olmaması adına çalışmalar yürüttük, mesleğin ilerleyebilmesi için muafiyet alarak canımız
pahasına işlerimizin başında olduk. Ülkemiz ve mesleğimiz için canımız pahasına çalışıyoruz ve aşı sıralamasında
dikkate alınmak istiyoruz.
2021 yılının ilk dergisiyle karşınızdayız. Bu sayımızda biraz pandemi gündeminden uzaklaşıp daha moral ve
motivasyon artırıcı konuları ele almaya çalıştık. Kapak konumuzu son yılların gelişen trendi kişisel gelişime ayırdık.
Nefes terapisi, meditasyon, reiki, yoga, bioenerji ve daha fazlası. Bunlar beden ve zihin sağlığını hedefleyen
kişisel gelişim yöntemleri. Özellikle şu dönemde çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler...
Dosyamızda kapanmayan yara kuraklığı masaya yatırdık. Hepimiz pandemiye odaklanırken, dünyamız ise başka
bir tehlikeyle kuraklıkla karşı karşıya. Kuraklığın ayak sesleri kış aylarında olmamıza karşın kendini iyice hissettiriyor...
Zirvedekiler sayfamızda uluslararası girişimcilik platformu Endeavor Türkiye’nin Başkanı Emre Kurttepeli var.
Yenilikçi girişimler olan startup’lara mercek tuttuk. Kurttepeli, “Türkiye’den neden yeni unicorn’lar çıkmasın” diyor.
Sanatçı röportamızda Ercan Kesal’e yer verdik. Türk sinemasının doktor kökenli oyuncusu Kesal, en son ‘Nasipse
Adayız’ filminde hem oyunculuk hem senaristlik hem de yönetmenlik yaptı.
Röportaj sayfamızda duayen meslektaş Ülkü Sönmez var. O, mesleğe ömrünü adayan bir isim. İSMMMO’nun
kuruluşunda seçilen ilk yönetimde sayman üye olarak yer almaktan eğitim bölümünde çalışmaya, meslek yasasının çıkışına kadar hemen her aşamada bulundu. TÜRMOB’da görev aldı. Sönmez, meslek mensuplarının teknolojik gelişmelere
uyum sağlamalarının önemine dikkat çekiyor.
Renkli yaşam bölümümüzde meslek mensubu Hıdır Daştan var. Tarihi turistik mekânları gezmeyi, seyahat etmeyi
çok seven, sivil toplum örgütlerinde çevre sorunlarıyla ilgili olarak gönüllü çalışmalara imza atan fırsat buldukça memleketine baba ocağına giden Hıdır Daştan’ın en büyük tutkusu ise şiir ve öykü... İstanbul’da sizi Çekmeköy’e götürüyoruz.
İstanbul’un ormanı bol ilçelerinden bir tanesi. Ayrıca sağlık, evim, kariyer, kültür sanat, kitap, dostlarımız, lezzet,
teknoloji ve mizah bölümlerimizde bir birinden renkli konular yer alıyor.
Keyifli okumalar...

Yücel Akdemir
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KAPAK

Kişisel gelişim zamanı
Nefes terapisi, meditasyon, reiki, yoga,
bioenerji, NLP, spritüel öğretiler ve daha
fazlası. Bunlar beden ve zihin sağlığını
hedefleyen kişisel gelişim yöntemleri...
Sanayileşme ve kentleşmeyle
beraber doğadan olduğu kadar kendi
doğasından da giderek uzaklaşan insan
bu durumun yarattığı gerilimlerle baş
etmenin yollarını arıyor. Bir de buna
pandemi ve karantina stresi eklendi.
Bu dönemde kişisel gelişime yönelik
kitaplar ve eğitimler büyük ilgi görüyor.
Her yönüyle kişisel gelişime göz attık...
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İÇİNDEKİLER

R Ö P O R T A J

‘Teknolojiye uyum sağlayan ayakta kalır’
Mesleğe ömrünü adayan duayen bir isim Ülkü Sönmez. Meslek mensuplarının
teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarının önemine dikkat çeken Sönmez, “Muhasebe
dijitalleşiyor. Artık bazı şeylerin bilgisayarlar tarafından hayata geçirileceğinin farkına
varıp ona göre pozisyon almaları gerektiğinin bilincinde  olmalılar.
10
Mesleği geleceğe taşımak istiyorlarsa buna mecburlar” diyor.

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Startup’ta yeni milyar dolarlık çıkışlar olabilir’
Yenilikçi girişimler olan startup’lar pandemi döneminde harikalar yaratıyor.
Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli,  “Neden yeni unicorn’lar
çıkmasın. Pek çok başarılı ve yüksek potansiyele sahip şirket var.
14
Bu yıl da büyük yatırımlar gündeme gelecek” diyor.

DOSYA

R E N K L İ

Y A Ş A M

Hayatı edebiyatla yaşamak

Kuraklık kapıya dayandı

Şiir ve öykü ile bezenmiş edebiyatın gücü ile desteklenmiş bir hayat…  Gezmeyi, seyahat etmeyi çok seven,
sivil toplum örgütlerinde çevre sorunlarıyla ilgili olarak
gönüllü çalışmalara imza atan fırsat buldukça memleketine baba ocağına giden Hıdır Daştan’ın en
büyük tutkusu ise şiir ve öykü...
32

Kuraklığın ayak sesleri kış aylarında olmamıza
karşın kendini iyice hissettiriyor. Barajlardaki su oranı
son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar düşmüş
durumda. Kuraklık hem Türkiye’de hem
28
de dünyada geleceği tehdit ediyor.

62. GÜN

6

GÜNDEMİN SESİ

İSMMMO HABER

8

SAĞLIK

40

E Ğ İ T İ M

42

DOSTLARIMIZ

44

L E Z Z E T

46

EVİM EVİM

48

G E Z İ - İ S TA N B U L

50

‘Heyecan
yönetmenlikte’

SÖYLEŞİ

54

Türk sinemasının doktor
kökenli oyuncusu Ercan Kesal, en son ‘Nasipse Adayız’
filminde hem oyunculuk
hem senaristlik hem de
yönetmenlik yaptı. Kesal,
“Sorumluluğun da, heyecanın
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‘Pandeminin travması
5 yıl sürebilir’
Türkiye’nin önde gelen psikiyatristlerinden biri olan Prof. Dr.
Arif Verimli,  pandeminin insanlarda yarattığı travmanın beş yıl
sürebileceğine dikkat çekerek,
“Salgın dönemi herkesin farklı
şiddetlerde psikolojisini bozdu.
Belirsizlik karşısında tedirginlik
arttı. Bu dönem en çok kaygı
bozukluklarını
arttırdı” diyor.
24
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Enerjinizi
tasarruflu kullanın
Ülkemizde kullanılan enerjinin yüzde
85’i ithal ediliyor. Bu nedenle her yıl milyonlarca dolar enerji giderlerine harcanıyor, cari açık
artıyor, ülke olarak enerjiyi en akılcı en verimli
şekilde kullanmalıyız. Enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimli
kullanılması için ve bu bilincin yaygınlaşması
adına her yıl ocak ayının ikinci haftası Enerji
Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor.
Enerji tasarrufu ve enerji verimliliğinin sağlanması için toplum bilinçlendiriliyor.
Enerji tasarrufu, enerjinin gerektiği kadar israf
edilmeden kullanılması hatta biraz da konforumuzdan ödün vererek tüketilmesi sağlanmalı.

Örneğin, aile
bireyleri
olarak
evlerimizde
farklı odalarda
işlerimizi yapmak
yerine bir araya gelip tek
bir aydınlatma kullanarak enerji
tasarrufu yapabiliriz.
Bir diğer önemli konu ise, enerji verimliliği. En az enerji kullanımı ile en etkin şekilde
işin gerçekleştirilebilmesine enerji verimliliği
deniliyor. Örneğin; evinizi halojen lambalarla

aydınlatmak yerine daha az enerji tüketen
led teknolojili lambalarla enerji verimliliği
sağlayabilirsiniz. Verimliliğin tasarruftan farkı,
verimlilik akılcı enerji kullanım yöntemleri
üzerine odaklıdır, tasarruf ise enerji kullanımını
en aza indirmeye odaklı...

62. GÜN

Ya siz de göremeseydiniz?
Görme en önemli duyularımızdan biri...
Dünyada 10 milyon kadar kişinin, çoğunlukla
önlenebilir nedenlerden görme yeteneğinden
yoksun kaldığı tahmin ediliyor. Toplumda farkındalık oluşturmak, görme duyusunun önemine
ve göremeyenleri anlayabilmeye dikkat çekmek
üzere her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası
Beyaz Baston Körler Haftası olarak anılıyor.
1921 yılında Londra’da trafik kazası
sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf
sanatçısı, dış dünyanın kendisini fark etmesi ve
dikkat çekmesi için bastonunu beyaza boyayarak
dolaşmaya başlar. Deneyimi o kadar başarılı
olur ki, 1931’de Fransız Körler Örgütü, körlerin
bastonunun beyaza boyanmasını ve beyaz
baston adıyla simgeleştirilmesini kararlaştırır.
Ve bu simgeyle beraber dünyada her yıl Ocak
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ayının ikinci haftası olan 7-14 Ocak tarihleri
Beyaz Baston Körler Haftası olarak kabul edildi.
Böylece resmi ve sivil çeşitli kuruluşlar yaptıkları
etkinliklerle göz sağlığının önemini vurgulayıp
görme engellilerin sorunlarına çözüm yolları
araştırmaya başlar...
Göz sağlığını koruyarak sonradan
oluşabilecek görme kaybının önüne geçilebilir.

Özellikle periyodik göz kontrollerinin yapılması, birçok göz hastalığının henüz belirtileri
başlamadan önlenmesini ve gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlar. Göz muayenesi önemsenmeli,
rutin kontroller yaptırılmalı, doktorların verdiği
tedaviye uyulmalı, gözlük ve lens alırken mutlaka muayene olmalı ve rastgele yerlerden gözlük
ve lens alınmamalı.
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Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun
Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak Türkiye’de
Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanıyor. 4 Ocak
1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı
haklar ve yasal güvence sağlayan ‘212 sayılı kanun’
adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayımlanmasıyla
10 Ocak günü kutlama günü oldu. Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması,
sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması
gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen
hükümleri içerir. Bu yasa ile kendilerine yüklenen
sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu (Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet,

Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212
sayılı yasanın ve Basın İlan Kurumu’nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar
doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza
atarak gazetelerini üç gün kapadıklarını duyurdular.
‘Dokuz patron olayı’ olarak basın tarihine geçen bu
gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca ‘Basın’
adlı bir gazete yayımlamaya karar verdiler ve üç
günlük boykot sırasında düzenli olarak yayınlandılar. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu
olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler
Bayramı olarak kutlanmaya başladı ve 1971’de
Çalışan Gazeteciler Günü adını aldı.

Kansersiz bir
yaşam mümkün!

Birçokları için Şubat ayı denilince Sevgililer
Günü akla gelir. Aziz Valentine Günü olarak da bilinen Sevgililer Günü, 14 Şubat’ta kutlanır. Valentine
kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya
sevgili anlamlarında da kullanılır.
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farkındalık ve bilinç
düzeyinin artmasını
sağlamak, kansere
karşı mücadelede
önemli bir adım olan doğru
bilinen yanlışlardan kurtulmak
ve doğruların herkese ulaşmasını hedeflemek amacıyla Dünya Kanser Günü olarak
kutlanıyor. Uluslararası Kanser Savaş
Örgütü, sağlıksız yaşam alışkanlıklarının
değiştirilmesiyle kanserlerin üçte birinden
fazlasının gelişiminin engellenebileceğine
vurgu yapıyor. Ülkemizde Dünya Sağlık
Örgütü’nce önerilen meme, kalın bağırsak
ve rahim ağzı kanserleri için toplumun
kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun
olarak tarama programları yürütülüyor.
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Sevgililer
unutulmasın

Dünyada her yıl kansere bağlı 8.8
milyon ölüm gerçekleşirken önümüzdeki
10 yılda bu rakamın yıllık 14 milyona
ulaşması bekleniyor. Ülkemizde ise, her yıl
yaklaşık 96 bin 200 erkek ve 67 bin 200
kadının kanser teşhisi aldığı tahmin ediliyor.
Son veriler değerlendirildiğinde, erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve
prostat kanseri iken tütüne bağlı kanserler
erkeklerde öne çıkıyor. Kadınlarda ise en
sık görülen tür meme kanseri ve her 4
kadından birinde görülüyor. Kadın ve erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü
ise, bağırsak (kolorektal) kanseri. Çocukluk
çağı kanserlerinde ise lösemi en sık görülen
kanser türü.
Her yıl 4 Şubat, kanserle ilgili
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‘Canımız pahasına görevimizin
başındayız’
Oda Başkanımız Yücel Akdemir, ST
Endüstri Radyo’da yayınlanan ve Hakan Ömer
Gider’in sunduğu ‘Etekteki Taşlar’ programına
konuk oldu. Canlı olarak yayınlanan programda 2020 yılının bitimiyle birlikte ülkemizde
mesleğimizde yaşanan gelişmeleri değerlendiren
Oda Başkanımız Yücel Akdemir, Mali Müşavirlik
mesleğinin gelecekte yeri ve rolüne ilişkin
önemli açıklamalar yaptı. Programda Mali
Müşavirlik mesleğinin virüs salgınıyla birlikte
sağlık çalışanlarından sonra en çok etkilenen
mesleklerden biri olduğunu ifade den Akdemir,
“Mesleğimiz dışarıdan göründüğü gibi değil.
Kamuda döngünün sağlanabilmesi, çarkların

dönmesi için bütün hazırlanan beyanname ve

sağlayan, evraklarını düzenleyenler bizleriz.

bildirgeleri bizler hazırlıyoruz. Bu işlemleri

Mesleğimizle ilgili mücadelemize devam ediyo-

gerçekleştireceksiniz ki devlet bunlar üzerinden

ruz. Salgın sürecinde meslektaşlarımızın mağdur

gelirlerini devam ettirebilsin. Ayrıca işletmelerin

olmaması adına çalışmalar yürüttük, mesleğin

de bizlere ihtiyacı var. İlgili kurumlarla olan

ilerleyebilmesi için muafiyet alarak canımız

işlemlerini yapabilmeleri için aradaki bağlantıyı

pahasına işlerimizin başında olduk” dedi.

İSMMMO HABER

Covid-19 test İmza kampanyası
anlaşması
İSMMMO üyelerine ve ailelerine indirim
anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor.
Üyelerine ve ailelerine indirim hizmeti sunan İSMMMO, sağlık kurumlarıyla yaptığı ortak protokol
sayesinde Covid-19 PCR ve antikor testleri için
indirim anlaşmasına vardı. Anlaşmalı kurumlar
şöyle:
“Teknopol Hastanesi, Özel Türkiye Hastanesi, Özel Yıldız Academia Hastanesi, Memorial
Hastaneleri, Ataköy Hastanesi, Ethica Sağlık
Grubu, Levent Hastanesi, Sonomed Görüntüleme Merkezi ve Laboratuvarı.”
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Odamızın arabuluculuk yetkisi
için başlattığı imza kampanyası büyük
ilgi görüyor. Odamızın SMMM unvanlı
meslek mensuplarına arabuluculuk
yetkisi tanınması amacıyla; arabuluculuk kanun ve yönetmeliklerinde
değişiklik yapılması için, Adalet
Bakanlığı-Hukuk ve Mevzuat Genel
Müdürlüğü-Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na iletilmek üzere başlattığı
imza kampanyası

yoğun ilgiyle devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan
Oda Başkanımız Yücel Akdemir, “Geçmişten beri sürdürdüğümüz bir konu.
Dünya genelinde baktığımızda meslek
mensuplarımızın da gerçekleştirdiği
uygulamalar arasında. Doğru yöntemlerle sesimizi duyuracağız, geçmişteki
imzalarla birlikte gerekli yerlere başvurularımızı yapacağız. Mesleki
talebimizin yerine
gelmesi amacıyla
çalışmalarımızı
yürütüyoruz” diye
konuştu.
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İSMMMO Blog yayında
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değer verdiklerini şöyle açıkladı: “Bu çalışmayı
odamızın komiteleri gerçekleştirdi. İSMMMO
Blog’da sadece güncel konuları değil zaman
zaman geçmişi konuşacağız. Zaman zaman
komitelerimizin yaptıklarını konuşacağız.
Komite üyelerimizin çalışmalarını ele alacağız.
Yeri gelecek ekonomiyi konuşacağız. Yeri
gelecek finansı konuşacağız. Tarihi konuşacağız,
sanatı konuşacağız, e-uygulamaları konuşacağız. En önemlisi de iletişimi konuşacağız. Bu
çalışmanın hazırlanmasına katkı sunan başta
Yönetim Kurulu üyelerimize, ilgili komitelerdeki
arkadaşlarımıza ve bundan sonraki süreçte
katkı sunacak tüm komite üyelerimize teşekkür
ediyor, mesleğimize ve ülkemize faydalar
getirmesi diliyorum.”

BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ
Oda Saymanımız ve İSMMMO Blog
Sorumlu Yöneticimiz Gülgün Öztürk de yaptığı
açıklamada, yaşanan süreçten dolayı iletişimin
öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek,
şunları söyledi: “İSMMMO Blog sayfası yeni bir

başlangıçta sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor. Yaşadığımız çağın getirilerinin,
teknolojinin bize sunduğu iletişim kanallarının
daha etkin ve daha canlı tutulmasına yönelik
ortaya çıkan fikirlere, İSMMMO yönetim ve
çalışan kadroları olarak her zaman açığız.
Bir anda hayatımızın tam ortasına gelip
oturan tüm dünya insanını evlerine neredeyse
mahkûm eden salgın Covid-19, koşullar ne
olursa olsun iletişimin  önemini ve gerekliliğini
bizlere gösterdi. Üyelerinin okuyabileceği
içinde dünümüzü, bugünümüzü ve geleceğimizi
barındıracak ve tüm çalışma komitelerimizin
varlık gösterebileceği böyle bir iletişim kanalı,
biliyoruz ki sizleri de heyecanlandıracaktır.
Bu kanal neleri içinde barındırabilecek
sorusuna ise yerel ve dünya basınında mesleğimize ve kişisel gelişimimize katkı sunabilecek
gelişmeler, tarih, sanat, kültür, felsefe, doğa ve
insana dair bilgi notları, bilim teknoloji, söyleşi,
videolar, anketler olacaktır. Zamanla sizlerin de
fikirleri, öngörüleri ile bloğumuz zenginleşecek
ve bilinirliği artacaktır.”

İSMMMO HABER

Odamızın kurumsal blogu yayın hayatına
başladı. Meslektaşlarımızın kaleme aldığı
sadece mesleki bilgilerin değil; tarih, sanat,
kültür, felsefe, doğa, bilim, teknoloji, söyleşi ve
çeşitli video röportajların da yer alacağı ve şu
ana dek çıkartılan en kapsamlı muhasebe blogu
olan ‘İSMMMO Blog’ yayında.
http://ismmmo.blog/ adresi üzerinden
erişilebilen ‘İSMMMO Blog’, Oda Kurullarında
yer alan komitelerin ve çalışma gruplarının
destek ve önerileri ile varlığını sürdürecek.
Hem blog yazıları hem de videolarla
ziyaretçilerine zengin bir içerik sunacak.
Kurumların çalışma ve üretim aşamasında meslektaşlarına birinci elden doğru ve
eksiksiz bilgi verebilmelerinin önemine dikkat
çeken Oda Başkanımız Yücel Akdemir, otuz yıl
boyunca önemli işler başardıklarının altını çizerek, yaşanan virüs salgını ile alışkanlıklarımızın
değiştiğini, blog ile birlikte bu yeni süreçte
dünü hatırlayarak, bugünü yaşayacaklarını ve
geleceği konuşacaklarını ifade etti.
Akdemir, kurumsal blog fikrine neden
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Mesleğe ömrünü adayan
duayen bir isim Ülkü Sönmez.
İSMMMO’nun kuruluşunda
seçilen ilk yönetimde sayman
üye olarak yer almaktan
eğitim bölümünde çalışmaya,
meslek yasasının çıkışına
kadar hemen her aşamada
bulundu... 2010-2016 yılları
arasında iki dönem görev
aldığı TÜRMOB’da birinci
dönem başkan yardımcısı,
ikinci dönem ise sayman
olarak çalıştı. Meslek mensuplarının teknolojik gelişmelere
uyum sağlamalarının önemine dikkat çeken Sönmez,
“Muhasebe dijitalleşiyor. Ona
göre pozisyon almak gerekir.
Mesleği geleceğe taşımak
teknolojiden geçiyor” diyor.
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‘Teknolojiye uyum
sağlayan ayakta kalır’
NİL DENİZ DEMİRCİLER

üye olarak yer aldı... TÜRMOB’da 2010-

penceresinden seyretse de hâlâ mesleği ve

2016 yılları arasında iki dönem görev yapan

yeni nesil meslektaşlarının iş yapış biçimlerini

Ülkü Sönmez, mesleğe kendini adamış
ve mesleğin gelişimi için yoğun çalışmalar
yapmış bir isim. 1989 yılında İSMMMO’nun
kuruluşunda görev alan müteşebbis heyetten
sonra yapılan ilk seçimde yönetimde sayman

Sönmez, ilk dönem başkan yardımcısı, ikinci

bir gözlemci olarak izliyor. Duayen meslek

dönem sayman olarak görev aldı. 2015

mensubu ile mesleği ve mesleğin bugüne

yılında kalp ameliyatı geçirdikten sonra

geliş yolculuğunu konuştuk.
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2016 yılı ekim ayında TÜRMOB’daki görevini

Kendinizden bahseder misiniz?

bırakan Sönmez, şimdilerde mesleği emekli

İSMMMO’nun kuruluşunda görev
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DOĞAL YAŞAMI SEVİYORUM
Emeklilik günlerinizde neler
yapıyorsunuz?
Bugünlerde nemi yapıyorum?
Dediğim gibi iki yıl gecikmeyle 2017 yılı
sonunda “Bu ineğin sütü bu kadar” dedim
ve 24 saatin her anını kendime ayırmaya
başladım. Mütevazı kendime uygun bir
yaşam sürüyorum, mandıra filozofu gibi
yaşıyorum. Yani saat kurmak yok artık,
acil durumlar hariç uyanınca kalkıyorum,
karnım acıkınca yemek yiyorum, uykum
gelince yatıyorum. Kitap okuyorum, müzik
dinliyorum, yürüyorum pandemide durdu

çekti adeta hiç ilgim olmamasına rağmen
orayı tercih ettim. Aynı yıl Mali Müşavirler
Muhasebeciler Birliği Pendik Şubesi’nde görev
aldım ve dernek sekreterliği yaptım. Sonra il
koordinasyon kurulu üyeliği görevinde bulundum. 1989 yılında meslek yasamızın çıkışında
aktif meslek mücadelesinin içinde bulundum
ve 1990 yılında müteşebbis heyetten sonra yapılan ilk seçimde İSMMMO’da yönetim kurulu
üyesi oldum ve saymanlık görevini üstlendim.

ama dostlarımla muhabbet ediyorum. Deniz
en büyük tutkum sahilde balık tutuyorum,
denize taş atıyorum. Köpekleri kedileri
besliyorum, sevgiye ihtiyacı olan sokak
hayvanlarını seviyorum. Köylü pazarlarını
dolaşıyorum doğal şeyler yemeye çalışıyorum evde yapılabilecek zeytin, sirke gibi
doğal şeyleri ihtiyacım kadar üretiyor dostlara da ikram ediyorum. Köyleri gezmeye
çalışıyorum oradaki insanlarla muhabbet
ediyorum. Lüksü şatafatı sevmediğim için
doğal yerlerde oluyorum, çiftliklerde orman
da geziyorum.
Yahya Arıkan, Erkin Balaban, Mehmet Eren,
Ülkü Sönmez ve Masis Yontan’dan oluşan
muhteşem beşlinin hâlâ o işleri nasıl başardıklarına inanamıyorum.
O dönemde ne gibi zorluklar
yaşadınız?
Şimdi anlattığımızda kimseler inanamaz. Yerimiz yok Beyoğlu dernek binasında
çalışıyoruz, önümüzde hiçbir evrak belge
numunesi yok, para yok, elemanlar hiçbir şey
bilmiyor... Elinizde bir kanun birkaç yönetmelik. Herkesin şaşkın bakışları arasında 1992
seçimlerinde oda görevimi kendi isteğim ile
bıraktım. Serbest muhasebeci mali müşavirlik
işim 1995 yılına kadar devam etti. Rahmetli
Erkin Balaban arkadaşımla aldığımız karar
gereği yeminli sınavlarına girmeye başladık.
1995 yılında sınavları bitirip Yeminli Mali
Müşavir olarak mesleğe devam ettik. 2017 yılı
sonuna kadar. 5 Şubat 1995 rahmetli Erkin
Balaban’ın acısı hâlâ yüreğim sızlar durur
tanıdığım mert insanlardan biriydi, ışıklar
yoldaşı olsun, mekanı cennet olsun. Meslek
mücadelesine daha sonra Muhasebe Uzmanları
Derneği’nde devam ettim. Derneğe girdikten
sonra o dernekte de yönetim kurulu üyeliği ve
başkan yardımcılığı ve sekreterlik görevlerinde
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alan müteşebbis heyetten sonra yapılan ilk
seçimde seçilen yönetimde sayman üye olarak
yer almanın gururunu taşıdığımı belirterek
sözlerime başlamak istiyorum. 1 Kasım 1950
Edirne Keşan doğumluyum ve dört çocuklu
bir ailenin en büyük evladıyım. Baba tarafım
Trakyalı, anne tarafım Orta Asya Kırım kökenli
ama uzun yıllar öncesi göçlerden büyüklerimiz
hep Keşan doğumlu. Annem ve babam ilkokul
mezunu. Baba tarafım tüccar, anne tarafım
memur. Sırasıyla Kasımpaşa Sururi İlkokulu,
Okçu Musa  Ortaokulu, Taksim Atatürk Erkek
Lisesi’ni bitirdikten sonra 1970 yılında İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdim ve
1974 yılında Maliye-İşletme bölümünden
mezun oldum. Üniversiteye başladıktan sonra
babamın işleri bozuldu, çalışmak zorundaydım. Gerçi ilkokuldan beri çalışıyordum ama
artık sıkıntı vardı. Sordum soruşturdum okula
gittiğim için esnaf yanında veya şirketlerde iş
bulmak zordu. En kolay işe girmenin ve para
kazanmaya başlamanın yolunun muhasebecilik olduğunu anlayıp muhasebe ile tanıştım.
Öğrenebilmek için o dönem özel sektörde
muhasebe müdürü olup başka firmaların da
muhasebelerine bakan mali müşavir komşumuzun yanında okuldan kalan zamanlarımda
ve hafta sonları çalışmaya başladım. Mezuniyet sonrası işin vergi idaresi tarafını da öğrenmek amacıyla askere gidene kadar on bir
ay Şişli Vergi Dairesi’nde memur olarak görev
yaptım. Yedek subaylığımı da meslek kurası ile
Hava Kuvvetleri’nde maliye muhasebe subayı
olarak tamamladım.
Mesleğe profesyonel olarak ne
zaman başladınız?
Askerlik sonrası okul dönemimde oluşan
muhasebe bilgim nedeniyle özel sektörde
muhasebe bölümünde çalışmaya başladım.
Çeşitli şirketlerde muhasebeci ve mali işler
müdürlüğü yaptıktan sonra 1987 yılında
büromu açarak Pendik’te çalışmaya başladım.
‘Neden Pendik?’ derseniz o yıllar Pendik çok
güzel bir sahil semti idi. Beni cezbetti ve içine
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lında kalp ameliyatı oldum ve 2016
Ekim’inde TÜRMOB maceramız
sonlandı. 1970 yılından 2018 yılına
kadar onur ve gururla yaptığım
muhasebe mesleği ve 1987 yılından
bugüne içinde bulunduğum ve aktif
olarak yer aldığım meslek mücadelesi bana çok şey verdi.
  

MESLEĞİN SAYGINLIĞI ARTTI

bulundum.
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EĞİTİMLERİMİZ UNUTULMAZ
Meslekte geçmiş dönemde sizde
iz bırakan en önemli çalışmalarınız
nelerdi?
İSMMMO’nun bence en büyük projesi
olan ve dünyada eşi benzeri olmayan eğitmenlerle eğitim modelini başlatan ve yürüten
ekibin içinde yer almak benim için ayrı bir
gurur kaynağı oldu. Çok uzun yıllar bütün
İstanbul’da ve Türkiye’nin her ilinde hatta
ilçelerinde meslek mensuplarına öğrendiklerimizi bildiklerimizi aktarma fırsatını bulduk.
Bilginin paylaştıkça büyüyüp zenginleştiğini
birebir görerek yaşadık. Bu projenin hâlâ
devam etmesi yakalanan başarının büyüklüğünün en büyük göstergesidir. Emeği
geçen katkısı olan herkesin önünde saygı
ile eğilmeyi bir borç bilirim. Bu arada Oda
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başkanımız Yücel Akdemir ve yönetim kurulu
üyemiz Halim Bursalı ile birlikte geçen eğitim
günlerimizin de tadı damağımda. Şimdilerde
eğitmen arkadaşlarımın eğitimlerini izledikçe
koltuklarım kabarıyor ve ne kadar doğru bir
iş yaptığımızı bir kez daha görüyorum.
TÜRMOB’a ne zaman girdiniz?
Orada hangi görevlerde bulundunuz?
2010 yılında TÜRMOB’da görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliği teklifi yapıldı. Yaşantım için kararlar vermiştim, 2015
yılı sonunda işi sonlandırıp kendime ait bir
yaşam kurma hayalim vardı, bu ertelenecekti.  
Nitekim bunu 2017 sonunda başarabildim.
İki yıl ertelemek zorunda kaldım. 2010-2016
arasında iki dönem görev yaptım. TÜRMOB’da
birinci dönem başkan yardımcısı, ikinci dönem
sayman olarak görevde bulundum. Bu iş beni
çok yordu. Tüm Türkiye’den sorumlu olmak,
illeri gezmek kolay değil. Bu yüzden 2015 yı-

Mesleği değerlendirmeniz
gerekse neler söylerdiniz?
Muhasebe mesleği bir meslek
dalı “Firmalara ilk önce muhasebeci
girer, en son muhasebeci çıkar” bu
deyim çok önemlidir. Tüm mesleklerin saygınlığı neyse mesleğimizin
saygınlığı da öyledir. Doktorluk,
avukatlık, mühendislik gibi eş değer
mesleklerden farkımız mesleğimize
girişin çok farklı fakültelerden
olabilmesi ve yoğun bir ilgi.
Mesleğe başladığım yıllarda bir
tahlil yapmıştım. Gördüğüm hiçbir
zengin ve tahsilli aile çocuklarını muhasebeci
yapmak için uğraşmıyordu. Daha çok diğer
mesleklere yönlensin istiyorlardı. Mesela ben
de aynı gruptayım; annem ve babam ilkokul
mezunu, babam kamyonetiyle ailemizin
geçimini sağlıyor, ben de biran önce hayata
atılmak zorundaydım. Bu açıdan meslek
çok iyi konuma geldi. Yasa çıktıktan sonra
değer kazandı, kimliğine kavuştu artık
tahsilli zengin aileler ve üst düzey bürokrat,
yönetici ve milletvekilleri çocuklarını mesleğe
sokabilmek için uğraş veriyor.
Muhasebecilik mesleği teknoloji
çağı ile birlikte nasıl değişim gösteriyor?
Dünyada muhasebe çok farklı noktalarda. Düzgün ve ileri teknolojiyi yakalamış
bir muhasebe sisteminden bahsetmek oldukça zor. Bizler facit ve el yazmalı muhasebeden gelenler sistemin nerelere geldiğini çok
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iyi görüyoruz. Ama onları görmeyenler teknolojik çağa doğanlar bunları
idrak edemezler.
Meslek teknoloji çağı ile
birlikte nasıl değişim gösteriyor?
Yıllar önce yurt dışında muhasebe bilgilerinin kredi kartı gibi çiplere
yüklendiğini, bu bilgilerin işyerine
getirilip firmada sisteme yüklendiğini,
faturaların düz kağıda yazıldığını,
çeklerin ve banka ödemelerinin
gider yazılabildiğini masraf belgesi
olarak kabul edildiğini söylediğimde
şaşıranlar olmuştu. Şimdi geldiğimiz
noktada artık kağıtlar kalktı, yakın
bir süreçte çok farklı sistemler bizi
bekliyor olacak. Beyanları bilgisayarlar otomatik olarak yapacak, kayıtları
her departman kendisi girecek, bugün
dünyada bazı firmaların muhasebeleri
daha ekonomik olduğu için yurt dışındaki ülkelerde tutulabiliyorsa değişim
çok hızlı ve süratli yaşanıyorsa uyum
sağlayanlar ayakta kalabilecek.

