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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Baharın ardından yavaş yavaş yaz aylarına merhaba diyoruz. Ülke olarak pandeminin etkilerinin azaltılması için
tam kapanma yaşarken, meslek mensupları olarak görevimizin başında olduk. Mayıs ayından itibaren yoğun bir mesleki
gündemle sizlerle birlikteyiz. Gündemi yakından takip ederek sizleri gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam ediyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde de yeni ve farklı konu ve
konuşmacılarla devam edecek…
Mayıs ve haziran sayımızda yeni ve güncel içeriklerle sizlerleyiz. Bu sayımızda kapak konumuzu çevreci ulaşım
araçlarına ayırdık. Bisiklet ve skuter… Yolların yeni fatihleri. Artan trafik ve hijyen ihtiyacı ara ulaşımda insanları bu iki
araca yönlendiriyor. Mikro mobilite araçları kısa mesafelerdeki ulaşımda öne çıktı. Bu yeni trend dalga dalga yayılıyor.
Dosyada ise her yönüyle tarımı masaya yatırdık. Pandemi ile birlikte sınırların kapatılması gıda ithalatını aksatırken, tarımın ve çiftçilerin değeri bir kez daha anlaşıldı. Destek uygulamalarına karşın tarım politikaları küçük çiftçiyi
korumaya yetmiyor. Türkiye’de çiftçilerin son durumu ve tarım politikalarına mercek tuttuk.
Zirvedekilerde konuğumuz ise Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü oldu. Türkiye’nin
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alması hâlâ büyük bir tartışma konusu. Güllü, Türkiye’nin kadın hakları konusunda 150 yıllık mücadele geçmişi olduğunu anımsatarak, “İstanbul Sözleşmesi şiddet olmasın diye zihinsel dönüşümü de
sağlıyordu. Şimdi sözleşmeyi dayanak alan 6284 sayılı kanuna göre uygulamaları yakından takip ediyoruz” diyor.
Gündemin Sesi’nde aylık ekonomi dergisi Fortune Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli var. Laleli, “Bir
avuç gazeteci mesleği icra etmeye çalışıyor. Bu her açıdan zor. Bugün geldiğimiz nokta her zamankinden daha etik ve
sorumlu gazetecilik yapılmasını gerektiriyor… Usta-çırak ilişkisinin derhal geri gelmesi gerek” ifadesini kullanıyor.
Yaşam’ın Portresi’nde, tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Devin Özgür Çınar var. Onu en son yeni nesil
platform Gain’de 10 Bin Adım dizisinde izledik. Çınar’ın kaleme aldığı ve Engin Günaydın ile birlikte rol aldığı kısa dizi çok
beğenildi. Çınar, “Yürüyüşün insanı sakinleştirdiğini düşünüyorum. En azından beni hep sakinleştiriyor ve düşünmeyi en
çok yürürken seviyorum. Kafandaki işe yaramaz sesleri ayırt edebiliyor ya da o sesleri biraz kısabiliyorsun” diyor.
Renkli Üye sayfalarımızı bu sayımızda iki duayen isme ayırdık. Günay Tomakan ve Mehmet Usta. Her iki isim
atletizm ve koşu alanında adından söz ettiriyor. Her iki isim de meslek mensuplarına mutlaka hareket etmelerini, yürüyüş
ve koşuya önem vermelerini öneriyor.
Bu sayımızda Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Demir de var.
İstanbul gezi sayfalarımızda bu kez sizi Pendik’e götürüyoruz. Seyahat sayfamızda ise yaz tatili planlayanlar için
havalimanlarında dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattık. Ayrıca, Sağlık, Evim, Sinema, Kitap, Dostlarımız, Lezzet, Teknoloji
ve Mizah bölümlerimizi sizler için hazırladık.
Keyifli okumalar...

Yücel Akdemir
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KAPAK

Yolların yeni fatihleri

18

Bisiklet ve skuter… Yolların
yeni fatihleri. Bisiklet çok eski bir
ulaşım aracı ama yıldızı yeniden
parlıyor. Artan trafik ve hijyen
ihtiyacı ara ulaşımda insanları
bu iki araca yönlendiriyor.
Skuter’lar son iki yılda kendini
gösterdi. Mikro mobilite araçları
kısa mesafelerdeki ulaşımda öne
çıktı. Bu yeni trend dalga dalga
yayılıyor. Kaldırımlar ve ara
sokaklarda paylaşımlı e-skuter’ları
daha fazla görmeye başladık.
Kullanıcı sayısı da artıyor.

İÇİNDEKİLER

R Ö P O R T A J

‘Faaliyete ve zamana göre ücretlendirme’
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Volkan Demir, hizmetin ücretinin artmadığı ve kapsamının genişlediği böyle bir dönemde bütün işlerin faaliyet tabanlı ve zamana göre
ücretlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
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Z İ R V E D E K İ L E R

‘Psikolojik şiddette artış var’
Kadın hakları konusunda mücadele eden ve İstanbul
Sözleşmesi’nin geri gelmesi için dava açan Türkiye Kadın
Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Türkiye’de
150 yıllık bir kadın hakları mücadelesi olduğunu söylüyor.

14

DOSYA

R E N K L İ

Y A Ş A M

Atletizmin de duayenleri

Tarımın önemini anladık
Küresel dünyada mal ve hizmet dolaşımının kolaylaşması birçok ülkeyi tarım üretiminden uzaklaştırmıştı. Pandemi ile birlikte sınırların kapatılması gıda
ithalatını aksatırken, tarımın ve çiftçilerin
28
değeri bir kez daha anlaşıldı.

GÜNDEMİN SESİ

‘Daha etik ve
sorumlu gazetecilik’
Aylık ekonomi dergisi Fortune
Türkiye’nin Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli, “İşimi severek
yapıyorum. İlkeli gazeteciliğe
inanıyorum” diyor. O, gazeteciliğin geldiği noktayla ilgili olarak
da, “Bugün geldiğimiz nokta
her zamankinden daha etik ve
sorumlu gazetecilik yapılmasını
gerektiriyor…”
diyor.
24

YAŞAMIN PORTRESİ

‘10 Bin
Adım’lık dizi
Devin Özgür Çınar’ın kaleme
aldığı ve Engin Günaydın ile
birlikte rol aldığı kısa dizi 10
Bin Adım çok beğenildi. Çınar,
“Yürüyüşün insanı sakinleştirdiğini düşünüyorum. Kafandaki işe yaramaz sesleri ayırt
edebiliyor ya da o sesleri biraz
kısabiliyorsun. Senaryoları
yazmadan önce yürüdüğüm
zamanlarda bölüm konularının
çoğunu bu sayede
buldum” diyor.
34

Günay Tomakan ve Mehmet Usta… Atletizm ve koşu alanında adından söz ettiren duayen meslek mensupları. Tomakan,
1950’li yıllarda milli atlet olarak rekorlar
kırmış bir isim. Usta ise, 62 yıldır koşuyor.
Uluslararası maratonlara katılıyor.
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Emek ve Dayanışma Günü:
1 Mayıs
1 Mayıs İşçi Bayramı diğer adıyla Emek ve Dayanışma Günü
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kutlanan önemli bir gün. Dünyadaki geçmişi 1890’lı yıllara uzanan İşçi Bayramı, tarihi kaynaklara
göre, Osmanlı Devleti’nde ilk kez 1911’de kutlandı. 1980 darbesi sonrası resmi tatiller arasından çıkarılan 1 Mayıs, 2009’da
tekrar resmi tatil olarak ilan edildi. 2010’da uzun bir
aradan sonra en geniş kapsamlı kutlamalar yapıldı. Resmi
rakamlara göre 140 bin, gayri resmi rakamlara göre 500
bin kişinin katıldığı kutlamalar Taksim Meydanı’nda olaysız
bir şekilde gerçekleşti. 2013’e kadar polis gözetiminde ve yoğun
güvenlik önlemi altındaki kutlamalarda sadece ara sokaklarda
olay çıkarken, katılım da düşük seyretti. 2013’te Taksim Meydanı
Yayalaştırma Projesi’yle Taksim Meydanı gösterilere kapatılırken, yine
de meydana çıkmak isteyen gruplara izin verilmedi. Sonraki yıllarda
valiliğin izin verdiği alanlarda 1 Mayıs kutlamaları sessiz sedasız
gerçekleşti.
İşçi Bayramı’na uzanan sürecin ilk adımı 1856’da Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri çalışma saatlerinin
azaltılması için başlattığı protestolarda atıldı. Bu protestolar tarihte,

ABD’nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886’dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadelenin, 1889’da Milletlerarası
İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın Paris Kongresi’nde işçilerin ortak bayramı
olarak kabul edilmesine kadar uzanıyor...

62. GÜN

Anne ve babaların günü kutlu olsun
Çocuklarının mutluluğu ve gelecekleri
için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalar ve
annelerimiz için günler var. Her yıl mayıs ayının
ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanır. Anneler Günü’nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili
birçok rivayet var. Bunlardan en çok konuşulanı
ise ABD’nin Virginia eyaletinde ikamet eden
öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905
yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama
yapmak istemiştir. Bu kutlama ilk kez, 1908
yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle
gerçekleşmiştir. Anna’nın bu girişimi, temsilciler
meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete
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kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve
politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış,
bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı
anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna,
davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her
yıl haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen
pazar günü kutlanıyor. Bu yıl da 20 Haziran
pazar günü kutlanacak.
Bu özel günün kutlanma fikri Amerikan
iç savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd,

Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması
gerektiğini düşünmesiyle doğdu. Dodd’un
babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu
tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü
olan 5 Haziran’ın Babalar Günü ilan edilmesi
için çalışmalara başlandı ama bu çalışmalar o
tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının
üçüncü pazar gününe ertelendi. Babalar Günü
ilk kez 19 Haziran 1910’da Washington’un
Spokane şehrinde kutlandı. 1972 yılına gelindiğinde de başkan Richard Nixon’ın imzasıyla
Babalar Günü yasal olarak ABD’de resmi tatil
ilan edildi.
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Atamızın Samsun’a çıkışının 102. yılı
O GELIYOR
Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren
Cana heyecan veren
Al yüzlü oğan güneş!
Takanın burnu nasıl Karadeniz’i yırtar;
Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu,
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü oğan güneş!
Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş!
Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Uyanın Samsunlular!
Uyumak ölüme eş,
Diriltin ruhunuzu.
Ufukta bir gemi var!
Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?
Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?
Bu gemi umut yüklü, inan yüklü, hız yüklü;
İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü!
Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor
Yıl, 1919,
Mayısın on dokuzu.
Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor.
Üzülmemek elde mi?
Hız yüklü, inan yüklü, umut yüklü bu gemi!
O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,
Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi!
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten
Karardı gözlerimiz.
Koş, atıl, gemi, sana engel olmasın deniz!
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel!
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgâr gibi es de gel!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a
çıkışıyla başlayan milli mücadelenin ardından 102 yıl geçti. Tüm yurtta büyük
coşku ve minnetle anılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi pandemi nedeniyle sokaklarda ve alanlarda
kutlanamayacak. Ancak Türk halkı bu özel günü evlerde kutlamayacak.

TÜRK DIL BAYRAMI KUTLANIYOR
Dil bir toplumun kendini ifade
edebilmesinin en önemli enstrümanıdır...
Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13 Mayıs
1277 tarihindeki “Şimden gerü hiç kimesne
kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda
Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler.”

fermanı, Türkçenin devlet dili olması,
gelişmesi ve gelecek nesillere nakledilebilmesinde önemli bir yer teşkil eder.
744 yıl önce yaşanan bu tarihî olay
günümüzde Türk Dil Bayramı olarak
kutlanıyor.

ÇEVREMIZI KORUYALIM
Çevre kirliliği çağımızın en önemli
sorunlarından biri. Sanayi Devrimi ile başlayan
endüstrileşme, fabrikalarda insan gücüne
duyulan ihtiyacın artması köylerden kentlere
göçü tetiklerken farklı sorunları ortaya çıkardı.
Kent nüfusunun hızla artması çevre kirliliğini
artırdı. Su, hava ve toprak kirliliği günümüzde
insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşırken
uluslararası anlaşmalarla doğanın ve çevrenin
korunmasına ilişkin çalışmalar hızla artıyor.
Çevre Koruma Haftası da insanların çevre
bilincini yükseltmek için kutlanıyor.
Çevre Koruma Haftası’nın geçmişi

İsveç’te 1972 yılında düzenlenen çevre
konferansına kadar uzanıyor. Çevre sorunlarının ele alındığı bu toplantının ardından çevre
kirlenmesini önlemek adına çözüm yolları
arandı. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’na
katılan ülkeler tarafından 5 Haziran günü Çevre Koruma Günü olarak belirlendi. Ülkemizde
ise, doğal çevrenin korunmasına yönelik
olarak önlemler alınması kapsamında 1978
yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı kuruldu.
Buna ek olarak Çevre Müsteşarlığı kurulurken
her yıl 5-11 Haziran tarihleri arasındaki hafta
Çevre Koruma Haftası olarak belirlendi.

CELAL SAHIR EROZAN
MAYIS-HAZİRAN 2021
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Talebimiz: İşlerimizin
kolaylaştırılması
Odamızın, ‘2020 Yılı Kurum Kazançlarının Beyanı ve Özellik Arz Eden Durumlar’
başlıklı online seminerinde, vergi matrahı ve
beyanı konuları ile ilgili önemli bilgiler sunuldu.
Odamızın vergi uzmanlarını ve meslek
mensuplarını bir araya getirdiği ‘2020 Yılı Gelirlerinin Beyanında Özellik Arz Eden Konular’
başlıklı semineri online olarak gerçekleştirildi.
Mali idare ve meslektaşlarımızı bir
araya getiren online seminerde açış konuşması
gerçekleştiren Oda Başkanımız Yücel Akdemir,
“Pandemi ortamında dijitalleşemeden de
faydalanarak sizlere misafir oluyoruz. Bugün
ki konumuzla ilgili olarak Kurumlar Vergisi’nde
işin finaline geldik. Bir yılı geride bıraktık. 12
tane KDV, 4 tane Geçici Vergi, SSK, Muhtasar
ve diğer bildirimlerimizi tamamladık. Defterlerimizi kapattık. Bu ayda ve nisan ayında son
noktayı koyacağız. Bir yılı daha hep birlikte
kapatacağız. Tabii ki yenilikler var, başta
Kurumlar Vergisi olmak üzere vergi taslakları var. Önümüzdeki günlerde ekonomiye
paralel olarak, pandemiden kaynaklı ihtiyaçlar
doğrultusunda kanun düzenlemeleri, yönetmelikler, tebliğler, taslaklar karşımıza çıkacak.
Bu da şu anlama geliyor, eğitimlerimiz bundan
sonra hızlanarak devam edecek. Belki de yazın
da eğitim yapmaya devam edeceğiz. Şubatın
17’sinde Geçici Vergi’yi bitirdik. 1 Mart’ta Gelir
Vergisi’ne başladık. 1 Nisan’da da Kurumlar
Vergisi’ne başlayacağız. Aradaki günsayısı çok
fazla değil. Bir kez daha dile getirmek istiyorum, 4. Dönem Geçici Verginin artık kaldırılması
gerekiyor. Bunu yapmanın bir anlamı kalmadı.
Biraz kamu yararını düşünerek, bunun kaldırılması için Kurumlar Vergisi’nin marta, Gelir
Vergisi’nin de şubat ayına çekilmesi gerekiyorsa
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çekelim, 4.Dönem Geçici Vergiyi kaldıralım.
Aynı işlemleri tekrar tekrar yapmanın da hiç
anlamı kalmadı.
Teknoloji de işlerimizi kolaylaştırdı. Başta
LUCA olmak üzere programlarımız var. Birçok
işimizi geçmiş yılın içinde bitiriyoruz zaten.
Umarım bu düşüncemiz yetkililerle yaptığımız
görüşmeler sonucu dikkate alınır. Yapılan
düzenlemelere baktığımızda, işin gelir ve
denetim ayağında ciddi düzenlemeler var. Bu
uygulamaların hepsinin dijitalleşmeyi de kullanarak e-uygulamalara gittiğini görmekteyiz.
Cari denetim yöntemine de böylelikle gittiğini
düşünüyoruz. Kâğıt ortamında yaptığımız birçok iş kalkacak, dijital ortamda daha da fazla
zaman harcayacağımız görünüyor. Bu sürece
hazırlıklıyız. Özellikle meslek mensuplarımız bu
süreye çok fazla adapte oldular, kendilerini bu
süreçte geliştirdiler. Ofisleri teknolojik olarak da
hazır. Ayrıca bağımlı çalışan arkadaşlarımız da
aynı şekilde gelişim ve uygulama konusunda
hazırlar. Çalışmalarımız devam ediyor, katkıda
bulunmaya devam ediyoruz. Meslek mensuplarımız çok önemli bir sorumluluğu yerine getiriyorlar. Bunun karşılığında da istediğimiz sadece
işlerimizin kolaylaştırılması” diye konuştu.