KARİYER MESLEĞİ
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EN BÜYÜK TUTKUM
TORUNUM NİL...
“En büyük eğlencem ve tutkum torunum Nil
ile oynamak bazen onun gibi beş yaşında bir çocuk
oluyorum. Onun kurduğu oyunların, yarattığı hikayelerin kahramanı olmak çok eğlenceli ve mutluluk verici,
“Ama dede öyle değil böyle yapacaksın” dediğinde
dünya bir farklı oluyor gözümde. Hep derler ya torun
farklı. Gerçekten öyle. Ben paranın faizi diyorum
toruna. Parayı siz kazanmak için zorlanıyorsunuz faiz
kendiliğinden uğraşmadan geliyor, çok tatlı oluyor. Bir
de çocuğunuz büyürken çalıştığınız için büyüdüğünün
farkına bile varamıyorsunuz. Yoğun iş yaşamında ona
çok zaman ayıramıyorsunuz ama şimdi torunuma
ayıracak istediği kadar zamanım var. Her gördüğüm
gençlere çocuklarına zaman ayırmalarını söylüyorum.
Ben çok çalışmaktan yeterli zaman ayıramadım. Şimdi
çok üzgünüm onun için. Geriye dönsem daha farklı
yaşardım.”
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Yeni nesil muhasebecilere
gelecekte başarılı olabilmeleri
için tavsiyeleriniz neler?
Görevde bulunduğum her
ortamda ve verdiğim eğitimlerde
mesleğin önemini ve meslek mensubunun nasıl olması gerektiğini
hep anlatmaya çalıştım. Muhasebe
mesleğinin bir kariyer mesleği olduğunu, bu meslekten zengin olunamayacağını, zengin olmak isteyenlerin
ticaretle uğraşmasını, iyi yaşayıp,
iyi evlerde oturup, çocuklarına iyi
bir eğitim vermeyi mesleği düzgün
yaparak başarabileceklerini anlatmaya çalıştım. Ama ne yazık ki hepsi
demiyorum ama genç meslektaşlarımızın çoğu farklı düşünüyor. Çabuk

zengin olma peşinde, az çalışıp çok
kazanmak istiyor, kolaycılığa kaçıyor.
Sosyal medyada sınavları vermiş
belgesini almış bürosunu açmış meslek
mensuplarının sorularını izliyorum,
şaşırıyorum. Muhasebe bir ilimdir ve
iki kere iki dört eder beş etmez belirli
şeyler bilinmek zorundadır. Yoruma
açık olanlar sorulur mevzuatta yazılı
olanlar sorulmaz, okumak araştırmak
gerek. Eskiden bilgiye erişmek çok
zordu çünkü Google amca yoktu.
Okumak zorundaydık şimdi derya gibi
mevzuat var. Bunu bile araştırmaktan
imtina ediyorlar gibi geliyor bana
gelen sorulardan. Bizim eğitim verdiğimiz dönemde salonlarda eğitime
ihtiyaç duyanların çoğunu tanır hale
gelmiştik. Ne yazık ki o zaman da
çoğunluk bürolarının dışına adım atmıyordu. Sanırım şimdi de öyle çünkü
eğitimlerde bunların hepsi anlatılıyor
gitseler bu soruları sormazlar. Şunu
unutmasınlar; mesleği yüceltecek
onlar, gelecek onların, kendilerini
iyi yetiştirmeleri gerek. Teknolojik
gelişmelere uyum sağlamaları hatta
ötesine geçmeleri gerekiyor, isteseler
de istemeseler de muhasebe dijitalleşiyor. Artık bazı şeylerin bilgisayarlar
tarafından hayata geçirileceğinin
farkına varıp ona göre pozisyon almaları gerektiğinin bilincinde olmalılar.
Mesleği geleceğe taşımak istiyorlarsa
buna mecburlar. Açıkça belirtiyorum
üniversiteler eğitim sistemini modern
çağa uydurmalı, meslektaşlarımız da
beyanname muhasebeciliğini bırakıp
mesleğin özüne dönmeli, muhasebenin bir bilim dalı olduğunu hatırlamalı.
Yoksa ileride beyannameleri bilgisayarlar yapmaya başladığında onlara
ihtiyaç kalmayabilir ve hepsi işsiz
kalabilirler.
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Yenilikçi girişimler olan
startup’lar pandemi döneminde
harikalar yaratıyor. Pandemi
pek çok sektörü zorlarken,
e-ticaret, uzaktan eğitim, sağlık
gibi sektörlerde faaliyet gösteren
startup’lara yaradı. Geçen
yıl Peak Games’le ilk milyar
dolarlık şirketi (unicorn) çıkaran
Türkiye’de, yeni unicorn’lar
çıkabileceği belirtiliyor. Endeavor
Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli,  
“Neden yeni unicorn’lar
çıkmasın. Pek çok başarılı ve
yüksek potansiyele sahip şirket
var. Bu yıl da büyük yatırımlar
gündeme gelecek” diyor.

ZİRVEDEKİLER

AYŞEGÜL EMİR

‘Startup’ta yeni
milyar dolarlık
çıkışlar olabilir’
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Startup’lar...Yeni ekonominin sürücü
güçleri. Amerika’daki Silikon Vadisi’nden
çıkmış bir terim olan startup’ı, Türkçeye yeni
girişim olarak çeviriyoruz. Startup’lar bir
soruna yönelik çözümler üretmek amacıyla
ortaya çıkmış girişimler olarak tanımlanıyor.
Yenilikçi girişimler pandemi döneminde de
harikalar yaratıyor. Pandemi pek çok sektörü
zorlarken, e-ticaret, uzaktan eğitim, sağlık
gibi sektörlerde faaliyet gösteren startup’lara
yaradı.
Türkiye’de geçen yıl pek çok startup’ın
yeni yatırımlar almasına da tanık olduk.
Ayrıca ülkemizde ilk milyar dolarlık satışı
(unicorn) da gördük. Türk oyun şirketi Peak
Games, 1.8 milyar dolara ABD’li oyun devi
Zynga’ya satıldı. Diğer oyun firması Rollic
Games de 168 milyon dolara yine aynı grup
tarafından satın alındı. Türkiye geçen yıl startup tarafında 2 milyar dolarlık katma değeri
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Endeavor Catalyst fonu da Endeavor Girişimleri Insider ve Firefly’ın
yatırım turlarına dahil oldu.
Pandemi yatırımları ve
girişimleri nasıl etkiledi?
Dünya genelinde tüm şirketleri
etkilediği gibi startup ekosistemini
de olumsuz yönde etkiledi. Müşteri
kaybı, ulaşım kısıtlamaları, nakit
akışının durması gibi konular şirketlerin karşılaştığı genel sorunlar oldu.
Ancak startup’ların diğer şirketlere
göre daha küçük yapılarda olmaları
ve birtakım yönetimsel ve iş kararlarını almakta daha esnek davranabilmeleri onlara avantaj sağladı.
Startup’lar arasında bu krizi fırsata
çevirebilen teknoloji şirketleri de
oldu. Ayrıca dijital ödeme sistemleri,
pazar yerleri, sağlık gibi sektörlerde
faaliyet gösteren startup’lar bu süreci
avantaja çevirebildi.
Ekosistemin yatırımcılar tarafında da durum benzer şekilde. Her
kriz beraberinde fırsatları da getirir.
Pandemi ve beraberinde doğan
zorluklar nedeniyle yatırımcılar biraz
daha temkinli davranmakla birlikte
doğru işlere yatırım yapmaya devam
ediyor. Bu dönemde de geçen yıl ciddi
yatırımlar oldu. Hem Endeavor girişimcileri hem de seçim sürecinde olan
bazı şirketler bu dönemde yatırım
almaya devam ediyor.

DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ ÖNDE
En çok hangi alanlar
yatırım aldı? Siz hangi alanlarda
potansiyel görüyorsunuz?
Yoğunluk teknoloji odaklı
firmalarda. Fakat tarımdan sağlık
teknolojilerine farklı alanlarda
yatırımlar var. Özellikle oyun
sektöründe hareketlilik halen devam

YURTDIŞINDAKİ
TÜRK GİRİŞİMLERİNİ
ÇEKMELİYİZ
Yurtdışında da pek çok Türk girişimi var.
Onlar için neler söylersiniz?
Girişimcisi Türk olan başarılı startup’ların çoğunluğu
ABD’de. ABD’yi, İngiltere takip ediyor. Avrupa’nın diğer ülkelerinde ve Dubai’de de Türk girişimler var. Türk diaspora
girişimlerin faaliyet gösterdikleri alanları incelediğimizde ise
sağlık, eğitim, yapay zeka, mobil ve akıllı şehir alanlarının
çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bu girişimleri Türkiye’ye
çekebiliriz. Bu şirketlerin kurucuları Türkiye pazarını
önemsiyor. Çok hızlı büyüyen ve genel merkezi yurtdışında
bulunan girişimlerden çoğunun Türkiye’de ekipleri var. Bu
ekiplerin çoğu Ar-Ge ve yazılım alanında. Çalışanların çoğu
mühendis kökenli. Bu konuda Türkiye, yetkin iş gücü bakımından diaspora girişimler için çekici bir avantaj sunuyor.
Onlar Türkiye’deki istihdamın artmasına katkı sağlıyorlar.
Bu girişimler yatırım turlarına mutlaka Türkiye’den melek
yatırımcıları ve risk sermaye fonlarını da dahil etmeye
çalışıyor. Diaspora girişimlerin aslında Türkiye girişimcilik
ekosistemini geliştirme potansiyeli taşıdığını görüyoruz.
Aslında Türk girişimlerin yurtdışına taşınmasını engellemek
için neler yapılması gerektiğine bakmalıyız. Bunun için de
ilk yapılması gereken şey Türkiye pazarındaki yatırımcı
sayısını arttırmak ve yabancı yatırımcıları Türkiye pazarına
çekmek olmalı.
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yakaladı. 2021 yılında da sektörde
benzer bir hareket bekleniyor.
Uluslararası girişimci ağı
Endeavor Türkiye’nin Başkanı Emre
Kurttepeli, pandemiyi uzaktan eğitim,
dijital ödeme sistemleri, e-ticaret ve
pazar yerleri, sağlık gibi sektörlerde
faaliyet gösteren startup’ların avantajlı geçirdiğini söylüyor. Kurttepeli,
doğru iş yapanların krizlerden
etkilenmediğini, krizleri fırsata
çevirdiklerini vurguluyor. Kurttepeli
ile Türkiye’de startup ekosistemini
konuştuk.
Türkiye’de, 2020 yılı
startup’lar açısından nasıl geçti?
Zorlu ama bir o kadar da
fırsatlarla dolu bir yıldı. Pandemi
tüm şirketleri etkilediği gibi startup
ekosistemini de olumsuz yönde
etkiledi diyebiliriz. Ancak başarılı
startup’lar diğer şirketlere göre daha
küçük yapılarda oldukları ve birtakım
kararları almakta daha esnek davranabildikleri için sürece daha iyi uyum
sağladılar. Aralarında bu krizi fırsata
çeviren teknoloji şirketleri dahi oldu.
Toplam ne kadar yatırım
yapıldı?
Startups Watch verilerine
bakarsak 2020 yılında kasım başı
itibariyle 118 milyon dolar yatırım
toplanmış görünüyor. Örnek vermek
gerekirse bu yıl Insider 32 milyon
dolar, Mediopia 15 milyon dolar,
Getir 10 milyon dolar yatırım aldı. Bu
yatırımların üzerine Peak Games’in
Zynga’ya 1.8 milyar dolarlık satışı ile
başı çektiği, Rollic Games’in 21 ayda
rekor bir hızla satılması gibi ‘çıkış’ları
da ekleyecek olursak katma değer 2
milyar doların üzerinde. Bu da bize
doğru işlerin pandemi gibi krizlerden
etkilenmediklerini gösteriyor. Ayrıca
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NAKİT
AKIŞINI İYİ
YÖNETİN
2021 yılı için girişimcilere önerileriniz neler olur?
Öncelikle girişimcilerimiz
moral bozmamalı ve iyi liderler
olmalılar. Bu kapsamda ekip ve
müşterilerin, sağlık ve güvenliğine
ekstra dikkat edilmesi şart. Şirket
işleyişi özelinde ise nakit akışı
yönetiminin önemi iyi kavranmalı.
Gereken yerlerde masraflardan
tasarruf yapmak, tasarruf yaparken her giderin aynı olmadığına
dikkat etmek gerek. Örnekse,
stratejik giderler, pandemi dönemi
sonrası için de gerekli olacağından
en son kısılacak giderlerdir. Son
olarak girişimler alacaklarını ve
tahsilatları yakından takip etmeliler. Pandemi döneminde ayakta
kalmayı başarabilen girişimler
pandemi sonrasında daha güçlü
hale geleceklerdir.
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EMRE KURTTEPELİ KİMDİR?
Emre Kurttepeli, Endeavor Türkiye ve Galata
İş Melekleri başkanlığı yapıyor. Mynet Yönetim
Kurulu Başkanı. ABD’de Columbia Üniversitesi’nden
mezun oldu. E-ticaretten dikey sosyal ağ sitelerine,
mobil ve oyun şirketlerine kadar 40’tan fazla
internet ve teknoloji şirketinin kurucusu veya

yatırımcısıdır.
TÜBİSAD, TOBB Girişim Sermayesi Meclisi ile
TOBB Girişimciler Üst Kurulu yönetim kurulu üyesidir. Columbia Üniversitesi İstanbul Global Center
kurucularından olmasının yanında Global İlişkiler
Forumu ve Ashoka üyesidir.

ediyor. Mobil ile yatırım ve üretim süreci kısaldı.
Eskiden konsollu oyunlar 3 ila 5 yılda milyon
dolarlık bütçelerle çıkarılırken, mobil ile şu anda
3-5 kişilik ekipler bir araya gelip birkaç yüz bin
dolarlık bütçelerle dağıtım dahil olmak üzere oyun
sektörüne girebiliyor. Bu açılım karakter olarak
hızlı hareket etmeyi seven ve fonlamanın düşük
olduğu ülkemizle uyum sağlayan bir yapı oldu.
Türkiye’yi büyük bir şirket olarak düşünürsek
oyun geliştirme departmanında işler iyi gidiyor diyebiliriz. Bu noktada da bu departmanın gelişimini
sürdürmesi için devlet teşvikleri önem kazanıyor.
Bir ülkenin her alanda başarılı olması çok zor.
Dolayısıyla başarılı olma potansiyeli en yüksek
sektörleri seçip onlara odaklanmalı. Örneğin, oyun
sektörü Amerika’nın elinde değil. Rusya, Uzakdoğu, Almanya gibi ülkelerin elinde. Ama Fransa,
teknolojide çok geri kalmış olmasına karşın son 10
yılda bu konuda ürettiği politikalar sayesinde oyun

sektöründe iyi bir konuma geldi.
2021 yılı için öngörüleriniz neler?
Pandeminin en büyük çıktısı, her sektörde
dijitalleşmenin hızlanması oldu. Daha önce 10
yıllık planlarla dijitalleşmeyi planlayan kurumsal
dünya bu süreci birkaç ayda halletme yoluna gitti.
Bu denli şok etkisi yaratan global bir krizi atlatan
iş dünyasında elbette belli başlı değişiklikler
2021’den itibaren kendisini gösterecek. Bu kapsamda 2021 yılı ve devamında dijital İK çözümleri
üzerine çalışmaların artacağını, çalışan memnuniyetinin daha da önem kazanacağını, uzaktan
çalışma modelinin pandemi öncesine kıyasla daha
çok benimseneceğini ve ayrıca sağlık teknolojilerinin önem kazanacağını düşünüyorum.
Hangi girişimler ve sektörler ilgi
odağı olacak?
Finansal teknolojiler yani fintekler her
zaman Türkiye için potansiyeli yüksek bir sektör.
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Pandemi dönemiyle ilintili olarak sağlık,
uzaktan eğitim, uzaktan çalışmayı destekleyen kurumsal ve bireysel ürünler, dijital
ödeme sistemlerinde büyük potansiyel var.
Peak Games’in milyar doların üzerindeki çıkışı
ile de görmüş olduğumuz üzere oyun sektörü
çok ciddi ivme kazandı. Bununla birlikte
makine öğrenimi ve yapay zekâ alanlarından
beslenen girişimler de gelecek vaat ediyor.

AŞI OLUMLU ETKİLEYECEK
Aşının başlayacak olması sektörü
nasıl şekillendirecek?
Hepimizin umudu olan aşı ile pandemi
kontrol altına alınırsa elbette girişimcilik
ekosisteminde canlanmalar olacaktır. Ancak
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, pandemide
çok etkilenen ulaşım, turizm gibi sektörlerin
kendine gelmesi zaman alacak. Geleneksel
şirketlere göre sürece daha kolay adapte
olabilen startup’lar için halen büyük fırsatlar
olduğunu düşünüyorum.
Ekosistemin büyümesi için neler
yapılmalı?
Devletten mucize beklememek gerek
ancak mevzuat kaynaklı karşılaşılan ciddi zorluklar var. Örneğin çalışanlara hisse opsiyonu
vermek kanunlarda var ama uygulaması
çıkmadı. Girişimcilerimizin önünü açacak,
maddi olmayan çözümlere de ihtiyaç var.

POTANSİYELİ YÜKSEK GİRİŞİMLER
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l 2020 yılına damgasını, oyun
firması Peak Games’in Zynga’ya 1.8
milyar dolara satılması vurdu. Onu 168
milyon dolara Rollic Games’in satışı
takip etti. Onun dışında Martı, Insider,
Getir, Payguru, Fango, Tpay gibi girişimler yatırım almayı başardı. Peak
Games zirveye yerleşse de bugüne
kadar çok büyük yatırım alan başka
girişimler de var.
l Peak Games, 2010 yılında
Sidar Şahin tarafından kuruldu.
Şirket kısa sürede Facebook’a
yaptığı oyunlarla büyüdü. Toy Blast,
Toon Blast gibi oyunlarla dünyada
milyonlarca kullanıcıya ulaştı.
l E-ticaret sitesi Trendyol, 2009 yılında Demet Mutlu tarafından kuruldu. 2018 yılında
ise Çinli Alibaba’ya 728 milyon dolara satıldı. Peak Games’ten önce Türkiye’den en büyük satış
olarak listede baş sırada yer alıyordu.
l Yemeksepeti, 2000 yılında kuruldu. 2015 yılında Delivery Hero 589 milyon dolara
satın aldı. Kurucusu Nevzat Aydın firmada CEO’luk görevine devam ediyor.
l Zynga 2012 yılında Gram Games’e 250 milyon dolar yatırdı. Mehmet Ecevit
tarafından kurulan firma mobil oyun alanında faaliyet gösteriyor. Oyunları milyonlarca insan
tarafından oynanıyor.
l E-ticaret sitesi Gittigidiyor’u, 2001 yılında Amerikalı eBay, 217 milyon dolara aldı.

ZİRVEDEKİLER

Türkiye’den yeni unicorn’lar
çıkar mı?
Neden olmasın? Endeavor girişimcileri
dahil pek çok başarılı ve yüksek potansiyele
sahip şirket var. Ben önümüzdeki yıl da bu
yıl olduğu gibi büyük yatırımların gündeme
geleceğini düşünüyorum. Fakat bu başarıların
birkaç yıl önce atılan adımlar sonucu gerçekleştiğini unutmamak gerek. Peak Games bu
başarıya kısa sürede ulaşmadı, bu seviyede
başarılara ulaşmak için her noktada uzun
vadeli strateji ve planlama yapmak şart.

EN ÇOK YATIRIM ALANLAR
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Kişisel gelişim zamanı
Nefes terapisi, meditasyon, reiki, yoga, bioenerji, NLP,
spritüel öğretiler ve daha fazlası. Bunlar beden ve
zihin sağlığını hedefleyen kişisel gelişim yöntemleri...
Sanayileşme ve kentleşmeyle beraber doğadan
olduğu kadar kendi doğasından da giderek uzaklaşan
insan bu durumun yarattığı gerilimlerle baş etmenin
yollarını arıyor. Bir de buna pandemi ve karantina
stresi eklendi. Bu dönemde kişisel gelişime yönelik
kitaplar ve eğitimler büyük ilgi görüyor. Her yönüyle
kişisel gelişime göz attık...
NİL DENİZ DEMİRCİLER

KAPAK

Ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. İlki sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş,
bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün
boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit
ayırıyormuş. Akşam olduğunda diğer arkadaşından
birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş... İkinci
adam ise arada bir dinlenme molası veriyor ve hava
kararmaya başlarken işi bırakıp evine dönüyormuş.
Bir hafta boyunca bu tempoda çalışıp ne kadar ağaç
kestiklerini saymışlar ve ikinci adamın çok daha
fazla ağaç kestiği sonucuna ulaşmışlar.
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Birinci adam sonucu görünce çok öfkelenmiş: “Nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım,
senden daha erken işe başladım, senden daha
geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin.
Bu işin sırrı ne?” diye sormuş. İkinci adam
yüzünde tatlı bir tebessümle ona yanıt vermiş:
“Sandığın gibi ortada bir sır yok! Sen
durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlenip
baltamı biliyordum. Keskin baltayla daha az
çabalayıp daha çok ağaç kesilebiliyor...” diye
yanıt vermiş...
Kişisel gelişimin giderek popüler hale
geldiği günümüzde kişisel gelişim uzmanlarına
göre, kendimizi geliştirmek baltamızı bilemektir... Çünkü kişi kendine zaman ayırıp, yaşamını
objektif bir bakışla gözden geçirdiğinde zayıf
yönlerini geliştirmek için fırsat da yakalar.
Bu da zihnimizin, ruhumuzun karakterimizin
güçlenmesini sağlar.

ÖNCE KENDİNİ TANI!
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istediğiniz gibi değilse içsel olarak buna sebep
olan içinizdeki oluşumları dönüştürmek ve
yaşadığınız bu boyutta konu ile teslimiyet içinde
kalarak gerekli aksiyonları almaktır.

YAŞAMI YENİDEN KEŞFEDİN...
Nefes terapisi kişisel gelişim yöntemlerinden biri. Meslek mensubu İlknur Bilgiç,
kişisel gelişim yolunda aldığı nefes eğitimleri
sayesinde yaşamı yeniden keşfetmiş bir isim. 
2010 yılından itibaren kişisel gelişim eğitimleri
alarak kendini farklı alanlarda da geliştiren
İlknur Bilgiç, ‘Nefes Koçu’ olarak çalışmalarını
sürdürüyor. Yaşadığı farkındalık ile sevdiklerine, çevresinde aynı sıkıntıları yaşayan insanlara dokunmak ve onların
mucizelerini yaratmalarına
yardımcı olmak için Nefes
Koçluğu eğitimlerine
devam etme kararı almış.
İnsan yaşamının en önemli
unsuru olan ‘nefes’ doğru
alınmadığında insanın
yaşam enerjisinin yüzde
75’ini kaybetmesine neden
olabiliyor. Bilgiç, kurumsal
ve bireysel çalışmalarda kendi hayatının
keşmekeşinde kaybolmuş
İlknur Bilgiç
yaşamında ‘Bir nefes bile
alamayan’ katılımcıları
nefes ile tanıştırmanın kendisi için muhteşem bir
öğreti olduğunu söylüyor.
İnsanlara nefes hakkında bilgi vermek
istediğine dikkat çeken Bilgiç, “Doğru nefes
nedir?” sorusuyla başlıyor. “Nefes = Yaşam”
diyen Bilgiç nefes hakkında şu bilgileri veriyor:
“Nefesin olduğu yerde yaşam enerjisi, nefesin
olmadığı yerde ölüm vardır. Nasıl bir nefes alışkanlığımız varsa öyle bir hayat yaşıyoruz. Nefes
en temel ihtiyacımızdır. Yaşam enerjimizin
yüzde 75’ini sağlar. Nefes farkındalığı yaşam
farkındalığı da yaratıyor. Yüzleşmek istemediğimiz duygularla karşılaştığımızda nefesin
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Mevlana’nın dediği gibi bizler okyanustaki bir damla değil, bir damladaki tüm okyanusuz. Önyargılarla kavga etmek yerine hepimizin
içimizdeki bu bilgeliğe ulaşması en büyük arzu
olmalıdır. Delfi’deki ünlü bir tapınakta Sokrates’in “İnsan Kendini Tanı” sözü bulunuyor.
Kendini tanımak, şu anda olduğumuz noktayla
olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur ve
kendimizi nasıl gördüğümüz ile başkalarının
bizi nasıl gördüğü arasında açı olmaması anlamına gelir. Bireysel ve iş yaşamımızda başarılı,
mutlu ve doyumlu olmak istiyorsak kendimizi
tanımalı, kendimize zaman ayırmalıyız...
İnsanoğlu tarihten bugüne hayat standartlarını
ve kişisel becerilerini geliştirip günümüzdeki
konumuna getirmeyi başarmıştır. Kişisel gelişim
olarak da adlandırılan bu ilerleme, hayatın
her alanına yansımaya devam ediyor. Kişinin
beden ve zihin dengesini sağlamanın yanı sıra
hayattan keyif alarak yaşamasına, huzurlu
olmasına katkı sağlıyor.
Kişinin kendini arama yolculuğunda klasikler arasına giren ‘Tanrılar Okulu’ adlı kitapta

yazar şöyle der: “Kölelikten çıkışın ve özgürlüğe
yeniden kavuşmanın zamanı. Bu bir insanın
aklına getirebileceği en büyük serüvendir. Öz
bütünlüğünü yeniden ele geçirmek. Ayıl artık!
Kendine karşı ayaklan ve kendi devrimini gerçekleştir!” ‘Kişisel Gelişim’ olarak adlandırılan
çalışmalar aslında bu dünyanın bugüne kadarki
oluş halinin dönüşüm yolculuğu, bir kurtuluş
savaşıdır. Dünyanın olduğu gibi olmasına sebep
olan insanın oluş halinin, karanlığının dönüşmesi çalışmasıdır. İçimizdeki korku, kızgınlık,
hayal kırıklığı, ihtiras ve benzeri tüm yanların
dönüşerek ışık tarafımızla bir olmasıdır. Bu bir
insanın belki de yapabileceği en yoğun ve zorlu
yolculuktur. Konfor alanından çıkıp hayallerinin peşinden gitmek, kendi
gerçeğini ve potansiyelini
gerçekleştirmek, özgür olabilmek ve vardığı bu noktada
yaşadığı sevgi halini dünya
ile paylaşabilmektir. İçinizde
ne varsa dışarı o yansır; iyi ve
mutlu bir haber aldığınızda ya
da mutsuz olduğunuzda nasıl
davranırsınız?
Kişisel gelişim yolculuğu
kendi kendinin ustası olma
yolculuğu olarak tanımlanıyor.
Örneğin, lüks bir otomobiliniz
var ama direksiyona geçtiğinizde onu kullanamıyorsunuz,
kafasına göre takılıyor. Otomobil istediği kadar
mükemmel olsun, büyük olasılıkla sizi varmak
istemediğiniz bir yere götürecektir. İstediğiniz
yere varırsanız bu, şans eseri olur. Bedenimizde bu otomobilde gibiyiz; otomobili doğru
kullanmak ustalıktır, bu aşamaya geldiğinizde
tüm düşüncelerinize hakimsinizdir ve arzuladığınız realiteyi yaratabilirsiniz. Bu aşamaya
gelmek ise, yaşamın sebebi, yolculuğun esasıdır
ve birçok aşamadan, inisiyasyondan geçmeyi
gerektirir. Kişisel gelişimde ‘pozitif düşün pozitif
olsun’ yaklaşımı doğrudur ancak her şey olması
gerektiği gibi olmaktadır. Sonuç deneyimlemek
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PANDEMİ DÖNEMİNDE İÇSEL İHTİYAÇ ARTTI

Nil Keskin
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tutulması, durdurulması ile nefesin akışını engelliyoruz. Yapılan araştırmalarda
insanların yüzde 90 nefes kapasitesinin yüzde 20’sini kullanıyor. Bu demektir
ki yaşamımızda olmasını istediğimiz
neşe, mutluluk, sevgi, bolluk ve bereketi yüzde 20 oranında kabul ediyoruz.”
Nefes alışkanlığı parmak izi gibi
kişiye özgüdür. Çünkü herkesin yaşadıkları olaylara yükledikleri anlamlar ve
hikayeler farklıdır. Nefes alışkanlığımızın
yaşamımıza nasıl etkilediğini fark ederek dönüştürmek doğru nefesle gerçekleşir. Nefes çalışmaları doğal nefes alışkanlığını yeniden
kazandırmak, nefes ve düşünce alışkanlığımızın farkına varmak, fiziksel, zihinsel, duygusal
ve manevi seviyede iyileşme içindir.

DOĞRU NEFES NE SAĞLAR?
Doğru nefes, diyafram kasının tam kapasite çalışması ile bedenin ihtiyacı olan yeterli
oksijeni alarak yaşam enerjisine dönüşmesini
sağlayan doğal süreçtir. Doğru nefes alınarak
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İnsanların anlam arayışında ve kendilerini şifalandırma sürecinde onlara destek olmak
için yeni girişimler de yapılıyor. İş kadını, girişimci ve davranış bilimci Dr. Nil Keskin, 2018 yılında kurduğu PositiVorld Danışmanlık ile Dünya
Ekonomik Forumu’nun da işaret ettiği yeni çağın
insanına hitaben eğitim ve gelişim programları
tasarlayıp bireylere ve kurumlara kişisel gelişim
yolculuğunda destek oluyor. Pandemide eğitimlerini online platforma taşıyan Nil Keskin, ortağı
olduğu GODDESS adlı global bir kadın iyileşme
& güçlenme mobil app (uygulamasını) hayata
geçirdi. Keskin, “Ülkemizden doğan, büyüyen
yeni bir dijital ürünün öncülüğünü yapıyoruz.
App sayesinde koruyucu ve önleyici mental ve
fiziksel sağlık adına bireysel ve kurumsal ve
herşeyden önemlisi dünyaya hizmet eden bir

fayda sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Küresel olarak dayanıklılık ve esnekliğin
bireysel ve kurumsal anlamda sınandığı bu
dönemde PositiVorld programlarına olan ilginin
arttığına dikkat çeken Keskin, şunları söyledi:
“Kadın ve erkeğin evrimleşmesi ve
toplumsal fayda için, birlik için dönüşümlerinin
yollarını eğitimlerimizde anlatıyoruz. Kurumlar
pandemide Kurumsal İyi Yaşam (Wellbeing)
Programları, Kurumsal Cinsiyet Dengesi &
Kadın Güçlendirme Programları, Kariyer Gelişim
Programları’na yoğun ilgi gösteriyorlar. İçinde
bulunduğumuz dönemde toplumun ve bireylerin
kendi içsel ihtiyaçlarının artması, mental ve
fiziksel anlamda güçlenmeye duydukları ihtiyaç,
bireysel ve kurumsal olarak tüm eğitim, atölye,
koçluk çalışmalarımıza ilgiyi artırdı.”
sağlar. Geçmişte yaşanan olayların
yarattığı bastırılmış duygularda;
öfke, stres ve anksiyeteden özgürleşmede etkilidir. Odaklanma
sağlar. Sevgi anlayışında derinlik,
hoşgörü ve açılım sağlar. Çekim
alanı genişler, yaratma gücü ve yaratıcılık artar. Egonun değil kalbin
rehberliğine açılım yaşanır.

oluşan doğal nefes, fiziksel, zihinsel, duygusal
ve manevi birçok yarar sağlar. Kanda oksijen
oranı artarak tam seviyesine gelir. Hücre yenilenmesine hızlanır, bağışıklık sistemi güçlenir
ve beden enerji seviyesi artar. Beden daha
canlı, dengeli, güçlü ve enerjik hale gelir.
Zihin, negatif düşünce sisteminden, pozitif düşünce sistemine dönerek motivasyon yaratır. Aynı olaya/duruma farklı bakış açılarından
bakabilme, farklı görme, farklı düşünebilme
becerisini geliştirir. Stres yaratan düşüncelerin,
tehdit değil fırsat olduğunun görülmesini

NLP NEDİR, NE İŞE
YARAR?
Kişinin kendini keşfetme ve yaşamında
rutin olarak farkında olmadan tekrarladığı,
algılama biçimini ve davranışlarını kontrol
etme metotlarından biri de NLP tekniği oluyor...
NLP (Neuro-Linguistic Programming) ifadesindeki Neuro kelimesi, sinir sistemini belirtir.
Duyularımız sayesinde edindiğimiz bilgiler
nörolojik fonksiyonumuzu etkiler. Bilgi edinme
doğruluğumuzu ne kadar iyileştirirsek o
kadar iyi dinler ve dikkatli oluruz. Bu şekilde
kendimizin ve çevremizin duygularını daha
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ve olmasını sağlayacaktır. NLP, kişinin kendisine
daha fazla saygı göstermesine olanak sağlar.
Öz saygının artmasıyla çevreden de kişiye
saygı gösterilmeye başlanır. Kişi kendisiyle ve
çevresiyle barışık bir halde yaşamaya ve sürekli
pozitif hareket etmeyi öğrenir.

YOGA VE MEDİTASYON
Yoganın temel amacı ve kişiye sağladığı
kazanım, acıdan uzak kalmak ve yaşamdan
zevk almak olarak tanımlanır. Yoga ile ilgili ilk
metin M.S. 400 yılından günümüze kalan, Ma-

harishi Patanjali’nin Yoga Sutraları’dır.
‘Sutra’ adı verilen 195 kısa aforizma
içeren bu metinde yoga, ‘zihin aktivitesinin tamamen durulması’ olarak
tanımlanıyor. Yoga, bir dizi esneme
egzersizi olarak anlaşılsa da aslında
çok daha geniş bir anlamı vardır;
yaşama özgürlük ve derin mutluluk
getirir. Gözler kapalı sessizce oturarak
düşünceyi aşmak yani meditasyon yapmak da yoganın anlamlarından biridir.
Fiziksel yoga egzersizleri, zihinsel yoga
egzersizleri ile tamamlanmalıdır; tamamlanmanın yolu zihin yogası Transandantal Meditasyon’dan (TM) geçmektedir. Zihni eğitmek daha
kolay ve daha etkili olduğu için yogaya TM ile
başlamak en akıllıca yaklaşımdır; zihin, hava
gibi istenen şekle kolayca girebilir, beden ise
toprak gibidir ve yoğurmak daha zordur. Zihin
yogası TM ile beyin uyumu doğrudan doğruya
artmaktadır; beyin tüm bedenin yöneticisi
olduğu için geri kalan her şey düzene girer ve
TM öğrenen kişiler daha sonra yardımcı teknik
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iyi algılarız. Bu da etkili iletişim
kurmamıza olanak sağlar. Linguistic,
dille alakalıdır; deneyimlediğimiz
şeyleri dil aracılığı ile kodlama ve
deneyim süreçleridir. Programming ise
programlama alışkanlıklarımızı ifade
eder ve hedeflediğimiz duygu, düşünce
ve davranışlarımız üzerinde yapılan
yeniden düzenleme biçimleridir.
NLP eğitimi, yaratıcılığınıza
yaratıcılık katıp ve dünyaya farklı açılardan bakabilmeyi öğretir. Hayatınızın
her yönünde sizi aşağı çeken tüm olumsuzluklardan kurtularak, başarıyı kendiniz için
modelleyebilirsiniz. Kısacası yaşama karşı daha
farklı yaklaşım sergileyeceksiniz. Depresyon,
bunalım gibi psikolojik sorunlarınızın üstesinden
gelmeyi öğrenip kendinizi keşfedebilirsiniz. NLP
eğitimi, hayata karşı pozitif bir yaklaşım sergilerken duyguları daha iyi yönetip otokontrol
mekanizmasını geliştirmeyi hedefler. Bireyin
potansiyelini fark edip hedeflerini, hayallerini
nasıl başarabileceğini daha iyi çözümleyip moti-
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HER ŞEY BİZİM İÇİMİZDE SAKLI...
bir duygu ve düşünce halindeysem hayatımda

getiririm. Oysa kadim bilgelik: “Ne zaman

‘İçeride ne varsa, dışarıda da o vardır’ yakla-

negatif olaylar, pozitif bir haldeysem pozitif

duygusal olarak bizi üzecek bir olay olsa,

şımı aslında her şeyi anlatır, kişisel gelişimin

olaylar yaşarım. Örneğin; patronumla ilgili

geçmişimizden bir yansıma bir olay ya da

özü aslında budur. Bizler hangi titreşimdeysek

bir sorun yaşıyorum ve ona öfkeleniyorum.

başka bir kişinin davranışı olarak karşımıza

hayatımıza ona uygun kişileri ve olayları

Bu öfke ve yaşanan olay bana neyi anlatır?

çıkıyor demektir” der. Yani, işimde bir problem

çekeriz ve bu titreşime uygun deneyimler ya-

Eğer merkezimde değilsem, kendi sorumlu-

yaşıyor ve patronuma kızıyorsam bu olay

şarız. Tüm deneyimlerimiz bize bizi anlatırlar.

luğumu almaz ve hemen patronumu suçlar;

benim enerji bedenimde bir blokaj olduğunu

İçimizdeki duygu durumumuzu, düşünceleri-

mağdur yani kurban rolünü seçerim. Haklıyım

anlatır. İçime dönüp bunu neden deneyimledi-

mizi ve kendi inancımızı yansıtırlar. Negatif

deyip deneyimlerimi daha da olumsuz hale

ğimi araştırmam gerekir.

olarak beden yogasını da öğrenmektedir.
Zihin yogası Transandantal Meditasyon
ve diğer yoga uygulamalarının fizyolojik
etkilerinin değerlendirildiği Medline araştırması
ile, bilişsel artış, gelişen nefes, azalan kardiyovasküler risk, ideal vücut kütle indeksine
ulaşma, kan basıncını ve diyabeti dengeleme
de dahil olmak üzere önemli sağlık faydaları
bulunduğu tespit edildi. Yoga ayrıca bağışıklığı
güçlendirirken eklem rahatsızlıklarına iyi gelir.
Yogada yapılan bedensel hareketlerle tüm
kaslar esner ve güçlenir; hareketli asanalarda
(yoga pozlarında) ter atılırken toksinler deriden
atılır ve cilt parlar. Nefes egzersizleri aracılığıyla göğüs kafesini çevreleyen kaslar güçlenir,
göğüs kafesi genişler, akciğer kullanma kapasitesi artar, solunum düzenlenir ve solunum
sistemi iyileştirilir. Nefes yoluyla akciğerlerdeki
toksinler atılır, kan akışını hızlandırır bu sayede

oksijen alımı artar ve kan basıncı normalleşir.
Yogada ağırlıklı olarak omurgayı çevreleyen
kaslar üzerinde çalışılır; omurga esner, uzar
ve güçlenir, omurgaya yönelik egzersizler
aracılığıyla gövdenin merkezi sağlamlaştırılır ve
duruş bozuklukları giderilir. Kasların esnemesi
ve güçlenmesi sonucunda ağrı ve yorgunluğa
neden olan birikmiş laktik asit atılır, kronik
ağrılar iyileştirilebilir. Asanalar ve asanalar
arası geçişlerde yoga iç organlarda masaj etkisi
uyandırır; bu şekilde salgı bezleri çalışır ve
hormonlar dengelenir, kilo dengesi sağlanır,
uyku kalitesi artar.
Yoga, pek çok psikolog tarafından
da uygulanan nefes
terapilerini içermesiyle
stresi azaltır, farkındalığı
arttırır, uyku problemlerini azaltır, beden ve

zihnin esnemesi sonucunda ruhsal rahatlama
da gerçekleşir.

REİKİ VE BİOENERJİ
Reiki, 20.yüzyılın başında Japonya’da
ortaya çıkan, enerji aktarımı ile ruhsal şifa vermeye dayalı olduğuna inanılan bir tekniktir. Rei ‘her yerde var olan’, ki ‘ruhsal yaşam
enerjisi’ anlamına gelmektedir. Batıya ‘Evrensel
Yaşam Enerjisi’ olarak tercüme edilmiştir.
Reiki bir frekans ve ruhsal şifa tekniğidir.
Reikinin herhangi bir din ya da inanç
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Binlerce yıllık kadim bilgelikten gelen
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şekline bağlı olmayan, kolaylıkla uygulanabilen, zararsız bir
yöntem olduğu ifade edilmektedir. Ancak Reiki’nin çift kör
çalışmalarda herhangi bir hastalığın tedavisinde etkili olduğu
kanıtlanabilen bir yöntem olmadığı, hasta üzerindeki etkisinin
de sadece plasebo etkisi olduğu
değişik bilim merkezlerince
kabul edilmektedir.
Bioenerji hepimizin
duyduğu ama hakkında çok da
bir şey bilmediği bir kavram.
Bioenerji pozitif yönde bir şifa
enerjisidir, mana olarak da
evrensel yaşam enerjisini içinde
barındırmaktadır. İnsanlarda,
hayvanlarda ve canlı cansız
tüm her şeyde mevcuttur. Bu
enerji ile şifa konusu ise avuç
içi-parmaklarda bulunan enerji
çakralarının doğru kullanılması
metodu ile şifa verilecek kişinin
enerji merkezlerine (çakralarına) ve titreşimsel bozukluğu
olan enerji bedenine aktarımı
sağlanarak uygulanan bir
tekniğe verilen isimdir. Bioenerji
Uzmanı Ferit Kırıkçı, “Bioenerji hastalıkları tedavi etmez,
hastalıkları insanların vücudu

‘BÜTÜNÜN PARÇASI’
OLMASINI SAĞLAR
Dr. Erkan Sarıyıldız/İç Hastalıkları ve
Kişisel Dönüşüm Uzmanı:
“İnsanlık çok zor dönemlerden geçiyor. Yalnızlaşmış
insanın kaçamayacağı tek şey içindeki varoluş sıkıntısı,
bununla yüzleşmemek için sürekli kendini dışarıdan
beslenmelerle meşgul edip, içinde hiç anlayamadığı bu
alanı fark etmemeye çalışıyor. Bu nedenle kişinin kendi
gerçeğini yeniden tanımlamak üzere ortaya ‘kişisel
gelişim’ olgusu çıktı; kişinin yalnızlığına tek çözüm, içindeki özden yola çıkıp bir bütünün parçası olduğu bilgisine
ulaşmasıdır. Kişisel gelişim, ortaya bir dogma koymaz ve
dogmalara da karşıt durmaz. Kişinin kendisini yeniden
tanımlamasına, kendi sentezini bulmasına ve yaratıcı ile
engelsiz ve korkusuz olarak iletişimini sağlar. Kişilerin
manevi değerlerinin yükselmesine ve bütünün hayrına
çalışan birer nefer olmasını sağlar.”

‘GİZLENMESİ GEREKEN
BİR YOLCULUK DEĞİL’
Evren Gönenç/Psikolog ve Enerji Terapisti:
“Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de antidepresan ve benzeri ilaçların satışı yüzde 56 arttı. Panik atak,
kaygı bozukluğu ve depresyondan özgürleşmek için kendinize verebileceğiniz en güzel hediye, bu kişisel dönüşüm
yolculuğudur. Bunun yöntemleri nefes egzersizleri, yoga,
meditasyon, bilinçaltı çalışmaları, terapi almak olabilir. Sizin
için en uygun yöntemi deneyerek seçebilirsiniz. Elbette
bu yolculuğu eleştirenler ya da küçümseyenler olacaktır.
Ancak bilin ki siz, gönüllü olarak çıktığınız bu yolculukta
diğerlerinden çok daha cesaretlisiniz ve kendi yaşamınızı
dönüştürme gücüne sahipsiniz. Ötesini aradığınız ve soru
sorma cesaretini gösterdiğiniz, yüksek benliğinizin nefes
almasına izin verdiğiniz için farklılığınızı ve farkındalığınızı
kutlayın. Bırakın yaşamını değiştirme cesareti olmayanlar
size kızsın ya da sizden ilham alsınlar.”
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tedavi eder. Yedikleri, içtikleri,
düşündükleri, bulundukları
ortam, yaşadıkları, geçmişi...
Bunların hepsi birer etkendir bu
süreçte. Bioenerji vücuda iyileş
der. Bizim yaptığımız kişide
bulunan enerji eksikliklerini
tamamlamak ve iyileşmemekte
inatçı olan vücudu iyileşme
yoluna çevirmek. Şifa enerjisi
ile de tamamlayıcı bir şekilde
vücudun enerji kanallarını,
enerji merkezlerini doldurmak
ve iyileşme süreci bitene kadar
destek olmak” diye
konuşuyor.
Bioenerjide öncelikle vücudun çakraları
açılıyor, dengeleniyor
ve temizleniyor. Bu
süreçte bahsettiğimiz
ilk düğmeye basılıyor.
Ağrılar varsa yok
oluyor, hastalıklı diye
adlandırılan bölgede
kaşıntı, sıcaklık, karıncalanma hissedilebiliyor. Sindirim çalışıyor,
görme-duyma iyileşir,
uyku düzene girer ve
bu süreç iyileşme ile
son bulur.
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‘Pandeminin
travması
5 yıl sürebilir’
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Türkiye’nin önde gelen
psikiyatristlerinden biri
olan Prof. Dr. Arif Verimli,  
pandeminin insanlarda
yarattığı travmanın beş
yıl sürebileceğine dikkat
çekerek, “Salgın dönemi
herkesin farklı şiddetlerde
psikolojisini bozdu. Özellikle
fobi ve temizlik obsesyonu
olan kişiler çok daha
fazla etkilendi. Belirsizlik
karşısında tedirginlik arttı.
Öncesinde paranoyak yapılı
şüpheci kişileri de olumsuz
etkiledi ve hezeyanlarını
arttırdı. Bu dönem en
çok kaygı bozukluklarını
arttırdı” diyor. Verimli, Sağlık
Bakanlığı’nın önderliğinde
kurulacak Ruh Sağlığı Bilim
Kurulu’nun çok ciddi bir adım
olacağını da vurguluyor.
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Psikiyatri denilince akla gelen en önemli isimlerden biridir
Prof. Dr. Arif Verimli. Kadına şiddetten, uyuşturucu ve alkol kullanımı
konusunda gençlerin bilinçlendirilmesinden aile hattı kurulmasına
kadar birçok önemli çalışmaya imza attı. Yarım asra varan meslek
tecrübesi ile bugün hâlâ Türk toplumunun bilinçlenmesi için çalışan
Verimli ile pandemiden Türk toplumunun ruhsal durumuna kadar
birçok konuyu konuştuk.
Sizi psikiyatri alanında ihtisas yapmaya yönlendiren
neydi?
Genellikle hekimler hastadan uzak kalmak istemezler, hastalarına yakın olmak isterler. Ben ise iç içe olmak istiyordum. Psikiyatri
fizik muayenenin yanında hastamızın tüm ruhuna inebildiğimiz
alanımız. Psikiyatri tıbbın vicdanıdır.
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Mesleğinizin en güzel ve en
kötü yanı?
En güzel yanı iyileşen hastalarımın
‘iyi ki varsın Hocam ‘demesi en kötü yanı
ise hâlâ tedaviye dirençli hastalarımızın
olması ve topluma deli, akıl hastası, şizofren gibi kelimelerin birer hakaret olarak
kullanılmaması gerektiğini öğretememiş
olmamız. Henüz bir ruh sağlığı yasamızın
olmaması beni çok üzüyor.
En büyük hayaliniz nedir?
Ruh Sağlığı Yasasının Meclisten
geçerek 5000 yataklı Madde Bağımlılığı
Enstitü Hastanesinin açılması. Devletime
güveniyorum. Bu günler de gelecek..

PSİKOLOJİLER BOZULDU
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RUH SAĞLIĞI BİLİM KURULU
Sizce pandemide ruh sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?
Bunu psikiyatrik yardım almadan
yapabilmek çok da kolay görünmüyor.
Ama nasıl ki yüzümüzden maskeyi ihmal
etmiyorsak, sakinleşmek için kirli bilgi
bombardımanına karşı beynimize de
maske takmalıyız. Komplo teorilerine
değil gerçek uzman görüşlerine saygı duymalıyız. Ailecek evde kalanlar bu dönemi
şöyle geçirmeli; kesinlikle günlük plan
yapılmalı, her gün kıyafet değiştirilmeli.
Evde pijamayla oturmak hayat sevincini
öldürür. Tıraş olunmalı, yemek, uyku,

Verimli, TV programlarına danışmanlık da yapıyor.

HAYALİ FİZİK
MÜHENDİSİ OLMAKTI
Prof. Dr. Arif Verimli, 1 Haziran 1954 yılında
Antalya’da tanınan bir ticaret adamının 4. çocuğu
olarak dünyaya geldi. İlkokul çağına kadar ailenin en
küçük bireyi olarak ilgi ve sevgi içinde büyüdü. İlkokulu Antalya’da Namık Kemal İlkokulu’nda, ortaokul
ve liseyi de Antalya’da bitirdi. Ergenlik yıllarından
itibaren geleceğini düşündü. Lisede iken fizik mühendisi olmayı düşlüyordu. Fizik mühendisi olan bir fizik
öğretmeni yaşama bakışını değiştirmişti. Üniversite
giriş sınavlarında, gençlik yıllarının hayali olan fizik
mühendisliğini kazanmasına rağmen ailesinin ısrarları
ile tıp fakültesine girdi. Tıp fakültesine girdiğinden bu
yana sıradan bir hekim olmamaya özen gösterdi. O
yıllarda Bursa Tıp Fakültesi (bugünkü adıyla Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi) İstanbul’da eğitim veriyordu. Üniversitenin verdiği kararla okul Bursa’ya
taşındı. Öğrenciler bir süre sonra Bursa’da eğitimin iyi
olmayacağı fikriyle İstanbul’a döndüler. Arif Verimli
ve beş arkadaşı ise geri dönmedi. Verdiği bu karar tıp
yaşantısında, mesleksel anlamda etkilendiği insanlarla
sıkı ilişkiler içerisinde yaşadığı yıllar oldu. Bu kişilerin
en başında ise çok değerli hocaları Prof. Dr. Bilgen ve
Suna Taneli gelmektedir. Psikiyatrist olmaya 4. sınıfta
iken karar veren Arif Verimli, kendisine, “Arif neden
psikiyatri anabilim dalını seçmek istiyorsun?” diye
soran kürsü başkanına şu cevabı verdi: “Genellikle hekimler hastadan uzak kalmak istemezler, hastalarına
yakın olmak isterler. Ben ise iç içe olmak istiyorum.”
Çok doğru insanlarla ihtisas eğitimini tamamladı.
Bütün beynini bir bilim adamı olmaya adadı.
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Türk toplumunun ruh sağlığı
ne durumda? Psikolojik/psikiyatrik
tedavi görenlerde, bununla bağlantılı sakinleştirici ilaç kullanımında bir
artış var mı?
Sadece Türk toplumunda değil tüm
dünyada nüfusun artmasıyla beraber psikiyatrik hastalıklar ve psikiyatrik tedavi
arttı. Şu an ülkemizde psikiyatrik yardım
alanların bilinen oranı yüzde 15. İlaç artışı
da bence söz konusu. İlaç artışının sebebi
sadece ruhsal hastalıkların artmış olması
değil. Kulaktan duyma ilacın bana da iyi
gelir diye yutulması. Burada eczacıların
kesinlikle reçetesiz ilaç vermemesi gerekiyor. Psikiyatrist dışında hiçbir branşın
psikiyatri ilacı yazmaması gerekmektedir.
Türkler psikiyatriste gitme
konusundaki önyargılarından sıyrılabildi mi? Yeni neslin psikolojiye
yaklaşımını nasıl değerlendirirsiniz?
Kesinlikle psikiyatriste gitme tereddüdü aşıldı. Bu ön yargıyla baş edildi.
Psikiyatriste giderek, psikiyatrik yardım
alma, psikiyatrik iyileşme ve psikiyatrik
önyargının  aşılmasında artış görüyorum.
Tüm meslek hayatım boyunca bunun için

mücadele ettim. Bu benim adıma
ve meslektaşlarım adına sevindirici
olduğu gibi toplum sağlığı açısından da çok sevindirici bir gelişme.
Pandemi sizce toplumumuzun ruh sağlığına nasıl etki
yaptı? Yaşanan travma sizce
ne kadar sürede atlatılır?
İçinde bulunduğumuz salgın
dönemi herkesin farklı şiddetlerde psikolojisini bozdu. Özellikle aksiyöz, fobik
ve temizlik obsesyonu olan kişiler çok
daha fazla etkilendi. Belirsizlik karşısında
tedirginlik arttı. Bununla beraber öncesinde paranoyak yapılı şüpheci kişileri de
olumsuz etkiledi ve hezeyanlarını arttırdı.
Bu dönem en çok kaygı bozukluklarını
arttırdı. Akut anksiyete ve anksiyeteli
bozukluklardan obsesyonlar çok arttı.
Buna bağlı olarak anksiyete bastırabilirim
düşüncesiyle alkol kullanımında tedirgin
edici düzeyde artış var. En çok stres seviyemiz ve moral/motivasyon değerlerimiz
etkilendi. Rutinlerimiz değişti. Sarılmak,
temas ve dokunmakla artan oksitosin hormonu salgılayamayan insanlık gerçekten
zor günler geçiriyor. Bu sürecin etkisi en
az 5 sene sürer.
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GEMİ MAKETİ
KOLEKSİYONERİ

MALİ
MÜŞAVİRLERİ
ÇOK SEVERİM
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Hobileriniz neler?
El yapımı ve gerçek oranda yapılmış
maket gemi koleksiyonum var. Koleksiyonumun
her parçası ayrı ve değerli. Elimle temizlerim.
Yerleştiririm, izlerim. Beni ruhsal ve duygusal
olarak çok rahatlatıyor. Keşke kendim elimle
yapabilsem ama şimdilik üretemiyorum. Sadece
iyi bir alıcıyım.

kitap, TV saatleri belli olmalı. Böyle zorlu bir
süreçte psikolojimizi şu şekilde sağlam tutabiliriz; herkesin kişilik yapısına göre farklı öneriler
verilebilir. Gerçek bilim adamlarını dinlemek,
konulan kurallara uygun yaşamak gerekir.
İnsanlığın bir zamanların ölümcül hastalıkları
(veba, çocuk felci, kızamık...) nasıl yendiğini
anlatan makaleler ya da kitaplar okunabilir.
Ruhsal sağlığı yerinde bir toplum
yaratmanın ön koşulu nedir?
Sağlık Bakanlığı’mızın önderliğinde
kurulacak Ruh Sağlığı Bilim Kurulu. Çok ciddi
bir adım olacaktır.
Günümüzün temel sorunları olan
depresyon, stres, tükenmişlik sendromunun başlıca sebepleri nedir? Tanı ve tedavi konusunda nelere dikkat edilmeli?
Depresyon bir beyin hastalığıdır.
Semptomları (belirtileri) tanımlanmış, tedavisi
mümkün bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Halk
arasında söylenen geçici, duygusal keder ve
neşesizliklerden öte depresyon çok ciddi bir beyin rahatsızlığı olup, mutlaka iyi tanınmalıdır.
Sosyal yaşamdan uzaklaşma, günlük aktivitelere ilginin azalması, sık sık ağlama isteği, kişisel
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Arif Verimli, “Mali müşavirleri
çok severim. Karşıma her zaman iyi
mali müşavirler çıktı. Minnettarım.
Mali müşavirim olan Sevda Güllüm’e
her zaman yanımda olduğu için çok
teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar
dilerim” diyor.
bakımda özensizlik, umutsuzluk, kimsenin
kendisiyle ilgilenmediği düşüncesi, alkol ya
da madde kullanımına başlama, suçluluk duyguları, karamsarlık, yoğun kaygılar, kendine
güvenin azalması, konsantrasyon güçlükleri,
sinirlilik, uzun süren üzüntü, tekrarlayan ölüm
ve intihar düşünceleri, çoğalan ya da azalan
enerji düzeyi, uykuda düzensizlik (aşırı ya
da çok az uyku), iştahın aşırı artması ya da
azalması, neşesizlik, hayattan keyif almama,
tahammülsüzlük, cinsel istekte azalma, bakımsızlık, içine dönme, sürekli geçmişe yönelik
pişmanlıkları ve hataları düşünme, kendini
değersiz görme, yorgunluk, kendini boşlukta
ve işe yaramaz hissetme şeklinde sıralanabilir.
Tükenmişlik sendromu; depresyonun bir tek
semptomudur. Depresyon bir bulmaca ise
tükenmişlik bunun tek bir parçasıdır. Tedavisi
mümkün, hızlı iyileşme sağlanan hastalıklardır.

ÇOCUĞU ANNE KORUR
Gençleri alkol ve uyuşturucudan
alıkoymak için çalışmalarda bulunuyorsunuz. Tedavi ettiğiniz gençlerde kötü
alışkanlıklara olan eğilimin çocukluk

dönemiyle bir alakası olduğunu tespit
ettiniz mi? Ailenin buradaki rolü nedir?
1990’lı yılların başından bu yana alkol ve madde bağımlılıkları ile ilgili çalışmalarımı geliştirerek yürütüyorum. Ailede kullanan
varsa, bağımlılık geni taşınmışsa kişinin bağımlı
olmak riski artıyor. Çocuğun sevgisiz, ilgisiz,
duyarsız yetiştirilmesi de madde kullanmasına sebep olabilmektedir. Ancak biyolojik ve
genetik faktörler burada ciddi rol oynuyor.
Toplumda birkaç yıldır ‘çocuk
istismarı’ suçlarında inanılmaz bir artış
gözleniyor. Bu artışı belirli bir sebebe
bağlayabilir miyiz ya da azaltmak
için hangi alanlarda, ne tür çalışmalar
yapılabilir?
Bu yaşanan olaylar kesinlikle istismar
değil. ‘İstismar’ denerek olay hafife alınmış
oluyor ve aldırılıyor. Burada ise çocuğun cinsel
amaçlı olarak kullanımı söz konusu. Artış doğru
oransal değil ama sayısal artış var. Özellikle
haber kaynakları ve haberlerin artması
sayının arttığı izlenimini veriyor. Bunlar hep
vardı. Ama adli tıp bünyesinde, psikiyatrinin
geçmişinde vardı. Küçük yaşlarda kaçırılan
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neler yapılmalı?
Sevmeyi bilmeyen, ayrılmayı
bilmeyen, hayır ya da istemiyorum denildiğinde anlamayan, kendini denetletemeyen bütün erkekler yardım almalıdır!