DİJİTALLEŞME İVME KAZANDI
Konuşmasına odamıza teşekkür ederek
başlayan İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza
Bilgiç, pandemi süreciyle birlikte dijitalleşmenin
her alanda ivme kazandığını vurgulayarak,
mesleki olarak büyük bir fayda sağladığını
ifade etti.
Mesleki dayanışmanın altını çizen Bilgiç,
her türlü yardıma açık olduklarını, mevzuat
konularındaki sorunlara, çıkmazlara birlikte

Yücel Akdemir

Halim Bursalı
çözüm bulacaklarını söyledi.
Açış konuşmalarının ardından
Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Halim
Bursalı’nın oturum başkanlığı yaptığı
seminerde, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdür
Vekili Halil Ünal, Marmara Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. A. Bumin Doğruöz ve
İstanbul TESMER Yönetim Kurulu Üyesi
Nedim Boz birer sunum ve konuşma
gerçekleştirdi.
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Tam kapanmada meslek
mensuplarına muafiyet
T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi
Genel Müdürlüğü tarafından tüm il
valiliklerine gönderilen 26/04/2021
tarihli genelge ile 29 Nisan 2021
Perşembe günü saat 19:00’da başlayıp
17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat
05:00’da bitecek şekilde uygulanacak
olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili
Genelge’deki ekli listenin 41.sırasına
göre ‘Muafiyet nedenine bağlı olmak ve

ikametlerinden iş yerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest
muhasebeciler, serbest muhasebeci mali
müşavirler, yeminli mali müşavirler ile
çalışanları’ kısıtlamalardan muaf kişiler
arasında sayılmıştır.
Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk
eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs
Pazartesi gün sonuna kadar uzatıldı.

Afetlere karşı
hazırlıklı olmalıyız

Odamızın meslektaş ve stajyerlerin gelişimine yönelik eğitimleri
online ilçe semineriyle sürüyor. Salgın sürecinden dolayı ilçelerde yüz
yüze gerçekleştirilemeyen eğitimler, online seminerlerle İstanbul’un
birçok ilçesinde devam ediyor.
Alanında uzman eğitimcilerimizin yer aldığı online
seminerler ‘İSMMMO TV’ üzerinden yoğun katılımlarla gerçekleşiyor. Odamız ve TESMER İstanbul Şubesi’nin ortak düzenlediği ilçe
seminerleri uzman eğitimcilerin katkılarıyla devam edecek.
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İSMMMO HABER

Seminerlerimiz
online platformda

Odamız ve AFAD’ın ortak düzenlediği ‘Afet Farkındalık’
eğitimi ile meslektaşlara afet olaylarına ilişkin bilgi verildi. Oda
başkanımız Yücel Akdemir de bir konuşma gerçekleştirdi.
AFAD İstanbul Eğitim Şube Müdürü Tezcan Bucan, afetten
öncesi ve sonrasında vatandaşların neler yapması gerektiğini
anlattı. Afet sırasında yapılacaklara dair önemli bilgiler sunan
online eğitimde konuşma yapan Oda Başkanımız Yücel Akdemir,
her türlü hazırlığın yapılması gerektiğinin, son yıllarda artan
depremlerle birlikte afet kültürüne alışmamız gerektiğinin altını
çizdi.
İstanbul’u afete hazırlamak noktasında çalışmalar yürüttüklerini anlatan Tezcan Bucan da, “Depreme odaklandık ama
ülkemizde aynı zamanda sel ve taşkınlar, orman yangınları ve
heyelanlar da tehlikeli, kışın çığ tehlikeli. Coğrafyamıza baktığımız zaman coğrafyamızın yüzde 95’i tamamen afet kuşağında
yer alıyor. Onun için bizim bir afet kültürüne sahip olmamız
lazım. Tüm vatandaşlarımızın da bu kültüre haiz olması gerekiyor” diye konuştu.
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‘Faaliyete ve zamana göre
ücretlendirmeye geçilmeli’
Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Muhasebe
ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Volkan Demir, hizmetin ücretinin artmadığı
ve kapsamının genişlediği böyle bir dönemde
bütün işlerin faaliyet tabanlı ve zamana göre
ücretlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Demir,
“Önümüzdeki dönem meslekte uzmanlaşmanın hakim olacağı bir dönem olacaktır” diyor.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Mesleğe yeni nesil gençler yetiştiren önemli bir isim Prof. Dr. Volkan
Demir.... Daha üniversite öğrencisi iken mesleğe hizmet etmeye başlayan
Demir, daha sonra akademik kariyeri tercih etse de meslekle bağlantısını
koparmadı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İktisat bölümünü bitiren
Volkan Demir, 2018 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’ne dekan oldu. Şu anda Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Volkan Demir, mesleğe yeni isimler
kazandırıyor...
Mesleğin geçmişten günümüze evrilmesine tanıklık eden Demir, içinde
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zaman staj süresi 2 yıl
idi) ve 1999 yılında
sınava girerek SMMM
ruhsatımı aldım. 1998
yılında Araştırma Görevlisi olarak Marmara
Üniversitesi İşletme
Bölümü’nde göreve
başladım. 1999
yılında yüksek lisansı,
Hobilerinizden bahsedebilir misiniz?
2003 yılında da
Yeme-içme üzerine kitaplar, yazılar, podcastler takip ediyorum.
doktorayı tamamlaKendimce notlar çıkarıyorum. İyi bir sporseverim ve Galatasaray
dım. 2003 yılı sonuna
taraftarıyım. Maçları çocuklarımla birlikte takip ediyorum. Yeni
kadar görev yaptım.
kitapları okumayı ve dergi takip etmeyi seviyorum. Bunun yanında
2003 yılı sonundan
daha önce okuduğum klasikleri de tekrar okuyorum. Amatör olarak
itibaren Galatasaray
müzikle ilgilenmeye çalışıyorum Seyahat etmeyi ve yeni yerler
Üniversitesi’nde
görmeyi seviyorum, Karadenizli olarak denize tutkuluyum.
görev yapmaktayım.
Çalışmalarım için 2004
yılında Fransa’ya
mensupları da pandemi sürecinde çalışanları ile
ve 2007 yılında da
birlikte işlerinin başında ve daha çok çalışarak
Amerika Birleşik Devletleri’ne gittim.
faaliyetlerini devam ettirdiler.
Günümüzde her şey bir değişim, döTOPLUM YARARINA BİR MESLEK
nüşüm sürecinde. Önümüzdeki dönemde
Mesleğe emek veren ve öğrenci
meslekte nasıl bir değişim bekliyorsunuz?
yetiştiren bir akademisyen olarak koroÖnümüzdeki dönem meslekte uzmannavirüs sürecinin mesleğe etkilerini nasıl
laşmanın hakim olacağı bir dönem olacaktır.
değerlendiriyorsunuz?
Koronavirüs birçok mesleği olduğu gibi bi- Geçmişte ve günümüzde de muhasebe mesleğini
icra edenler ‘defter tutma’ adı altında birçok
zim mesleği de çok etkiledi. Teknoloji kullanımı
işi birlikte yaptılar. Yasal kayıtların tutulması,
arttı. Danışmanlık fonksiyonu güçlendi. Bence
beyannamelerin verilmesi, sosyal güvenlik
içinde ve odağında insan olmayan bir mesleğin
başarılı olamayacağı, ofisleri terk edip tamamen işlerinin yürütülmesi, genel kurul yapılması
gibi çoğaltabileceğimiz birçok iş ‘defter tutma’
uzaktan çalışılamayacağı bu mesleği büroda,
adı altında yapıldı. Böyle olunca ve meslek
şirkette, denetimde nerede yaparsanız yapın
mesleğin mayasında usta-çırak ilişkisinin olduğu mensupları en güvenilir ekonomik veri kaynağı
olduğundan, devlet kurumları defter tutma
anlaşıldı. TÜRMOB, İSMMMO ve meslek odaları
kurulduklarından itibaren en fazla eğitime önem işinin içeriğini artırmaya başladı. TÜİK’le ilgili
bildirimler, sanayi sicil bildirimleri, geri kazanım
veren kurumlardan olmuşlardır. Bu özellikleri
katılıp payı beyanları, kısa çalışma ödeneği  gibi
pandemi sürecinde uzaktan eğitimle daha da
birçok iş sayabiliriz. Hizmetin ücretinin artmadığı
ilerledi ve kapsamı arttı. Pandemi sürecinde
ve kapsamının genişlediği durumda da fazladan
mesleğin ‘toplum yararı’na meslek olduğu
yapılan her iş angarya olarak algılandı. Artık
konusunda farkındalık arttı. Çünkü ekonomik
faaliyetlerin durmaması gerekiyordu, meslek
yapılması gereken, bütün işleri faaliyet tabanlı
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bulunduğumuz değişim, dönüşüm sürecinde iş
yükünün artmasına karşın meslek mensuplarının
verdikleri hizmetlerin bedelini tam alamadıklarına dikkat çekiyor.
Demir, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) ülke raporları incelendiğinde
özellikle gelişmiş ülkelerde meslek mensuplarının en fazla hizmet gelirini, bizde birçoğunun
bedelini alamadıkları danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiklerinin görüldüğünü vurguluyor.  
Prof. Dr. Volkan Demir ile mesleği ve gelecek
beklentilerini konuştuk.
Kendinizden bahseder misiniz?, Ne
zaman nerede doğdunuz ve hangi okullarda okudunuz?
1975 yılında Ordu’da doğdum. 19
Eylül İlkokulu ve Ordu Fatih Lisesi’ni bitirdim.
1993’de üniversite sınavını kazanıp İstanbul’a
geldim. 1997’de Marmara Üniversitesi İktisat
bölümünü bitirdim.
Mesleğinize ne zaman başladınız?
Üniversitede ikinci yılımda çalışmak
istedim ve SMMM Hüseyin Fırat ile tanıştım ve
onun vasıtasıyla ilk muhasebe bürosuna 1994
Kasım ayında Kadıköy’de SMMM Nezih Artan’ın
yanında işe girdim. Hem üniversite okuyor hem
de öğleden sonra büroda çalışıyordum. Yorucu
oluyordu ama çok şey öğreniyor, harçlığımı
kazanıyor ayrıca da eğlenceli geliyordu. Bir
yıl çalıştıktan sonra Yeşildirek’te SMMM Veysel
Karani Palak’ın muhasebe bürosunda çalışmaya
başladım. Yaklaşık 2 yıl çalıştım ve orada da çok
şey öğrendiğimi düşünüyorum. Müşterilerimiz
Yeşildirek, Sultanhamam, Tahtakale, Mercan,
Mahmutpaşa ve Laleli’delerdi ve bu piyasa o
zamanlar adeta okul gibiydi. Bu arada okul
da iyi gidiyordu, son sınıfta dersime giren bir
hocam vasıtasıyla büyük bir şirketten iş teklifi
aldım ve orada çalışmaya başladım. Bu saydığım
isimlerle o günlerden itibaren hala görüşüyoruz,
dostluklarımızı sürdürüyoruz. Çalışırken, 1997
yılında, Muhasebe- Finansman Yüksek Lisansı
yapmaya başladım. Akademisyen olmadan
önce çalıştığım sürede stajımı tamamladım (o
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‘İSMMMO EĞİTİME
ÖNEM VERİYOR’
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İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl
buluyorsunuz?
TÜRMOB, İSMMMO ve meslek odaları
kurulduklarından itibaren en fazla eğitime önem
veren kurumlardan olmuşlardır. Bu özellikleri pandemi sürecinde uzaktan eğitimle daha da ilerledi
ve kapsamı arttı. Pandemide mesleğin ‘Toplum
Yararı’na meslek olduğunu konusunda farkındalık
arttı; ekonomik faaliyetlerin durmaması gerekiyordu, meslek mensupları da pandemi sürecinde
çalışanlarla birlikte işlerinin başında ve daha çok
çalışarak faaliyetlerini sürdürdüler.

ve zamana göre ücretlendirme konusunda
çalışmaktır. Çünkü kurumların bilgi ihtiyacı
artmaya devam edece. Meslek mensupları
verileri beyan ve bildirimler yoluyla vermeye
devam edecektir.
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) ülke raporları incelendiğinde,
özellikle gelişmiş ülkelerde meslek mensuplarının en fazla hizmet gelirini bizde birçoğunun
bedelini alamadıkları danışmanlık faaliyetlerinden elde ettikleri görülmektedir. Artık
bir meslek mensubunun tek başına bütün
işlerin altından kalkması olanaksızdır. Bu da
beraberinde ortak olma ve uzmanlaşmayı
getirecektir. Çünkü müşterileri de bu şekilde
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hizmet talep edecektir.
Sizi akademisyenliğe yönlendiren
neydi? Akademik çalışmalarınızdan
bahseder misiniz?
Bence akademisyen olmak için her
alanda farklı birçok unsur sayılabilir. Ama
hepsinin ortak noktasının merak olduğunu
düşünüyorum. Sonra da insanın sevdiği işi
yapması geliyor tabi. Hayatıma bakınca
istediğim bölümü okudum, istediğim işi yaptım,
istediğim alanda akademisyen oldum ve
öğrenmeye devam ediyorum. 1998’den bugüne
kadar Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Sermaye
Piyasaları ve Borsa, Uluslararası Muhasebe ve
Raporlama alanlarında çalıştım. Son yıllarda

Finansal Raporların Kalitesi ve Değer ilişkisi,
Kurumsal Yönetim ve Şirketlerde Suistimaller
konularında çalışıyorum.
Üniversite dışında neler yapıyorsunuz? Üyesi olduğunuz dernekler ve sivil
toplum örgütleri hangileri?
Akademik yaşamımın yanı sıra muhasebe, finansman ve denetim uygulamalarının da
hep içinde oldum. Çünkü bizim laboratuvarımız
uygulama alanlarımız şirketlerdir. Bu durum
akademik çalışmalarınızı da olumlu yönde geliştiriyor. Meslek örgütümüzde birçok görev aldım,
işin mutfağında çok çalıştım. Eğitmen olarak
binlerce meslektaşımın elini sıktım.  Hocalarımızın kurduğu MÖDAV’da birçok görev aldım ve
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güvenilirlik, etik ve toplumsal fayda kavramları
etrafında yeniden şekillenecektir.