SUÇ ORANI AZALABİLİR
Televizyon programlarının
suça teşvik etme ya da suç işlemekten alıkoymaya sizce etkisi var
mıdır? Televizyon programlarının
topluma hangi yönde etki ettiğini
düşünüyorsunuz?
Medyada bulunmanın en önemli
sebeplerinden biri psikiyatriye olan
önyargının kırılması, kendini denetleyemeyenlerin yardım almasının sağlanması,
alamayacak durumda olanları ise eğitme
çabasıdır. Ben eğitici/bilgilendirici/
tıbbın, bilimin konuşulduğu, gerçeğin
konuşulduğu programlarda yer aldım.
Bu programları dikkatli takip etmek suç
oranını azaltabilir. Şiddet, silah, ölüm,
cinayetle örülü diziler ise tam ters etki
yapabilir. Denetim mekanizması RTÜK bu
konuda iyi çalışıyor.
Takıntılar nedir? Nasıl önlenebilir? Pandemide ortaya çıkan yeni
takıntılar neler?
Zaten daha öncesinde de takıntılı
biriyseniz artacağı kesindi. Daha önce
özellikle temizlik takıntısı olup da pandemiyle birlikte hijyen ve temizlik konusu
gündeme oturunca vaka sayılarımızda
artış oldu. Kesinlikle psikiyatrik tedavi
alınmalı. Halk arasında takıntı ya da
vesvese hastalığı olarak bilinen obsesif
kompulsif bozukluk kişinin günlük yaşamını ve özellikle de iş hayatını olumsuz
yönde etkileyen bir hastalıktır. Her takıntı
obsesyon değil, konunun farklı testler ve
yaşam tarzıyla değerlendirilmesi gerekir.
Düzen, simetri, kontrol, temizlik, düşünce, karşıtlık obsesyonları bulunmaktadır.

BAKIRKÖY’ÜN
ENSTİTÜ OLMA
HAYALİ
1977’de tıp doktoru oldu. Hemen arkasından
birkaç ay sonra psikiyatri asistanı oldu. 1978’de
Aydan hanımla evlenen Verimli’nin 1980’de ilk çocuğu
Ural, 1984’de ikinci çocuğu Aras doğdu. 1982’de
uzman olan Verimli, 1982-1983 yılları arasında Adana
Askeri Hastanesi’nde askerlik görevini tamamladı.
1983’te zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne başasistan olarak
başladı. Bu andan itibaren bugüne kadar Bakırköy Ruh
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin modernizasyonu ve
bilimsel düzeyinin arttırılmasında bir nefer gibi çalıştı.
1994-2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesi’nin başhekimliğini sürdüren
Prof. Dr. Arif Verimli, aynı hastanede 5. Psikiyatri
Klinik Şefi olarak hastaneye hizmetlerine devam etti.
En büyük hayali çalıştığı kurumun bir enstitü olmasıydı.
Meslek hayatı boyunca pek çok bilimsel kongreye
gerek konuşmacı gerek genel sekreter olarak katıldı.
Çok sayıda bilimsel yazı ve makalesi bulunan Verimli’nin bir de gözü gibi koruduğu çok geniş bir el yapımı
maket gemi koleksiyonu var.
Prof. Dr. Arif Verimli’nin özellikle İstanbul
genelindeki liselerde gençliği uyuşturucu ve alkolden
korumak için verdiği seminerler dikkat çekiyor. Başhekimliği döneminde kurduğu Evlilik Danışma Merkezi,
UMATEM, 182 Umut Işığı Hattı, İntihar Müdahale
Merkezi halen toplum faydasına hizmet ediyor.
2004’ de başhekimlik görevinden alınmasından
sonra Sağlık Bakanlığı’na karşı açtığı davayı kazanarak görevine iade edildi. Ancak başhekimliğe geri
dönse de uyumlu çalışabileceği bir ekip ve ortam
olamayacağını düşündüğünden göreve başlayıp emekliliğini istedi. Emekli olan Verimli, 2005-2011 yılları
arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev aldı. Şu anda
muayenehanesinde serbest hekimlik yapıyor. Müge
Anlı ile Tatlı Sert programında 13 yıldır danışmanlık
yapan Verimli, çok iyi düzeyde İngilizce konuşuyor.

GÜNDEMİN SESİ

çocuk vakaları büyük ihtimalle pedofilik
cinsel amaçlı kaçırmalar ve kesinlikle
istismar değil. ‘İstismar’ denilerek bu
olay hafife alınıyor. Çocuğu bakkala
göndermek, dövmek de istismardır. Oysa
burada çocuğun cinsel amaçlı kullanımı
var. Pedofili oranı vermek zor çünkü
pedofilinin büyük kısmı gizli kapaklı kalıyor. Polise yansıyanları biliyoruz sadece.
Genellikle pedofilikler yardım istemez.
Meslek hayatımda iki vaka ile karşılaştım. Pedofili her gün her zaman oluşmaz
ve dışarıdan anlamak mümkün değil.
Pedofilikler sadece konuşma ile anlaşılır.
Direkt konuşulur o da kendisi isterse
anlaşılır. Bu kişi yanınızda olabilir ama
bunu bilemezsiniz bir pedofilik eylem
yıllarca sessiz kalabilir. Bir eylemde bulunur arkasından on sene sonra bir daha
bulunur. Aradan geçen zamanda normal
gibi davranabilir. Pedofiliden çocuğu koruyacak tek birey anne. Çocuğunu anne
korur. Anne uyanık olacak ki korusun. Bu
tür olayların olabileceğini düşük olasılık
bile olsa düşünecek ve gözünü çocuk
üzerinden beş dakika bile ayırmayacak.
Kendini koruyamayacak çocuk bakkala
bile gönderilmeyecek, köy yeri bile olsa
annesinin gözü önünden uzaklaşmayacak, çocuk bahçe ya da kapı önünde
oynarken anne bulaşığa girmeyecek.
Akraba bile olsa amca oğlu, hala oğluna
gönderme konusunda tereddüt edecek.
Bu aşırı paranoyak olmak değil, gerçekçi
olmak. En zoru da bu. Küçük çocuğa
neresine dokunulursa ne yapacağını öğreteceksiniz. Bayramda el öpme dahil bu
adetlerden vazgeçilecek, kimsenin kapısı
çalınmayacak, çocuk bayram şekeri için
komşuya gönderilmeyecek.
Toplumda giderek artış eğilimindeki kadına yönelik şiddet ve
cinayetlerin, suç oranlarının sizce
sebebi nedir? Bunları azaltmak için
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Kuraklık kapıya dayandı
Hepimiz pandemiye odaklanırken, dünyamız ise başka bir tehlikeyle kuraklıkla karşı
karşıya. Kuraklığın ayak sesleri kış aylarında olmamıza karşın kendini iyice hissettiriyor.
Barajlardaki su oranı son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar düşmüş durumda. İklim
değişikliği ile yanlış tüketimlerin tetiklediği kuraklık hem Türkiye’de hem de dünyada
geleceği tehdit ediyor. Geleceğin savaşlarının su üzerinden gerçekleşeceğine dikkat çeken
uzmanlar, yeni dünya düzeninin su haritaları üzerinden şekilleneceğine işaret ediyor.

DOSYA

UMUT EFE
Yağışlar iyice azalıyor, toprak bir
damla suya bile hasret kalırken, iyice kuruyup
çatlıyor... Tarım ürünleri yetişmiyor, barajların
dolulukları düşüyor... Herkes bir anda kuraklıktan bahsetmeye başlıyor. Hatta yağmur
duasına bile çıkılıyor... Evet sanki bir korku
filminin bir sahnesi. Dünya olarak bir yandan
koronavirüsle mücadele ederken, bu kez de
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kuraklık tehlikesi kapıya dayanıyor.
Dünyamızda son yılların en yüksek
sıcaklıkları yaşanıyor. Ardı arkası kesilmeyen
orman yangınları, azalan yağışlar ve azalan
su kaynakları çoraklaşan tarım arazileri...
İnsanoğlunun müdahaleleri ile dengesini yitiren
dünya, kuraklık alarmı verirken Türkiye’de
de su sıkıntısı baş gösteriyor. Ülkemizin de
içinde yer aldığı Akdeniz Havzası, küresel
iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas

bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Akdeniz
Havzası’nda gerçekleşecek 2 derecelik bir
sıcaklık artışı beklenmeyen hava olayları, sıcak
hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında
ve etkisinde yaşanan artışlar kuraklık ve tüm
etkenlerin altında ortaya çıkan biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm gelirlerinde azalma, tarımsal
verim kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak
etkisini hissettirmesi bekleniyor. Her ne kadar
tüm dünyada gündemin tek odağı koronavirüs
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40 YILDA PEK ÇOK KEZ TEKRARLADI

salgını olsa da kuraklığın ayak sesleri, kış
aylarında kendini duyurmaya başladı.

SU KAYNAKLARI AZALIYOR
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o dönemde yeni bir meteorolojik kuraklık
olayları dizisinin yaşanmasına ve bunlara bağlı
olarak da tarımsal, hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklıkların (ör. sırasıyla, tarımsal ürün
kayıpları, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının zayıflaması ve yetersizliği, İstanbul ve
özellikle Ankara gibi bazı büyükkentlerde içme
suyu sıkıntısı ve su kesintilerinin yaşanması)
oluşmasına neden olmuştur. 2007-2008 döneminde oluşan bu kuraklık olayları Türkiye’nin
özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz
bölgelerinde etkisini göstermiştir. Büyük
kentlerde yaşanan bu su sıkıntısı Melen ve
Kızılırmak gibi su kaynaklarından su aktarımı
yapılarak aşılmaya çalışılmıştır.

1.386.000.000 kilometreküp. Bu miktar değişmediği halde su sorunu artmaya devam ediyor.
Bu suyun yüzde 97.5’i tuzlu su olduğundan
insan tüketimine uygun değil. Hem dünya nüfusu hem de sıcaklık arttığı için tüm dünyada
tatlı su sorunu yaşanıyor. Yapılan araştırmalar,
2000 ile 2050 yılları arasında suya olan
talebin yüzde 55 artış göstereceğine işaret
ediyor. Diğer taraftan tatlı suyun yüzde 70’i
tarımda kullanılıyor. Yine bu hızla artan nüfusu
beslemek için gıda üretiminin 2035’e kadar
yüzde 69 artması bekleniyor. Diğer taraftan
elektrik enerjisi üretiminde soğutucu olarak
da su kullanılıyor ve bu enerjinin yüzde 20
oranında artması bekleniyor. Amerikan Uzay
ve Havacılık Dairesi NASA’nın araştırmalarına
göre, dünyada tatlı su tüketimi bu kaynakların
yeniden oluşması sürecinden daha hızlı işliyor.
Kuraklık tüm dünyanın sorunu olarak
büyümeye devam ederken kaynaklardaki
küçülmeyi de tüm alanlarda görebiliyoruz.
Dünyanın en büyük 37 akiferinden (çakıl ve
kum dolu yeraltı su havzaları) 21’i küçülüyor.
Hindistan’daki Ganj Havzası’nda yeraltı su
seviyesinde nüfus artışı ve sulama nedeniyle

yılda 6.31 cm düşüş yaşandı. Eski göl yatakları
üzerinde kurulu olan Mexico City şehri ise bazı
bölgelerde yılda 22 cm çöküyor. Çünkü şehir
suyu yeraltındaki su havzasından çekiliyor.
Şehir suyunun yüzde 40’ı ithal ediliyor. Yetkililer su sorununu yoğun yağışlarla suyun sel
olup hızla akmasına ve ardından gelen uzun
kuraklık dönemlerine bağlıyor.

ŞİDDETİ GİDEREK ARTIYOR
Doğal Hayatı Koruma Vakfı raporuna
göre ise, kuraklık aslında normal ve tekrarlayan bir iklim olayı olarak tanımlanıyor.
Kuraklık bir veya birden çok mevsime yayılan
azalan yağışlar nedeniyle oluşurken küresel
iklim değişikliğinin sonucu dünyanın birçok
bölgesinde artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar,
kuraklık olaylarının sıklığını ve ciddiyetini
artırıyor. Kuraklık çok yavaş başlayan,
aylar ve hatta yıllar boyunca gelişen ve çok
geniş alanları etkileyen doğal bir olay olması
sebebiyle diğer olaylardan faklı yaşanıyor.
Çok geniş bölgelerde ve hatta kimi zaman bir
ülkenin tümünde ciddi ekonomik, çevresel ve
sosyal etkilere yol açan kuraklık tüm iklim
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Yapılan araştırmalara göre, 2050’ye
kadar dünyada su talebinin yüzde 55 artış
göstermesi bekleniyor. Buna karşılık nüfus
artışı ve küresel ısınma nedeniyle tatlı su
kaynakları giderek azalıyor. Dünyanın
yüzde 70’i suyla kaplı ve bu suyun miktarı

Ülkemizde yağışın daha sık görüldüğü
kış mevsimi ve yıllık yağış değişimleri dikkate
alındığında son 40 yılda, kuraklık olaylarının
en şiddetli ve geniş yayılım göstermiş olanlarının, 1971-1974, 1983-1984, 1989-1990,
1996, 2001 ve 2007-2008 yıllarında meydana
geldiği görülüyor. Bu kuraklık olaylarının uzun
süreli olanları meteorolojik kuraklık olarak
başlayıp daha sonra tarımsal ve hidrolojik
kuraklık halini de almıştır. Son olarak Kasım-Aralık 2006’dan başlayarak Aralık 2008’e
kadar süren 2007-2008 kuraklık döneminde,
özellikle sonbahar ve kış aylarında yağışlar
Türkiye’nin birçok yöresinde uzun süreli
ortalamaların altında kalmıştır. Bu durum ise,
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YAĞIŞLARDA YÜZDE 80 AZALMA VAR
Uzmanlardan 2021 için uyarılar devam
ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine
göre, Türkiye’nin 7 bölgesinde de ‘olağanüstü
kuraklık’ yaşanıyor. Anadolu’da barajlar, göller,
nehirler hatta yer altı suları hızla kuruyor.
Uzmanlar, susuzluğa karşı vatandaşları ve üreticileri uyarıyor. Kuraklık nedeniyle kuruyan su

kaynakları, susuzluktan boğularak ölen balıklar,
yok olan kuş cennetleri, adım adım tükenen bir
tabiat... Edirne’den Kars’a kuraklık riski kapıda...
Kuraklığı bir haritaya döken Meteoroloji Genel
Müdürlüğü verilerine göre, Anadolu’daki iklim
felaketinin boyutları da ortaya çıktı. Barajlarda
sular çekilirken, eski yerleşimler ortaya çıktı.

Meteorolojik verilere göre, Ege, Marmara ve İç
Anadolu bölgelerinde yağışlarda yüzde 80’lerin
üzerinde azalma var. Diğer taraftan şehirlere
içme suyu sağlayan barajlardaki rezervler de
önemli oranda düştü. Artvin’den Isparta ve Muğla’ya pek çok barajda suyun çekilmesi ile havza
içinde kalan eski yerleşimler ortaya çıktı.

kuşaklarında görülürken, alanın kuraklığa
karşı hassasiyeti ve etkilerin derecesi bir
bölgeden diğerine oldukça büyük farklılıklar
gösterebilir. Örneğin, 2005 yılında yaşanan
kuraklık Avrupa’nın birçok bölgesini etkilerken
2007-2008 yıllarında yaşanan kuraklık en
çok Akdeniz Havza’sını etkilemişti. Kuraklığın
temelinde yağışlardaki geçici düşüşler yatarken
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) raporuna
göre, böyle bir doğal sürece, iklim değişikliği
eklendiğinde etkileri çok daha şiddetli hale
geliyor. Küresel iklim değişikliğinin sonucu
dünyanın birçok bölgesinde artan sıcaklıklar ve
azalan yağışlar, kuraklık olaylarının sıklığını
ve ciddiyetini artırdı. Su kaynakları, bir nehir

ekosisteminin parçası. Bu sistem üzerinde aşırı
kullanım, kirlilik, doğru planlanmayan su
altyapıları ve yanlış yönetime bağlı kırılmalar,
havzaları, ülkeleri ve hatta ekonomileri daha
da kırılgan hale getirirken kuraklık gibi bir
süreç karşısında direnç kaybetmemize ve
sonuçlarının şiddetli hissedilmesine neden
olduğuna dikkat çekiliyor.

etkileri de kuraklığın şiddetine bağlı olarak
çok ağır şekilde hissedilebiliyor. Tarım, enerji,
turizm ve ormancılık gibi sektörler kuraklıktan
doğrudan etkilenirken, 2003 yılında Avrupa’da
yaşanan kuraklığın maliyeti 11 milyar Euro
olarak hesaplanmıştı. 2006 yılında İspanya’da
tarım sektörünün kuraklık yüzünden 2 milyar
Euro’nun üzerinde zarara uğradığı tespit
edilmişti. Türkiye’de 2007 yılında yaşanan
kuraklık kendini büyükşehirlerde bir haftayı
bulan su kesintileriyle hissettirmenin yanı sıra
tarım sektörü yüzde 73 küçülmüş, hububat
üretiminde yüzde 10 azalma yaşanmıştı. Dolayısıyla, kuraklığın etkilerini, nedenlerini anlamak daha kolayken etkilerini tahmin etmek
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EKONOMİK MALİYETİ DE YÜKSEK
Su miktarının azalması kuraklığın
kısa vadeli etkisi olarak hissedilirken aynı
zamanda artan su talebinin karşılanamaması
veya ekolojik sistemlerin bozulmasına neden
oluyor. Çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik
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ve sonuçlarından korunmak çok daha zor
bir hale geliyor. Bu noktada WWF’ye göre,
su kaynaklarının nehir havzası ölçeğinde
yönetilmesi, aslında suyun kaynağı olan
nehir ekosistemlerinin bütüncül yapısının
korunması için ilk adımı oluşturuyor. Hazırlanan rapora göre, Türkiye’de Avrupa Birliği
süreci ile başlayan entegre havza yönetimi
yaklaşımı hızlandırılmalı ve nehir havzası
ölçeğinde sektörel su kullanımının akılcı
hale getirilmesi ve verimliliğin artırılması,
sulak alanların korunması, yeraltı suyu
kullanımının kontrol altına alınması, su
kalitesinin iyileştirilmesi, etkin ve düzenli
denetleme mekanizmaları kurulması
gerekiyor. Diğer yandan, sürekli artan
su talebinin iyi yönetilmesi ve sektörel su
kullanımının akılcı hale getirilmesi oldukça
önemli. Bugün, su kaynaklarının yüzde74’ü
tarımda, yüzde 15’i evsel ve yüzde 11’i de
sanayide kullanılırken su gibi yaşamsal bir
kaynağın iyi yönetilmesi ve akılcı kullanılmasında tüm sektörlere büyük rol düşüyor.

3 VAN GÖLÜ KAYBEDİLDİ
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2 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR
Sabancı Üniversitesi İstanbul
Politikalar Merkezi raporuna göre, küresel
su sorunu, su kıtlığı veya kuraklıktan daha
büyük bir çerçeveyi kapsıyor. Yaşamın temel
kaynağı olan suyla ilgili en önemli sorunlardan biri, suların endüstriyel ve biyolojik atıklarla kirlenmesidir. Yapılan son çalışmalara
göre dünya çapında 1.8 milyar insan (dünya
nüfusunun dörtte biri) içme ve kullanma
suyu olarak lağım sularıyla veya dışkıyla
kirlenmiş su kullanmaktadır. Her yıl 2 milyon
kişinin yetersiz ve kirli su kullanımına bağlı
ishalli hastalıklardan öldüğü, beş yaş altı
çocuk ölümlerinin yüzde 5.5’inin (yani 361
bin çocuğun ölümünün) sadece suların temiz
olması sağlanarak önlenebileceği bildiriliyor.
Bu sorunlar büyük ölçüde azgelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde ve daha gelişmiş
ülkelerin yoksul bölgelerinde görülüyor.
Dolayısıyla yeterli ve sağlıklı içme ve kullanma suyunun tüm insanlar için erişilebilir
olmaması, hâlâ dünyanın en önemli çevre ve
halk sağlığı sorunlarının başında geliyor.

2 DERECELİK
ARTIŞIN SONUÇLARI

Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası,
küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas
bölgelerinden birisi. Akdeniz Havzası’nda gerçekleşecek 2
derecelik bir sıcaklık artışı, beklenmeyen hava olayları, sıcak
hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde
artış, kuraklık ve bunlar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı,
turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak etkilerini hissettirecek. WWF-Türkiye’nin
gerçekleştirdiği Türkiye’nin Yarınları Projesi Sonuç Raporu’na
göre iklim değişikliğinin başlıca etkileri şöyle olacak:
l Sıcaklık artışı 2030’lu yılların sonuna kadar sınırlı
kalacak, bu dönemden sonra hızlı bir artış gözlenecek.
l Mevsimsel ve bölgesel farklılıklar göstermekle
beraber sıcaklık artışının kış mevsiminde 4°C, yazın ise 6°C
civarına ulaşması bekleniyor (1960-1990 döneminde göre).
l Kış yağışlarında Türkiye’nin genelinde azalma
görülürken bir tek Kuzey Anadolu’nun doğu yarısında yağışlarda artış görülecek.
l 2011 yılında yayımlanan İklim Değişikliği Ulusal
Eylem Planı da, Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklığın gelecek
yıllarda 2,5°-4°C artacağını, artışın Ege ve Doğu Anadolu
Bölgeleri’nde 4°C’yi, iç bölgelerinde ise 5˚C’yi bulacağını
öngörürken, Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, daha
kurak ve yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına
sahip olacağını ortaya koyuyor.

DOSYA

Öte yandan, sürdürülebilir olmayan
uygulamalar su kaynakları ve yaşam
verdiği doğal hayatın yanı sıra bu sektörlerin de geleceği üzerinde büyük risk
yaratıyor. Öncelikle tarımda suyun etkin
kullanımı, ürün deseninde su kaynaklarına
uygun ürün seçimi ve planlamalara suyun
bir değişken olarak dâhil edilmesi oldukça
önemli. Diğer yandan, sanayi kuruluşlarının
su kaynakları üzerinde miktar ve kalite
anlamındaki etkilerini en aza indirmeleri
de bu sürece katkı sağlayacak diğer bir
unsur olarak öne çıkıyor. Artan kentsel
nüfusun su ve enerji talebini yönetmek ve
su kaynakları üzerindeki etkinin farkında
olarak yatırımların yönlendirilmesi, suyun
şehirlerde etkin kullanılmasının sağlanması
da su kaynaklarının korunmasında ön plana
çıkıyor. Son 50 yılda kaybedilen 3 Van

Gölü büyüklüğündeki sulak alan aslında
kuraklığa karşı olan hassasiyetin bir daha
altını çiziyor. Sulak alanların ekolojik ve
ekonomik işlevlerinin kaybolmaması için
nehir havzası ölçeğinde özellikle sulak
alanların korunmasına öncelik verilmeli.
Türkiye’de nehir havzası ölçeğinde etkileri
göz önünde bulundurulmadan gerçekleştirilen su altyapı planlamaları da bugün
kuraklık karşısındaki kırılganlığımızın temel
nedenlerinden biri. Havzalararası su transferi projeleri veya barajlar çoğu zaman nehirlerin bağlantısını sekteye uğratmakta ve
nehir ekosistemlerinin devamlılığı üzerinde
bir risk oluşturmaktadır. Bu planlamalar
yapılırken yatırımların uzun vadeli çevresel,
sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde
bulundurulmalı ve nehir havzası ölçeğinde
planlanmalıdır.

İSMMMO YAŞAM l 31

Şiir ve öykü ile bezenmiş edebiyatın gücü
ile desteklenmiş bir hayat…  Tarihi turistik
mekânları gezmeyi, seyahat etmeyi çok
seven, sivil toplum örgütlerinde
çevre sorunlarıyla ilgili olarak
gönüllü çalışmalara imza atan
fırsat buldukça memleketine baba
ocağına giden Hıdır Daştan’ın en
büyük tutkusu ise şiir ve öykü...

Hayatı edebiyatla yaşamak
RENKLİ YAŞAM

UMUT EFE
Aktif bir sivil toplum üyesi ve edebiyat ile iç içe geçmiş bir yaşamın mesleğine
sağladığı katkılarla yürümeye devam ediyor
Hıdır Daştan…  1992 yılında okulu bitirip
İstanbul’a döndüğünde “tecrübe” eksikliği
nedeniyle iş bulma konusunda sıkıntılar
yaşadıysa da hedefleri olan, hırslı, çalışkan
kişiliği ile meslek hayatını adım adım ilerleten
meslek mensubu Hıdır Daştan, diğer taraftan
da edebiyat tutkusu ile hem mesleğine hem
de hayata başka bir pencere açıyor…Tarihi
turistik mekânları gezmeyi, seyahat etmeyi
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çok seven, sivil toplum örgütlerinde çevre
sorunlarıyla ilgili olarak gönüllü çalışmalara
imza atan fırsat buldukça memleketine baba
ocağına giden Hıdır Daştan’ın en büyük
tutkusu ise şiir ve öykü... Şimdilerde 4 ayrı
hikayeden oluşan bir öykü kitabının hazırlığını
yapan Daştan, “Çok sıra dışı ve birbirinden ayrı
dört hikâyenin tek kitapta bir araya geldiği ve
özellikle ilk hikâyenin okuyucuyu finalde beklemediği bir sonla karşılaştıracak olması beni
heyecanlandırıyor. Öykü kitabının yayınından
sonra daha yoğunlaşıp şiire hak ettiği zamanı
ayırmak istiyorum” ifadeleri ile yeni döneme
dair hedeflerini ve heyecanını paylaşıyor…

Edebiyata yatkınlığının ilk, orta ve
lisede çok okuyan biri olarak başladığını
ve öğretmenleri tarafından fark edildiğini
anlatan Daştan, bir tutku haline gelen bu
ilginin gelişme sürecini şöyle aktarıyor:
“Hocalarımın teşvikiyle lisede katıldığım bir
kompozisyon yarışmasında İstanbul çapında
derece elde ettim ancak o yıllarda daha ziyade
şiir yazıyordum. Edebiyat öğretmenlerimin bu
yeteneğimi fark edip ilgi ve alaka göstermesi
gelişimime katkı sağlamış ve beni motive etmiştir. Sarıyer Belediyesi Kültür Komisyonu Jüri
Üyesi kıymetli hocam Şükrü Genç’in kalemime
desteği çok büyük olmuştur. Umuyorum ki
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Yeni Yıl

ileride kendisini mahcup etmem. Özel bir eğitim almadım
ancak profesyonel olarak yazan dost ve arkadaşlarımın
desteğini, eleştiri ve önerilerini hep dikkate aldım. Bizim
meslekte üst düzey ödüllere layık görülmüş çok değerli
yazar ve şairler var; Mali Müşavir Elif Yıldız Kıratlı gibi,
Mali Müşavir Dilek Fuçucu gibi…”

Sanmıştım ki
saat 12 yi geçince acılar
bitecek,
kurşun
namluda mahsur kalacak
çekilmiş tetiğe inat,
şimdi
kim bilir hangi kuytuda
kimi kıstırdı hayın,
hangi botta
umuda yolculuğa çıkmış
umutsuz bebek saçlarıyla
vedalaşmakta...

ŞİİR VAKTİ GELİNCE DÖKÜLÜR KAĞIDA
Şiiri, “Vakti gelince dökülür kâğıda, duygusunu
öfkesini sevgisini bekler ancak düz yazı, öykü ve hikâye
öyle değil… Öyküyü “Olmazsa olmazımdır” diye tanımlayan Daştan “Her öykü yeni bir yaşam, bazen yaşanmaması gerekeni anlatan ve bazen de yaşananı gizlisi saklısı
olmadan resmedip gözler önüne seren. İkisiyle birlikte
yürüyorum şimdilik, hedefim bu yıl dört hikayeden
oluşan bir öykü kitabını okuyucuyla buluşturmak” diye
devam ediyor.
Daştan edebiyata olan ilgisinin mesleğine ve hayatına olan katkısını ise şöyle tanımlıyor: “Çok okumanın
ve sonrasında gelişen yazma ve ifade etme yetermiş sayesinde iletişimde daha başarılı olduğumu hissediyorum.
Geçmişten bu güne gerek mükelleflerimizle ve gerek
meslek siyaseti yaptığım dönemlerde meslektaşlarımızla
güçlü iletişim sağlayabildiğimi ve bunun sebebinin çok
okumak sayesinde  elde ettiğim zengin kelime haznesiyle
kendimi doğru ifade ediş olduğuna inanıyorum. Hayatımı
bu meslekten kazanmış ve bu mesleğe borcu olduğuna inandığım biri olarak fikir ve önerilerimi meslek
camiasına dair toplantılarda dillendirip, makalelerimi
yazdığım köşemde kaleme alıyorum. Bu güne kadarki
mücadelem ve bu günden sonraki çabam geçmişte olduğu
gibi gelecekte de meslek için olacaktır.”

01.01.2016 00.12

Nayino

Daştan, ivil toplum örgütlerinde çevre sorunlarıyla ilgili olarak gönüllü çalışmalara imza attı.

Aslen Gümüşhane Şiranlı olan Hıdır
Daştan,  14.02.1970 İstanbul Kartal doğumlu.
İlk, orta ve lise eğitimini Kartal’da, üniversite
eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun
olarak tamamladı. Daştan, muhasebe denetim
üzerine tezsiz yüksek lisans hazırlığında...
1993-2013 yılları arası özel sektörde yöneticilik

OCAK-ŞUBAT 2021

ve internet teknolojileri alanında hizmet veren
büyük çaplı bir çok firmada kurucu ortak olarak Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2002’den bu
yana Maltepe ilçesinde Turmen SMMM Ltd. Şti.
firmasında mesleğimi icra ediyor. 2010-2013
yılları arasında İSMMMO’da Basel Komitesinde
hizmetim yanı sıra Maltepe İlçe Temsilci yardımcılığı görevinde bulundu.

14.04.2015-İstanbul
HIDIR DAŞTAN
Hıdır Daştan’ın şiirlerine
antoloji.com sitesinden
okuyabilirsiniz.

RENKLİ YAŞAM

HIDIR DAŞTAN KIMDIR?  

müzikleri ne kadar güzelse,
ne kadar güzelleşirse
o kadar uzaklaşır mı
memleket
açılır mı aralar
Elimi sallasam
görebilir mi annem
tutabilir mi ellerimden
babam
çok üşüyorum,
artık anne essin bahar
babamın teri koksun
rüzgar...
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‘Heyecan
en çok
yönetmenlikte’
Türk sinemasının doktor kökenli oyuncusu Ercan
Kesal, en son ‘Nasipse Adayız’ filminde hem
oyunculuk hem senaristlik hem de yönetmenlik
yaptı. Kesal, “Sorumluluğun da, heyecanın da en
güçlü yaşandığı iş yönetmenlikmiş. Fiziki yorgunluk
elbette çok ağır oluyor. Kendinizi yönetmek daha az
risk barındırıyor. Ama bir sonraki filmimde sadece
kamera arkasında olacağım” diyor.
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BANU BOZDEMİR
Ercan Kesal... Türk sinemasının doktor kökenli oyuncu,
senarist ve yönetmeni.
Onun, sinema serüveni Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Uzak’ filmindeki oyunculuğuyla başladı. Daha sonra aynı yönetmenin
Üç Maymun ve Bir Zamanlar Anadolu’da filmlerinde senarist
ve oyuncu olarak bu serüveni sürdürdü. Vavien, Derin,
Saç, Küf, Yozgat Blues, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Hükümet
Kadın, Ben O Değilim, Yol Kenarı, Paranın Kokusu, Bulantı,
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PANDEMİ DÖNEMİNDE VİZYONDA
Nasipse Adayız filminden bahseder
misiniz?
İstanbul’da bir ilçenin belediye başkanlığına
aday olmak isteyen bir adamın yaşadıklarına odaklanıyor. Doktor Kemal Güner, İstanbul’da bir ilçenin
belediye başkanlığına aday olmaya karar verir. Bunun
için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Güner, delice bir koşuşturmanın içine girer. Bir Numara’nın gözüne girip aday olmayı başarabilmek
için her yolu deneyen Güner, heyecanla adaylığının açıklanacağı geceyi
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KİTABINDAN UYARLADI
Başarılı oyuncu Ercan Kesal’ın canlandırdığı
genç bir doktor Kemal Güner’in Beyoğlu Belediye
Başkan aday adayı olmasını anlattığı, aynı adlı
kitaptan uyarlanan ve otobiyografik özelliklere
sahip olan ‘Nasipse Adayız’ filminin diğer oyuncu
kadrosunda Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Muttalip
Müjdeci, Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta yer
alıyor. 30 Ekim’de izleyiciyle buluşan film, 27’nci
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde
‘En İyi Film’, ‘En İyi Senaryo’, ‘En İyi Kurgu’, ‘FİLMYÖN En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Yardımcı Kadın
Oyuncu’ kategorilerinde olmak üzere 5 dalda
ödül kazandı. Film aynı zamanda İstanbul Film
Festivali’nden de ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kurgu’
ve ‘FIPRESCI En İyi Film’ ödüllerine layık görüldü.
Bol ödüllü Nasipse Adayız, 12-22 Kasım arasında bu yıl 69’uncu
düzenlenen Almanya’nın köklü film festivallerinden Mannheim-Heildelberg Film Festivali’nde de yarıştı.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

Kelebekler gibi filmlerde oyuncu olarak yoluna devam etti. Oyuncu ve
senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. En
son senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünü oynadığı ‘Nasipse Adayız’
filmiyle gündeme geldi.
30 Ekim’de vizyona giren bu filmiyle ilgili konuştuğumuz usta oyuncu Ercan Kesal, “Sorumluluğun
da, heyecanın da en güçlü yaşandığı iş yönetmenlikmiş.
Fiziki yorgunluk elbette çok ağır oluyor. Kendinizi
yönetmek daha az risk barındırıyor. Ama bir sonraki
filmimde sadece kamera arkasında olacağım” diyor.
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ÜNİVERSİTEDE TIP EĞİTİMİ ALDI
1959 Nevşehir Avanos doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta
öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 1984
yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1984-90 yılları arasında Ankara’nın kasaba ve köylerinde hekimlik yaptı. 1990 yılında geldiği İstanbul’da özel sağlık sektöründe
yer alarak, poliklinik ve tıp merkezleri kurdu. Halen 1997 yılında
kurduğu Özel Okmeydanı Hastanesi’nin yönetim kurulu başkanlığını
sürdürüyor.
Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Uzak’ filmindeki oyunculukla başlayan
sinema serüvenine başladı. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve
uluslararası birçok festivalde ödüller aldı.
beklemeye başlar. Ancak büyük gün gelip
çattığında beklenmedik olaylarla karşı karşıya
kalır.
Filminiz ödüllerle çok ses getirdi
ve pandemi koşullarında vizyona girdi.
Duygularınızı öğrenebilir miyim?
Film yapmak zorlu ve zahmetli bir
süreçtir. Seyirciye sunulacak hale gelebilmiş
olması mutluluk verici. Kaotik bir döneme
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İlk şiir ve yazıları, tıp fakültesi öğrencisi iken, İzmir’de çıkan
‘Dönem’ dergisinde yayımlandı. Mecburi hizmet yıllarında ‘Son
Reçete’ dergisinde söyleşiler yaptı, yazılar yazdı. ‘Era Yayınları’nın
kurucularından oldu. ‘Şizofrengi’de yazdı. Gazetelerde her pazar
düzenli olarak güncel hikayeler ve denemeler yayımladı.
‘Peri Gazozu’ isimli kitabı 2013 Temmuz ayında, ‘Evvel
Zaman’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında yayımlandı. 2015 yılında
‘Nasipse Adayız’ isimli novellası yayınlandı. 2016 yılında ‘Zamanın
İzinde’ ve 2017 yılında ‘Aslında’ kitapları çıktı. Sinema ve tiyatro
oyuncusu Nazan Kesal’la evli ve Poyraz’ın babasıdır. Nasipse Adayız
filmi Kesal’ın ilk yönetmenlik denemesi.

denk gelmiş olsak da bir yandan filmin bir
an önce seyircisiyle buluşup yeni işlere yerini
bırakmasını da istiyorsunuz.
Yazdığınız kitaplar arasında
neden ‘Nasipse Adayız’ı filme çekmek
istediniz?
Kitap ve senaryo süreçleri bu mesele
üzerinde fazlasıyla derinleşebilmemi sağladı.
Sete çok hazırlıklı çıktım. Ne çekeceğimi, nasıl

çekeceğimi iyi biliyordum, bu yüzden!

OYUNCU SEÇİMİ 3 AY SÜRDÜ
Hem yönetmen hem başrol
oyuncusu olmanın bir film için avantajları veya dezavantajlarından bahseder
misiniz?
Fiziki yorgunluk elbette çok ağır oluyor.
Yine de avantajları daha fazla. Kendinizi
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nelerdir?
İyi senaryo. Yetkin bir reji. Doğaçlamaya
açık bir yönetmen.  
Türk sinemasının yeni dönemi için
neler söylemek istersiniz?
Küresel ve endüstriyel bir işin parçasıyız.
Sinemada yeni açılımlar da yeni sorunlar da
birbirine benziyor. Bizi farklı kılacak olan şey ise
kendi ruhumuz ve özgün hikayelerimiz.

MIŞ GİBİ YAPMASINLAR
Bazen tecrübesi az yeni oyuncularla
da çalışıyorsunuz? Eleştirdiğiniz ya da
beğendiğiniz yönleri neler oluyor? Genç
oyuncu arkadaşlarınıza neler önerirsiniz?
Kendileri olmaktan vazgeçmesinler. Mış
gibi yapmasınlar. Rol yapmak yerine o olmayı
denesinler. Söz taşıyıcısı olmak yerine senaryoda
yazılmayanı oynasınlar.

Nasipse Adayız filminde sonra neler
yapmak istiyorsunuz?
Okumaya yazmaya devam. Yeni kitaplar
da olacak ama daha çok senaryo ve daha çok
film çekmek olacak hayatımda!
Pandemiyle birlikte sanat dünyası
zor bir süreç yaşıyor. Sizce neler yapılmalı?
Zaman sana uymuyorsa sen zamana
uyacaksın derdi anam. Üretmekten başka
yolumuz yok.

GURURLUYUM
Son olarak bir sağlıkçı olarak ‘sağlık
emekçilerine’ mesajınızı alabilir miyiz?
Üzerlerine düşen görevi hakkıyla ve
cesaretle yerine getiriyorlar. Onların bir parçası,
meslektaşları olduğum için gururluyum. İyiliklerle yaşasınlar.

YAŞAM’IN PORTRESİ

yönetmek daha az risk barındırıyor. Ama bir
sonraki filmimde sadece kamera arkasında
olacağım.
Oyuncu seçimine nasıl karar verdiniz?
Epey uzun sürdü. Profesyonel bir ajanstan
da yardım aldık.  Galiba 2-3 ay kadar oyuncu
seçimleriyle uğraştık.
Yönettiğiniz ilk uzun metrajlı film.
Yönetmenlik sizde nasıl bir tat bıraktı?
İzledikten sonra neler hissettiniz?
Daha önceden içinde senarist ya da
oyuncu olarak çalıştığım birçok filmin kamera
arkası dünyasına yakından şahit olmuştum. İşin
mutfağını bildiğimi düşünürdüm hep! Ama bir
filmin tüm sevabını, günahını ilk kez yüklendim. Sorumluluğun da, heyecanın da en güçlü
yaşandığı iş yönetmenlikmiş.
Herkes tarafından sevilen ve
beğenilen bir oyuncu olarak kriterleriniz
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Her şeyin başı sağlık
Koronavirüs salgını ikinci dalga ile devam ederken, ofislere ve
iş yerlerine dönüş çalışma hayatına da ikinci bir pencere açtı.
Çalışan sağlığı ve motivasyonu daha önemli hale gelirken, yan
haklar ve tedbirler yeni dönemde büyük önem taşıyor...

KARİYER

UMUT EFE
Bir şirketin başarılı olması pek çok
faktöre bağlı. Bunlardan en önemlilerinden biri
ise mutlu ve huzurlu çalışanlara sahip olmak.
Bu noktada çalışanlarınızın zihinsel ve bedensel
sağlığını destekleyecek önlemler almanız ise
kritik.  Covid-19 iş hayatı üzerinde büyük etkiler yaratırken, salgını kontrol altına alabilmek
için birçok iş yeri kapatılmış veya uzaktan/
evde çalışma sistemine geçilmişti. Ancak yaz
döneminde başlayan normalleşme adımları
ile birlikte gelinen noktada, bazı sektörlerde
çalışmanın devam etmek zorunda olması ve
işin niteliği gereği uzaktan çalışmaya elverişli
olmaması nedeniyle iş yerlerinde pandemiye
karşı iş sağlığı ve güvenliği konusu artık daha
büyük bir önem taşıyor...

ESNEK OFİSLER DEVREDE
Yapılan araştırmalarda, ABD’deki
çalışanların yüzde 88’i şirketlerinin onlara
“değer vermediğini” düşündüklerini iletmişler.
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ABD’deki kalp rahatsızlığı teşhisinin yüze
20’sinin iş stresine bağlı olduğu raporlanmış.
Gece vardiyasında sürekli çalışanların felç
ve bağlı rahatsızlıklarla karşılaşma olasılığının arttığı gözlenmiş. İş yeri stresinin ciddi
sağlık sorunlarına yol açabileceği gösterilmiş.
Pandemiyle birlikte gelinen noktada ise iş yükü
ve çalışma stresi her zamankinden daha ağır...
Yaşanan kriz hem işveren hem de çalışanlar
tarafında ofis tercihlerinde değişimi hızlandırırken, şirketlerin önümüzdeki dönemde esnek bir
genel merkezi, mobil ekiplerinin çalışabileceği
ortak çalışma alanlarını ve evden çalışmaları

destekleyecek sistemleri “ofis” dünyasının içine
alacağına dikkat çekiliyor...

MOTİVASYON VE YAN HAKLAR
Deloitte tarafından gerçekleştirilen
‘Covid-19’un çalışanlara ve çalışma hayatına
olası etkileri’ başlıklı araştırmada, günümüzde
şirketlerin çalışanlarına sadece ekonomik faydalar, kariyer ve gelişim olanakları sunan oluşumlar olmadığına dikkat çekiliyor. İşverenlerin
ve şirketlerin çalışanlarının sağlık ve zindeliklerinden de sorumlu olduğuna dikkat çekilen
araştırmada, şu tespitlere yer verildi: “Sağlık
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deyince, konuyu bütünsel bir pencereden bakarak bedensel, zihinsel ve
ruhsal boyutları ile ele almalıyız. Çalışan sağlık ve güvenliği konuları zaten
olmazsa olmaz ve kanunlarca güvence altına alınmış haklardır. Devletin
sağlıkla ilgili sağladığı sosyal güvencelerin ötesinde, şirketlerin birçoğunun
yan haklar kapsamında özel sağlık sigortası olanakları sunduklarını da
biliyoruz. Ülkemizde halen özel sağlık sigortası imkanları sunmayan birçok
şirket bulunsa da trend artış yönünde. İş yerlerindeki hijyenik koşullar, iş
seyahatlerinin yoğun olduğu mesleklerde buna orantılı olarak artan riskler,
salgın hastalık gibi durumlarda şirketlerin çalışanlarını koruma ve destekleme adına aldıkları önlemler ile aksiyonların yeterliliği bundan böyle
çok daha fazla mercek altında olacak. İşte böyle dönemlerde şirketlerin
çalışanlarına nasıl ve ne kadar destek olabilecekleri; onların yaşayacakları
deneyime ve motivasyonlarına bir hayli etki edebilir. Bu tarz olağanüstü
durumlarda kurumlar çalışanlarının morallerini yüksek tutabilme, onlara
psikolojik destek sunma ve onların deneyimlerini en iyi hale getirebilme
konularında ellerinden gelenin en iyisini yapmalılar...”

İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu’na göre, pandemi döneminde işveren iş sağlığı ve güvenliği
tedbirleri kapsamında çalışanların
sağlığını koruyabilmek için her türlü
sağlık ekipmanını bulundurmakla
yükümlü... Burada tek kullanımlık
maske, eldiven, siperlik, galoş,
pandemiye özgü koruyucu giysi,
tulum tedarik edilmesi temel noktalardan... Kişisel koruyucu ekipman
iş sağlığı ve güvenliği bakımından
büyük önem taşırken, iş yerlerinde
alınması gereken önlemlere ilişkin
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu
tarafından her sektöre yönelik
olarak on bir rehber yayımlandı. Bu
rehberde işyerlerinin işin özellikleri,
çalışanların çalışma şartları göz
önüne alınarak tavsiye niteliğinde

tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı.
Öncelikle virüsün barınmasını ve
yayılımını durdurmak amacıyla iş
yeri dezenfekte edilmesi büyük
önem taşıyor... Bunun için işveren
dezenfekte işlemi yapan firmalardan destek alabilir.
Hatta dezenfekte işleminin
sadece bir defa yapılması da virüsün
bulaşmasını engellemez. Bu nedenle
işveren iş yerinde düzenli aralıklarla
dezenfekte işlemi yaptırmalıdır.
Bunun yanında günlük iş yeri temizliğine olduğundan daha fazla özen
gösterilmeli... İş yerinde temizlikle
görevli çalışanlara her zamankinden farklı virüsü yok edici hijyen
ürünleri tedarik edilmeli, bu ürünler
kullanılarak düzenli aralıklarla temizliğin yapılması sağlanmalı...

KARİYER
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TEK KULLANIMLIK
ÜRÜNLER REVAÇTA
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SAĞLIK

Zatürreden
korunun
Dünya Sağlık
Örgütü’nün (DSÖ)
verilerine göre,
zatürre çocuklarda
görülen en sık ölüm
nedeni. Yetişkinlerde
ise kalp, inme (felç)
ve KOAH’tan sonra
dördüncü sırada yer
alırken yılda ortalama
3 milyon kişinin zatürre
nedeniyle öldüğü
tahmin ediliyor.
Zatürre belirtileri ve
korunma yolları...
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Sağlığın daha da önem kazandığı şu günlerde
gencinden yaşlısına kadar hepimizin ortak isteği bağışıklık sistemini güçlendirmek... Gençliğinde zatürre
geçiren Derya Hanım, pandemi nedeniyle sağlığına
aşırı dikkat eder olmuştu. Çünkü gençlik döneminde
zatürre olduğunda doktorları onu bu hastalığın
yaratabileceği ölüm riski konusunda uyarmışlardı.
Covid-19 salgını döneminde hayati riskini yükseltme
ihtimaline neden olan zatürre Derya Hanımın korkulu
rüyası haline gelmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
verileri de bu korkuyu destekler nitelikte çünkü
zatürre çocuklarda görülen en sık ölüm nedeni oluyor.
Bununla birlikte yetişkinlerde kemik kalp, inme (felç)
ve KOAH’tan sonra dördüncü ölüm nedeni olarak
gösteriliyor ve yılda ortalama 3 milyon kişinin zatürre
nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.

Dr. Mehmet Ceyhan, pandemilerde insanların ölüm
nedenlerinin başında zatürrenin geldiğini vurguluyor.
Zatürre, dünya genelinde çok sık görülen bir
alt solunum yolu enfeksiyonu. Dünyada enfeksiyon
nedenli ölümlerde baş sırada yer alıyor. Aynı zamanda
pandemi döneminde de öne çıkan bir hastalık oldu.
Çünkü grip pandemileri, koronavirüs pandemileri gibi
pandemilerde insanların ölüm nedenlerinin başında
zatürre geliyor. Bu virüsler hem kendileri zatürre
yapabiliyorlar hem de bağışıklık sistemini baskılayarak bakterilerin oluşturduğu zatürrelere zemin
hazırlıyorlar.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, grip vakalarında ya
da farklı virüs hastalıklarının yayıldığı dönemlerde
zatürre ve zatürreden ölümlerin de arttığına dikkat
çekiyor. Zatürrenin bütün yaş gruplarında görülen
bir hastalık olduğuna işaret eden Ceyhan,  “Ancak
çocuklarda ve yaşlılarda risk yüksek. Bir de özellikle
herhangi bir nedenle bağışıklığı baskılanmış kişiler,
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kronik akciğer hastalığı, diyabet, kronik böbrek
hastalığı, kronik kalp hastalığı olanlarda, sigara
içenlerde ve alkol kullananlarda zatürre riski
artıyor” diye konuşuyor.
Kronik akciğer hastalığı olanlarda
zatürre daha sık görülüyor çünkü kronik akciğer
hastalığı nedeniyle akciğerde yapısal bozukluklar oluyor oraya mikrop daha kolay yerleşiyor.
Ayrıca kronik akciğer hastalığı olanlarda sigara
içmek aynı zamanda solunum yollarındaki lokal
bazı bağışıklık sistemlerinin bozuk olması ile
birlikte zatürreye zemin hazırlıyor. Aynı zamanda zatürreye neden olan mikropların solunum
yoluna daha kolay yerleşmesini sağlıyor.

BAĞIŞIKLIĞA DİKKAT!

MASKENİN ÖNEMİ
Zatürre, aşılara ve etkili antibiyotiklere rağmen hâlâ ölüm nedenlerinde ilk sırada.
Zatürre mikropları solunum yoluyla bulaştığı için Covid-19 pandemisi döneminde gerekli tedbirlerin alınması öneriliyor. Hastalarla bir buçuk metreden yakın temas kurulacaksa maske
takılması ve bahsi geçen aşıların yapılması öneriliyor.
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menenjit geçiren çocuklar ve koklear implant
(işitme cihazı) takılan kişiler nüfus cüzdanları
aile hekimlerine başvurup ücretsiz aşı yaptırabiliyorlar. Pandemide risk artıyor ve bu hastalıktan
aşı ile korunmak isteyenler de eczanelerden
satın alabiliyorlar.

AŞILAR GÜVENİLİR
Pandemi döneminde aşı talebinin artması
nedeniyle bazı değişiklikler olduğunu belirten
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu bilgileri veriyor:
“Örneğin grip aşısı için devlet bir sıralama
oluşturdu. Kişinin o sıralamaya girdiği e-Nabız
sisteminde görünüyorsa, aile hekimine reçete
yazdırıyor, aile hekiminin yazdığı reçete ile eczaneye gidip grip aşısını alabiliyorsunuz. Bu pandemi dönemine özel bir durum. Hem pnömokok
hem grip aşısı aynı anda ya da istenilen aralıkta
uygulanabilir çünkü ikisi de canlı olmayan aşı.”
Ceyhan, aşıların güvenilir olduğunu da
vurguluyor: “Aşıların ciddi yan etkileri yok.
Dolayısıyla lokal yan etkileri olabilir; kızarıklık,
şişlik, hafif ateş hali gibi. Ek olarak grip aşısı
yumurtadan elde edildiği için ciddi yumurta
alerjisi olan yani yumurta yedikten sonra nefes
darlığı, şok gibi ağır tablo gelişme hikâyesi
olanlara aşı önermiyoruz ancak onun dışında
herkese yapılabilir.”

SAĞLIK

Zatürre risk gruplarının yanı sıra risk
bakteriyi öldürmek için bir iltihabi reaksiyon
olmayan kişilerde de görülebiliyor. Bakteriler
oluşturuyorlar.
genellikle önce boğaza yerleşiyor ve boğazda
bir süre bağışıklığın düşmesi için fırsat kolluyor.
SEMPTOMLARI NELER?
Virüsler ise boğaza yerleşip beklemiyorlar
Zatürre hastasında ateş, öksürük ve sık
onlar bulaştığı sırada bağışıklık sistemi zayıfsa
nefes alıp verme gibi semptomlar görülebilir.
akciğere inip zatürre oluşturuyorlar ama
Akciğerde ağrı sinirleri olmamasından dolayı
bağışıklık sistemi iyi çalışıyorsa vücuttan hastalık ağrı olmaz ama hasta nefessiz kaldığını hisseder,
oluşturamadan atılıyorlar.
akciğer zarları olaya iştirak ettiyse ağrı duyar.
Zatürrenin en önemli ve sık görülen bak- Pandemi döneminde dünyada zatürre vakaları
teriyel nedeni olan pnömokok
arttı. Çocuklarda yapılan çalışmaya
bakterisi yetişkinlerin yüzde
göre, Covid geçiren çocuklarda
5’inde özellikle okul çocuklarıboğazda bu pnömokok bakterisinin
nın yüzde 10-15’inde boğazda
bulunma oranı Covid geçirmeyenlebulunuyor. Bu bakteri bazen
re göre iki kat daha fazla. Dünyada
yıllarca bekliyor, bir fırsatını
pnömokok aşısı yapılanlarda zatürbulduğunda ve herhangi bir
re görülme oranı yüzde 40 kadar
nedenle bir hastalık geçirme,
azaldı.
kullanılan ilaç ya da sigara
Prof. Dr. Ceyhan, “Risk grupiçme gibi faktörlerde, solunum
larındaki kişilerin pnömokok ve
sisteminin bağışıklığı azalProf. Dr. Ceyhan
influenza aşılarını yapılması gerek.
dığında direkt akciğere inip
Risk grubuna giren kişilere ve ilk
orada iltihaplanmayı başlatıyor.
iki yaşındaki çocuklara pnömokok aşısı devlet
İltihaplanma başladıktan sonra ister virüs, ister
tarafından ücretsiz yapılıyor” diyor.
bakteri olsun vücut bir şekilde bu bakteriyi
Risk grubunda olan 65 yaş üstü, kronik
öldürmek için bağışıklık sistemini devreye
kalp, akciğer, böbrek hastalığı ve şeker hastalığı,
sokuyor. Bağışıklık sistemindeki beyaz küreler,
astım dahil kronik akciğer hastalığı olan erişbirçok antikor, kompleman gibi proteinler bu
kinler ve özellikle travma sonrası tekrarlayan
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EĞİTİM

Yaşasın yarıyıl tatili!
Öğrencilerin ara tatillerde
gerçek anlamda tatil
yapmaları ve dinlenip
yeni döneme başlamaları
öneriliyor. Ancak kitap
okumanın da ihmal
edilmemesi gerekli. Çünkü
okuyan öğrenciler daha
doğru ve hızlı anlar,
soruları daha hızlı çözebilir
ve hafızaları güçlenir...
Ara tatili dinlenip verimli
geçirebilmek için velilere ve
öğrencilere ara tatil rehberi
hazırladık..
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tatil yapmaları ve dinlenmiş olarak yeni döneme
başlamaları gerekiyor. Ancak bu süreçte kitap
Ortaokullu Arda, pandemi döneminde
okumanın da ihmal edilmemesi gerekli çünkü
okulunun sanala taşınması ile birlikte dersokuyan öğrenciler daha doğru ve hızlı anlayıp
lerine adapte olmakta güçlük
sınavlarda soruları daha hızlı
çekti. Ancak pandemi uzadıkça
çözmelerinin yanı sıra hafızalarını
o da arkadaşları gibi yeni
da güçlendiriyor... Ara tatil nasıl
döneme adapte olmayı başardı.
geçirilmeli? Öğrenciler ve veliler
Derslerini takip edip ödevlerini
nelere dikkat etmeli? Velilere ve
yapan Arda, şimdi heyecanla ara
öğrencilere tüm detayları ile ara
tatilin gelmesini bekliyordu. Milli
tatil rehberi hazırladık...
Eğitim Bakanı’nın açıklaması ile
Bahçeşehir Koleji Ortaokul
birlikte heyecanı daha da artmıştı
ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehçünkü 25 Ocak’ta başlayan yarıyıl
berlik Koordinatörü Sibel Durak,
Sibel Durak
tatili süresine ikinci dönemdeki bir
öğrencilerin ara tatil döneminde
haftalık ara tatil de eklenince tatil
gerçek anlamda tatil yapmaları
süresi 15 Şubat’a kadar uzadı. Bu da üç haftalık ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamaları
uzun bir tatil anlamına geliyor. Uzmanlara göre, gerektiğini söylüyor.
öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda
Öğrencileri zorlamamak gerektiğine dik-

OCAK-ŞUBAT 2021

kat çeken Durak, şu
uyarılarda bulunuyor:
“Anne babalar
çocuğunun yeterliliklerini bilir. Bu nedenle
öğrenciyi zorlamak,
ona kısa ve uzun
vadede zarar verir.
Başarılı olduğu alanları fark etmek ve bu
doğrultuda hedefler
belirlenmesine yardımcı olmak faydalı olacaktır. Sınav dönemlerinde çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman
geçirmemiz gerektiğini unutmayın.”

KİTAP VE SPOR
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VELİLERE ÖNERİLER
Ara tatillerde öğrencilerin yanı
sıra velilerin de dikkat etmeleri gereken
noktalar bulunuyor. Bu dönemde ailelerin
çocuklarına ders çalışmaları konusunda
baskı yapmamaları öneriliyor. Ebeveynlere
çocukların tatile ihtiyaç duyduğu ve bu dönemi dinlenip enerji depolayarak geçirmeleri
gerektiği konusu da hatırlatılıyor.
Ebeveynler çocukları ile birlikte kaliteli vakitler geçirmek için ara tatil dönemlerini
fırsata dönüştürmeliler. Pandemi döneminde
bunalan çocukların bu tatilde kendilerini
daha iyi hissetmeleri için aileleriyle birlikte
geçirecekleri kaliteli vakitlerin çocuklara iyi
geleceğine dikkat çekiliyor. Her ne kadar
kısıtlamalar nedeniyle birlikte tatile gitmek
mümkün olmasa da kısıtlamaların olmadığı
saatlerle birlikte yürüyüş yapmak, birlikte
kitap okumak, birlikte evde film izlemek
gibi aile aktiviteleri yapmak hem çocuklara
hem de ailelerine iyi gelecektir.
Evlere kapanılan şu dönemde çocuklara ara tatil döneminde ilgi alanlarına göre,
resim yapmak, müzik, dans gibi etkinlikler
yaptırılabilir. Bunları yapmak çocukların
hem keyif almalarını hem de kendilerini bu
dönemde yararlı aktivitelerle oyalamalarını
sağlar...

NELERE
DİKKAT ETMELİ?
Peki bu dönemde aileler nelere dikkat
etmeli? Uzmanlar dikkat edilmesi gereken
hususları şöyle özetliyorlar:
l Ara tatillerde çocuklara keyif
alacakları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda
aktiviteler yapmaları için fırsatlar sunulmalı.
l Tatil boyunca ebeveynler çocuklarıyla
birlikte kaliteli ve keyifli zaman geçirmeye
özen göstermeli.
l Dinlenmenin yanı sıra bu dönemde hafif tekrarlarla ve ödevlerini yaparak
çocukların derslerden kopmamalarına da dikkat
edilmeli.
l Çalışma programı yaparken
programın planlanması için çocuğun da fikri
alınmalı ve hatta yaşı uygunsa kendi programını kendisinin yapmasına, hangi saatte ders
çalışılacağına kendisinin karar vermesine izin
verilebilir.
l Televizyon ve bilgisayar kullanım
süresi de iyi belirlenmeli; aşırıya kaçılmadan
kullanım hakkı verilerek denge korunmalı.
l Tatil çocuğunuzla keyifli zaman geçirmek için bir fırsat dönemidir. Onlar derslere
biraz ara verseler de bu molanın sömestre
sonrası dönem için yeni bir enerji yaratacak bir
mola olduğunu hatırlayın.

EĞİTİM

Sınav sonrasında birçok öğrenciden
“zamanım yetmedi tüm soruları yanıtlayamadım” gibi yakınmaları sıklıkla duyarız.
Kitap okuyan öğrenciler daha doğru ve hızlı
anlar, soruları daha hızlı çözebilir ve hafızaları güçlenir. Çünkü yeterince kitap okuyan
öğrenciler soruları okurken kelimelere daha
çok yoğunlaşırlar. Okuma alışkanlığı kişinin
çözümleme becerisini artırarak çabuk ve
doğru kararlar almasına yardımcı olması
nedeniyle de uzmanlarca öneriliyor.
Durak,  “Yeni sınav soru tiplerine baktığımızda sadece Türkçe testinde değil, tüm
derslerde uzun açıklamalar ve yönergeler
olduğunu görüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı öğrencileri bu noktada iki adım öne
geçirecektir” uyarısında bulunuyor.
Eğitim uzmanları spor yapmanın
da öğrencilerin öğrenmelerinde katkı
sağladığına dikkat çekiyorlar. Spor yapmak
ve sporu alışkanlık haline dönüştürmek
ruh sağlığını korumanın yanı sıra daha iyi
öğrenmeyi de destekleyen bir diğer konu
oluyor. Birey spor yaparken öğrenilen bir
hareketi öncelikle zihninde canlandırıp
nasıl yapabileceğini anımsıyor ve davranışa
döküyor. Bu durum da öğrencinin bilişsel

gelişimine katkı sağlarken, zekâsını daha iyi
kullanmasına fırsat veriyor.
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DOSTLARIMIZ

Barınakları unutmayalım!
Ülkemizdeki hayvanların
rahat yaşamını ve
yaşam alanlarının
değiştirilmemesini garanti
altına alan 5199 no’lu yasa
çoğu insan tarafından ya
daha önce hiç duyulmamış
ya da göz ardı edilmiştir.
Bu sebepten dolayı
barınaklardaki hayvan sayısı
her geçen gün artarken
barınaklar ise bütün bu
canlılara bakmakta ve
ilgilenmekte zorluklar
yaşıyor... Hayvan severlere
yakınlarındaki barınakları
ziyaret etmeleri öneriliyor.
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UMUT EFE
Her canlı dostumuz kendine sıcak bir
yuva bulabilecek kadar şanslı olmuyor. Bu
noktada dostlarımız için bazen geçici bazen
uzun bir yaşam mekanı olan barınaklar devreye giriyor.  Hayvan barınakları bu anlamda
çok iş görüyor. Hemen her şehrimizde ve ilçe
bir barınak bulunuyor. Barınakların neredeyse
tamamı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar. Çoğunun bünyesinde de ya belediye çalışanları ya
da gönüllü çalışanlar bulunuyor. Bu gönüllüler,
burada zarar görmüş hayvanların bakımını
yapar, onlara yuva sağlarlar. Bu insanlar,
barınakta yaşayan hayvanlara bakmak için
çok fazla zaman, çaba, enerji ve para harcar.
Eğer siz de bir hayvan severseniz bu insanlara
önemli katkılarda bulunabilirsiniz.