MESLEK TANITILMALI
Yeni kuşakların mesleğe ilgisi nasıl?
Yeni nesillerin mesleğe ilgilerinin artması
ve ileride severek bu mesleği yapmaları için
çocukluklarından itibaren onların kitaplarına,
çizgi filmlerine girerek bu mesleği tanıtmalı ve
sevdirmeliyiz. Aslında sadece çocukların değil
tüm toplumun iletişim dünyasına bir şekilde girebilmeliyiz. Çizgi filmlerde, kitaplarda, televizyon
dizilerinde meslek ne kadar doğru anlatılırsa
algılanma doğruluğumuz da artacaktır.
Öncelikli olarak üniversitenin öncelikli
meslek öğrenme yeri olmayıp evrensel bilgileri
taşıma merkezi olduğuna ikna olmamız ve
öğrencileri de buna ikna etmemiz önemlidir.
İlgili alanlardaki programlarda öğrenim gören
öğrenci, program çıktılarına sahip olduğunda zaten meslek öğrenmesi ve geliştirmesi hiç de zor
olmayacaktır. Her üniversite öğrencisinin iyi bir
alan öğreniminin yanında çok önemli olan, alan
dışında sanatın her alanına, edebiyata, sosyal
girişimciliğe de yönlendirilmesi gerekmektedir.
Mesleğe yeni kuşakların gelişini
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şu an meslekte X, Y diye adlandırılan
kuşaklar ve hatta X kuşağı öncesi kuşak birlikte
çalışmaktadır. Yakın zamanda mesleğe Z kuşağı
da giriş yapacaktır. Yeni kuşakların mesleğe ilgi

düzeyi biraz farklı. İyi bir eğitim alan, yabancı
dile hakim ve mesleğe ilgi duyan bir üniversite mezunu kariyerine küresel ve kurumsal
şirketlerde, denetim şirketlerinde başlamak
istiyor. Bu şirketlerdeki ilk yıllarını öğrenme ve
gelişme olarak nitelendiriyorlar. Bunun yanı sıra
üniversiteyi bitiren ve ne yapacağına tam karar
vermemiş genç adaylar ise mesleği tam olarak
araştırmadan girmeye çalışıyorlar. Farklı gençler
farklı kanallardan mesleğe giriyorlar.
Yeni nesil muhasebecilere gelecekte
başarılı olabilmeleri için tavsiyeleriniz
neler?
Mesleğe yeni giren veya girecek olanlara
ilk önerim, bu mesleği sevip sevmedikleri
konusunda kendileri ile yüzleşmeleridir. Çünkü
her işte olduğu gibi bu mesleği de sevmeden
icra etmek ne mesleğe ne de kendilerine bir
şey katmayacaktır. Diğer önerim ise yaşları
ne olursa olsun, kendilerine meslek dışında
başka uğraşlar bulmalarıdır. Şiir, edebiyat, spor,
müzik, sanatın her alanı, sivil toplum çalışmaları
bunlara örnek verilebilir. Bu uğraşlar meslek
mensubunun bakış açısını daha da genişletecek,
sahip oldukları bilgi ve tecrübeleri başka alanlarla harmanlayabilecek ve bütüncül bir bakışa
sahip olabileceklerdir. Son önerim ise kendilerini
temel ofis teknolojileri dışında teknolojilere
uyumlaştırmalarıdır. Artık çocuklar okullarında
program kodu yazarken, meslek mensupları da
mutlaka buna uyum sağlamalıdır.
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almaya devam ediyorum. European Accounting
Association (EAA) üyesiyim. Marmara Yelken
Kulübü üyesiyim ve oraya gitmeyi seviyorum.
Çocuklar ve gençlerle ilgili gönüllülük çalışmaları yapan birkaç vakıf ve derneğe de destek
vermeye çalışıyorum. Şirketler için kurumsal
yönetim, etik ve uyum konularında gönüllülük
çalışmalarımız devam ediyor.
Muhasebecilik mesleği teknoloji çağı
ile birlikte nasıl değişim gösteriyor?
Muhasebe mesleği hem bilgi niteliği
olarak hem de teknolojik olarak çok dinamik
bir meslek. Aslında tüm hizmet mesleklerinde
olduğu gibi sizi değiştiren şey paydaşlarınızdır.
Muhasebe mesleğinin ana paydaşları müşteriniz,
finans kuruluşları ve devlet kurumlarıdır. Bu
paydaşlar teknolojiyi nasıl kullanıyorsa siz de
takip etmek zorundasınız. Bundan 25 yıl önce
‘bilgisayarlı muhasebe’ kursları vardı. Paket
programlar öğretir ve katılanların iş bulmasına
katkı sağlardı. Şimdi ise işin içine e-belgelerle
devlet kurumları, e-çalışma ile müşterileriniz,
internet, yapay zeka gibi akıllı sistemler girdi.
Meslek mensubu artık mesleğine daha bütüncül
yaklaşmalıdır ve her şeyden önce iyi bir işletmecilik donanımına sahip olması gerekir. Meslek
mensubu teknoloji ile yaptığı işlerin ‘angarya’
diye tabir edilen kısımlarını çözebilirse, mesleğin
içine yaratıcılık ve danışmanlık boyutu daha çok
girecektir.
Sizce meslekte daha ne gibi dönüşümler yaşanacak?
Teknolojik gelişmeler, akıllı sistemler,
dijitalleşme ile birlikte gelecekte-hem de yakın
gelecekte-mali müşavirlik mesleği teknoloji ile iç
içe geçmiş işletme danışmanlığına dönecektir. Bu
gelişmeler ülkelerde ve ekonomik çıkara dayalı
topluluklarda daha fazla hükümet düzenlemeleri getirecek, şu anda var olan birçok kurum
ya da kuruluşun fonksiyonu ya bitecek ya da
sorgulanacaktır. Düzenleyici otoriteler artık
dijital otoriteler haline dönüşecektir. Ama ne
olursa olsun mali müşavirlik mesleği ismi, içeriği,
fonksiyonu değişse de hep var olacaktır. Meslek,
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Türkiye’nin İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilme
kararı alması hâlâ büyük
bir tartışma konusu.
Oysaki son dönemde
pandemi nedeniyle
kadına yönelik fiziksel
ve duygusal şiddette ciddi
artış var… Kadın hakları
konusunda mücadele eden
ve İstanbul Sözleşmesi’nin
geri gelmesi için dava
açan Türkiye Kadın
Dernekleri Federasyonu
(TKDF) Başkanı Canan
Güllü, Türkiye’de 150
yıllık bir kadın hakları
mücadelesi olduğunu
söylüyor. “İstanbul
Sözleşmesi şiddet olmasın
diye zihinsel dönüşümü de
sağlıyordu” diyen Güllü,
şimdi sözleşmeyi dayanak
alan 6284 sayılı kanuna
göre uygulamaları yakından
takip ettiklerini kaydediyor.

Psikolojik şiddette artış var
UMUT EFE
Türkiye, neredeyse her sabah cinayete
kurban gitmiş bir kadının yasına, şiddet gören
bir kadının yardım çığlığına uyanıyor…1934
yılından bu yana kadınlara seçme ve seçilme
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hakkı tanıyan ve onları siyasete taşıyarak
dünyaya örnek olan ülkemizde kadın hakları
mücadelesi de her geçen gün daha zorlu patikalardan geçiyor. Dünya Ekonomik Forumu
toplumsal cinsiyet eşitliği endeks raporlarına
göre, Türkiye 156 ülke arasında 133’üncü
sırada yer alarak burada zayıf bir karneye

sahip. Öte yandan pandemi sürecinde evlere
kapanma ile birlikte kadına yönelik psikolojik
ve fiziksel şiddette de büyük artışlar söz konusu. Türkiye’de kadın hakları mücadelesinde ön
saflarda yer alan ve kız çocuklarını kadınları
destekleyecek pek çok projede yer alan Türkiye
Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı
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Canan Güllü, bu dönemde şiddet olayları dışında ayrıca
artan bir kadın yoksulluğu ve sığınak talebi olduğunu
da vurguluyor. “ Süreç ağırlaşarak devam ediyor. Ancak
mağdurların bizlere ulaşması için akıllı telefonlarda
kullanılan uygulamalarla yakınlarında olduğumuzu
ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak istiyoruz onlara” mesajını veren Güllü ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme
kararını, kadınların günümüz Türkiye’sindeki sıkıntılarını
konuştuk…

KIZ ÇOCUKLARINA PROJELER

150 YILLIK HAK MÜCADELESİ
Türkiye’de kadın hakları mücadelesinde her
zamankinden daha zor bir dönemden geçildiğini
düşünüyor musunuz? Türkiye’yi kadına verilen
değer ve haklar konusunda dünya ile karşılaştı-
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MÜCADELE KAZANDIRIR
Kadınlara bir mesajınız var mı?
Bu ülkenin yarısı kadın. Şiddete maruz
kalmayacak, istihdamda yer almamızı sağlayacak bakım yükünün omuzlarımızdan alınmasını
sağlayacak kreşler ve yaşlı bakım merkezleri
açılmasını istiyoruz. Karar mekanizmalarında
rıldığında nerede görüyorsunuz?
Türkiye’de 150 yıllık bir kadın
mücadelesi var. Bu nedenle sorgulama
gücü yüksek. Osmanlıdan beri süregelen bu
mücadele kadınların eşitlik için mücadelesinin yansımalarıdır. Bu nedenle Atatürk
seçme seçilme hakkının yasal haklara
bürünmesini medeni kanunun yapılmasını
sağlamıştır. Liderlik, durumu analiz edebilme yeteneğidir. O mücadele dinmemiş ve
bugünlere gelinceye kadar ceza yasasının
yenilenmesini ve medeni kanunun çağın
gereksinimlerine göre yeniden yapılanmasını sağlamıştır. Üstelik gelişen dünyada
geri kalan toplumların eğitimsizliğinden ve
dine dayalı siyaset argümanları yüzünden
artan kadına şiddet olaylarının önlenmesi
adına İstanbul Sözleşmesi’nin yapılmasını
sağlamıştır. Bu nedenle her ne kadar Dünya
Ekonomik Forumu toplumsal cinsiyet eşitliği
endeks raporlarına göre, 156 ülke arasında

yer almak parlamentoda bize ait olan 300
sandalyede oturup ülkemizi en iyi şekilde temsil
etmek istiyoruz. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi ve  mücadelenin kazandırdığını
herkese duyurmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz
ki mücadele kazandırır…

133. sırada olsak da yasal mevzuat açısından ileri durumdayız. Ancak siyasetin kadın
ve din üzerinden yürümesi bu öndelik
durumumuzu aşağıya çekmeye çalışıyor
Aslına bakarsanız yer çekimine karşı bir
mücadele yapmaya çalışılıyor.
Salgın ile kadına yönelik aile
içi şiddet olaylarında da büyük bir
artış yaşanıyor.  Federasyon olarak
yürüttüğünüz “Acil Yardım Hattı
Uygulaması” da söz konusu.
2007 yılından beri yürütülen bir
çalışma Acil Yardım hattı. 0212 656 96
96-0549 656 96 96 numaralı çağrı hattını
aradığınızda karşınıza bir psikolog çıkar.
Şiddetin durumuna göre size yardımcı olur.
Eğer anlık şiddet görüyorsanız kolluğun
adresinize gelmesini sağlar. Şiddet görmüş
ve hukuki bilgilendirme istiyorsanız size
bilgilendirici ve yönlendirici bilgiler verir.
Destek alabileceğiniz mekanizmaları söyler.
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Federasyonunuzu yakından tanımak isteyenler için biraz faaliyetlerinizden, son dönemde
özellikle şiddet mağduru kadınlar için öne çıkan
projelerinizden bahseder misiniz?
Federasyonumuz 1976 yılında kamuya yararlı
şubeli 4 dernek tarafından kurulmuştur. 1940 ve 1950
yıllarında kurulmuş olması bizi daha çok güçlendiriyor.
Uluslararası arenada dünya kadınları ile yol yürüyen
derneklerimizle bugün 186 merkezde şubeler kanalıyla
üye derneklerin 52.500  kadın erkek üyesi ile yol
yürüyen 7 bölge ve 16 ülkede temsilcileri ile çalışmalar
yürüten bir şemsiye örgütüz. Kadınların karar mekanizmalarında yer alması adına yerel yönetimlerle kadın
kaynaklarını değerlendirme eğitimleri yapmaktayız. Kız
çocuklarının eğitime ulaşmalarını ve erken yaşta evlenmelerinin önlenmesi çalışmaları yapmaktayız. Kadınların
şiddete uğramaları ve çocuk istismarının önlenmesi ve
politika oluşturulması adına çalışmalar yaparken, acil
yardım hattımızın işletilmesini sağlamaktayız.
Özel sektörle iş birliği içinde toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda saha elemanlarına   gönüllü eğiticiler
eğitimi vermekteyiz. Yerel yönetimlerle protokoller imzalayarak yerelin zihniyet dönüşümünü sağlamaktayız.
Politika üreterek kanunlaşmış yasal mevzuatın işlerliği
için kamu ile işbirliğimizi devam ettirerek uygulamaların
denetlenmesi işini de yürütmekteyiz. Sivil toplumun
sorgulama ve farkındalık yaratma gücüyle…
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ALDIĞIM ÖDÜL CESARET VERDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı
tarafından verilen Uluslararası Cesur
Kadınlar Ödülü’ne layık görüldünüz. Bu zorlu süreçte biraz ödülden
ve hissettirdiklerinden bahseder
misiniz?
Cesaret bilge bir liderdir. Yerinde
ve zamanında değişimi tetikler. Toplumsal
sürecin dayanışmaya dönüşmesini istikrarlı
şekilde devam etmesini ve farkındalıkların
oluşmasını sağlar. Bu yüzden cesaret kimi
zaman bir cümledir, kimi zaman belirlenen
ilkelerdir, duruştur bazen. Dokunmaktır
kimi zaman bazen eylemsel destektir.
Kısaca cesaret kaybolmadan yürümektir.
Sanırım bu benim hem aktivist olarak
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yürüdüğüm yolu anlatan da en iyi ifadedir.
Çünkü o yürüdüğüm yolun beni getirdiği
duraktır Cesaret Ödülü… Hatta bir yıl
önceki Kanada’da insan hakları alanında
yapmış olduğum mücadele için aldığım
ödül de bu sonuçlardan biri. Bu ödülü
aldıktan dört gün sonra Kadıköy’de Las
Tesis dans etkinliklerinde kadına karşı
şiddet olmasın diye ses yükseltirken yerlerde sürüklenmek, ters kelepçeye maruz
kalmak bizim insan hakları alanında daha
çok çalışmalar yapmamız gerektiğinin
de kanıtı. Kısaca ödüller sizi güçlendirir,
yaptıklarınızın görünür olması sizi tetikler
ve mücadelenize güçlü olarak devam
etmenizi sağlar.

İstismara uğrayanlara gönüllü psikolojik destek
sunar. Eğitim desteği için özel sektörle buluşturur. En
önemlisi mağdura yalnız olmadığını hissettirir. Önleyici tedbirler için belediyelere özel sektöre eğiticiler
eğitimi düzenler.  Geçen yıl başlayan Covid-19 pandemisinde en çok etkilenen kadınların aradığı hattımızın verileri infografikle paylaşılmıştır. Görüldüğü
üzere kamu ihbarının arttığı ve karantina nedeniyle
psikolojik şiddette bir artışın varlığı söz konusu.
Ayrıca artan kadın yoksulluğu ve sığınak talebi var.
Süreç ağırlaşarak devam ediyor. Ancak mağdurların
bizlere ulaşması için akıllı telefonlarda kullanılan
uygulamalarla yakınlarında olduğumuzu ve yalnız
olmadıklarını hatırlatmak istiyoruz onlara…

ÇEKİLME HUKUKA DAYANDIRILMALI
İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı
açıklandı. Öncelikle bu kararı ve bu kararın
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GERİ GİDİŞ GÖSTERGESİ
İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış kararı
ileriki dönemlerde nasıl farklı sonuçlara
neden olabilir?
İlk imzacısı olmakla övündüğümüz bu söz-
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leşmede 10. yılı kutluyorduk. Alınan çekilme
kararı insan hakları alanında geri gidişin
müjdecisi bazıları için. Bu teknolojik çağda
kadına şiddeti çocuğa istismarı önlemekten
öte içinde başkaca bir amaç barındırmayan
bu sözleşmeden çekilmeyi destekleyenlerin
gerçek yüzü de ortaya çıkmıştır. Ellerini
ovuşturarak Lanzorette sözleşmesinden de
çekilelim 6284’ü kaldıralım yani cariye ve
cahiliye dönemine geri dönelim diyorlar...
Bu söylemler ve konuşmalar tabi evde
şiddet gören ya da uygulayanların aklını
karıştırıyor... Ancak bu sistemden çekilmekle
şiddet uygulayanlar cezasız kalacak diye bir
şey yok. İstanbul Sözleşmesi şiddet olmasın
diye zihinsel dönüşümü de sağlıyordu. Şimdi
sözleşmeyi dayanak alan 6284 uygulamalarını yakından takip ediyor ve halen yürürlükte
olan sözleşmenin uygulanmasını sağlıyoruz.