DOSTLARIMIZIN İLK DURAĞI
Hayvan barınakları o bölgedeki yerel
sakinlerin yardımları sayesinde terk edilmiş

hayvanların varlığından haberdar olur. İnsanlar genellikle telefon açarak ya da elektronik
posta göndererek, bir yerlerde kaybolmuş ya
da terk edilmiş bir köpek veya kedi olduğuna
dair hayvan barınaklarına ihbarda bulunur.
Böyle bir haber aldıklarında, barınaktaki
görevliler hemen harekete geçerler. Bölgede
bulunan kayıp ya da terk edilmiş hayvanı
kurtarmaya giderler. Daha sonra köpeğin
bulunduğu yerdeki çevre sakinlerinden etrafa
köpeğin posterlerini asmaları istenir. Bu da
eğer sahibi köpeği arayıp bulamıyorsa diye
yapılır...
Ardından köpek barınağa ulaştığında
bir veteriner tarafından muayene edilir. Çünkü
hayvan için her şeyin yolunda olup olmadığını
kontrol etmesi ve herhangi bir tıbbi bakıma
ihtiyacı olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir. Bununla birlikte barınağa yeni gelenler,
orada yaşayan diğer hayvanlardan uzak
tutulacakları 12 ila 18 günlük bir periyotta
veteriner tarafından tekrar kontrol edilirler.
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Bunun bu şekilde olmasının sebebi köpeklerin aşılanması, parazitlerinden arındırılması
ve kısırlaştırılması gerektiği içindir.  Bu
zaman aralığı aynı zamanda barınakta
çalışan insanlara hayvanı diğer kedi ve
köpeklerle birlikte yaşamasına izin verme
riskini almadan önce karakter özelliklerini
anlamaları için bir zaman da tanır...

ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ SEVGİ VE İLGİ
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l Eğer  yolda terk edilmiş bir
hayvan görürseniz öncelikle bir barınağa telefon edin. Gördüğünüz hayvanın
tasmasının olup olmaması çok büyük bir
önem taşımaz. Barınağı aradıktan sonra
hayvanın oradan uzaklaşmasını önlemeye
çalışın. Böylece barınakta çalışan gönüllülerin hayvan oradan gitmeden önce varmak
için yeterli zamanları olsun. Eğer sizden
köpeğin sahibinin arama ihtimaline karşı
poster asmanızı ya da bir gazeteye ya da
bir radyoya ilan vermenizi isterlerse onlara
yardımcı olmaya çalışabilirsiniz. Bu barınak
çalışanlarının çalışma yüklerini azaltacak
ve siz de iyi bir şey yapmış olacaksınız
l Barınaklarda gerçekten de
çok fazla hayvan yaşar ve hepsinin de
beslenmesi gerekir. Belki maddi bağış
yapmak istemeyebilirsiniz. Fakat bunun
yerine herhangi bir yaş için olan köpek ya
da kedi mamalarından birkaç poşet satın
alıp barınaklara vererek onlara yardım
edebilirsiniz. Yavru, yetişkin ve yaşlı köpek

mamalarından herhangi birini alabilirsiniz.
Hayvan barınaklarında her çeşit ve her yaş
hayvan bulunduğu için alacağınız mamanın
da ne türde olduğu hiç önemi yoktur.
l Maddi yardım yapın. Barınakların veteriner, aşılama, mama, oyuncak,
battaniye, yatak, mama kabı ve daha
sayısız farklı şeye ihtiyacı vardır. Sizin
yapacağınız maddi yardım, ne kadar az
miktarda olursa olsun, hayatlarının önemli
bir kısmını bu mükemmel yaratıklara
yardım etmeye adamış iyi kalpli insanların
işini kolaylaştıracaktır.
l Zamanınızı ve emeğinizi teklif
etmek, hayvan barınaklarına destek olmak
için harika bir yoldur. Bu tarz barınakları
işleten kişiler genellikle herhangi bir finansal ödenek almazlar. Belediye barınaklarında da genelde çalışan sayısı az oluyor. Belki
sizin programınız onlarınkine uyuyordur
ve barınak sahipleri işte ya da başka bir
yerdeyken onların yerine hayvanlarla
kalabilirsiniz.

DOSTLARIMIZ

Bu noktada barınağa yerleşen dostlarımızın sadece finansal yardıma ihtiyaçları
yoktur. Başta suistimal edilmiş ya da terk
edilmiş olanlar olmak üzere tüm hayvanların
sevgiye ve ilgiye de ihtiyacı vardır. Arada bir
onları ziyarete gidin. Onlarla oyun oynayın,
onları şımartın ve onlara ilgi gösterin. Hatta
onları yürüyüşe bile çıkarabilirsiniz! Bu
hem hayvanın kendini daha iyi hissetmesini
sağlamak, hem de onlara bakan insanların
iş yükünü azaltmak için müthiş bir yol
olacaktır. Sahiplenmek, hayvanlara yardım
etmek için başlıca yoldur... Eğer bir hayvanı
sahiplenme ve ona sevgi ve ilgi gösterme
şansınız varsa, bunu bu tip barınaklardan bir
tane hayvan sahiplenerek yapın. Hem evlat
edineceğiniz hayvan, hem de barınağı işleten
gönüllüler size minettar kalacaktır.

NASIL DESTEK OLURSUNUZ?

İSMMMO YAŞAM l 45

SİPARİŞ

Karantinada paketli lezzetler

LEZZET

Tüm dünyayı evlere
UMUT EFE
kapatan koronavirüs
Pandemi sert bir ikinci dalga ile tüm
salgını, pek çok sektörün
dünyada yeni bir karantina süreci yaratırken,
salgın sona erene kadar kapatmak zorunda
işleyişini baştan aşağı
kalan pek çok ünlü restoran, özenli menüleri ile
değiştirdi. Restoranlar ve
evlere servise yöneldi. Sabah kahvemizi içtiğimiz
yeme içme sektörü paket
dükkândan müdavimi olduğumuz mahalle lokanservisle sınırlı kalırken,
tasına, sevdiklerimizle buluştuğumuz, yaşamanın
özlenen lezzetlerin tamamı tadını ikiye katladığımız şık restoranlardan sokak
yemekleri duraklarımıza; yeme-içme sektörünün
paket ve gel al servislerle
hayatımızdaki yerini, karın doyurmaktan çok
müdavimleriyle buluşuyor... daha fazlasını ifade ettiği artık belki çok daha iyi
biliniyor ve anlaşılıyor. Mahalle esnafından lüks
Paket servislerde de
restoranlara kadar tüm yeme içme sektörü artık
dikkat edilmesi gerekenler paket servis ile yoluna devam ediyor. En azından
bulunuyor.
pandemi süresince böyle devam edecek. Bu akıma

AKILLI
AMBALAJLA
EVLERDE
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Divan kalitesini evine taşımak isteyenler için
markanın farklı semtlere yayılan restoran şubeleri
arı gibi çalışıyor. Divan’ın tecrübeli şefleri tarafından
hazırlanan özel paket menü; evde şık bir Divan
sofrası kurmanız için gereken her şeye sahip. Üstelik
yılların değişmeyen güvenilir adresi Divan, lezzetlerinden ödün vermeden sürdürülebilir döngüye uygun
paketler kullanmaya da özen gösteriyor. Sipariş
verdiğiniz yemekler uyguladıkları akıllı ambalaj
sistemiyle hem doğaya uygun hem de hijyenik bir

şef restoranlar da uydu. Hele uzmanlar bu tür
siparişlerin sadece ve sadece, her zaman ilişkide
bulunulmuş olan güvenilir işletmelerle yürütülmesi, tanınmayan, bilinmedik yerlere asla ve
katiyetle sipariş verilmemesi yönünde uyarılarda
bulununca gözler bilinen, tanınan şeflere çevrildi.
Şefler ise güven veriyor... Araştırmaların gösterdiği
sonuçlara göre, tanınmış şeflerin ve bilindik
mahalle mekanlarının tüketicide öncelikle güven
algısı yaratıyor. Dünyada kapanan pek çok ünlü
şef restoranı ve yeme içme sektöründe faaliyet
gösteren işletmeler özenli menüleriyle evlere
servise başladı. Bizde de Covid-19 yasaklarıyla
restoranlarını kapatan şeflerimiz yavaş yavaş
paket servisleriyle üretime dönüyor ve aldıkları
olağanüstü tedbirlerle müdavimlerine yanınızdayız
mesajını veriyorlar.

sunumla servis ediliyor. Üstelik sıcaklık indikatörü
sayesinde teslimat sonrasında ısı durumuna göre
sipariş sahiplerini yönlendiriyorlar. Dış ambalajlar ve
iç kaplar dahil kullanılan tüm malzemeler, doğada
çözünebilen doğal hammaddeye sahip. Divan lezzetleri için Yemek Sepeti Vale ve Getir Yemek aracılığıyla
Divan Brasserie Bebek, Divan Brasserie Akasya,
Divan Brasserie Kalamış, Divan Pub Erenköy, Divan
Pub Ataşehir, Divan İstanbul ve Divan İstanbul City’de
tek tıkla hızlıca sipariş verebilirsiniz.
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EVLERDE ŞEF OLMA ŞANSI
Mutfak Sanatları Akademisi’nin (MSA) şefleri sizi evinizin şefi
yapan kutular hazırlamaya başlamış.
İçeriği MSA tarafından hazırlanarak
kutulanan malzemeleri evde kolayca
birleştirerek ziyafet çekebiliyorsunuz.
Pizzadan hamburger ve taco’ya,
çeşitli salatalardan ana yemeklere,
tatlılardan kokteyl mikslere pek
farklı zorluk seviyesi ve fiyatta
seçenekler var. Kutuların içeriği

MSA’nın profesyonel eğitim mutfaklarında gıda güvenliği ve hijyen
kuralları korunarak uygulanıyor.
Raw, vegan ve glütensiz seçeneklerin
de bulunduğu MSA BOX’ta ayrıca Full,
Daily ve Fresh Box kategorileri de
var. Haftanın yedi günü saat 21.00’e
kadar verilen siparişler, ertesi gün
12.00-18.00 saatleri arasında
MSA’dan teslim alınabiliyor ya da eve
teslim ediliyor.

MEZELER DE
PAKETE GİRDİ
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ŞEFLER GEZİDE
Atatürk Kültür Merkezi’nin faaliyette olduğu dönemde sanatçıların buluşma noktası olan Gezi İstanbul, pandemi kısıtlamalarıyla
birlikte ekmek çeşitlerinden pasta ve çikolatalarına, kahve çeşitlerinden eşsiz tatlarına kadar zengin bir menüyü “Gezen Şef” adlı özel
donanımlı araçlarla müşterilerine ulaştırmaya başlıyor.  “Gezen Şef”,
Gezi İstanbul’un mutfağında üretilen doğal, katkısız, el yapımı ve taze
ürünlerden hazırlanan lezzetleri, sipariş aldığı adreslere şeflerin son
dokunuşlarını yaptıkları sıcaklık ve sunumla teslim edecek. Menüde
yer alan tüm ekmek çeşitleri, pastane ürünleri, el yapımı çikolatalar,
organik kahveler, “Gezen Şef” paket servisine sipariş verilebiliyor.

LEZZET

Cumhuriyet Dönemi öncesinden kalma gerçek meyhane kültürünü yaşayabileceğiniz, mazisi 130 yıl önceye dayanan Agora 1890,
pandemi kısıtlamaları sona erene kadar geçmişten günümüze miras
mezeler, ara sıcaklar ve seçme lezzetleri UV sterilizasyonu güvencesiyle
“Çilingir Box” ile evlere getiriyor. Agora 1890, mutfağından çıkan
birbirinden farklı mezelerin, ara sıcak seçeneklerinin, et ve balık
çeşitlerinin de olduğu zengin lezzetleri tek bir çatı altında buluşturuyor.
Özellikle Ortadoğu, Girit, Rum ve eski İstanbul gibi birçok kültürden
oluşan meze çeşitleri, günlük olarak hazırlanarak masalardaki yerini
alıyor. Agora 1890’ın favori lezzetleri arasında; yaprak ciğer, bademli
kabak, Girit ezmesi, balık pastırması ve tarama yer alıyor.
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Yeni yıl demek
birçoğumuz için
yeni başlangıçlar
anlamına geliyor.
Evlerimizin
dekorasyonu için de
bu durum geçerli.
Yeni başlangıç
yaptığımız bu yıl
doğallığı vurgulayan
dekorasyon
trendleri,
İskandinav,
Japon ve modern
rustik tasarımlar
evlerimize hakim
olacak...

Evlerde doğallık rüzgârı
EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz
bu dönemde, Çiğdem Hanım ev dekorasyonunu yenileyip evine yepyeni bir soluk
getirmek istiyordu. Ancak bunun için nereden
başlayacağı konusunda kararsızdı. Duvarlarını ne renk yapmalı? Hangi tarzda yeni
mobilyalar seçmeli? Hem keyif alacağı hem
de yeni dönemin trendlerine uygun olanı nasıl
bulacaktı? Hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz evlere yeni bir soluk getirmek için
birçoğumuzun aklından bu sorular geçiyor...
Peki ne yapmalı? İşte bu soruların yanıtlarını
sizler için araştırdık ve yeni başlayan 2021
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yılında ev dekorasyonumuza hangi trendlerin
ve hangi tarz mobilyaların hakim olacağını
araştırdık...

DOĞAL MALZEMELER
Ev dekorasyonlarında her dönem moda
olan doğal malzemeler, 2021 sezonunda daha
alışılmışın dışında bir tarz ile öne çıkacak;
ahşap, beton, kil ve metal malzemelerin kombinasyonundan tasarlanan ürünler iç dekorasyona bu sezon damgasını vuracak. Evlerde
doğal malzemelerin kullanımıyla kurgulanan
dekorasyonlarda dikkat edilmesi gereken en
önemli unsur ise aşırıya kaçmamak olarak
tanımlanıyor. Çünkü tüm detaylarda ahşap

malzeme kullanımı hoş bir görünüm yerine
sıkıcı bir izlenim verebilir. Bunun önüne
geçmek için evlerin zemininde, mutfak, banyo
gibi mekanların mobilyalarında hatta pencere
pervazlarında ahşap kullanımı tercih edilebilir.
Ancak ahşap ana teması ile yola çıkılarak, bir
ya da birkaç duvarda kullanılan taş detayı
ve kilden yapılmış aksesuarlarla göz alıcı bir
kombinasyon oluşturmak mümkün.
Doğal malzemelerin kullanımı ile
birlikte ev dekorasyonunda bitki kullanımı
da önem kazanıyor. İç mekanlarda yetiştirilebilen, güneşe çok ihtiyaç duymayan bakımı
kolay büyük yapraklı, göz alıcı yeşil yapraklı
saksı bitkileri tercih edilebilir. Bu bitkiler doğal
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DEKORASYONA
HAKİM OLACAK
6 TREND
yansımaların ön plana çıktığı bu yıl dekorasyon trendleri arasında başı çekiyor. Evinizin
salon, oturma odası gibi bölümlerinde tercih
edeceğiniz iç mekan bitkileri, ahşap, taş gibi
doğal malzemelerle bir arada hoş bir görsel
tema oluşturabilirsiniz.

TREND KOMBİNİ
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GEOMETRİK EŞYA
Bu yıl dekorasyonda geometrik şekillerin egemenliği de dikkat çeken bir diğer
trend olarak karşımıza çıkıyor. Pürüzsüz
dikdörtgen eşyalar, yuvarlak objeler bu sezonun dekorasyon modasında ana figürlerden
biri olarak dikkat çekiyor. Yuvarlak hatlı
mobilyalar, aynalar veya keskin geometrik
şekillere sahip objeler ev dekorasyon ve
mobilya mağazalarında sık karşılaşılacağımız
ürünlerin başında geliyor.
Yeni yılın trendlerine uyum sağlamak
için evinizde küçük dokunuşlar yaparak
fark yaratabilirsiniz. Bunun için evinizdeki
yuvarlak bir sehpanın üzerine geometrik
şekle sahip hoş tasarımlı bir obje yerleştirebilir, duvarlarda beşgen, yuvarlak gibi
çeşitli geometrik şekillerden meydana gelen
aynalara yer verebilirsiniz. Yuvarlak sehpanın
altına yine yuvarlak küçük bir halı yerleştirerek şekil vurgusu yapabilirsiniz.

Dikdörtgen eşyalar, yuvarlak
objeler bu sezonun dekorasyon
modasında ana figürlerden biri.

Banyolarda da koyu tonların
tercih edileceği bu sezonda siyah
renkli lavabo ve küvetler ön
çıkacak.
Koyu ahşap tonlarının hakim
olacağı dekorasyon trendlerinde,
retro ve vintage yansımaların
etkileri sürecek. Klasik koyu ahşap
mobilyalar günümüze uyarlanıp vintage
dekorlarla kombine edilecek.

5

İç mekanlarda yetiştirilebilen,
güneşe çok ihtiyaç duymayan
bakımı kolay büyük yapraklı, göz
alıcı yeşil yapraklı saksı bitkileri doğal
yansımaların ön plana çıktığı bu yıl dekorasyon trendleri arasında başı çekiyor.
Salon, oturma odası gibi bölümlerde tercih edeceğiniz iç mekan bitkileri, ahşap,
taş gibi doğal malzemelerle görsel tema
oluşturacak.

6

Ahşap ana teması ile yola çıkılan
2021 dekorasyon trendinde bir ya
da birkaç duvarda taş detayı ve
kilden yapılmış aksesuarlar kullanılması
da bir diğer trend olarak öne çıkıyor.

EVİM EVİM

Doğallığın vurgulanacağı 2021
dekorasyon trendleri, İskandinav, Japon
ve modern rustik tasarımların etrafında bir
kombin oluşturarak şekilleniyor. Bu kapsamda İskandinav tarzında yer alan açık renkli
mobilyalarda değişime gidilecek; ahşap ve taş
dokuların vurgulandığı İskandinav ve Japon
tarzlarında bulunan açık renkli mobilyalarının yerini koyu renklere bırakacak.
Evinizi 2021’in dekorasyon trendlerine
göre dekore etmek için son yıllarda İskandinav trendi ile popüler hale gelen açık renkli
ve ağartılmış ahşap mobilyalardan uzaklaşıp
rustik ve koyu renkli ahşap mobilyalara
yönelmelisiniz. Açık tonlu mobilyalarınızı
boyayarak, daha küçük bir maliyetle bu yılın
modasına uygun hale getirebilirsiniz.
Koyu ahşap tonlarının hakim olacağı
dekorasyon trendlerinde, retro ve vintage
yansımaların etkileri de devam edecek.
Klasik koyu ahşap mobilyaların günümüze
uyarlanıp vintage dekorlarla kombine edilmesi bu yılki dekorasyon trendleri içerisinde
en yaygın olarak kullanılan tarzlardan biri
olacak. Öyle ki koyu ahşap tonlarından

oluşan klasik görünümlü mobilyalar, retro
modasının modernleştirilip daha lüks bir
biçimde yeniden doğuşunu simgeliyor. Ahşap
renklerin yanı sıra duvar ve koltuk renkleri
de koyu renk tonlarında olacak. Örneğin,
açık gri ve beyaz duvarlar yerine, daha koyu
mavi tonları ile dekorasyon trendlerine uygun
modern evler oluşturabilirsiniz. Odalarla
birlikte banyolarda da koyu tonların tercih
edileceği bu sezonda siyah renkli lavabo ve
küvetler şıklıkları ile dikkat çekecek.

1
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Doğallığın vurgulandığı 2021 dekorasyon trendleri, İskandinav, Japon
ve modern rustik tasarımlarla bir
kombin oluşturarak şekilleniyor
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Gazi Suyu’nun kaynağı:
Çekmeköy
GEZİ-İSTANBUL

NİL DENİZ DEMİRCİLER

İstanbul’un ormanı bol ilçelerinden biri olan Çekmeköy,
Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuş... Efsanelere
konu olan bu ilçe, Atatürk
tarafından da ziyaret edilmiş... Atamızın çok beğendiği
kaynak sularından ‘Defneli
Suyu’na daha sonra ‘Gazi
Suyu’ adı verilir...  Çekmeköy,
günümüzde doğayla iç içe
yaşam alanları, mesire yerleri
ve kültür-sanat etkinlikleri
bakımından oldukça aktif bir
kıyı ilçesi olarak öne çıkıyor...
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İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet
döneminde Türkler tarafından fethedilmesi ile birlikte yeni yerleşim yerleri
de oluşmaya başladı. Bunlardan biri de
Çekmeköy..
Bizans döneminde, Beykoz’dan
Alemdağ’a kadar olan bölge ormanlarla
kaplıydı ve Meludion denen yerde,
Bizans imparatorları tarafından yaptırılan
bir av köşkü vardı. Bizans imparatoru
Kontakuzinos: kızı Teodora’yı Orhan Bey
ile evlendirmiş ancak amacına ulaşamayınca tacını ve tahtını bırakarak, Alemdağ
Mangallar Manastırı’nda keşiş olmuştu...
Bölge Orhan Gazi döneminde fethedildi. Efsaneye göre, Çekmeköy, Fatih
Sultan Mehmet döneminde yedi kardeş
tarafından kurulur. Bu yedi kardeşten,
altısı eşkıyalar tarafından öldürülür ve
yedinci kardeş “Çekme tetiği” diyerek
eşkıyalardan kurtulur. Böylece köyün adı

‘Çekmeköy’ olur... Osmanlı döneminde,
bölge İstanbul şehrinin odun ve kömür
ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı bir yerdir. Bölgedeki dağlardan ve
korulardan toplanan odun ve kömürler
arabalarla ve hayvanlarla iskeleye getirilip buradan gemilerle İstanbul’a taşınırdı.
Bunun yanı sıra avlanma, gezi, eğlence
ve mesire alanı olarak kullanıldı.
Cumhuriyet döneminde ulu önder
Mustafa Kemal Atatürk, Üsküdar’dan
Şile’ye giderken, Alemdağ’a çıkmak
ister ve Taşdelen suyunun kaynağını
gezer. Suyun kaynağının bakımsız halini
görünce suyun Üsküdar’a indirilmesi
talimatını verir. Atatürk’ün bu ziyaretinde çok beğendiği kaynak sularından
‘Defneli Suyu’na daha sonra ‘Gazi Suyu’
adı verilir...

SONRADAN İLÇE OLDU
Anadolu yakasındaki Çekmeköy
ilçesi, günümüzde de zengin ormanlık
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göre farklılık gösteriyor. Saklıbahçe, Yeşilbahçe,
Seçkin atv, Güvercinlik Çekmeköy’ün diğer
mesire alanları arasında yerlerini alıyorlar.

AVCI KORU TABİAT PARKI
Alemdağ-Şile yolu üzerinde konumlanın
park, ismini yakınında bulunan köyden almıştır.
Yaklaşık 649 hektar büyüklükteki bir alanda
kuruludur ve girişi ücretlidir.  Kuzeybatısında,
eski bir maden çukurunda oluşmuş yapay gö-

letin bulunduğu alan 2011 yılında Tabiat Parkı
olarak ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştır.
İlkbahar ve yaz aylarında piknik alanı
olarak tercih edilen parkta çeşme, büfe, piknik
alanları, tahta masalar, çocuk oyun alanı,
orman yolları ve orman köşkü bulunuyor.

Konaklamak isteyenler için de tahta bungalov
kır evleri mevcut.
2019 yılında Türkiye’nin en büyük
survivor parkurlarından biri burada açılırken,
çocuk oyun parkında da 34 ayrı şişme oyun
ünitesi bulunuyor.

HAYVAN SEVMEK İSTEYENLERE...
Çekmeköy’ü gezip görmek isteyenler için
gitmeleri gereken yerler sıralamasında ilk sırayı
Çekmeköy Hayvanat Bahçesi
alabilir. İstanbul’un en büyük
hayvanat bahçelerinden biri
olan hayvanat bahçesi, 60 farklı
türde 350 canlıyı barındırıyor.
Burayı gezip görmeyi cazip
kılan en güzel özelliklerden
biri hayvanları yakından sevip
besleyebilmeniz oluyor.
Yine ilçede yer alan Park
Of İstanbul, 200 bin metrekarelik ormanın içinde yer alıyor;
çocuklu ailelerin keyifli, eğlenceli ve kaliteli
vakit geçirebileceği doğa ve yaşam kompleksi,
macera ve keşfi bir arada sunuyor. Girişin
ücretli olduğu parkta fiyatlar, yaya veya araba
otopark seçeneğine göre farklılık gösteriyor.
Pony clup, cafe-restoran, piknik ve mesire alanı,
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alanları bol oksijene sahip mesire yerleri, sosyal
ve sanatsal aktiviteleriyle dinamik bir kıyı ilçesi
olarak öne çıkıyor.
Geçmişte Ümraniye’ye bağlı olan
Çekmeköy, 2009 yılında Ömerli, Alemdağ ve
Taşdelen belediyelerinin tüzel kişiliklerinin sona
ermesi ve bu belediyelere bağlı 17 mahalle
ile 5 köyün katılmasıyla ilçe haline geldi.
148,08 kilometrekarelik alanda 136 bin kişinin
yaşadığı Çekmeköy’de nüfus, ilçe olmadan önce
75 bin iken 1990 yılında 14 bin, 2000 yılında
38 bin 2007 yılında da 71 bine ulaşmıştı... İlçe
kuzeybatısında Beykoz, kuzeydoğusunda Şile,
güneybatısında Ümraniye, güneydoğusunda
Sancaktepe ve Pendik ile çevreleniyor.
Piknik alanları ve şifa kaynağı suları ile
bilinen Çekmeköy’de yer alan piknik alanları
sıralamasında ilk sırayı Taşdelen Mesire Alanı
alabilir. Adını meşhur ve tarihi Taşdelen kaynak
sularından alan Taşdelen Mesire Alanı, çeşmelerinden akan Taşdelen suyunun çeşitli hastalıklara ve özellikle de böbrek taşına iyi geldiği
söylenir. Taşdelen kaynak suları bu özelliği ile
tedavilerde kullanılmıştır... Çam, meşe, kayın,
köknar ağaçlarıyla kaplı olan mesire alanı, tüm
aile keyifle piknik ve yürüyüş yapabileceğiniz
geniş bir mesire alanı. Giriş ücretli olan mesire
alanında fiyatlar yaya ya da araba seçeneğine
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ÖZYEĞİN
ÜNİVERSİTESİ
Çekmeköy, Özyeğin Üniversitesi kampüsüne de ev sahipliği yapıyor. İlçede Orman
Sokak’ta yer alan üniversite, 18 Mayıs 2007
tarihinde kurulurken vakıf üniversitesi olarak
Eylül 2011 tarihinden bu yana Çekmeköy
Kampüsü’nde faaliyet gösteriyor.
Türkiye’nin en modern kampüs
binalarına sahip olan üniversitenin kampüs
binalarının tasarımı, Cambridge ve Princeton
üniversiteleri binalarını tasarlayan mimarlık
firması tarafından yapıldı.
macera parkı gibi alternatiflerle her yaşa hitap
eden parkta, çocuklar binicilik sporunu ve at
bakımını öğrenirken yetişkinler cafe-restoranlarda dinlenip keyifli vakit geçirebilir ya da
adrenalin tutkunları macera parkında çeşitli
aktivitelere katılabiliyorlar.
Çekmeköy’ün bir diğer keyif durağı
Doğa Park. Doğa Park, yürüyüş, koşu seçeneklerinin yanı sıra piknik yaparken çocukların da
eğleneceği bir parkının bulunması nedeniyle
ailelerin büyükten küçüğe keyifli vakit geçirebilecekleri bir mekan.
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KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
İstanbul’un son yıllarda öne çıkan
doğanın kucağındaki yerleşim yerlerinden biri
olan Çekmeköy’de yer elan çok sayıdaki kültür
merkezlerinde kültürel etkinlikler düzenleniyor.
Çocuklar ve yetişkinler için tiyatro oyunları hafta içi ve hafta sonu  sanat severlere perdelerini
açıyor.
Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde yer alan
Çekmeköy Spor Kompleksi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından işletiliyor. Bölgenin en
büyük spor kompleksi konumundaki tesis, yılda
yaklaşık 18 bin kişiye hizmet veriyor. Tesiste,
yüzme havuzu, basketbol, voleybol sahaları,
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fitness, pilates ve kosu alanları bulunuyor.

ALEMDAĞ’A ADINI VERDİ
Seyyid Battal Gazi’nin torunu olan
Alemdar Baba ya da asıl adı olan Tur-Hasan
Bey olarak bilinir. Turasan veya Torasan Bey
isimleriyle de anılır. Alemdar, bayrağı veya
sancağı taşıyan kişi, bir işe öncülük eden kişidir.
Danişment Gazi’nin, dostu Turasan Bey’i,
İstanbul’un fethi için ordu ile gönderdiği bilinir.
Turasan Bey, ordu ile birlikte yörede birçok yeri
ele geçirip Alemdağ’a kadar gelir ve buraya bir
kale yaptırır... Kaleye Selçuklular ve Danişmentlilerin ortak bayrağı olan siyah alemleri
diktirir ve halk arasında kalenin bulunduğu
dağ Alemdağ, Tur Hasan Bey ise Alemdar Baba
olarak anılır. Sancaktar/Alemdar Turasan Bey,
Alemdağ kalesinde yapılan birçok savaşa katılır
ve bunlardan birinde Alemdağ’da şehit düşer.
Turasan Bey, bölgeye ‘Alemdar’ olarak
ismini verir ve zamanla değişerek bu isim
‘Alemdağ’ oluyor. Alemdağ Caddesi, İstanbul’un
en uzun caddesidir.
Günümüzde 15’nci Füze Üs Komutanlığının sınırları içerisinde yer alan Alemdar
Baba-Turasan Bey Mezarı, Alemdağ’da oldukça
yüksek bir yerde konumlanıyor. Ulaşımı zor

olan türbede kitabe bulunmazken üzerinde
sürekli olarak Türk bayrağı dalgalanmaktadır.