Daha zaman var hâlâ yürürlükte…
Bu noktada kadın hakları mücadelesinde siyasetçi, sivil toplum örgütleri,
iş dünyası ve bireylere düşen sorumluluklar nelerdir?
Sözleşmenin kaldırılması insan hakları
ihlalidir. Dolayısıyla bu her bireyin her kurumun sorumluluğudur. Ayrıca dünya ülkelerinin
de bugün bu sözleşmeyi isteyen yarın uluslararası tüm sözleşmelerden çıkalım der ve
kapalı bir toplum haline dönmemizin temeli
atılır. Bu yüzden sorgulayarak gündemde tutalım kurumlar ve kişiler olarak dava açalım.
Meslek örgütleri kurumlar medya hepimiz bu
ülkenin şiddetsiz bir dünya olması yönünde
gayretlerimizi ortaya koyalım. Ayrıca marsa
uzay aracı gönderilirken bu ülkede istismara
davetiye çıkaran sanal din tacirlerine gereken
cevabı verelim..
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hukuki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Uluslararası sözleşmelerden imza çekmek
anayasamızın 90’ıncı maddesi ile belirlenmiş ve
iç hukuktan üstün oldukları için de parlamento
kararı ile olan bu sözleşmeler geldikleri yani kabul
edildikleri şartla çekilmenin mümkünlüğü kabul
edilmiştir. Bu yüzden milli iradenin merkezinde
kabul görmüş yani TBMM’de onaylanmış bu kararın
tek kişinin imzası ile değil parlamentoda görüşülmesi
ile mümkün olacağını beyan edenlerdenim. Çünkü
hukuk kişiye göre değil toplumsal yapının süzgeci
ile oluşmuş kurallar bütünüdür. Bu yüzden  cumhurbaşkanının tek başına attığı imzanın oluşturduğu
kararın bir kararname olmadığı için Resmi Gazete’de
bile yayınlanmaması gerektiğinin kişisel bir bilgi
olduğu inancındayım. Federasyon olarak Danıştay’a
dava açtık. Kararın hukuksuz olduğu yolundaki
beyanlarımızı sunarak. Ayrıca kararda feshedilmesi
denilmiş fesih tek taraflı bir irade değildir. Çekilme
yapılabilir ancak hukuka dayandırılmalı. Ama ben
bizim ülkemiz tarafından önerilmiş tamamen yerli ve
milli olan ve Avrupa’nın da şiddetsiz hale gelmesine
ön ayak olmuş bu girişim ile insan hakları ihlalleri
konusunda alınmış bunca yolun üzerine bir kamyon
kum dökmek olduğunu söylemeliyim bu eylemin.
Bazı siyasilerin tarikatların gönlünü hoş etmek adına
yaptığı bu eylem kendi ayağına kurşun sıkmaktır.
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Yolların yeni
fatihleri
Bisiklet ve skuter… Yolların yeni fatihleri. Bisiklet çok
eski bir ulaşım aracı ama yıldızı yeniden parlıyor. Artan
trafik ve hijyen ihtiyacı ara ulaşımda insanları bu iki araca
yönlendiriyor. Skuter’lar son iki yılda kendini gösterdi.
Mikro mobilite araçları kısa mesafelerdeki ulaşımda öne
çıktı. Bu yeni trend dalga dalga yayılıyor. Kaldırımlar
ve ara sokaklarda paylaşımlı e-skuter’ları daha fazla
görmeye başladık. Kullanıcı sayısı da artıyor.

KAPAK

UMUT EFE
Hafif hafif esen rüzgarla hızlanıyorsun,
pedallara asılırken yoğun bir özgürlük duygusu, yokuştan aşağı uçar gibi giderken dünya
umurunda olmuyor… Çocukluk, derinlik,
masumluk…
Daha neler hissettirmiyor ki… Bisikletten bahsediyoruz.  Çocuklukla özdeşleşse de
en eski ulaşım araçlarından biri. Doğum günü
hediyelerinin, sabırsızlıkla beklenen iyi karne
günlerinin en büyük hayali ve mutluluğu olan
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bu iki tekerlekli araç, şimdilerde yeni bir amaç
için yeniden hayatımızda… Hem de bu kez
yol ve yaş ayırt etmeden… Günlük yaşamda
hobi olarak da kullanılan bisiklet, her dönem
insanlar için pratik bir araç oldu. Özellikle
koronavirüs salgınında insanların tek başına
güvenli ve alternatif ulaşım aracı arayışına bir
yanıt olarak artık sadece spor için değil, şehir
içi ulaşımda da bir araç olarak kullanılıyor ve
dünyada milyarlarca insan bisiklete biniyor.
Günümüzde ulaşımın şehirlerin en
önde gelen sorunu olduğu hepimizin malumu.

Şehirlerimizdeki bu “ulaşamama” sorunu
aynı zamanda çevre ve sağlık sorunlarını da
beraberinde getiriyor. Salgından sonra çokça
tartışılan konulardan biri de ulaşım alt yapıları
oldu… En büyük ulaşım altyapısı yatırımlarımız otomobil ile ulaşıma yönelik. Kendi başınıza kendi enerjinizle normalde olduğundan kat
kat fazla verimle yol alıyor olmanın ayrı bir
hazzı var. Bunu ancak bisiklet kullandığımız
zaman anlayabiliyoruz. Bu da bisikleti sizi
A noktasından B noktasına taşıyan bir araç
olmaktan çıkarıyor. Diğer taraftan gelecekte
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insanoğlunu bekleyen en büyük tehlike iklim değişikliği... İklim değişikliğine neden olan en önemli unsur
ise zehirli sera gazı salınımı. Bunun büyük bir kısmını
da fosil yakıtlı otomobiller üretiyor.
Bisiklet bu anlamda herkesin kapısının
önünü süpürmesinin önemli bir aracı.
İşe bisikletle gidiyorsanız özel otomobille kentinize bırakacağınız tonlarca
karbondioksiti en başından bertaraf
etmiş oluyorsunuz. Bu da en çok değer
verdiğimiz varlık olan çocuklarımızdan
başlayarak hepimiz için daha sağlıklı
bir dünya demektir.

Tarihte ilk bisikletin ne zaman
icat edildiği hakkında farklı görüşler
ileri sürülse de günümüzdeki bisiklet
tasarımına yakın ilk örnek 1790’lı yıllarda Fransız
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MİKRO MOBİLİTE TRENDİ

Comte de Sivrac tarafından üretilen ve “celeripede”
olarak adlandırılan iki tekerlekli araçtı. Sert ahşap
çerçeveden oluşan ve pedalı bulunmayan bu bisiklet,
ayakların hareket ettirilmesiyle ilerletilebiliyordu. Gidonu (direksiyonu) ve selesi (oturulacak yeri) bulunmayan bisikletin yönü, vücudun sağa ve sola eğilmesiyle
değiştirilebiliyordu. O günden bugüne büyük evrimler
geçiren bu ulaşım aracı artık resmi makamların da
teşviki ile hayatımızda daha çok yer almaya başladı.
Türkiye’de 2000’li yılların başında kullanılmaya
başlayan e-skuter’lar ve elektrikli bisikletler her geçen
yıl daha da yaygınlaşıyor. Kısa mesafelerde hareket
ve seyahat özgürlüğü veren bu mikro mobilite araçlar;
hem taşıma hem de saklama kolaylıklarıyla kalabalık
şehirlerde yaşayanlar için pratik, hızlı ve oldukça
hesaplı bir alternatif. Görece dar ve limitli alanlarda
seyahat özgürlüğünü artırdığı için “mikro mobilite”
olarak adlandırılan bu trend, özellikle geleneksel
bisiklet kültürü diğer ülkere göre daha az gelişmiş
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Polonya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya
ve Türkiye gibi ülkelerde daha hızlı bir şekilde
yaygınlaşıyor. Elektronik motorlarıyla çalışan
bu araçlar, pedallı bisiklet gibi tamamen kas
gücüyle çalışan ulaşım araçlarını kullanan
insanların kentlerin topografyalarıyla sınırlı
kalmamasına da olanak veriyor. Cushman &
Wakefield’in araştırmasına göre, dünya genelinde paylaşımlı bisiklet sektörü son 5 yılda
%14 bileşik büyüme gösterirken, otomobil
kullanımının ve ediniminin oldukça yüksek
olduğu ABD’de de bile paylaşımlı e-skuter’lar
birçok büyük şehirde %3.6 pazar payına sahip.
Bu büyüme oranları dikkate alındığında mikro
mobilite teknolojilerindeki devinimin çeşitlenerek devam edeceği ve insanların temel ihtiyacı
olan ulaşıma çevreci ve sağlıklı bir çözüm
sunacağı kaçınılmaz görünüyor. Ana arterlerde
yoğunlaşan ve İstanbul kent merkezlerini
birbirine bağlayan vapur veya metro hatları
ile metrobüs güzergahlarına yerleştirilecek
paylaşıma açık bir şekilde kullanıma açılan
mikro-mobilite araçları, şehrin dar ve trafiği
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yoğun sokaklarına erişimi arttırmanın yanı sıra
kentin sokaklarındaki yaya trafiğini arttırarak
ekonomik bir katma değer de oluşturuyor. Geleceğe ait tüm planlamalarda şehirlerin daha
çevreci ve sürdürülebilir bir modele kavuşması
için kaçınılmaz bir cevap olarak görülen mikro
mobilite araçları, ulaşım alternatifleri arasında
şimdiden en pratik çözüm olarak değerlendiriliyor.

YÜZDE 60 SICAK BAKIYOR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma
Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, pandemi döneminde trafiğin rahatlaması ve Covid-19’un
bulaşma riskini azaltmak adına en acil ve
somut çözümün bisiklet kullanımı arttırmak
olduğuna dikkati çekiyor… Bisiklet yolları ve
e-skuter’lerle ilgili düzenlemelerine ilişkin 2
Aralık 2020 tarihinde Türkiye Çevre Ajansının
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, TBMM’de
kabul edildiğine dikkat çeken Ilıcalı, şöyle

devam ediyor:  “İstanbul’da yapılan yolculukların yaklaşık yüzde 30’unun 5 kilometre ve
altında yapıldığı da düşünüldüğünde, İstanbul
trafiğinin acil ve somut olarak çözümlerinden
en önemlilerinden birisi bisikletin bir ulaşım
türü olarak kullanılabilir olmasıdır. Bu nedenle,
yapılacak güvenli ve kesintisiz bisiklet yolları
toplu taşımadan ve özel araç trafiğinden
yaklaşık yüzde 30’luk bir payı çekeceğinden
toplu taşıma sistemini de özel araç trafiğini de
katlanılabilir hale getirmeye yeterli olacaktır. Yine anket çalışmamızda, kullanıcıların
yaklaşık yüzde 60’ı uygun ve güvenli bisiklet
yolları olması halinde, bisikleti tercih edeceğini
belirtmiştir.”

ELEKTRİKLİ OLANLAR REVAÇTA
Özellikle coğrafi yapısı uygun olan
Avrupa’da ortalama yüzde 70 oranında düşen
toplu taşımanın yerini bisikletler aldı. Dünya
bisiklet ihracatçısı ülkeler arasında geçen yıl 48
milyon dolarlık payla 24. sırada bulunan Türkiye de Covid-19’u Avrupa’nın bisiklet üretim
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HEM SAĞLIĞA HEM EKONOMİYE KATKI
ECF (European Cycling Federation) yani
Avrupa Bisiklet Federasyonu tarafından yayınlanan
“The Benefits of Cycling” yani “Bisiklete Binmenin
Faydaları” isimli rapor, bisiklet kullanımı ve ulaşım
alanı ile ilgili çarpıcı veriler sunuyor. Rapor, Avrupa
Birliği ülkelerinde bisikletli ulaşım sayesinde ortaya
çıkan faydaları yapılan araştırmalar ve ölçümler
çerçevesinde somutlaştırırken, Avrupa’da bisikletin
ekonomiye yıllık katkısının 150 milyar Euro olduğu
belirtilmiş. Bunun yanında raporda, ulaşımdaki
yansımaların, karayolu taşımacılığının çevre,
sağlık ve hareketlilik alanlarındaki maliyetinin de
800 milyar Euro olduğunun da altı çiziliyor.  B-28
ülkelerinde işe bisikletle gidip gelmenin 16 milyon
ton karbon emisyonunu önlediği tespit edilmiş. Bu
miktar Hırvatistan’ın tam bir yıllık emisyon salınım
değerine eşit. İşe bisikletle gidenlerin azalttığı hava
kirliliğinin değeri 435 milyon Euro. Hava kirliliğinin AB-28’de yılda 400 bin ölüme neden olduğu
belirtiliyor. Yıllık yakıt tasarrufu miktarı da 3 milyar
litreden fazla. Bu miktar İrlanda’nın karayolları
taşımacılığında bir yılda harcadığı miktara eşit

Bisiklet ile işe gitmek “akaryakıt fiyatlarına zam”
haberlerine artık aldırmamamız da demek aynı
zamanda. İşe bisiklet ile gitmenin AB-28 ülkelerinde yılda 18.100 erken ölümü önlediği belirtiliyor.
Bunun mali değeri ise yıllık 52 milyar Euro. Bisiklete binmenin tıbbî olarak ispatlanmış yararlarından
birisi de diyabet (tip 2), meme kanseri, kardiyovasküler hastalıklar, kolon kanseri ve osteoporoz
gibi hastalıklara yakalanma riskini de düşürüyor
olması. Bu faydalar da eklenince sağlık anlamında
ortaya çıkan fayda 74 milyar Euro’yu buluyor ki
bu miktar, İspanya’nın yıllık sağlık harcamasından
fazla. İşe düzenli olarak bisiklet ile gidip gelen
çalışanların, yıllık bazda daha az hastalandıkları
için işe devamsızlık seviyeleri diğer çalışanlara göre
üçte bir oranında daha az. Bu veriyi işvereninize
söylemelisiniz. Okula bisiklet ya da yürüyerek
giden çocukların sınıfa vardıktan sonra ilk 4 saat
boyunca konsantrasyon ve öğrenme kapasiteleri,
okula araba ile gelen çocuklara göre %8 daha
fazla. Yani çocuk okula bisiklet ile gidince daha çok
öğreniyor diyebiliriz rahatlıkla.  

KAPAK

üssü olmak için fırsata çevirmeye
hazırlanıyor. Bisiklet Endüstrisi
Derneği (BİSED) verilerine göre,
Türkiye’nin yıllık 1.5 milyon adet
bisiklet üretim kapasitesi bulunuyor.
Bu kapasite ile Türkiye, Avrupa’nın
14. bisiklet ihracatçısı konumunda
bulunuyor. Koronavirüs salgını ile
birlikte tek başına ulaşım tercihlerinin de öne çıkması sonucunda pek
çok yerde tercihler bisiklete kaymış
durumda… İBB İstatistik Ofisi’nin
araştırmalarına göre, pandemi
öncesinde tarihi kentte yaklaşık 6
milyon kişi toplu taşıma kullanmayı
tercih ediyordu. Ancak Covid-19’un
görüldüğü ilk günlerden itibaren
toplu taşıma kullanım oranı yüzde
59 oranında düştü. BİSED verilerine göre, sosyal mesafenin en
rahat sağlanabileceği ulaşım aracı
olan bisiklete talep arttı. Bisiklet
sektörünün geleceğini elektrikli bisiklet oluşturuyor. BİSED tarafından
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BİSİKLET YOLUYLA
ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER

NEW YORK: Pek çok din ve ırka
mensup kişinin bir arada yaşadığı New
York her dönem turistlerle dolup taşan ve
fazlasıyla ilgi çeken bir yer. 9 milyonluk
bir nüfusa sahip olan bu şehirde trafiğin
oldukça yoğun olduğundan söz etmeye gerek yok. Günün neredeyse her saati yoğun
trafiğin olduğu şehirde bisiklet kullananların sayısı hızla artıyor. Burada sıkışık
trafiğin içinde bisiklet ile yol almanın
çok zor olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak
yapılan toplumsal araştırmaların sonuçları
gösteriyor ki New York bisiklet dostu kent
sıralamasında hızla yukarı çıkıyor.
AMSTERDAM: Hollanda’nın
başkenti olan Amsterdam her yıl binlerce
turistin akın ettiği fazlasıyla göz önünde
olan bir şehir. Burası dünya üzerindeki en
iyi 3 bisiklet şehrinden biri olarak anılıyor.
Bisiklet adeta bu şehirde yaşayan insanlar
için bir yaşam tarzı. Tüm şehir genelinde
800 bin adet civarı bisikletin olduğu
edinilen bilgiler arasında.
KOPENHAG: Öyle bisiklet dostu
bir şehir ki son yıllarda yapılan dünya
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genelindeki sosyal araştırmalarda bisiklet
severlikte Amsterdam’ı bile sollamak üzere
olduğunu belirtirsek abartmış olmayız.
Bisiklette dünyanın bir numarası olan
Kopenhag’ta nüfusun neredeyse yarısından fazlasının bisiklet üzerinde olduğunu
söyleyebiliriz.
MÜNSTER: Almanya’nın Kuzey
Ren Vestfalya eyaleti sınırları içerisinde
yer alan bir şehir. Bisiklet dostu olan bu
kentte tüm trafik akışının %39’unu bisiklet
kullanan işiler oluşturuyor. 2014 senesinde
yapılan araştırmanın sonucuna göre %29
gibi büyük bir oranda trafik içerisindeki
motorlu taşıt kullanımından vazgeçildiği
görülüyor.
MALMÖ: İsveç’in 3. büyük şehri
olan Malmö tüm ülkedeki nüfusun %7’sine
ev sahipliği yapıyor. İsveç’in tarihi ve kültürel yönden en zengin konumlarından biri
olan Malmö, Kopenhag’a oldukça yakın
bir konumda. Malmö, 400 kilometrelik bir
bisiklet yoluna sahip. Kentin neredeyse her
yeri bisikletlilere yaşamı daha da kolaylaştırmak için düzenlenmiş durumda.

hazırlanan rapora göre, 2030’lu yıllarda Avrupa’nın
elektrikli bisiklet kullanımı iki haneli rakamlara ve
milyon adetlere ulaşacak. Diğer taraftan Türkiye
hızla ilerleyen kullanım yanında üretim ve ihracat
anlamında da önemli bir üretim üssü. Türkiye, 2019
yılında 62 ülkeye bisiklet ihracatı gerçekleştirirken,
en çok ihracat yapılan 3 ülke Almanya, Finlandiya
ve Hollanda oldu. Bisiklet ihracatının yüzde 95’ini
Avrupa ülkelerine yapan Türkiye’de pandemi sonrası
bisiklet ihracatı önemli ölçüde arttı. BİSED verilerine
göre, önemli bir bisiklet üretim kapasitesine sahip
olan Türk bisiklet endüstrisi, 2030’lu yıllar itibariyle
AB ülkeleri başta olmak üzere tedarik bakımından
ciddi bir üretim ve ihracat üssü olmaya doğru
ilerliyor. İstanbul’da bisikletli ulaşıma geçiş, hemen
mümkün olmasa da Covid-19, bisiklete yönelik
farkındalığı artırdı

PAYLAŞIMLI BİSİKLETLER
Bisikletin eğlence ve spor amaçlı kullanılmasının yanı sıra bir ulaşım aracı olarak da kullanılmasını teşvik etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir
Belediyesi şirketi İSPARK, İSBİKE “Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi”ni İstanbul genelinde yaygınlaştırarak
sağlıklı ve çevreci bir ulaşımı tüm bisiklet severlerin
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YENİ KURALLAR
DEVREDE
hizmetine sundu. İSBİKE, birçok
metropolde bisiklet severlere alternatif ulaşım olarak hizmet veren
teknolojik veri tabanı ile desteklenerek bisiklet taşıma zorunluluğunu
ortadan kaldıran ve kentteki ulaşım
ağına entegre olabilen sürdürülebilir bisiklet paylaşım sistemi… Akıllı
Bisiklet Paylaşım Sistemi ile bisiklet
severler bisikletlerini yanlarında
taşımak zorunda kalmıyor, istedikleri İSBİKE istasyonlarından bisiklet
kiralayabiliyor ve herhangi bir
İSBİKE istasyonuna bırakabiliyor..
Bu sistemin amacı, 3-5 km uzunluğundaki ara mesafeleri motorlu
araç kullanmak zorunda kalmadan
gidilebilmesini sağlamak. Bu sayede
toplu ulaşım üzerindeki yük ve
çevreye zarar veren sera gazlarının etkisi azalacak, toplum daha
sağlıklı ve daha çevreci bir ulaşım
aracını kullanabilme imkanına
sahip olacaktır. Üyelik ücretleri ise
25-80 TL arasında değişiyor.

PANDEMİNİN YÜKSELENİ
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Tüketicilerin pandemi
sürecindeki alışveriş alışkanlıklarını
analiz eden Mastercard Türkiye,
özellikle hijyen sebebiyle bu
dönemde temassız alışverişe olan
talebin ciddi anlamda artış gösterdiğini belirtirken, bunun sadece
bireysel temassız kartlarla kalmayıp
ticari kartlara da yansıdığının altını

çizdi. Görülüyor ki, ofislerin fiziksel
alandan dijital ortama taşınması,
işletmelerde ticari kart kullanımını
artırdı. Türkiye’de Masterpass üye iş
yerleri arasında ticari alışverişlerde
en çok yemek siparişi ve market
alışverişi yapıldığı görülüyor. Bu
iki alanı, ulaştırma ve Telekom  
hizmetleri takip ediyor. Masterpass’e tanımlanan kartların %65’i
kredi kartı iken, %31’le banka
kartları ikinci sıraya oturuyor.  
Dijital ödemelerde en büyük artışı,
ortak kullanıma sunulmuş elektrikli skuter sağlayıcıları gösterdi.
Skuter’ların genç kitlenin tüketim
alışkanlığı haline geldiği görülüyor.  
Elektrikli skuter’lara ilişkin diğer bir
önemli bir soru ise ne kadar çevreci
oldukları…İklim krizi ile yaygın
ulaşım tercihleri arasında sıkı bir
bağlantı var. Uluslararası Enerji
Ajansı, karbon salımının yüzde
24’ünün ulaşım kaynaklı olduğunu
vurguluyor… Skuter ve elektrikli
bisikletler genelde “çevre dostu”
görülse de bu karmaşık ve tartışmalı bir konu. Bunun nedenlerinden
biri elektrikli skuter’ların kullanım
ömrünün genelde düşük olması.
Geçen yıl Kuzey Carolina Eyalet
Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya
göre, kullanım ömrü boyunca elektrik skuterlar otobüslere göre yolcu
başına daha çok karbon emisyonu
yaratıyor.

l Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri
bakanlıklarınca hazırlanan yönetmeliğe göre, e-skuter, ayrı
bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda, otoyol,
şehirler arası kara yolları ve azami hız sınırı 50 kilometre/saat
üzerinde olan kara yollarında, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir
şeridinde yan yana, yaya yollarında, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak, izin alınarak yapılan gösteriler dışında
akrobatik hareketler yapılarak, manevra için işaret verme
halleri dışında tek elle sürülemeyecek.
l Sürücüler, araçları, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı
olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya
trafiğini engelleyecek şekilde park edemeyecek.
l E-skuter’de, gece diğer araç sürücüleri ve yayalarca
rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere, önde beyaz
ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde
bir far, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı
reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil,
korna veya benzeri ses aleti bulundurulacak.
l Bir ilçede veya belediyede, her 200 kişiye 1 e-skuter
düşecek şekilde, izin talep eden her bir firmaya da faaliyet
gösterilecek ilçe ya da belediyede nüfusa göre kullanılabilecek
azami e-skuter sayısının 5’te 1’i kadar izin verilebilecek.
l Nüfusun mevsimsel değiştiği veya talebin fazla olduğu
yerler ile nüfusu 20 binin altında olan belediyelerde e-skuter
sayısı artırılabilecek. Havaalanı, üniversite kampüsü gibi özel
alanlarda sayı kısıtı uygulanmayacak.
l E-skuterlerde en az yüzde 30 yerlilik oranı. Yetki
belgesi sahipleri, sadece izin aldıkları belediye/bölge sınırları
içerisinde faaliyette bulunabilecek. E-skuterlerin izin alınmayan
bir belediye/bölge sınırları içerisinde kullanılması durumunda,
e-skuterlerin 48 saat içerisinde izin alınan belediye/bölge
sınırları içerisine getirilmesi gerekecek.
l Uygun şekilde park edilmeyen e-skuterler 2 saat içerisinde toplanacak, izin alınan yerlerde kullanılabilecek e-skuter
sayısının yüzde 70’inden az (kasım-şubat döneminde yüzde
40), yüzde 130’undan fazla e-skuter bulundurulamayacak.
l Ayrıca 2025’te uygulanacak yönetmelik maddesine
göre e-skuterlerin en az yüzde 30’u yerli üretim olacak.
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Aylık ekonomi dergisi
Fortune Türkiye’nin Genel
Yayın Yönetmeni Şule Laleli,
“İşimi severek yapıyorum.
İlkeli gazeteciliğe
inanıyorum” diyor. O,
gazeteciliğin geldiği noktayla
ilgili olarak da, “Bir avuç
gazeteci mesleği icra etmeye
çalışıyor. Bu her açıdan zor.
Bugün geldiğimiz nokta
her zamankinden daha
etik ve sorumlu gazetecilik
yapılmasını gerektiriyor…
Usta-çırak ilişkisinin derhal
geri gelmesi gerek” diyor.

‘Daha etik ve
sorumlu
gazetecilik
yapılmalı’
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UMUT EFE
Anadolu coğrafyasını karış
karış gezerek geçen bir çocukluk.
Edebiyat derslerine olan ilgisiyle
meslek olarak gazeteciliği seçiş…
Pek çok medya organında çalışarak geçen bir kariyer… Aylık
ekonomi dergisi Fortune’un Genel
Yayın Yönetmeni Şule Laleli’den
bahsediyoruz.
O, mesleğinden “İşimi
severek yapıyorum. İlkeli
gazeteciliğe inanıyorum” diyerek
bahsediyor. Laleli, ilham aldığı
ve bizzat tanıştığı usta isim Uğur
Mumcu’nun izinden, adım adım

ilkeleriyle çerçevelendirdiği
gazetecilik mesleğinde ilerlemiş
bir isim... Türkiye’nin önde gelen
gazete, dergi ve TV kanallarına
uzanan geniş bir yelpazede pek
çok alanda çalışmalara imza atan
Laleli, halen sürdürmekte olduğu
Fortune Türkiye’deki görevi ile
ilgili “Fortune kariyer hayatımda
önemli bir yere sahip. Global bir
haber yayın organını Türkiye’deki
basın meslek ilkelerine göre
yönetmek insana derin tecrübeler
kazandırıyor” ifadelerini kullanıyor. Gazetecilik mesleğinin büyük
bir dönüşüm içinde olduğunu ve
özellikle habercilik kısmında usta
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çırak ilişkisine geri dönülmesi gerektiğini
anlatan Laleli ile medyadaki gelişmeleri ve
hedeflerini konuştuk…     
Biraz kendinizden, eğitim hayatınızdan ve çocukluğunuzdan bahseder
misiniz?
1972 Erzincan doğumluyum. Dört kardeşiz. En küçükleri benim. Babam emekli banka  
müdürü. Annem ev hanımı. Memur bir ailenin
çocuğu olarak, babamın çok sık tekrarlanan
tayinleri nedeniyle çocukluğum Türkiye’nin pek
çok bölgesini gezerek geçti. Anadolu coğrafyasında gitmediğimiz şehir kalmadı diyebilirim.
Renkli bir hayatımız oldu. Liseyi Pendik
Koleji’nde okudum. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü
kazandım. 1996-1998 yılında da Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema
Bölümü’nde yüksek lisansımı tamamladım.

İLKELİ GAZETECİLİĞE İNANIYORUM
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teorinin de bilinmesinde, yaygınlaşmasında
çok önemli payı var. Onun yönlendirmeleri
gazeteciliği daha da sevmeme neden oldu.
Meslekte en çok etkilendiğim ve kendime de örnek aldığım kişi ise rahmetli Uğur
Mumcu oldu. Kendisiyle tanışma şerefine nail
olmuş biri olarak diyebilirim ki, bugün yaşasaydı meslek adına çok kıymetli adımlar atılacaktı.
Araştırmacı gazetecilik meselesini hayatının
odağına koymuş biriydi. Bugün halen Sakıncalı
Piyade ve Rabıta kitapları başucu kitaplarımdır.
Yazılarını okumak için gazete satın aldığımız
tek gazetecidir. Bu ilham veren değerli meslek
büyüğümüzün aklımızda ve yüreğimizde
bıraktığı izlerle mesleğe ilk adımımı, Milliyet
Gazetesi’nde stajyer olarak attım. Nazım Alp-

man, Zülfü Livaneli, Jale Özgentürk, Şebnem
İşigüzel ve Eren Güvener ile çalıştım. Ardından
bir okul olarak gördüğüm Dünya Gazetesi’ne
geçtim. Rahmetli Nezih Demirkent’in yönetimindeki gazetede ekonomi muhabiri olarak
çalıştım. Onun gazetecilik mesleğine duyduğu
saygı bugün bile takdire şayandır. Derin izler
bırakmıştır herkeste. Ekonomi muhabirliğinde
yeni mezunlara da çok destek olmuştur.
Ardından Sabah Gazetesi, Finansal
Forum, Yeni Yüzyıl, Barometre gazeteleri hayatıma renk kattı. Muhabirlik yapma hakkımı
bu gazetelerde kullandım. Tercihlerim ekonomi
dergiciliği alanına kaydığında Sabah Grubu’na
ait Power Ekonomi ve Para dergileri çalıştığım
yerler oldu. Daha sonra iletişimin başka bir ko-
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Gazeteci olmaya nasıl karar verdiniz? Bugüne kadar çalıştığınız alanları
anlatır mısınız?
Gazetecilik liseden beri aklımda olan
bir meslekti. Okulda özel olarak hazırlanan
pano gazetesine haberler hazırlardım. Çok
kıymetli edebiyat öğretmenlerimin üzerindeki
hakkı fazla. Okuma tutkusu, güzel yazma ve
Türkçeyi iyi kullanma becerilerini, haber yaptırarak aşıladılar. Kompozisyon, Güzel Yazma
Teknikleri ve becerileri gibi dersler çok etkili
ve öğreticiydi. Sınıflar arası münazaralar çok
sık yapılırdı. Güzel kitap okuma yarışları... Bu
okuma, yazma ve kendini ifade etme meselesi
iki meslekle aklımda şekillenmişti. Biri hukuk,
diğeri gazetecilik. Ben ikincisini tercih ettim.
Üniversiteye başladıktan sonra ise meslekle
ilgili tutkumu pekiştiren  her uğraşa değer
katan, değdiği her hayata anlam kazandıran
yüzlerce akademisyen ve gazeteci yetiştiren
Prof. Dr. Ünsal Oskay Hocamız oldu. Oskay’ın,
Türkiye’de iletişim biliminin kurucusu olduğunu
düşünüyorum. Aynı zamanda eleştirel-sosyal

İSMMMO YAŞAM l 25

GÜNDEMİN SESİ

GAZETECİLİĞİN
GELECEĞİ İNTERNETTE
İnternet haberciliğiyle yazılı basının haberciliğini karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz?
İnternet kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarının
işlevleri konusunda yenilikler getirdi. Online ya da sanal
gazetecilik kavramları da bu yeni kitle iletişim aracı ile
birlikte habercilik ve yayıncılık literatürüne girdi. İnternet
devriminin Türkiye’de gazetecilik mesleğini sürdürme
biçimleri üzerinde derinden etki yaptığına hiç kuşku yok.
Bu etki özellikle de yazılı basında hissedildi. Türkiye’de
artık gerçek haberler, internetteki bir grup gazeteci
tarafından yazılıyor ve sosyal medya aracılığı ile yayılarak
halka duyuruluyor. İnternet gazeteciliği, çok az sayıdaki
yayınlar dışında, düşük ücretli, yarı amatör, gönüllü, maddi
getirisi çok az veya olmayan bir alan. İnternet editörleri,
başka kaynaklardan haber kopyalayan kişiler. Başarı
kriteri gazetecilik değil, saatte ortalama kaç haber girildiği
üzerine. Ama ne olursa olsun gazetecilik artık geri dönüşsüz bir yola girdi ve gazeteciliğin geleceği artık internette.
Bu nedenle her iki kavramı aynı potada eritebilmek için
önemli kurgular yapmak gerek.
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luna yani TV haberciliğine geçtim. Kanal
E, CNN TÜRK, NTV’nin kuruluş yıllarında
çalıştım. TV haberciliğinin enerjisi çok
yüksekti. Uzun bir süre çalıştım. İyi
deneyimlerdi. Son olarak da global bir
yayın olan ve dünyada ekonomi ve iş
dergisi olarak 94 yılı geride bırakan
Fortune Türkiye ile yolum kesişti.
Zafer Mutlu, Murat Sabuncu, Tayfun
Devecioğlu ile çalıştım. 13 yıl bitti. İşimi
severek yapıyorum. İlkeli gazeteciliğe
inanıyorum. Fortune kariyer hayatımda
önemli bir yere sahip. Global bir haber
yayın organını Türkiye’deki basın meslek ilkelerine göre yönetmek insana
derin tecrübeler kazandırıyor.    