HAMİDİYE SU
Sultan II. Abdülhamit, saltanatının ilk
yıllarında İstanbul’un su sorunuyla yakından ilgilenmiş ve 1880 yılında bir komisyon kurarak
araştırma yaptırmış. Bulunan Hamidiye Suyu,
tam kapasiteyle İstanbul halkının susuzluğunu
gidermek için kullanılırken 31 Ağustos 1902’de
törenle hizmete açılmıştır. Uzun yıllar çeşmeler
vasıtasıyla İstanbul halkına ulaştırılırken, o
dönemde İstanbul’da Hamidiye suyu akan
86 çeşme bulunuyordu. Yıldız Sarayı’nda 30,
Beşiktaş’ta 10 çeşme varmış ama zamanla
şehrin büyümesi, su sebillerinin tahrip olmasından dolayı su verilememiştir. 1979 yılına
gelindiğinde de Hamidiye suyu şişelenerek
halka ulaştırılmaya başlandı. Hamidiye Suyu,
günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki Hamidiye Kaynak Suları A.Ş. tarafından
işletiliyor. Teknolojik altyapısı ve modern üretim
sistemleriyle dünya standartlarında tesislerde
bulunan kapsamlı laboratuvarlarda fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik testler yapılıyor.
Öyle ki International Taste Institute 2019 yılı
Superior Taste Award ödülünü aldı.
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‘GENEL OLARAK TÜKETİM EKONOMİSİNE SAHİP’
İSMMMO Çekmeköy İlçe Temsilcisi
Hüseyin Serin, 2019 yılından beri Çekmeköy
temsilciliği görevini yürütüyor. 2011 yılından
beri meslek mensubu olan, çeşitli sektörlerde
bağımlı olarak çalışan Hüseyin Serin, 2018
yılının eylül ayından beri meslekte bağımsız
olarak çalışıyor.
Çekmeköy ilçesinde 153 adet SMMM bürosu bulunduğunu belirten Serin, “Bu büroların
önemli bir kısmı şirket ve ortaklık şeklindedir.
Mesleğimiz adına bunun güzel bir gelişme
olduğunu düşünüyorum. Kurumsallaşmada
ilçemiz oldukça iyi durumda” diyor. Çekmeköy,
1970’li yılara kadar ormanlık bir yerleşim alanıyken bu tarihten itibaren iç göç dalgalarıyla
göç almaya başladı. İlçe, ucuz ve ulaşımı kolay
olması nedeniyle yakınındaki İmes, Modoko
gibi sanayi sitelerinde çalışan işçilerin ikamet

Hüseyin Serin
tercihi oldu. Bu yapının günümüzde de devam
ettiğine işaret eden Hüseyin Serin, ilçenin sabah
göç veren ve akşam göç alan bir ilçe olduğunu
bu durumun meslek mensupları için de geçerli
olduğu söylüyor. Serin, “Çekmeköy’de ikamet
edip diğer ilçelerde çalışan, bürosu olan meslek

TARİHİ TAŞDELEN KAYNAK SUYU

Taşdelen Mahallesi, tarihi kaynaklarda
suyunun güzelliği ile av köşkleri, çiftlikleri ve
ormanı ile anılıyor. Taşdelen suyu hâlâ akmaya
devam ederken tarihi kaynaklarda adı geçen
av köşkleri ve çiftlikler yok olmuş durumda.
Orman ise küçülmesine rağmen varlığını
sürdürüyor.
Eskiden taş bir oluktan akan suya, taşı
delerek meydana çıktığı için Taşdelen suyu adı
verilirken, Taşdelen kaynak suyunun birkaç
tane kaynağı bulunuyor.
Alemdağ Ormanı içindeki kaynak suyu,
1582 yılında Sultan II Selim’in eşi, Nurbanu
Sultan tarafından vakfedilmiştir. Daha sonra,
Sultan II Abdülhamit de bu suyu kullanır. 1909
yılında tahttan indirilip sürgüne gönderilirken,
Sirkeci garında son arzusu sorulduğunda bir
bardak Taşdelen suyu istediği söylenir... Hac için
giden Surre alaylarındaki küplere Taşdelen suyu
doldurulduğu dönüşte ise boş küplere zemzem
suyu doldurulup geri getirildiği de rivayet olur.
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mensubu sayısı oldukça fazla” diyor.
İlçenin genel olarak tüketim ekonomisine
sahip olduğuna dikkat çeken Serin, şunları söylüyor: “Çekmeköy’ü başka yerlerde çalışanların
ikamet alanı olarak tarif ediyor bir üstadımız.
Gerçekten de çok doğru bir tespit. İlçemizde
ne sanayi, ne üretim ne de benzeri çalışma
alanı yok. Küçük sanayi sitesi, serbest bölge,
teknopark yok. Balparmak gibi az sayıda büyük
firma var hepsi o. Cadde ve sokaklarda küçük
esnaf yoğunlukta. Sanayi olarak inşaat ve inşaat malzemesi ile iştigal eden girişimciler mevcut.
Çekmeköy ekonomisinde oldukça büyük alan
kaplayan lokanta, büfe gibi tüketim yerleri
pandemi döneminde de kepenk indirmeye yüz
tutmuş durumda. Kısaca hizmet ve tüketim
işletmelerinin açılıp kısa süre sonra kapandığı
bir yer Çekmeköy.”
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Vizörün arkasındaki usta:
Ersin Alok
SMMM CENAP İNALTONG

SÖYLEŞİ

(ÇEVRE KOMITESI BAŞKANI)

Ülkemizin yetiştirdiği önemli fotoğraf
sanatçılarından biri Ersin Alok. Çektiği
fotoğraflarıyla adından söz ettiren sergiler
açan, kitaplar yazan, belgesel filmler çeken, söyleşiler yapan bir usta. Alok, doğru
ışıkta güzel bir kare uğuruna saatlerce,
günlerce sabreden, mücadele veren bir fotoğrafçı. Tarih öncesinde yapılan kaya üstü
fotoğraflarındaki uzmanlığıyla tanınıyor.
Fotoğraf dalında devlet sanatçısı unvanını
da aldı. O çektiği fotoğraflar yanında çok
yönlü bir kişiliğe de sahip. Alok’la kariyerini ve fotoğraf sanatını konuştuk.
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O, doğaya, insana ve sanata
olan aşkını fotoğrafın diliyle anlatan
bir fotoğraf ustası... Eserleri ulusal ve
uluslararası ortamlarda takdir görüyor.
Yaptığı çekimlerle doğayı sevdiren,
titizlikle çektiği fotoğraflarıyla ülkemiz
sanayi ve inşaat sektörünün dünya
çapında tanınmasına da önemli katkılar sağlayan bir isim... Ersin Alok’tan
bahsediyoruz...
Ülkemizin yetiştirdiği önemli
fotoğraf sanatçılarından. O, fotoğraf
sanatı yanında çok yönlü bir kişiliğe
de sahip. Psikoloji ve gazetecilik
eğitimi aldı. Doğa tutkusu ile seyyahlık, dağcılık ve dalgıçlık yaptı. Çektiği
fotoğraflarıyla adından söz ettiren

sergiler açan, kitaplar yazan, belgesel
filmler çeken, söyleşiler yapan bir usta.
Ersin Alok, doğru ışıkta güzel bir kare
uğuruna saatlerce, günlerce sabreden,
mücadele veren bir fotoğrafçı.
İklim, doğal doku, yerel
malzeme gibi çevre etkenlerini; yaşam
biçimi, değerler, din, dil gibi kültürel
etkenleri; aile yapısı, ekonomik yapı,
toplumsal davranışlar gibi sosyal
etkenleri ve kişisel kültürel deneyimler
gibi bireysel davranışları, ayrıntılarıyla
yıllar içinde defalarca fotoğraflamış
ve belgelemiş. Alok, Cumhuriyet
döneminde gün ışığına çıkarılan tarihi,
arkeolojik, antropolojik ve mimari
kültürümüzü oluşturan eserleri, Anadolu’daki , Urartu, Hitit yapıtlarını, Roma,
Yunan yerleşimlerine ait yerleri adım
adım, kare kare tarayarak Türkiye
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coğrafyasının tarihi belleği olan kitaplarını
ülke kültürel mirasına kazandırdı. İnsan
oğlunun ilk sanatsal yapıtları kaya üstü
resimlerini fotoğraflamış ve bu konuda
yayınladığı kitapları ile konunun evrensel
küratörlerinden biri olmuştur. 1999 yılında
Başbakanlık Kültür Müşavirliği tarafından
‘Fotoğraf Dalında Devlet Sanatçısı’ unvanı
ile onurlandırılmıştır.
Alok’un bizi atölyesine davetinden 4
yıl sonraki ziyaretimiz tüm dünyayı etkisi
altına alan Covid-19 pandemi dönemine
rastlıyor. Çekim için hazırladığımız soruları
önümüzdeki biyografiden de yararlanıp
çeşitlendirdik. Daha önce yapılan söyleşi ve
röportajlardan yaşadığı deneyimle oldukça
rahat ve keyifli olduğu görülüyordu.
Arada eşi Ece Hanıma da laf atarak onu
da ortamda canlı tutmaya niyetli olduğunu
anladık ve çekime başladık...

‘ÇIRK’ SESİNİN ARKASINDA
Hocam ‘fotoğraf siz yaşarken
arkada bıraktıklarınız olur’ diyorsunuz. Neden?
Sevgili Cenap,  fotoğraf ufak bir

DİJİTAL ANALOG
FOTOĞFAFI
ÖLDÜRÜYOR MU?

Artık dijital dünyada yaşıyoruz, pek
analog fotoğraf çeken kalmadı. Dijital
fotoğrafa geçtikten sonra analog fotoğrafa
ne oldu? Siz hangisini kullanıyorsunuz?
Fotoğraf ve photography ikisi de bunların
bir konuya hizmet ediyor gibi görülüyor.
Böyle bir şey yok. Fotoğraf bir film
pelikülü üstünde oluşmuştur, öyle yaşamıştır ve
hâlâ yaşıyor. Dijital fotoğraftaki büyüklük oranı,
analog fotoğraftaki büyüklük oranını yanında
sıfırdır. Yani şöyle söylemek istiyorum; fotoğraf
eğer bir anlamda dört nokta arasında, dört nokta
arasındaki düzlem içinde büyüyecekse bunu dijital
fotoğraf ancak 51 santime kadar yapabilir. Ama
bir analog fotoğraf büyüyecekse o sekiz metrelere
kadar büyür. İkisinin yeri farklıdır hâlâ ben analog
makineyi kullanıyorum, analog makinadaki filmi
kullanıyorum çünkü müşteri ne ebatta istiyorsa biz
de onu çekiyoruz.

SÖYLEŞİ
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sesin arkasında biter. O ses aynen budur
‘çırk’ (deklanşöre basında çıkan ses) Eğer
bir ‘çırk’ sesiniz varsa siz o’ çırk’ sesinin
arkasındaki dünyayı kaydetmek istemişsinizdir. Yani kendi içinizde onu saklamak
istemişsinizdir. Eğer onu saklıyorsanız sizin
yaşamınızda önemli bir noktadır o zaten.
Yaşam o önemli noktaların arka arkaya
gelerek akması değil midir?  Siz o noktayı
seçtiğiniz anda artık onu niçin, neden, kime  
karşı ve nasıl seçtiğinizi biliyorsunuzdur.
Zaten o ‘çırk’ sesinin sebebi de budur.  O
çektiğiniz nokta, dört nokta (fotoğraf
karesi) arasında yaşamaya başladığı
zaman yaşamın sizce ilk önce kendinize
olan iksirini yani kaya üstü resimlerini
yapan adamın ilk duygularını alıyor, onu
paylaşıyor ve sonra etrafınızda paylaşarak
o dünyayı koruyorsunuz demektir. Aynen
kaya üstünü yapan adamın kaya üstünde
çizdiği çizginin anlatımlarını o kendisi
için almıştı, fotoğrafçı da kendisi için o
deklanşöre bastı. Böylece yaşam fotoğrafçı
için zamanı tutmanın ardında zamanı paylaşmanın değeri ile birlikte yürüdü. Yaşam
ışığı güneşi ve güzeli aramaktaki ısrarınızla
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gösterdiğim fotoğrafı benim neden çektiğimi
sordu. Ben bilmiyordum. O dedi ki bir fotoğraf
makinesi böyle bu kadar basit olmamalı ‘ee
nasıl olacak hocam. Onu net yapacaksın,
ışığı senin için değerli olacak ve sonra sen o
düşündüğün şeyi çekmeye çalışacaksın.’ İşte
zaten bütün konunun başından beri anlattığım
buydu. Hay Allah ben babamdan bir daha
makine isteyemezdim. O yaz bir yerde çalıştım.
Üç ay kazandıklarımı topladım ve sonra gittim
‘Bijon’ markalı bir makine aldım. İşte o Bijon,
bu Bijon’dur.
devam ediyor demektir...
Psikoloji tahsili yaptınız sonra
gazeteciliğe geçtiniz...
Bu bir akımdı... Şöyle bir akımda
psikoloji tabii ki önemli bir konu ana psikoloji ardında kalan prehistorya (tarih öncesi)
ve gazetecilik konusu üçü de birbirinden
farklıymış gibi geliyor. Hayır öyle değildir.
Psikolojik prehistorya da çok önemli adımlar ve
çok önemli noktaları görmeme yardım edecekti
bunun farkındaydım onun için psikolojinin içine
prehistorya koydum. Fakat bu arada bir imkan
da vardı, eğer ben gazeteciliğe devam edersem
gazetecilikten de mezun olacaktım ama ben
yazmayı da istiyordum. Yani düşüncelerimin ve
düşlerimin bir şekilde paylaşılması gerekiyordu. Bunun için en güzel okul gazetecilikti.
Gazeteciliğe zaten bu yüzden girdim...
İlk fotoğraf makinenizin ‘Bijon’ olduğunu biliyoruz. Bundan biraz bahseder
misiniz?
Tabii ki. Dağcılık hareketleri insanları
forma sokar. Ankara’da Hüseyin Gazi’de,
Elmadağ Dağcılık Kulübü bir dağcılık semineri
açmak istedi. Topla topla dağcılık seminerine
üç kişi geldi. Bunlardan biri ben, bir tanesi
Rasim Akın, öbürü de Muvaffak Uyanık’tı. Bu
organizasyonu ise Dr. Kurtnofsky yapıyordu.
Neyse biz toplandık Hüseyin Gazi’ye geldik.
İşte, ip nasıl tutulur, ipe nasıl bağlanılır...
‘Üç nokta hareketi üstündeki dağcılığın ilk
başlama hareketi nedir’ diye konuşulurken
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Dr. Kurtnofsky’nin boynunda bir makine var.
Dr. Kurtnofsky her şeyin resmini çekiyor, o kayanın çekiyor. Karşıki dağı çekiyor, Elmadağ’ı
çekiyor, bizim kayadaki tutma noktalarımızla
ilgili alanları çekiyor. Ben de çok merak ettim
ve Dr. Kurtnofsky’ye sordum hocam siz bu
taşları falan çekiyorsunuz neden?  O bana çok
güzel bir cevap verdi; dedi ki “e dedi taşlar
yaşıyor.” Allah Allah! Taş nasıl yaşıyor? Taş
falan yaşamıyor. Elimi sürüyorum taşa, bir şekil
var dağcılıkta elinizin ayasını taşa vurduğunuz zaman bir ses çıkar, o sesi ezberlemeniz
gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. Çünkü öbür
taşa vurduğunuz zaman taştan gelen ses kof,
buradaki ses daha tiz. Kof taşa elini tutarsan
kof taş  kopuyor ama öbür taşa elini vurduğun
zaman taş kopmuyor seni çekiyor. Allah Allah!
Peki filan dedik... Hâlâ anlamış değilim bu
durumu. Eve geldik akşam  yemeğinde babamdan bir şey istedim. ‘Babacığım, biz bugün
dağcılık için böyle bir yere gittik hocamız var
böyle bir adam bana ‘fotoğrafta taşlar yaşıyor’
dedi, bunu ben anlamadım dedim. Ben bir
makine istiyorum dedim. Babam sustu. Ertesi
akşam geldiği zaman bana bir makine getirdi.
O  makinenin markası Comed idi. Çok basit bir
makineydi. Ben bir dahaki toplantıya Comed
fotoğraf makinesi ile gittim. Bu sefer Dr. Kurtnofsky‘nin çektiklerini çekmeye başladım ama
16 kare çekiyordu benim filmim bitti. Filmleri
götürdük yaptırdık bir yerde. Dr. Kurtnofsky‘ye
getirdim  fotoğrafları. Bana bir soru sordu. Her

DAĞ ÇEKİMİ BİRİNCİLİK GETİRDİ
Dağ fotoğraflarıyla ilgili Arriflex
35 mm bir makine aldınız. Biraz anlatır
mısınız?
Sevgili Cenap, film fotoğrafın dışında
ayrı bir dünyadır. Film bana soruyorsan
inanılmazların yaşandığı bir dünyadır. Çünkü
filmi fotoğraf gibi sistemleyemezsin. Filmin bir
akış sistemi var. Bu akış sistemi içinde olaylar,
olayların gelişmesi, ana fikri ve the end yani
sonu vardır. Her kordela (1960’lı yılların ortasına kadar sinema filmi anlamında kullanılırdı)
bu anlatımda düzenlenmelidir. Bu bakımdan
bir konuyu ben yerine getirmek istedim. Bu
da Cilo Dağları’ndaki geniş yaylara verilen ad
Zoma. Zoma filmini çekmek istiyordum. Zomalı
nasıl geliyor, nasıl yaşıyor, neyin içinde yaşıyor,
nasıl dağda konaklıyor? Dağa sahip olmak için
konaklaması lazım. Dağı nasıl yorumluyor ve
dağdan elde ettiği bilgilerle dağın içinde elde
ettiği ürünü satması gerekiyor. İşte böyle bir
film yapmak istedim. Bu filmin boyu büyüktü.
Bunu film dünyasına sunmak istedim. Bunun
için dünyadaki en iyi makinelerden bir tanesi
de Arriflex 35 mm. Bunu almak istedim. Bunun
için Arri’ye gittim. Parasını kendim ödeyerek
aldım ve sonra dağda Zoma filmini çekmek için
Cilo’lara getirdim. Cilolar’da 43 gün kaldım.
Bütün Cilo Dağları içindeki yaşayanları, güçlükleri, dağın değişken yüzünü çekerek Zoma
filmini yaptım.
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GÜNEY AFRİKA’DA KAYA ÜSTÜ
RESMİ PEŞİNDE BİR MACERA
Dağlar yaşandığı zaman gerçek olur
diyorsunuz neden?
Himalayaları sözle anlatırım ama siz Himalayaları yaşayamazsınız. Ağrı Dağı’nı  anlatırım ama siz
Ağrı’yı yaşamazsınız. Bir dağı yaşamanın tek bir şekli
var parmaklarınızla o dağın taşına o dağın buzuluna
o dağın çiçeklerine dokunmanız gerekir. Dağlar öyle
bir hayaldir ki yaşandığı zaman gerçek olur. Eğer
o dağın içinde gece uyurken rüzgâr sesini duymuyorsanız siz o dağı yaşayamazsınız. Dağların içinde
görünmeyen bir dünya var. O kelimelerle anlatılamıyor. Karım Ece’yle yaşadığım bir anımı anlatmak
istiyorum. Grand Larousse adına bir çalışma yapmak
için davet edildik. Zebra çekimleri için Afrika’da
Kruger National Park’a gittik.
Zebra öyle filmlerde gördüğünüz gibi temiz bir hayvan değil.
Zebranın temiz olması saat
13:30 ile 14:30 arasında filan.
Çünkü derileri ince, sivrisinekler
sokuyor, zebra bunu bildiği için
zaten sulak yere yakın bir yerde
oluyor bataklığa hemen yatıyor
böyle dönüyor sağa sola çamur
oluyor siz onu çekemiyorsunuz.
Bu zebra işleri bittikten sonra
geri dönüş
için zaman vardı. Johannesburg’tan Cape Town’a
geçtik. Daha önce aldığım bir kitap vardı. Güney
Afrika kaya üstü resimleriyle ilgili. George Lee diye
biri yazmış. İncelmiştim iyice. Cape Town’a da geçince
prehistorya yani tarih öncesi ile ilgili bir müze var
mı diye araştırdık. Neyse bir tane bulduk. Müzeye
gittik çok güzel çeşitli kaya üstü resimleri var. Bizim
aklımıza geldi zaten kitap yanımda. Müzede Mr. Lee
buralı tanıyan var mı diye araştırdık. Müze müdürünün haberi yoktu.
Orada bir kafeye gittik. Ece bir kahve söyledi
hiç unutmuyorum ben de bir kahve söyledim. Ama
ben herhalde çok canım sıkılmış filan biz hararetle

konuşuyoruz. Adamın biri geldi dedi bir derdiniz mi
var? Adama anlattık. Peki, dedi ve gitti. Adam elinde
telefonla geldi ‘buyrun Mr. Lee.’  Öleceğim kalbim
duruyor. Adama biz Türkiye’den geliyoruz, sizin böyle
bir kitabınız var mı? İşte ben o kitap sahibi olarak
sizinle görüşmek istiyorum deyince herhalde adamda
çok şaşırdı. Bir otelde saat verdi. Ertesi söylenen saatte gittik. Bir İngiliz geldi çok tatlı bir adam. Oturduk
yanımda benim yazdığım ve Akbank’ın çıkartmış
olduğu bir kitap vardı. Bu kitabın adı ‘Türkiye Kaya
Üstü Resimleri.’ Türkiye’de ilk defa yayınlanan bir
kitap bu. Ben çıkarttım kitabı. Adam başka türlü
bakmaya başladı.
Konuşma bitmiyordu. Siz benden ne istiyorsunuz diye sordu. Kaya
resimleri olan bir yere gitmek
istediğimizi söyledik. Müsaade
istedi gitti. Kaldığımız otelden
aradı. Görebileceğimiz yerleri
tarif etti. 800 km yol yapıp
bahsettiği çiftliğe gittik. Bir
üniversitenin araştırma evine
gittik. Tavandan hayvanlar
sarkıyor.
Bin bir zorluktan sonra
kaya resimlerine ulaştık. Ben elimi sürmeye başladım
kaya üstü resimlerine. Onların yapım tarihi Milattan
Önce 18.000 diyorlardı. Hafif kanla yapılmış resimler.
Resimdeki hayvanları düşündüm. O içsel duygumun
içinde o insanı tanımıyordum ama yaptığı resimle
belki biraz yan yana geldik gibi hissediyordum. Bir
mağarada dinlenirken duvarındaki resimleri görüyoruz. Arabaya kadar 3 km yürüdük. Yolumuza tekrar
kaya üstü resimleri çıktı. Yüzlerce fare de önümüzü
kesti. Aralarından geçip arabayı bulduk sonunda.
Akşam tekrar çok güzel olan çiftlik evine geldik.
Maymun sesleri arasında bir şarapla günü bitirdik. Bu
benim için hayatımda hatırlayabileceğim çok güzel
bir anıdır.

SÖYLEŞİ

Sonra Zoma filmini Amerika’da
Borgley’de yarışmaya soktum ve yılın
birincilik ödülünü aldım. Bana sorarsan
Amerika Zoma’yı ve Irak’ın kuzeyini
Zoma filminden öğrendi. Zoma filminde
tek bir konu vardı; dağda yaşayan insan
kitleleri hâlâ o dağı yaşıyorlar. Sonra
bunu büyütmek istedik dağdan şehire gelen Zoma’lılar, koyunlarını sattı. Kendine
bir ev aldı Diyarbakır’da. Diyarbakır’a
göç etti ama o hayvanları ile yaşayan bir
insan grubuydu. Bir apartman dairesine
nasıl girecekti? Giremedi ve apartman
dairesinin önündeki alanda çadırını
kurdu. Bunu Arriflex çekti. Zoma filmi
ile insanlık tarihini anlatmaya çalıştım ve
dedim ki; insan kütlesel olarak doğduğu
yerde yaşar, biçim olarak herhangi bir
yerde olabilir ama insan biçimin içinde
yaşamaz kütlenin içinde yaşar dedik ve
Zoma filmi bitti. Zoma filminin içindeki
müzik ise aynen böyle devam etti ana
fikir olarak ‘vara vara vara vara vara’
dedi. Ve dedi ki; ‘ben dağlarda yaşarım
koyunlarım dağlarda büyür, benim kartallarım vardır gel zomana gel, zomana
gel zamana gel dedi ‘ve film bitti ...
Kibrit kutusu size yaşantınızda fotoğraf dünyasında neyi ifade
ediyor?
Dünyada görebileceğin her
cismin fotoğrafik anlamda bir çekimi
yapılacaksa ancak kibrit kutusu gibi olur.
Kibrit kutusu yere dikey basar biz kibrit
kutusunu gözümüzle baktığımız zaman
düzeltiriz. Ama herhangi bir makineyle
baktığınız zaman düzeltemezsiniz. Linhof
işte dünyanın proporsiyonunun bozulmadan çekilmesi gereken bir makinedir. Ve
ancak onunla dünya çekilebilir, onunla
perspektif kontrolü yapılabilir, onunla
proporsiyon bozulmaz. Proporsiyonu bozulmuş olan bir görsel dünyada fotoğraf
kabul edilmez. Onun için Linhof’daki
kibrit kutusu yaşamın öyküsüdür...
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EVDE OPERA KEYFİ
G.Donizetti-L’elisir d’amore (Aşk İksiri) OPERA
Beste: Gaetano Donizetti
Libretto: Felice Romani
2 perde/135 dakika
Yapıt orijinalinde 19. yüzyıl başlarında İtalya’nın bir
köyünde geçmektedir. Bu sahnelemede ise eserin dönemi, 2000’li
yıllara taşınmıştır. Konu, herhangi bir şehrin merkezinde yükselen
plazalardan birinde yer alan büyük bir şirketin ofisi içindeki
ilişkiler üzerinden anlatılmaktadır. Ofis görevlisi Nemorino, şirket
müdürü Adina’ya aşıktır. Zeki, başarılı ve güzel bir kadın olan
Adina, Nemorino’nun dürüstlüğüne ve samimiyetine ilgi duymaktaysa da ona yüz vermez. Şirketin başkanı Belcore de Adina’ya ilgi
duymaktadır... Nemorino’nun imdadına her derde deva bulduğu
iddiası olan şarlatan Dulcamara yetişecek, onu sihirli iksiri ile

kandıracaktır. Neyse ki, güzel Adina iki aşk arasında kalsa da,
zengin kız fakir oğlan aşkı mutlulukla sonlanacaktır. Eser, Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın Youtube kanalı üzerinden izlenebilir.

K Ü LT Ü R S A N AT

500 YILLIK HAT ÜSTADI ANILIYOR
Sakıp Sabancı Müzesi (SSM),
Osmanlı hat sanatının kurucusu, Fatih
Sultan Mehmed ve Sultan II. Bayezid dönemlerinin büyük hattatı Şeyh Hamdullah’ı, ölümünün 500. yılında bir sergiyle
anıyor. Şeyh Hamdullah, Amasyalı Sarıkadızâdeler ailesinden Sühreverdiyye
şeyhi Mustafa Dede’nin oğludur. Babası
Buhara’dan Amasya’ya göç etmiştir.
Selçuklu döneminde ve Osmanlı’nın fetih
yıllarında, Herat, Horasan ve Semerkand gibi kültür merkezlerinden
göç eden şair, hattat, nakkaş ve ulema Konya, Kayseri, Sivas ve
Amasya gibi şehirlerde toplanmıştı. Hamdullah, böylece hat sanatının
merkezi haline gelmiş Amasya’da, Hayreddin Mar‘aşî’den meşk
ederek aklâm-ı sitte’den icâzet aldı. Muhtemelen babası Şeyh Mustafa
Dede’nin sohbet meclislerinde Şehzade Bayezid ile tanıştı. Bayezid,
kendisine hat hocası tayin ettiği Hamdullah’dan icâzet aldı. SSM Kitap
Sanatları ve Hat Koleksiyonu’nda, Şeyh Hamdullah ve çağdaşlarının,
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Şeyh yolundan giden hattatların ve 16.
yüzyılın usta müzehhiplerinin elinden
çıkmış, nadir eserler korunmaktadır.
SSM’nin, hattatın ölümünün 500. yılı
nedeniyle, İstanbul Türk ve İslam Eserleri
Müzesi’nden, Sadberk Hanım Müzesi’nden ve Kubbealtı Akademisi Kültür ve
Sanat Vakfı, Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’ndan seçme eserlerle hazırladığı
sergide, 15. yüzyılın ikinci yarısı ve 16.
yüzyılın ilk yarısında üretilmiş nadir elyazması kitaplar, Kuran-ı Kerim
nüshaları, kıtalar ve albümler sergilenmektedir. Milli Saraylar İdaresi
Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı Müzesi, Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığı’na bağlı Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nden, Dallas Museum of Art ve
Hannover Kestner Museum’dan, pandemi şartlarında ödünç alınamayan eserler ise, dijital bir yerleştirme ile ziyaretçilere sunulmaktadır.
Sergiye bir de kitap eşlik etmektedir.

NOT: Olağanüstü zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde, salgın nedeniyle sürekli güncellenen tedbirler kapsamında
etkinliklerde ve saatlerinde son dakika değişiklikleri olabilmektedir...
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MEDİCİ AİLESİNE SANAL BAKIŞ
Koleksiyonu 101 salondan
oluşan, ünlü yapıtları arasında Madonna ve Çocuk, Venüs’ün Doğuşu,
İlkbahar, İki Melek ile Madonna,
Müjde bulunan Uffizi Galerisi’ni
evden ziyaret edebilirsiniz...Sanat
Tarihçi Atilla Tuna’nın derin bilgisi
ve özgün anlatımıyla Antonina
Online Mektep kullanıcılarına özel
hazırladığı canlı anlatımı izlerken,
Erken Rönesans ve Rönesans Sanatı

ile Giotto, Fra Filippo Lippi, Leonardo
Da Vinci, Sandro Boticelli hakkında
bilinmeyenleri keşfedin. Bu sanal
müze gezisi Floransa tarihi, Medici
Ailesi’nin büyüleyici tarihçesi, 13. 14.
ve 15. yüzyılların Resim Sanatı, Gotik
ve Rönesans dönemi sanat tarihi,
Sanatçıların yaşam öykülerini, Uffizi
Galerisi’nin yapım öyküsünü ve resim
tekniklerini içeriyor... Gezi tarihleri
30 Ocak ve 12 Şubat...

ARDIŞIK SUNUMLAR SALT GALATA’DA
SALT’ın davetiyle 2019’da başlatılan
stüdyo ziyaretleri ve sanatçı sohbetleriyle
geliştirilen Ardışık, 2021’de SALT Galata’da
art arda yer alacak beş bağımsız sunumdan
meydana geliyor. SALT Araştırma ve Programlar’dan Amira Akbıyıkoğlu ve Farah Aksoy’un,
uluslararası kariyerinin gelişme ve olgunlaşma
dönemindeki altı sanatçıyla hazırladığı program, çocukluklarını 80’lerde, ilk gençlik yıllarını 90’larda yaşamış
bu sanatçılar arasındaki “kuşak bağı”nı temel alıyor. Barış Doğrusöz,
Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu ile Fatma Belkıs ve Onur
Gökmen ikilisinin pratiğinde öne çıkan taze görsel ve kavramsal
dağarcık, yaklaşık 25 yıla dayanan tanıklıkları ve ortak hassasiyet-

leri etrafında şekilleniyor. Sanatçıların Ardışık
programındaki işleri, sırasıyla tarih yazımı, dil,
kamusallık, simgesel sermaye ve modernleşme
başlıkları altında “sembolik iktidar” meselesini
yorumluyor. Toplu bir teşhir ve mukayese ortamı
yerine, sanatçıların her birine daha geniş bir alan
açmayı amaçlayan program, 2011’den bu yana
SALT ile sınırlı iş birlikleri olan isimlerle kurumu,
onuncu yılında bir araya getiriyor. Ardışık programı 19 Ocak’ta, Barış
Doğrusöz’ün 2017’den bu yana üzerinde çalıştığı Güç Odağı video
üçlemesinin ilk mekânsal sunumuyla başlayacak. 28 Mart’a kadar
devam edecek sunum ve paralelinde gerçekleştirilecek çevrimiçi atölye
ve gösterimlerin ayrıntıları saltonline.org’da duyurulacak...

Devlet Tiyatroları’nın hayata geçirdiği ‘Okuma Gösterimleri’
projesi kapsamında altı klasik oyun YouTube üzerinden izlenebilecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatrolardan uzak kalan sanatseverler için Devlet Tiyatroları’nın eserleri evlere ulaştırılacak. ‘Okuma
Gösterimleri’ projesini hayata geçiren Devlet Tiyatroları’nın altı eseri
dijital ortama taşınacak. Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde
Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘YouTube’ kanalı üzerinden her hafta bir
oyun paylaşacak. İlki yayımlanan ve 6 hafta sürecek olan paylaşımlarda tiyatroseverler, okuma tiyatrosundan farklı olarak yapılan
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canlandırmaları da izleme imkânı bulacak. Seyircilere, sanatçıların
projeksiyon yardımıyla perdeye yansıtılan metni okurken karakterlere
nasıl hayat verdikleri gösterilecek. İlk yayınlanan oyun olan Kadın ve
Kedi, bir ev içinde eski kiracı ile yeni kiracı... Bir bakıyorsunuz o köhne
ev, yaşantılarına el koymuş. Her ikisinin de imgelem dünyaları ve içsel
yaşantıları çıkıyor karşımıza. Böylece aralarındaki ortaklığı, benzerliği,
paylaşma noktalarının heyecanını taşıyoruz. Birbirlerine dost, ses ve
nefes oluyorlar. Büyük şair Behçet Necatigil, “Kedi ve Ölüm”le yazmak,
yaratıcılık ve mekan ilişkisini sorguluyor...

K Ü LT Ü R S A N AT

DEVLET TİYATROLARI ONLINE OLDU
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EN ÇOK SATANLAR
l Metastaz

l Yazar: Mahfi Eğilmez l Yayınevi: Remzi Kitabevi l Sayfa Sayısı: 368

“‘Güneş, ay ve gerçekler uzun süre saklanamaz.’” Mahfi Eğilmez bu romanında kamu ihalelerindeki yolsuzlukları araştıran bir maliye müfettişini, o yolsuzluklarla bağlantılı görünen cinayeti
aydınlatmaya çalışan polis komiserini, aynı konuyu farklı açıdan soruşturan savcıyı ve olayların
peşinden koşan bir gazeteciyi nefes nefese bir takip içinde buluşturuyor.

İNSAN NEYLE YAŞAR?

l Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy l Yayınevi: Remzi Kitabevi l Sayfa Sayısı: 98

“Ünlü yazardan sevgi, şefkat ve ihtiras üstüne üç öykü...” “İnsan Neyle Yaşar?”, “İnsanın Ne Kadar
Toprağa İhtiyacı Var?” ve “Kıvılcımı Söndürmeyen Yangını Önleyemez” dünya edebiyatının en büyük
yazarlarından biri olan Lev N. Tolstoy’un yazdığı üç uzun öyküdür. Her üç öykü de birer fabl havasında
ve akıcı bir dille kaleme alınmıştır. Yazar, ‘İnsan Neyle Yaşar’da insan yüreğinin sevgiyle dolu olduğunu, bunu daha önce hiç tanımadığı birine bile gösterebildiğini ve insanı yaşatan şeyin sevgi olduğunu
anlatır. “İnsanın Ne Kadar Toprağa İhtiyacı Var”da ele alınan konu ise, ihtirasının tutsağı olan bir bireyin
kaderidir. “Kıvılcımı Söndürmeyen Yangını Önleyemez”de anlatılan da: öfkeyi, kızgınlığı sürdürerek, kin
güderek hiçbir yere varılamayacağı ve bu tür tutumlardan insanın kendisinin de zarar göreceğidir.

HAYATIN HAKKINI VERMEK

l Yazar: Acar Baltaş l Yayınevi: Doğan Kitap l Sayfa Sayısı: 344

Hangi yaşta olursak olalım hepimiz hayatımızı ve kendimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü anlam
arayışındaki bir yaşam, her zaman yapım aşamasındadır. Uzun yaşayalım ancak yaşlanmayalım
istiyoruz. Ne kadar uzun yaşarsak o kadar mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Hiç üzülmeyelim istiyoruz.
Hayatı keyif almak için yaşıyor ve haz alırsak mutlu olacağımızı sanıyoruz. Hedefler belirliyor, adımlar
atıyoruz. Uzmanların görüşlerine kulak veriyor, bize söylenenleri uyguluyoruz ama kafamız karışıyor.
Yaşamaya değer bir hayat istiyor ancak nasıl olacağını tam bilemiyoruz. Peki, yaptıklarımız uzun dönemli
bilimsel araştırmaların bulgularıyla ne kadar örtüşüyor? Bu kitap, okura eşlik ederek hayatını değerlendirme fırsatını ona vermeyi amaçlıyor.

BİR KADIN PLAN YAPARSA
KİTAP

l Yazar: Maye Musk l Yayınevi: Destek l Sayfa Sayısı:199 “Dikkatlice, tehlikeli

yaşa. Beklenen için plan yap ve beklenmedik için hazır ol.” Hayatta tüm olan biteni kontrol edemezsiniz ama hayalini kurduğunuz yaşama her yaşta sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, iyi bir
plan... Maye Musk çarpıcı ve sıkı örülmüş bir aile ve arkadaş çevresine sahip, şık, büyüleyici, uluslararası bir süper model... Ve 71 yaşında. Ama hayat onun için her zaman kolay ve ışıltılı değildi. 31 yaşındaki
bekâr anne, üç çocuğunu yoksulluk içinde geçindirmeye çalışırken, büyük beden mankeni olarak kilo
sorunlarıyla başa çıktı, modellik endüstrisindeki yaş ayrımcılığının üstesinden geldi ve yaşamı boyunca
saygın bir diyetisyenlik kariyeri sürdürdü. Bütün zorlukları boyun eğmez ruhuyla ve “Her şey mümkün!”
tutumuyla aşarak küresel bir başarı öyküsü yarattı.
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l İnsan Neyle Yaşar?
l 2021 Var Olmak
l Baronlar Savaşı
l Hayatın Hakkını Vermek
l Eski Dünya Seyahatnamesi
l Her Güne Bir Nietzsche
l Bir Kadın Plan Yaparsa
l İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır,
Olmazsa Bin Hayır Ara

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

l  Remzi Kitabevi

INFERİS

l Inferis

BARONLAR SAVAŞI
l Yazar: Timur Soykan l Yayınevi:
Kırmızı Kedi l Sayfa Sayısı: 199 Bu kitap
bir roman ya da kurtlar vadisinde geçen bir dizi
senaryosu değil. Her sayfası resmî belgelerdeki
iddialara dayanıyor ve yeraltı dünyasının gerçeklerini
ortaya koyuyor. ‘Narcos Türkiye’ ile tanışın: Uyuşturucu baronları... Devasa malikânelere sığmayan

servetler... Milyarlarca dolarlık zehir piyasası... Eroin
dolu gemiler... Profesyonel tetikçiler...Kanlı bir savaş...
İstanbul’dan Dubai’ye, İran’dan Kanada’ya uzanan
suikastlar zinciri... Diplomat görünümlü ajanlar...
Kirli polisler...Siyasi bağlantılar... Büyük rüşvetler...
Ve devlet içinde derin bataklık... Ve skandallar... Hiç
duyulmamış skandallar...

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
BİR DOSTLUK
MASALI

Yazar: Kobi
Yamada
Yayınevi: Nar
Çocuk
Bir fikirle ne
yaparsın? Özellikle
de bu biraz farklı,
cesur ya da çılgınca
bir fikirse? Fikrini saklar mısın?
Ondan kaçar mısın? Yoksa senin
fikrin değilmiş gibi mi yaparsın?
Bu hikaye harika bir fikrin ve onun
ortaya çıkmasına yardım eden bir
çocuğun hikayesi. Çocuğun kendine
güveni arttıkça fikir de onunla
birlikte büyür. Sonra bir gün harika
bir şey olur. Bu hikaye, hayatının
herhangi bir döneminde fazla iddialı,
garip, zor bir fikir olmuş her yaştan
insan içindir. O fikri memnuniyetle
karşılamanızı, onu büyütmenizi ve
sonrasında neler olduğunu görmenizi
sağlamak için yazılmıştır. Çünkü
fikriniz bir yere gitmiyor; aksine her
şey yeni başlıyor.

Yazar: Susanna
Isern
Yayınevi : Uçanbalık Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 32
Koca kuyruğu, çizgili sırt çantası ve sevimli
yüz ifadesiyle etrafına neşe saçan Sincap,
aynı zamanda çok da yardımseverdir. Bir
sabah uyandığında kovuğunda gizemli
bir mektup bulur ve telaşla yola koyulur.
Ormanda karşılaştığı hayvanlar peşi sıra
Sincap’tan yardım isterler. Yol boyunca, Geyik
Bey’in boynuzlarını çiçeklerle süsleyen, şevkle
örgü ören kaplumbağa için yün yumak peşine
düşen dostumuz kurda, dağ sıçanına, tilkiye,
sansara, kurbağalara, nehirdeki balıklara
derken neredeyse bütün orman sakinlerine
yardımcı olur. Peki ya bulduğu o esrarengiz
mektup? Sincap asıl hedefine ulaşabilecek
midir? Akdenizli sanatçılar Susanna Isern ve
Marco Somà imzalı bu eğlenceli resimli kitap,
dostluğu yücelten güçlü hikâyesinin yanı sıra
ormanda geçen olağanüstü bir düşü andıran
naif resimleriyle gözlere hitap ediyor.  
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DİJİTAL DÜNYANIN
LABİRENTLERİNDEN ÇIKIŞ
MÜMKÜN MÜ?
Yazar: Behiç Ak
Yayınevi : Günışığı
Kitaplığı
Sayfa Sayısı: 160
“Gülümseten Öyküler” ve
“Tombiş Kitaplar” dizileriyle
çok sevilen mizah ustası,
yazar Behiç Ak, teknolojinin
gündelik yaşamlarımıza
etkisini irdelediği Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği! kitabının
ardından, yine gülümseten bir eleştiri yapıyor. Anı yaşamak ve hissetmek yerine, o anı teknolojik araçlarla
kaydedip arşivleyen Sude’nin sanal dünyaya tutkusunu anlatan roman, ilginç karakterleriyle de dikkat
çekiyor. Yazar, desenleriyle etkileyici bu romanında,
bir yandan çocukların doğadan kopması üzerine, bir
yandan da dijital ilişkiler nedeniyle değişen aile ve
arkadaşlık ilişkileri üzerine düşündürüyor. Çocukların,
içine doğdukları dijital ortamlara ilişkin farkındalık
kazanmalarını sağlayan roman, günümüz dünyasını
anlamaya ve gelecek için öngörülerde bulunmaya
davet ediyor. Her yaştan okur için keyifli bir okuma ve
mizah dolu desenleriyle keşif dolu bir yolculuk.

KİTAP

BİR FİKİRLE
NE YAPARSIN?
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Mobil uygulamalarda
pandemi patlaması
yaşanıyor. Uygulama
marketlerinden
indirme oranları
dünyada rekor kırıp
130 milyara ulaştı.
En çok ilgi oyun, iş
ve sosyal medyaya
gösterildi. Büyümenin
sürmesi bekleniyor.

Mobil uygulama patlaması
AYŞEGÜL EMİR
Pandeminin etkisiyle evde kalma
süreleri arttıkça mobil uygulama kullanımları
da zirve yaptı. Karantinayla beraber internette
geçirilen zamanın artmasıyla iş uygulamaları
başta olmak üzere pek çok mobil uygulama
indirilme rekoru kırdı.

TEKNO-YAŞAM

SATIN ALMA ARTTI
Mobil uygulama istatistikleri yayınlayan
App Annie’ye göre, uygulama marketleri
Google Play ve iOS’ta harcamalar aralık ayı
itibariyle 112 milyar doları buldu. Geçen yıla
göre yüzde 25’lik artış var. En çok ödeme
oyuna yapıldı. Onu eğlence ve sosyal ağlar
takip etti. Mobil uygulama ve oyun indirme
sayısı da 130 milyarı geçti. Bu büyümenin
çoğu da gelişmekte olan ülkelerden geldi.
Bu pazara Huawei’nin yeni uygulama pazarı
AppGallery’yi de dahil etmek gerekir. Her üç
platformda da video konferans, sosyal medya
ve eğitim uygulamalarının en çok indirilenler
arasında yer aldığı görülüyor. Türkiye’de de
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benzer bir trend var. Çinli video paylaşım uygulaması TikTok en çok indirildi. Milyarlarca
indirme sayısına ulaştı. Zoom ise pandemiyle
beraber toplantılar, dersler, etkinliklerin baş
kahramanı oldu.

OYUNDAN VAZGEÇİLMEDİ

TİKTOK
İLK SIRADA
Dünyada 2020 yılında en çok
indirilen uygulamalar şöyle:
l TikTok
l Facebook
l Zoom
l WhatsApp
l Messenger
l Instagram
l YouTube
l Google Meet
l Telegram

Bütün uygulama mağazalarında en
çok indirilenler yüzde 40 oranla oyunlar.
Google Play’deki indirmelerin yüzde 40’ı
oyunlardan oluşuyor. Bu oran geçen yıllara
göre bir hayli yukarıda. Google Play’de
kategori olarak
en çok büyüme ise oyun, iş uygulamaları
ve finansta yaşandı. iOS’da ise oyun ve iş
uygulamaları büyüdü. 2020’de pandemi
uygulamalarda geçirilen zamanın artışını da
sağladı. Daha fazla insan mobil uygulama
kullanırken, her gün daha fazla zamanını da
bunlar için harcadı. En çok zaman harcanan
uygulama kategorisi iş oldu. Android telefonlardaki uygulamalarda 3.3 trilyon saat
geçirildi. Zoom gibi uygulamalarda geçirilen
zaman yüzde 200 oranında arttı.
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Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

EKRANI İKİYE KATLANIYOR

EĞLENCE
HER YERDE

Lenovo katlanabilir bilgisayar modeli ThinkPad X1 Fold’u
Türkiye’ye getirdi. Bilgisayarın iki ekranı yan yana aynı anda kullanım olanağı sunuyor. X1 Fold, çevrimiçi göz atma, video aktarma
ya da sunum izleme amacıyla ayrıca tablet gibi de kullanılabiliyor.
999 gram ağırlığında Intel Core işlemci kullanıyor. Klavye, kalem
ve parmaklarla kullanılabiliyor. Bir çantada ya da ceket cebinde
taşımak mümkün. 13.3 inç’lik OLED ekranı var. Klavyesi ile normal
dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilen ThkinPad X1 Fold, isteğe bağlı
olarak tablet gibi de kullanılabiliyor.

YAPAY ZEKALI TELEFON
Tecno Mobile,
yeni cep telefonu
modeli Spark 6’yı Türkiye’de satışa sundu.
6.8 inç’lik ekranı olan
telefon, şık ve sadece
tasarıma sahip. Yapay
zeka teknolojisini
kullanan Spark 6’nın
öne çıkan özelliği yapay zeka sahne algılama ile
donatılmış 16 MP’lik dörtlü kamerası. Dörtlü lensin,

video güzelleştirme,
yapay zeka güzellik
modu, vücut şekillendirme gibi özellikleri
var. Spark 6’nın iki
versiyonu bulunuyor.
4 GB Ram’i, 64 GB
ve 128 GB depolama seçenekleri var.
Okyanus mavisi, siyah, turuncu ve menekşe renk
seçeneklerinde geldi.

Acer Nitro QG1 serisi monitörler, oyunların en iyi şekilde
deneyimlenmesini sağlıyor. Full HD monitörler 21.5 inç’lik
QG221Q, 23.8 inç’lik QG241Y, 27 inç’lik QG271 olmak üzere
üç farklı modelle oyun severlere sunuluyor. Monitörler, Visual
Response Boost teknolojisi ile 1 mili saniye tepki süresine sahip.
Daha ince çerçevelerle daha fazla ekran alanı sunuyorlar. 178
dereceye varan izleme açısı, farklı pozisyonlarda gerçekçi
gölgelendirme ve karşıtlık sağlayarak yüksek görsel kaliteyi koruyor. -5 ila 25 derece eğilebilme özelliği sayesinde oyunculara
boyunları için sağlıklı pozisyonlar seçme özgürlüğü sunuyorlar.
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TEKNO-YAŞAM

OYUNCULAR İÇİN MONİTÖR

Anker Nebula Astro
taşınabilir projektör, pandemi
döneminde evde daha çok
vakit geçiren çocuklar için
eğlenceyi her yere taşıyor.
Ufak boyutu ile cep sinemasına benzeyen cihaz 100 ANSI
lümen yüksek parlaklık değeri
ve 2.5 saatlik pil ömrüyle
sinema keyfini taşıyor. Bir
elma büyüklüğünde olan Astro
taşınabilir projektör, 100 inç
büyüklüğünde dev görüntüler sunuyor. Android 7.1
işletim sistemiyle çalışan cihaz,
Netflix ve Amazon Prime’daki
favori dizi ve filmlerin birkaç
dokunuşla izlenebilmesini
sağlıyor.
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l

K O M İ K

R E S İ M L E R

ALDATMA

GELİN ADAYI

Uluslararası ölçekte bir araştırma yapan sosyolog, dünyanın çeşitli
ülkelerinde kadınlara bir soru sormuş:
-Kocanızı başka bir kadınla yakalarsanız ne yaparsınız?
Soruya ülkelere göre verilen yanıtlar şöyle olmuş:
İsveçli:-Neyimi beğenmediğini sorarım.
Rus:-Evi terk ederim.
Fransız:-Sesimi çıkarmam, sevgilime gider beni teselli etmesini
isterim.
İtalyan: Kadını vururum.
Yunanlı: Her ikisini de vururum.
Türk: Benim kocam yapmaz!

Genç adam heyecanla eve gelmiş annesinin yanına
giderek:
-Anneciğim, evlenmeye karar verdim ve hayalimdeki
kadını buldum. Ancak senin de aynı fikirde olup olmayacağını
merak ediyorum. Eğlence olsun diye yarın sana üç tane kadın
arkadaşımı getireceğim. Bakalım hangisi ile evleneceğimi
bulabilecek misin? Anne merakla kabul etmiş, getir bakalım,
demiş. Ertesi gün genç adam yanında üç tane kadınla eve
gelmiş. Hep beraber oturmuşlar, sohbet etmeye başlamışlar.
Bu arada anne, çay, pasta servisi yaparken sorular
soruyormuş.
Akşam olunca kadınlar izin isteyip kalkmışlar.
Genç, annesine dönerek:-Tahmin et bakalım. Hangisiyle
evleneceğim?
Anne büyük bir kararlılıkla:-Kızıl saçlı olanla evleneceksin.
Genç çok şaşırmış:-Nasıl olur, nasıl tahmin ettin? Tam
isabet.
Anne:-İçlerinden bir tek onu sevmedim.

MİZAH

ORTALIKTAKİ ÇALIŞAN
Fabrikanın patronu, müdürü yanına alarak ani bir baskınla fabrika
içinde personeli kontrole çıkar.
Dolaşırken tembel tembel oturan bir genç görür ve çok sinirlenir.
Gence dönüp:-Haftalığın ne kadar senin?
-300 dolar efendim.
Patron cüzdanını çıkarır ve gence 300 doları uzatır.
-İşte haftalığın şimdi git bir daha gelme!
Genç 300 doları alır ve oradan gider.
Patron müdüre dönerek:-Bu genç ne kadar zamandır burada
çalışıyordu?
Müdür:-O genç burada çalışmıyor efendim yalnızca pizza siparişimizi
getirmişti.
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CEP TELEFONU YASAK
Temel otobüste cep telefonuyla konuşuyormuş. Yolcular
uyarmış:-Otobüste cep telefonuyla konuşmak yasaktır.
Bunun üzerine Temel telefondaki arkadaşına dönerek:
-Ula Cemal otobüsün içinde cep telefonuyla konuşmam
yasakmış. Sen konuş ben dinleyeyim.
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l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )
İLGİNÇ BİLGİLER

1-Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.
2-Hızlı koşar at değil, saçı var insan değil.
3-Duruşu ömür, gözleri kömür.
4-Ayakları kürekli, ne kadar da yürekli.
5-Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane.
6-Bacakları uzun ince, göçüp gider güz gelince.
7-Elde yapılır kulaklara asılır.
8-Kırılınca mutlu olduğumuz şey nedir?
9-Küçücük bakkal dünyayı yutar.

TEKRAR İNİP, BİNSEK Mİ?
Bir makine, bir elektrik, bir de bilgisayar mühendisi
arabayla yola koyulmuşlar. Bir süre sonra araba arıza yapmış
kenara çekmişler. Makine mühendisi:-Dur ben bir bakayım,
bakıp bir şeyler yapmış, arabaya binmiş. Marşa basmış araba
çalışmamış.
Elektrik mühendisi: -Dur bir de ben bakayım, diyerek
kaputu açmış. Aküye bakmış, kabloları kontrol edip arabaya
binmiş. Marşa basmış, araba çalışmamış.
İkisinin de kafası bilgisayar mühendisine doğru
dönmüş.
Bilgisayar mühendisi:-Eee, inip tekrar binsek mi?

BALIK YAKALAYAN ADAM
Barın önünde bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağmaktadır. Orta yaşlı bir adam elinde bir sopa, sopanın ucunda
bir ip,  bir adım öndeki su birikintisine salmış beklemektedir.
30’lu yaşlarda gencin dikkatini çeker: -Ne yapıyorsun
abi, der.
-Balık yakalıyorum.
Delikanlı üzülür: -Gel bara geçelim üşüme bir şeyler
içelim, yiyelim sonra devam edersin. Kabul eder içeri geçerler,
yemek yiyip, içkilerini içerler.
30’lu yaşlardaki genç bu arada sorar: -Bugün hiç balık
yakalayabildin mi?

Cevaplar

diyerek kaputu açmış. Motor blokuna, şafta, diğer aksamlara

1-Güneş
2-Aslan
3-Kardan adam
4-Ördek
5-Nar
6-Leylek
7-Küpe
8-Rekor
9-Ağız

l Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.
l Su aygırları yüzdüklerinde terleri kırmızı
renk alır.
l Gülmek, stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 6 yaşındaki bir
çocuk günde ortalama 300 kez gülerken,
yetişkinler yalnızca 15-100 kez gülerler.
l Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz
ağlamazsınız.
l Normal bir insan ömrünün 25 yılını
uyuyarak geçirmektedir.
l Bal eğer güneş görmezse hiç bozulmaz.
l Fareler ve atlar kusamaz.
l Bir insanın vücudundaki en güçlü kas
çene kasıdır.
l İnsanlar yılda ortalama 5 milyon kez
nefes alırlar.
l İneklerin çoğu müzik dinlediklerinde
daha çok süt üretir.
l Bir tavuğun kaydedilen en uzun uçuş
süresi 13 saniyedir.
l Ortalama bir insan hayatının iki
haftasını trafik ışıklarının kırmızıdan yeşile
dönmesini bekleyerek geçirir.
l Karasinekler fa notasında vızıldar.
l İstiridyeler yaşamları boyunca birçok
kez cinsiyetlerini değiştirirler.
l Deniz atları tek eşlidir, hayatları boyunca tek eşleri olur.
l Yeni doğmuş zürafalar doğumdan yarım
saat sonra ayaklarının üzerine kalkabilir.
l Filler suyun kokusunu kilometrelerce
uzaktan alabilir.
l Bukalemunun dili kendi vücudu kadar
uzayabilir.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

MİKROPLAR
Öğretmen ders sırasında anlatır: -Derin
nefes almanın mikropları öldürdüğünü
biliyor muydunuz
çocuklar?
Öğrencilerden biri
hemen atılır:-İyi
ama öğretmenim,
derin nefes almaları için mikropları
nasıl ikna edeceğiz?

Yaşlı adam:
-Sen bugün sekizincisin!
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KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Tevali-Evita. 2. Edebiyat-Lig. 3. Beta-İteleme. 4. NiAleni-Bl. 5. Rasih-Mia. 6. Elemek-Sn-Lt. 7. Et-Tein. 8.
Metronom-Aum. 9. Ad-İnek-Tr. 10. Krak-Natamam. 11.
İkame-Ira. 12. Ana-Aranma. 13. Kim-Lam-İm. 14.
İlelebet-Eda. 15. Satak-Leylek.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Teb-Fe-Mak-Akis. 2. Eden-Laedri-İla. 3. VetireAkamet. 4. Aba-Amerikan-La. 5. Li-Aseton-Malek. 6.
İyilik-Nene-Ab. 7. Ateh-Toka-Amel. 8. Eten-Sem-TırTe. 9. Limni-Taraz. 10. İle-Narman-El. 11. TimbalMide. 12. Agel-Tamamlamak.

Z O R

14
15
SOLDAN SAĞA
1. Arası kesilmeksizin sürme – Eva Peron’un yaşamını anlatan müzikal. 2.
Güzel sanatların bir dalı – Takımlar grubu, küme. 3. Yunancada ikinci harf –
Sürekli itme. 4. Nikelin simgesi – Açık – Bölük (kısa). 5. Sağlam, temeli
kuvvetli – Bağırsak. 6. Elekten geçirmek – Kalayın simgesi – Sıvı ölçüm biriminin simgesi. 7. Mısır’ın plaka işareti – Çaydaki etkili madde. 8. Bir müzik
parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren alet – Mistik Hint
hecesi. 9. Sayma, sayılma – Dişi sığır – Türkiye’nin plaka işareti. 10. Bir firmanın ani batışı – Eksik, bitmemiş. 11. Yerine koyma – Karakter. 12. Temel,
esas – İsteklisi bulunma. 13. Hangi kişi – Mikroskop camı – Parola. 14. Sonsuza kadar, sürgit – Tavır, davranış. 15. Pazar – Göçmen, iri bir kuş.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Eski Mısır’da, yedi kapısıyla ünlü kent – Bir mastar eki – Yankı. 2. Cennet
– Yaratıcısının adı bilinmeyen yapıt – Yemin etme. 3. Süreç – Kısırlık, verimsizlik. 4. Eski bir Türk güreşi – Pamuktan düz dokuma, kaputbezi – Bir nota.
5. Lityumun simgesi – Oje çıkartıcı bir sıvı – Sinema sanatçısı Buster
Keaton’ın lakabı. 6. Karşılık beklenilmeden yapılan yardım – Torunu olan
kadın – Su. 7. Bunama, bunaklık – El sıkışma – İshal. 8. Yemişlerin yenilen
bölümü – Zehir – Bir kara taşıtı – Borudan kol almakta kullanılan bağlantı
parçası. 9. Bir Yunan adası – İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde
bulunan tel tel iplik. 10. Bir bağlaç – Erzurum’un bir ilçesi – Bir organımız.
11. Üstü deri ile kaplı, bakırdan yapılan ve küre biçiminde bir tür davul – Bir
iç organı. 12. Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden
örülmüş kalın çember bağ – Eksiksiz, tamam duruma getirmek.

K O L A Y

Z O R

Ç Ö Z Ü M

OCAK-ŞUBAT 2021

SOLDAN SAĞA: 1. Tevali-Evita. 2. Edebiyat-Lig. 3. Beta-İteleme. 4. Ni-Aleni-Bl. 5. Rasih-Mia.
6. Elemek-Sn-Lt. 7. Et-Tein. 8. Metronom-Aum. 9. Ad-İnek-Tr. 10. Krak-Natamam. 11. İkame-Ira.
12. Ana-Aranma. 13. Kim-Lam-İm. 14. İlelebet-Eda. 15. Satak-Leylek.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Teb-Fe-Mak-Akis. 2. Eden-Laedri-İla. 3. Vetire-Akamet. 4.
Aba-Amerikan-La. 5. Li-Aseton-Malek. 6. İyilik-nene-Ab. 7. Ateh-Toka-Amel. 8. Eten-Sem-Tır-Te.
9. Limni-Taraz. 10. İle-Narman-El. 11. Timbal-Mide. 12. Agel-Tamamlamak.

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.