DESTEK GÖRDÜM
Pek çok kurumda olduğu
gibi basında da üst düzey kadın
yönetici sayısı oldukça az… Bu
süreçte bir zorluk yaşadınız mı?
Hayatımın hiçbir döneminde bir
kadın olarak zorluklarla karşılaşmadım. Aksine çalıştığım medya patronları
ve bölüm müdürlerim her zaman iş

konusunda ve görev dağılımlarında
adaletli olmuşlardır. Bir gazeteci olarak
meslek hayatımda odaklandığım üç şey
oldu. Dürüst ve ilkeli olmak, gazeteciliği gerçekten kamu yararına yapmak
ve muhabir kimliğini unutmamak. Her
zaman etik değerleri sorgulayan ve
hayatını ilkeli olmak üzerine kurgulayan insanlarla çalıştım. Bu yüzden
çok şanslıydım. Öte yandan Fortune,
globalde de kadınların ağırlıkta olduğu
bir yayın. Fortune Türkiye de öyle.
Genel Yayın Yönetmeni olarak bulunduğum pozisyona adım adım geldim
diyebilirim. Her görevi hazmederek..
Her görevin sorumluluk alanını iyi
belirleyerek, özümseyerek.. En büyük
desteği her zaman kadın meslektaşlarımdam gördüm. Onların enerjisi,
samimiyeti, arkadaşlığı bugün geldiğim
pozisyonun en büyük sonucudur.
Bundan sonraki süreçte Fortune ekibi olarak, hedeflerinizden
ve hayata geçirmeyi planladığınız
yeniliklerden bahseder misiniz?
Bir gazeteci olarak en büyük
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her açıdan zor. Bugün geldiğimiz
nokta her zamankinden daha etik
ve sorumlu gazetecilik yapılmasını
gerektiriyor.

YENİ CEVHERLERE GEREK
Son dönemlerde yazılı
ve görsel medya karşısındaki
atakları ile öne çıkan ve yeni
medya olarak tabir edilen
internet ve sosyal medya
haberciliğiyle nasıl rekabet
edilmeli?
Bu konuda rekabetin olumlu
bir çizgiye taşınması gerekiyor.
Her iki tarafın da birbirinden
öğreneceği çok şey var. Sosyal
medya haberciliği, hız açısından
çok cezbedici. Öte yandan haber
yazmak, araştırmak konusunda
tembel bir platform. Alıntılarla ve
teyit edilmemiş bilgilerle ilerleniyor. Bu konuda da yeni cevherlere ihtiyaç var. Gazeteciliği öne
çıkaracak isimler gerek. Usta-çırak
ilişkisi şart. Aslında karşımıza
çıkan her yeni oluşuma geçmişteki
deneyimlerden yaklaşıp, bugünün
şartlarını harmanlayarak bir tarz
kazandırmak gerek.   
Gazeteciliğin gelecekte
yeni dinamizmle hareket edebilmesi için neler yapılmalı?
Bu konuda söyleyeceğim tek
şey her gazeteci meslektaşlarımın
etik olmaya ve basın meslek ilkelerine uymaya her zamankinden
daha fazla kendilerini zorlamaları
olabilir. Bu mesleğe inanmışları, inancını kaybetmek üzere
olanlarla bir araya getirmek gerek
eski dinamizmi yakalamak için. Bir
de usta-çırak ilişkisinin derhal geri
gelmesi gerekiyor.

‘ATALIK TOHUMLARLA’
DOĞA TUTKUSU
İş dışındaki uğraşlarınızdan ve hobilerinizden
bahseder misiniz?
En büyük tutkum tarım, doğa ve ağaçlar... Ağaç
tutkum doğayı katleden insanoğlunun vandalizmine karşı
bir duruş belki de… Doğanın insanlar olmadığında nasıl
da kendini bulduğunu ve yeniden canlandığını pandemide
gördük. Bence insanoğlu müthiş bir çağda. Yaşadıklarımız
aslında tutkuyla sarılmamız gereken şeyleri gözümüze
sokuyor. Doğa hakkında önemli bilgiler veriyor. Gazeteci
meslektaşım Cem Seymen’in Atalık Tohum Vakfı’na üyeyim.
Türkiye’nin Atalık tohumlarının elden ele yayılarak, tarım
arazilerinin ekilip biçildiği ve üretimin canlandığı, buğdayımızı, şekerpancarımızı eskisi gibi kendi tohumlarımızla
ektiğimiz, o canlı Türkiye coğrafyasına geri dönmek en
büyük arzum. Bir de Köy Enstitüleri’nin yeniden canlanması
için çalışmalar yapıyoruz. Köy Enstitüleri’nin emperyalizme
karşı açılan çok büyük bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Kapatılması Türkiye için müthiş talihsizlik. Atatürk’ün
Milli Mücadele boyutunda ele aldığı en önemli konulardan
biriydi. Saffet Emre Tonguç’lara her zamankinden daha fazla
ihtiyacımız var. Kısaca vatana sahip çıkmak gerek. Bunlar
hobi değil, milli davam.
Kitap yazma ya da bu tarzda bir projeniz var
mı?
Meslek hayatımda bir iki denemem oldu. Ama ortaya
çıkardığım bir ürün yok. Gündemimde de böyle bir konu şu
anda yok.
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hedefim basın meslek ilkelerine
göre gazetecilik yapmak. Daha çok
meslektaşıma destek olmak. İletişim fakültesi mezunlarına gazeteciliği öğretebilmek. Deneyimlerimi
paylaşabilmek. Fortune Türkiye
olarak ise dünyadaki başarısı
kanıtlanmış global bir yayını Türkiye’de ilkelerden ödün vermeden
çıkarmaya devam etmek. Fortune
globalde, gazetecilik konusunda
parmakla gösterilen bir dergi.
Eleştiriyi ve gerçekleri özgürce
yazmayı düstur edinmiş bir yayın.
Bu mottoyu Türkiye’de hayata
geçirmek en büyük hedefimiz.
Türkiye’de ekonomi dergiciliğinin gelişimi ve geldiği
nokta ile ilgili görüşleriniz
nelerdir?
Özellikle 24 Ocak 1980 kararlarıyla ekonominin her alanda
öncelik kazanması ve ekonomik
yaşamın canlanması basını etkiledi.
Bir yandan ekonomik haber ve
bilgi ağırlıklı gazete ve dergiler yoğunlaşırken, diğer yandan günlük
gazeteler ekonomiye özel sayfalar
ayırmaya başladı. 1980’den sonra
ivme kazanan ekonomi basınının
Türkiye’de yeterli gelişmeyi
kaydedemediğini düşünüyorum.
Ekonomi gazetelerinin tirajlarının düşük kalması da gelişmeyi
engelledi. İlan-reklam gelirlerinin
artırılması, iş çevrelerine yakınlığı
nedeniyle ekonomi gazetelerini
taraflı yayın yapmak durumunda
bıraktı. O nedenle çok büyük ivme
yakalanamadı. Bugün de politik
ve siyasi olaylar, basın sektöründe mesleki etik değerleri çok
ciddi etkiliyor. Bir avuç gazeteci
mesleği icra etmeye çalışıyor. Bu
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Tarımın önemini anladık
Küresel dünyada mal ve hizmet dolaşımının kolaylaşması
birçok ülkeyi tarım üretiminden uzaklaştırmıştı. Türkiye de bu
ülkelerden biri. Pandemi ile birlikte sınırların kapatılması
gıda ithalatını aksatırken, tarımın ve çiftçilerin değeri
bir kez daha anlaşıldı. Destek uygulamalarına
karşın tarım politikaları küçük çiftçiyi
korumaya yetmiyor. Ülkemizde
çiftçilerin son durumu ve tarım
politikalarına mercek tuttuk...

DOSYA

Dünyanın geleceği için tarımda sürdürülebilirlik
konusu pandemiyle ülkelerin öncelikli konuları arasında ilk sıralara yerleşti. Birleşmiş
Milletler (BM) tahminlerine göre, dünya nüfusu
2050’de 10 milyara ulaşacak. BM Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) 2050’de öngörülen nüfusu
beslemek için, gıda üretiminin yüzde 70 oranında artması gerektiğini açıkladı. Bunun yolu
ise yüksek teknolojiyi tarıma entegre etmekten geçiyor. Türkiye tarım alanında büyük bir
potansiyele sahip. GSYH’da tarımın payı 2020
yılında yüzde 6,5’e ulaştı.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Dünyamız Covid-19 salgınının etkisiyle
ciddi bir ekonomik daralma sürecine girdi.
Türkiye’de ve dünyada tarım sektörünün ve
çiftçilerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. 14
Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle tarımda
iş gücü, tarım alanları ve tarım politikalarını
mercek altına aldık...
Türkiye’de çiftçiler girdi maliyetleri
nedeniyle ürettiğinin karşılığını alamamaktan
yakınırken, bu soruna koronavirüs nedeniyle
ihracat endişesi eklendi. Son yıllarda Türkiye’de
tarım sektöründe istihdamdaki düşüş de dikkat
çekici bir boyuta ulaştı. Pandemi döneminde
sınırların kapanması ile ülkelerin kendi tarım
ürünlerini üretebiliyor olmalarının önemi daha
da arttı. Oysa Türkiye’de tarım 1980’lerden sonra belirginleşen neoliberal politikalarla küresel
tarım-gıda zincirlerine entegre edildi. Çiftçilere
girdi sağlama ve ürün ticaretini düzenleme
alanlarından çekilen devletin kooperatiflerle
olan organik ilişkileri koptu. Tarımda kamunun
terk ettiği düzenleyici rol, sözleşmeli üreticilik
modeliyle şirketler tarafından doldurulmaya
başladı. Bu süreçte küçük çiftçiler üretimden
çekilirken yerini büyük ölçekli işletmeler aldı.
Pandemi yeterli gıda üretiminin ve
güvenli gıdaya ulaşmanın
önemini artırırken artan
gıda talebine rağmen
çiftçiler üretim ve pazara
erişimde sorunlar yaşadı. Süreçten
yararlanan market zincirleri sözleşmeli üretim
ağlarını daha da genişletti. 2020, ihracat
kısıtlamaları, ithalatta gümrük vergilerinin
düşürülmesi/sıfırlanması ve gıda enflasyonunun yanı sıra tarımda yapısal sorunların öne
çıktığı bir yıl oldu. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde

konuşan T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli, 21. yüzyılın stratejik sektörlerinde
tarım ve gıdanın önemli bir yeri olduğunu
söyledi. Pandeminin tüm ekonomileri olumsuz
etkilediğini, tarım ve gıda sektörünün de bundan
nasibini aldığını belirten bakan Pakdemirli,
ülkeler sınırlarını kapatınca tedarik ve üretim
sürecinin sekteye uğradığını ve bazı bölgelerde
panik yaşandığını vurguladı. Tarımın savunma
kadar önemli bir sektör olduğuna işaret eden
Pakdemirli, şunları söyledi:
“Gıda milliyetçiliği ve yerli üretim bu
dönemde öne çıktı. Dünyadaki gıdanın üçte biri
kayıp ve israf oluyor. Buna engel olmalı, bilgiyi
ve teknolojiyi tarımla daha fazla buluşturmalıyız. Optimizasyon öncelikli konumuz. 2050’de
yüzde 60 daha fazla gıda üretimine ve yüzde
15 daha fazla suya ihtiyacımız olacak. Bunun
için tarımda verimliliğe daha fazla yatırım
yapmamız gerekiyor. Ülkemiz coğrafi konum
olarak avantajlı ve nadir bir biyoçeşitliliğe sahip.
4 saatlik uçuşla dünya nüfusunun yüzde 40’ına
ulaşabiliyoruz. İyi bir potansiyelimiz, güçlü insan
kaynağımız var. Bunu daha çok üretime ve
ihracata çevirmeliyiz.”

RAKAMLAR DÜŞÜYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre,
Türkiye’de çiftçi sayısı son 12 yılda yüzde 48
azaldı. Tarım alanları da son 18 yılda yüzde
12.3, sebze bahçeleri alanı ise yüzde yaklaşık
15 küçüldü. 2002’de 26 milyon 579 bin hektar
olan tarım arazisi 2019’de 23 milyon 94 bin
hektara geriledi. 2002’de 930 bin hektar olan
sebze bahçeleri alanı 2017’de 798 bin hektara
kadar düştü. SGK verilerine göre, kayıtlı çiftçi
sayısı her yıl giderek azalıyor, öyle ki son 18
yılda tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı

yüzde 44 azaldı. Özellikle son 10 yılda düzenli
ve ciddi bir düşüş söz konusu. 2008’de 1 milyon
127 bin olan çiftçi sayısı yüzde 48’lik düşüşle
2019’de 600 bine kadar geriledi. TÜİK verilerine
göre tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı
ise 2002’de 7 milyon 458 bin kişiyken, 2020’de
4 milyon 157 bin kişiye geriledi. Bu da son 18
yılda yüzde 44 azalma yaşandığını gösteriyor.
Genç nüfusun tarımsal üretim içinde
yer almayarak büyük kentlerde sabit gelirle
yaşamayı daha cazip gördüğünü hatırlatan
ekonomist Enver Erkan, çiftçilerin ürettikleri
üründen daha fazla kazanmalarını sağlayacak
değişikliklerin yapılması halinde tarımda istihdam azalışının durdurulabileceğini vurguluyor.
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, pandemide tarımın ön plana çıktığını, sağlıktan sonra en çok konuşulan konu olduğunu
söylüyor. Genç çiftçilerin sayısı ile ekilebilir tarım
arazilerinin miktarının azaldığına dikkat çeken
Doğru, şu bilgileri veriyor: “Tarım Türkiye’de ve
dünyada çok önemli, gençlerin bu alanda enerjisinden faydalanmak gerekiyor. Gençleri tarıma
çekmek için tarımdan kazanmalarını sağlamak
lazım. Küçük çiftçileri kooperatif çatısı altında,
büyük üreticileri de büyük tarımsal şirketler
altında birleştirerek bölünmeyi önlemek lazım.
Böylece teknolojiden daha çok faydalanabilir,
verimliliği artırabilir, 2050’de tarımsal üretimi
yüzde 50 artırma hedefine ulaşabiliriz.”

ÇİFTÇİ ZORLANIYOR
Ekonomik olarak desteklenmeyen, mazot,
ilaç ve gübre ücretlerinin yüksekliğinden yakınan çiftçiler kar edemez halde gelmiş durumda.
Oysa işsizliği azaltmanın, insanları doğdukları
kentlerde doyurmanın ve büyük şehirlere göçü
önlemenin yolunun tarımdan geçtiğine dikkat
çekiliyor. Pandemi ile büyük kentlerden köylere
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FİNANSMAN SIKINTISI VAR
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Tarım Kanunu’na göre, milli gelirin en az yüzde 1’inin tarımsal desteklemeye ayrılması gerekmekte iken, bu rakam yüzde 0,45’i (22 milyar TL)
olarak belirlendi. Yetersiz tarım destekleri nedeniyle çiftçi finansman bakımından sıkıntılar yaşadı. Son yıllarda afetlerin de etkisiyle çiftçinin kredi borçları
arttı. 2019 yılında bankaların çiftçilere kullandırdığı nakdi krediler 109 milyar
TL iken, Kasım 2020 itibariyle 129 milyar TL’ye yükseldi. Çiftçilerin ödemekte
güçlük çektikleri borçları bankalar tarafından yüksek faizlerle yapılandırılıyor.

göç artsa da köylerdeki boş arazilerin işlenmesi
ile tarımsal anlamda dışa bağımlılığın azaltılabileceğine vurgu yapılıyor.
Ürünleri elinde kalan çiftçiler bu ürünleri
nasıl pazarlayacaklarını bilmezken büyük
şehirlerde yaşayan halk da sebze ve meyveleri
fahiş fiyatlardan almak zorunda kalıyor. Bu
durum da gıda enflasyonunun giderek artmasına neden oluyor. Bu süreçte planlı bir tarım
modelinin ortaya konulması gerektiğine dikkat
çekiliyor. Koronavirüs salgını ve dolardaki
artışın maliyetlere yansıması nedeniyle çiftçiler
arazisini ekemez hale gelmiş durumda. Birçok
çiftçi borçlarını ödeyebilmek için evini, tarlasını
satmak zorunda kalıyor.
Doç. Dr. Evren Bolgün, çiftçinin kredi
faizini karşılamak için üretim yapar hale geldiğini söylüyor. Nakit sıkıntısı nedeniyle devreye
stokçular ve spekülatörlerin girdiğine dikkat
çeken Bolgün, “Gıdada her ay gördüğümüz
ani fiyat sıçramaları bunun sonucu. TÜİK’ten
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yüzde 45’lere varan fiyat artışlarıyla her ay
‘zam şampiyonunu’ takip ediyoruz. Sadece
maliyet artışı hiçbir gıda ürününde bu oranlarda zamlara yol açmaz. Bunda önemli ölçüde
çiftçiyi finanse eden spekülatörlerin payı var”
yorumunu yapıyor. Bolgün, tarladan tüketiciye
olan süreçte tedarik, saklama, dağıtım gibi
aracılık hizmetlerinin en başta regüle edilmesi
gerektiğini de vurguluyor.

23 MİLYARLIK DESTEK
2002’de 1.8 milyar TL olan tarımsal
destek miktarı, 2020’de 22 milyar TL oldu. Bu
yıl ise üreticilere toplam 23 milyar TL destek
verilmesi planlanıyor. 15 yıl aradan sonra
gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası ile 5 yıllık
plan ve 25 yıla ışık tutacak çalışmalar planlandı.
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP), Dijital Tarım Orman
Akademisi, Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık,
E-Tarım Portalı ve Tarımın Geleceği, Geleceğin
Tarımı Platformu gibi projeler geliştirildi. Tarım

ve Orman Bakanlığı, 2020’yi dijitalleşme yılı
olarak kurgularken bu kapsamda, akıllı küpe,
elektrikli traktör, e-Tarım portalı, İHA kullanımı
ve uydu teknolojileri hayata geçirildi.
2002’de 97 milyon ton olan bitkisel
üretim miktarı 2020’de 124 milyon tona çıktı,
sertifikalı tohum üretimi 145 bin tondan 1.1
milyon tona ulaştı ve 17 milyon dolar olan
tohum ihracatı da 149 milyon dolara yükseldi.
Türkiye’de tüketilen şekerin tamamı yurt içinde
üretildi. 2020 yılında koruma altına alınan 26
büyük ova ile birlikte toplam 291 büyük tarımsal ovası sit alanı olarak ilan edildi, korunan
ova sayısını 300’e çıkarmak için çalışmalar
devam ediyor. Bakanlık bu yıl çiftçilere yaklaşık
200 milyon TL’lik bireysel sulama hibe desteği
yapmayı planlıyor. 2021-2025 yılları arası 4.
dönem kırsal kalkınma destekleri kapsamında
yüzde 50 hibe desteği verilecek. Bu kapsamda
özellikle kadın, genç girişimcilere ve küçük aile
işletmelerine yönelik kurutma, dondurma, kon-
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serve yapma ve paketleme faaliyetlerinde yüzde 50
hibeli 500 milyon TL’ye varan hibe desteği verilmesi
hedefleniyor. Kırsal Alanda Uzman Eller Projesi’nin
81 ilde uygulamaya konulması ve 200 milyon TL
hibe desteği verilmesi de planlanıyor. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde 2023
hedefi, 8.5 milyon hektar alanda toplulaştırma
çalışmalarını tamamlamak. TİGEM, bu yıl sertifikalı
hububat tohumu satışlarını 240 bin tona, kenevir
tohumu üretimini 80 tona çıkarmayı hedefliyor.

İHRACAT GELİŞİYOR
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Teknolojide Kadın Derneği (WTECH)
tarımın sürdürülebilirliğine katkı verecek fikir ve projeleri teşvik etmek üzere Tarımda
Teknolojik ve İnovatif Çözümler yarışması
düzenledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın
desteklediği yarışmada, erken aşama tarım
girişimi Nanomik, 100 bin TL’lik ödülü,
üniversite kategorisinin birincisi Confarm
ekibi de 30 bin TL’lik ödülü kazandı.
Kadın girişimcilerin sürdürülebilir
tarım teknolojilerine yoğunlaşmasını
hedefleyen yarışma, UNDP’nin küresel
amaçları kapsamında, ‘Açlığa Son’ başlığıyla
kurgulandı. Tarımda dönüşüm yaratacak
yenilikçi çözümleri olan kadın mühendis,
veteriner hekim ve girişimcileri destekleyen
yarışması ile gençlerde sürdürülebilirlik,
takım çalışması, proje geliştirme, sorun çözme, liderlik ve sorumluluk alma bilincinin
de geliştirilmesi hedeflendi.
Teknolojide Kadın Derneği Kurucu
Başkanı Zehra Öney, “Teknolojide Kadın
Derneği olarak kadınların iş gücünü
arkamıza alıyoruz. 2025’e kadar eğer tam
cinsiyet eşitliği sağlanırsa dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık ek katkı sağlamak
mümkün” diye konuşuyor.
güvenliğini en üst seviyede tesis etmek zorundayız”
diye konuşuyor.

İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER
Türkiye kimi ürünlerde de ithalatçı konumda.
2020’de buğday üretimi 2019’a göre yüzde 7,9’luk
artışla 20,5 milyon ton oldu oysa 1988’de Türkiye
nüfusu 53 milyonken buğday üretimi 20,5 milyon
tondu. Günümüzde nüfus 84 milyona ulaştı ancak
buğday üretimi yerinde sayıyor. Son 30 yılda buğ-

dayda verimlilik ve maliyet sorunlarını çözmek için
ciddi bir çaba gösterilmezken buğdayda uygulanan
politikalar üreticilerden yana olmadı. Arz eksikliğinden dolayı fiyatı artan her ürünün fiyatı ithalatla
düşürülmeye çalışılırken, 2020’de birçok ürünün
gümrük vergileri ya düşürüldü ya da sıfırlandı. Buğday, arpa ve mısırda gümrük vergisi 30 Nisan 2021,
yağlık ayçiçeği tohumunda ise 1 Temmuz 2021’e
kadar sıfırlanırken, pirinç ve çeltiğin 30 Nisan 2021,
ayçiçeği yağı ve mercimeğin ise 1 Temmuz 2021’e
kadar gümrük vergileri düşürüldü.
1980’li yıllarda nadas alanlarında yaygınlaştırılan nohut, baklagil üretimi 1990’dan sonra
azalmaya başladı; son 30 yılda ekim alanları 20,3
milyon dekardan 9 milyon dekara (yüzde 55),
üretim ise 2 milyon tondan 1.2 milyon tona (yüzde
39) geriledi. Üretimin iç talebi karşılamaması nedeniyle Türkiye baklagilde net ithalatçı oldu. Toplam
baklagil üretimi 2020’de 1.3 milyon ton olurken,
ocak-kasım döneminde 489 bin tonu mercimek
olmak üzere 582 bin ton baklagil ithal edildi.
TÜİK verilerine göre, 2019’da 2,100 milyon
ton olan ayçiçeği rekoltesi 2020’de 2,067 milyon
tona geriledi. ABD Tarım Bakanlığı’na (USDA)
göre 2019/20 üretim yılında dünyada 3,2 milyon
ton olan ayçiçeği ithalatının yüzde 36’sı Türkiye
tarafından gerçekleştirildi. AB’nin ithalattaki payı
ise yüzde 29,6 oldu.
Patates ve soğan, 7 Ocak 2020’de ihracı
yasak ve ön izne bağlı mallar listesine alındı. Pandemiden dolayı otel ve lokantaların kapalı olması
nedeniyle tüketim düştü, soğan tarlada kaldı, fiyatı
maliyetin altına (80 kuruşa kadar) indi. Plansız
üretime, pandemi nedeniyle iç tüketim ve ihracat
yasağı da eklenince patatesin kilosu da 60 kuruşa
kadar geriledi. Öte yandan kilosu 20 liraya ulaşan
limon 7 Nisan 2020’de ihracı yasak ve ön izne bağlı
mallar listesine alındı. Bu karar pandemi nedeniyle
iç tüketimin düşmesi ve ihracatın yasaklanması
nedeniyle elindeki limonu satamayan üreticilerle
yurtdışı anlaşmalar yapan limon ihracatçılarını
zarara uğratmasının yanı sıra pazar kayıplarına da
yol açtı.

DOSYA

Birleşmiş Milletler (BM) 2021’i, Uluslararası
Meyve ve Sebze Yılı ilan etti. Bu tema dünya sebze
üretiminde dördüncü, meyve üretiminde beşinci konumda olan Türkiye’nin ihracatta pazar çeşitliliğini
artırması için önemli fırsatlar sunacak.
38 milyar dolarlık küresel yaş meyve sebze
ticaretinde Türkiye 2020’de 2.73 milyar dolarlık
ihracat hacmine ulaştı. Yaş meyve sebze ihracatında
yüzde 44 oranında pay sahibi olan Akdeniz Yaş
Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ülkemizi öne
çıkaracak tanıtımlarda etkin rol oynayacak. Akdeniz
Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı
Nejdat Sin, 52 milyar dolarlık tarımsal hasılası ile
dünyanın 7’nci büyük tarım ekonomisine sahip
Türkiye’nin yeni başarı hikayeleri yazması için ürünlerin sağlıklı, ucuz ve güvenilir olmasının yanında
üretimin sürdürülebilir, verimli ve sürekli kılınmasını sağlayan politikaları güçlendirmesi gerektiğini
vurguluyor. Jeopolitik gerginlikler ve korumacılık
duvarlarının yükselmesi nedeniyle küresel ticaretin
dengelerinin önümüzdeki dönemde de sıkça
değişmesinin öngörüldüğünü belirten Sin, alternatif
pazarlara yönelmek ve katma değerli üretim yoluyla riskleri en alt seviyelere indirip küresel ticarette
oyun kurucu rolün güçlendirilebileceğini söylüyor.
Pandeminin sürdürülebilir gıda güvenliğinin
önemini öne çıkardığını vurgulayan Sin, “Sürdürülebilir verimli ve sürekli tarımsal faaliyet öncelikli
hedefimiz olmalı, tarladan sofraya süreç şeffaf
bir şekilde işlemeli. Üretim, hasat ve hasat sonrası
kayıpların önlenmesi için yapılacak iyileştirmeyle,
paketlemeyle ve pazarlamayla üç aşamada gıda

KADINLARI
DESTEKLEYEN
YARIŞMA
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Günay Tomakan ve Mehmet Usta…
Atletizm ve koşu alanında adından söz
ettiren duayen meslek mensupları.
Tomakan, 1950’li yıllarda milli atlet
olarak rekorlar kırmış bir isim. Usta
ise, 62 yıldır koşuyor. Uluslararası
maratonlara katılıyor. Her iki duayen
isim de meslek mensuplarına sporla
uğraşmalarını öneriyor.

Hem muhasebe hem de
atletizmin duayenleri
RENKLİ YAŞAM

GAYE DELEN
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı… Sporun öneminin vurgulandığı çok
önemli bir gün. Meslek mensuplarımız arasında
bu alanda adından söz ettiren duayen isimler
var. İSMMMO’nun en kıdemli üyelerinden Günay
Tomakan bunlardan biri. Nüfusta 1936 doğumlu
görünse de 90 yaşında olduğunu söylüyor. Yaşına
karşın çok dinç ve mükemmel bir hafızaya sahip.
Milli atlet olduğu dönemlerden övgüyle ve özlemle
bahsediyor.

1950’li yıllar… Türkiye’nin savaşın ardından yorgun ve yoksun yılları… Tomakan’ın çocukluğu ve gençliği, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde,
Rum halkın yoğun olduğu bir bölgede geçiyor…
Çevresinde atletizmle ve koşuyla ilgilenen çok insan
var. Atletizme ilgisi böyle başlıyor. Fenerbahçe
taraftarı olarak bu kulüpte koşmak istiyor. 1949’da
kulübe başvuruyor, önce onu önemsemiyorlar.
Ancak yeteneğini gören antrenörler tarafından
keşfediliyor. Lisansını 1 Temmuz 1953’te alıyor.
Fenerbahçe’de tam 16 yıl forma giymeyi başarıyor.
Onun atletizmdeki altın dönemi ise 1954-1957
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TAM 62 YILDIR KOŞUYOR
Sektörün duayenlerinden Mehmet Usta
da tam bir maratoncu. 75 yaşındaki Usta, koşu
ve maraton sevdasını tam 62 yıldır sürdürüyor. Ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin
yönlendirmesiyle sevdalandığı bu spor onun
yaşam tarzı oldu. İlerleyen yaşına karşın her
gün koşuyor, uluslararası maratonlara katılıyor.
Usta, Rizeli. Lise eğitimini orada
tamamladı. İstanbul Üniversitesi Ticari İlimler
Akademisi’ni bitirdi. Muhasebe bürolarıyla mes-

leğe adım attı. O halen müşteri sayısını azaltsa
da mesleği de bir yandan sürdürüyor.
Her gün 10-20, 30-40 km koşuyor.
Beraber koştuğu kulüpler de var. İstanbul
Masterlar Spor Kulübü bunlar arasında.
Önceden sokak aralarında devam ettiği bu
tutkusunu sonra koşu parkurlarına taşıdı. Bu
alanda pek çok seminer ve eğitime de katıldı. O
spor konusunda Türkiye’de değişen algının da
birebir tanığı.

Usta’nın uluslararası başarıları da var.
İstanbul Maratonu’nda kendi yaş grubunda
dünya ikincisi olmuş. Onun en büyük rekoru
43 kilometreyi 3 saatin altında koşmak oldu.
Antalya’da koştuğu bir maratonda ise ilginç
bir anısı var: “Ben bitişe yaklaştım. Kendi yaş
grubumda birinci olmak üzereyim. Yarışı çeken
kameramanlardan biri acele etmene gerek
yok birinci oldun zaten deyince ben çevredeki
seyircileri selamlamaya başladım. O arada
gelenler beni geçti ve anlamadan birinci olacağım maratonda yedinci
oldum.”
Onun evinde
binden fazla kupa ve
madalya var. Barcelona
Maratonu gibi yurtdışında da maratonlara
katıldığını anlatıyor.
Maraton koşmanın
püf noktalarını “Önce
yavaş başlayarak devam
edin. Yarışı başladığınız
seviyede bitirmelisiniz.
Birden hızlanırsanız
yarışı kaybettiniz demektir. Performansınız çok iyi olmalı, kondisyonunuzu iyi
kullanmalısınız. Yoksa ayaklarınız kilitlenir
son 5 km’yi yürümek zorunda kalırsınız.
Fazla su içmemek gerekiyor. Mideyi de boş
tutmalı. Çok şeyler var ama bazen teori
pratiğe uymuyor. Yaşayarak öğrenmeniz gerekiyor” diye aktarıyor. Mehmet
Usta, sporun, koşunun ve yürüyüşün
yararları konusunda da “Stresi azaltıyor. Sizi
dinç tutuyor. Çevre ediniyorsunuz, kültürünüz
artıyor. Maratonlara katılan yabancılardan çok
şey öğrendim. Ayrıca yabancı dilinizi geliştiriyorsunuz. Meslek mensuplarına masa başından
mutlaka kalkıp hareket etmelerini öneririm”
diyor. Pandemi nedeniyle maratonlara biraz
ara verse de her gün koştuğunu dile getiren
Usta, sağlığı el verdiği sürece mezara kadar
koşmayı sürdüreceğini belirtiyor.

RENKLİ YAŞAM

yılları arasında. Türkiye’de ve çevre ülkelerde
pek çok müsabakaya katılarak, başarılara
imza atıyor. Evi kupa ve madalyayla dolu. Bizi
evine konuk eden Tomakan, geçmişteki kupa ve
madalyalarını özenle saklıyor, eski fotoğraflarını bize gururla gösteriyor. Atletizmde 400 metre
ve 400 metre engellide Türk bayrağını pek
çok yarışmada göndere çektirmeyi başardığını
anlatırken, adeta göğsü kabarıyor. 800 metrede
de başarıları bulunuyor. O, 24 yaşına kadar pek
çok başarıya imza atmış, rekorlar kırmış. En büyük rekorunu da 1957 yılında 400 metreyi 49
saniyede koşarak kırdığını anlatıyor. 1957’den
sonra ise yavaş yavaş bu sporu bırakarak
muhasebecilik mesleğine yoğunlaşmış. Ancak
Fenerbahçe hep gönlünde yer almış. Tomakan’ın, Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu
Üyeliği sürüyor. Bu üyeliğinde 2 yıl sonra 70
yılı doldurarak en kıdemli delege unvanını
alacağından da bahsediyor. Onun muhasebecilik
mesleğinde de 70’inci yılı geride kaldı.
Günay Tomakan, ilkokulu ve ortaokulu
Bakırköy’de okumuş. Pertevniyal Lisesi’nin
ardından ise İstanbul Üniversitesi’nde İktisat ve
İşletme eğitimi almış. Lise yıllarında bir yandan
hem okuyup hem atletizmle ilgilenirken diğer
yandan da muhasebecilik yapmaya başlamış.
1950’li yıllardan beri muhasebeciliğin içinde.
Sümerbank Bez Fabrikası, Aksu İplik, Çelik
Halat gibi pek çok firmada muhasebeci olarak
çalışmış. 1990’lı yıllarda ise kendi ofisini açmış.
Bakırköy Yenimahalle’de uzun yıllar aynı ofiste
pek çok müşteriye hizmet vermiş. Mesleği kısa
bir zaman önceye kadar da devam ettirmiş olan
Tomakan, Türkiye’de hem muhasebeciliğin hem
de atletizmin gelişiminin canlı tanığı. Tomakan,
mesleğin kalamoza defteri tutulan zamandan
artık tamamen bilgisayarlı hale gelişinden
memnuniyetini dile getiriyor. O, meslek mensuplarına da mutlaka spor yapmaları, yürümeleri önerisinde bulunuyor: “Sporların anası
atletizmdir. Bütün sporlarda koşu vardır. Meslek
mensuplarına da koşmalarını, yürümelerini
tavsiye ederim.”
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‘10 Bin
Adım’lık
Adım’
lık
bir dizi
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On dakikalık bölümler halinde
yeni nesil platform Gain’de
10 Bin Adım dizisin izliyoruz.
Her gün birlikte 10 bin adım
atmaya karar veren iki eski
sevgili Ezgi ve Mehmet’in
hikayesini anlatıyor. Devin
Özgür Çınar’ın kaleme aldığı ve
Engin Günaydın ile birlikte rol
aldığı kısa dizi çok beğenildi.
Çınar, “Yürüyüşün insanı
sakinleştirdiğini düşünüyorum.
En azından beni hep
sakinleştiriyor ve düşünmeyi
en çok yürürken seviyorum.
Kafandaki işe yaramaz
sesleri ayırt edebiliyor ya da
o sesleri biraz kısabiliyorsun.
Senaryoları yazmadan önce
yürüdüğüm zamanlarda bölüm
konularının çoğunu bu sayede
bulduğumu ya da fikirleri
bu sayede olgunlaştırdığımı
söyleyebilirim” diyor.
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BANU BOZDEMİR
10 Bin Adım… Her gün birlikte
on bin adım atmaya karar veren iki eski
sevgilinin bu süreçte yaşadıklarını konu
ediyor… Ezgi ve Mehmet iki eski sevgilidir. Mehmet monoton bir yaşam sürse de
bu durumdan memnundur. Bu sırada Ezgi
ve Mehmet her gün birlikte on bin adım
atmaya karar verir. Ancak bunu yaparken
de başlarına tahmin etmeyecekleri olaylar
gelir. Ezgi ve Mehmet, birçok sorunla
karşılaşsalar da adımsayarı çalıştırmaktan
vazgeçmez.
Devin Özgür Çınar’ın kaleme aldığı
ve Engin Günaydın ile birlikte rol aldığı,
yerli platform Gain’de izlediğimiz 10 Bin
Adım yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İki eski sevgili Ezgi ve
Mehmet, her gün birlikte 10 bin adım atıyorlar ve biz 10 dakikalık bölümler halinde
onların bu yürüyüşlerine eşlik ediyoruz. İki
oyuncuyla çekilen, kısa ve farklı senaryosuyla son dönemin ilgi çeken yapımlarından
biri oldu. Yönetmen koltuğunda Duygu Güzelmeriç var. Oyuncu Devin Özgür Çınar’a
sorularımızı yönelttik…

GÜZEL BİR ORTAKLIK
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YENİ NESİL PLATFORM GELDİ
Gain, genellikle mobil cihazlardan izlenmesi amaçlanan eğitici ve
eğlendirici kısa videolardan oluşan bir dijital içerik platformu. Gain Medya
çatısı altında faaliyet gösteren Gain, 30 Aralık 2020’de yayın hayatına başladı.
Gain, kendi tanımıyla ‘yeni nesil çevrimiçi bir içerik platformu.”
Dikey formatıyla, kısa, çarpıcı ve eğlenceli birçok içeriği bir arada
sunacak olan platform, mobil platformlardaki uygulaması üzerinden izleyiciler
ile buluşacak. Mobil platformlara yönelik yapısıyla Gain, dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar
pek çok farklı tür ve formatta içeriğe ev sahipliği yapacak.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

Çok keyifli bir işe imza atmışsınız. Nasıl doğdu bu proje?
2019 yılının sonlarında her gün 10
bin adım atmayı kafaya takmıştım. Engin
de zaman zaman bana katıldı. Beraber yürürken bu fikir aklımıza geldi ve hoşumuza
gitti. Aradan zaman geçti, bir gün bu fikirden o zaman sadece arkadaşlarımız olan
yapımcılarımız Nisan ve Faruk’a söz etmiş
Engin. Bunun üzerine fikri olgunlaştırdık.
Nisan, Faruk ve Gain Medya bu işin peşini
bırakmayınca ben yaz boyu senaryoları
yazdım ve iş hayata geçti.
Diziyi en başta da 10 dakikalık
bölümler halinde mi tasarlamıştı-
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TELEVİZYON DİZİSİ
ÇEKMEK KÜREK
MAHKUMLUĞU GİBİ
‘On dakikalık bir dizi mi yoksa 120 dakikalık
bir dizi mi?’ diye soruyoruz, Devin Özgür Çınar’a.
Tabii işin içine oyunculuk tekniği, çalışma şartları gibi
farklılıklar da giriyor? Cevabı çok da tahmin edilemez
değil ama biz yine de soralım siz hangisini daha çok
seviyorsunuz?
Televizyon dizilerinin hızla yarıştığını, 100 sayfanın üstünü bir haftada çekmek zorunda olduklarını
düşününce mukayese edilemez bence. Dizi çekmek kürek mahkûmluğu gibi şu anda. Her birimin insan üstü
çaba göstermek zorunda olduğu, büyük özverilerle
yapılan, nitelikten ziyade niceliğin ön planda olduğu
bir mecra. Dolayısıyla çok zor ve mantıksız. Bu tür
kısa işlerde ayrıntılarla ilgilenecek vaktiniz, moraliniz
ve yüksek motivasyonunuz oluyor. Sadece oyuncuların
değil, her birimin işini severek yaptığı bir iş ortaya
çıkıyor insani şartlarda çalışıldığında.
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nız…
Biz zaten işi on dakika olarak
tasarlamıştık. Bu Gain’in de böyle kısa
işlere yer verecek bir platform olmasıyla
örtüştü ve güzel bir ortaklık doğdu.
İlk baştan beri kafanızda
Engin Bey mi vardı rol arkadaşı
olarak?
Başta ikimizin oynayacağı da belli
değildi. Ama bu ikimizin projesi olduğu,
bizden çıkan bir hikâye olduğu için
sözünü ettiğiniz kimyanın bir sebebi olabilir. Ayrıca Engin’le çok eski arkadaşız.
Bunun da büyük bir etkisi olmuştur diye
düşünüyorum. Başka iki kişi de yapabilirdi tabii bu projeyi, o da onların 10 bin
adımı olurdu. Bu bizim 10 bin adımımız.
Bizim güldüğümüz, bize komik gelen
durumları anlattığımız bir iş.

ÇOK DOĞAÇLAMA YOK
Mehmet ve Ezgi’nin, Engin ve
Devin’le benzer ve farklı yönleri
neler?
Sanırım gündelik hayatın için-

deki beceriksizlikleri, küçük hesapları,
kendilerini çok akıllı hissettikleri anların
çok uzun sürmemesi, güvensizlikleri,
şehir hayatının içine sıkışmış olmaları,
kırılganlıkları ve bir yandan da kuyruğu
dik tutmaya çalışmaları.
10 Bin Adım’daki esprilerin
ne kadarı doğaçlama?
Sette aklımıza gelen güzel bir
fikri eklemiştik bir bölüme, onun dışında
pek doğaçlama yoktu. Senaryoyu
oynuyoruz.
Gündelik yaşamınızda
özellikle yaratıcı bir işle uğraşırken
yürüyüş yapar mısınız ve sahiden
yaratıcılığınızı tetikler mi?
Yürüyüşün insanı sakinleştirdiğini
düşünüyorum. En azından beni hep sakinleştiriyor ve düşünmeyi en çok yürürken seviyorum diyebilirim. Kafandaki işe
yaramaz sesleri ayırt edebiliyor ya da
o sesleri biraz kısabiliyorsun yürürken.
Bu da epey önemli bir şey bana kalırsa.
Senaryoları yazmadan önce yürüdü-
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ğüm zamanlarda bölüm konularının
çoğunu bu sayede bulduğumu ya da
fikirleri bu sayede olgunlaştırdığımı
söyleyebilirim.
10 Bin Adım süresi itibarıyla hızlı tüketilebilir bir dizi.
Peki, hızlı tüketilir olduğu için ne
kadar sürer sizce?
Bunu biraz zaman gösterecek
bence. Elbette kısa ve gündelik hayattan bahseden, büyük şeylerden söz
etmeyen bir dizi bu ama bir kereden
fazla izlendiğini de duyuyorum bir
yandan, kastettiğiniz buysa.
Televizyon için yapılan işlere dair düşünceleriniz nelerdir?
Televizyon dizilerinin süreleri
şu anda sektörde herkesin şikâyetçi
olduğu ama bir türlü çözülemeyen
büyük bir sorun. Bu sürelerin makul
yerlere çekilmesi sektör için çok
önemli bir adım olacak, yıllardır
söylendiği gibi. Televizyon dizilerinde,
ne kadar sevdiğim bir işi yaparsam
yapayım, temelde hissettiğim şey
değersizlikti. Senin ya da herhangi
bir birimin işi sadece hızlı, daha hızlı
olmak. Yaptığın işin içine sinip sinme-

YENİ SEZONLAR YOLDA
10 Bin Adım’ın başka
sezonları olacak mı yoksa tek
seferlik bir iş miydi?
İkinci sezon da olacak, oturup
yazmaya başladım.
Gain diğer dijital platformlardan daha farklı yapıda. Sizin
Gain’deki favorileriniz nelerdir?
Kısa filmler, belgeseller...
Gain’de çok fazla şey favorim olacak.
Önümüzdeki döneme dair
planlarınızdan bahseder misiniz?
İkinci sezonu yazıyorum ve bir
projem daha var, onunla uğraşıyorum.

PEK ÇOK YAPIMDA
ROL ALDI
Devin Özgür Çınar, başarılı bir tiyatro, sinema
ve televizyon oyuncusu. 21 Haziran 1973 tarihinde
Zonguldak’ta doğdu. 4 yaşındayken ailesi ile İzmir’e
taşındı. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de bitirdi.
Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tiyatro eğitimi almaya başladı ve 1995
yılında mezun oldu. Başarılı bir tiyatro eğitimiyle
beraber birçok oyunda oynamıştır. Okul döneminde
hem okulda, hem de okul dışında birçok tiyatro
gösterisinde oynamaya devam etmiştir. 1998 yılında
İkinci Bahar dizisinde Şener Şen’in kızı Cennet Suruç
karakterine can verdi. Bugüne kadar Guruldayan
Kalpler, Geriye Kalan, Miras, Fişgittin Bey, Hiçbir
Yerde, Gönül Yarası, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar,
Abuzer Kadayıf, Yanlış Saksının Çiçeği, Dış Kapının
Mandalları, Güneş Yanıkları, Karanlıkta Koşanlar, Biz
Size Aşık Olduk, Dayı, Avrupa Yakası, Köpek, Hayat
Türküsü, Parmaklıklar Ardında, Türk Malı, Galip Derviş, Sevdaluk, Kalbimdeki Deniz gibi film ve dizilerde
rol aldı. 10 Bin Adım dizisi on dakikalık Gain dizisidir.
Başarılı oyuncu Ekim 2011 tarihinde düzenlenen 48.
Altın Portakal Film Festivali kapsamında Geriye Kalan
filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almıştır. Aynı
filmin yönetmeni Çiğdem Vitrinel de bu film ile En İyi
Yönetmen Ödülü’nü alarak filmin başarısına başarı
katmışlardır.

YAŞAM’IN PORTRESİ
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mesinin çoğunlukla pek kıymeti yok.
Bu da işini istediğin gibi yapamamana
sebep oluyor. Bence çok yetenekli,
kıymetli insanlar da sektörden bu
sebeple elini eteğini çekmiş durumda.
Şu an çalışanların çoğunun isteği de
bir süre sonra dizi çekmeyecek konfora erişebilmek; o yüzden sabrediyor
ve o değersizlik duygusuna rağmen
mecburiyetten çalışmaya devam
ediyorlar. Bu da pek hoş bir manzara
değil açıkçası.
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‘Yönetici koçu, liderin
güvenli limanıdır’
“Yönetici koçu, liderin güvenli limanı,
sırdaşı ve pusulası...” İlker Canbulut
kendisinin de dahil olduğu yönetici
koçlarını bu şekilde tanımlıyor. Canbulut,
“Lider, ağır yetki ve sorumluluklar
nedeniyle üzerinde oluşan baskı, kendi
iç dünyasındaki çatışmalar, şüpheler,
korkular ve yargıları yüksek sesle dile
getirebileceği bir sırdaş ister. Bu da
yönetici koçudur” diyor.

38 l İSMMMO YAŞAM

GAYE DELEN
“Bundan yıllar önce bir yöneticim
sohbetimiz esnasında bana bir soru
sordu: -İlker, ormanlar kralı aslan
avını yakaladığında yanına birkaç kurt
gelirse ne yapar?
-Bilmiyourm. -Avını bırakır ve
gider, yenisini yakalamaya çalışır.
Ardından da bir soru daha sordu:-Peki,
ormanlar kralı aslan sence neden avını
sırtlanlara bıraksın ki?

-Elbette ki onlarla savaşabilir.
Ama yara almak istemez. Vahşi ormanda ne veteriner vardır ne de hastane.
Alacağı bir yara onun için ölümcül
olabilir.” Ve ardından da halen daha
kulaklarımda çınlayan o sözleri söyledi:
-İlker, sakın yara alma. İşini en doğru
şekilde yap, kimseye taviz verme ama
yara da alma. İşini en doğru şekilde
yaparken kendisinin ve ekibinin yara
almasının da önüne geçen kişi liderlik
sanatının usta sanatçısıdır. Bu konuda
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sanatçı olmak demek avını teslim etmek demek
değildir. Hayır dediğinde bile insanların yanından
mutlu ayrılmalarıdır.
Yönetici koçu İlker Canbulut, koçluk serüvenine başlamasında katkısı olan anısını böyle
anlatıyor. Onun için kırılma anı yöneticisinin bu
sözleri oldu. Canbulut, “Birkaç dakikalık bu sohbet bende domino taşı etkisi yarattı ve o ince buz
tabakasında yürüme sanatını öğrenip insanlara
fayda sağlamak istedim. İşinizi en harika şekilde
yapmak bence sizin toplam iş yükünüzün en fazla
yüzde 30-40’ıdır. Kalan kısmı ise insanların buna
inanmasıdır. Ve ben yıllarca bu kısma hiç önem
vermemiştim. İşimi en iyi şekilde yapmanın beni
zaten hak ettiğim o harika noktaya getireceği
yanılgısı içindeydim.
Sonrasında bir değişim yolculuğuna başladım. İşte o dönem profesyonel bir yönetici koçu
ile çalışsaydım bambaşka bir hayatım olabilirdi.
Ama ben bunun yerine her şeyi uzun, zor ve
acılı yoldan öğrendim. İşte bu nedenle yönetici
koçluğu yapmak istedim. Bundan yaklaşık 10 yıl
kadar önce verdiğim bir karardı. Aktif olarak da
6 yıldır yapıyorum” diyor.

YOL ARKADAŞLIĞI YAPIYOR
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AYNI HATALAR
İlker Canbulut, insanların iş ve özel
hayatlarında nasıl hatalar yaptığı konusunda ise
şunları söylüyor: “Bence hayat çamura batmakla
üstümüzü temizlemek arasında geçen zaman
dilimidir. Sürekli hata yapar, sonra da dersler
çıkartırız. Ya da dersler çıkarmaz ve aynı çamura
tekrar batarız. Eskiler derler ki “Fare öğrenir,
insan öğrenmez.”
İnsan aynı hataları tekrar tekrar yapar.
Bence en büyük hatamız sorunlar karşısında bir
profesyonelden destek almak yerine tecrübeyle
öğrenme yolunu seçmemiz. Tecrübeyle öğrenme
harika bir yöntemdir. Eğer dersler çıkarabiliyorsanız çok önemli kazanımlar elde edersiniz.
Ama maliyeti çok yüksektir. Çünkü değişim ve
dönüşüm içindeki biri için en büyük maliyet
zaman maliyetidir.”

İKİ KİTAP YAZDI
İlker Canbulut, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.
Pak Holding, Carrefoursa, Türk Ekonomi
Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası’nda finans alanında farklı yöneticilik
pozisyonlarında görev yaptı. Son olarak
Vakıf Katılım Bankası’nda görev aldı.
Sonrasında da koçluk alanına yöneldi.
Halen Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) etik çizgisinde yönetici
koçluğu yapıyor. Ayrıca TİM Danışmanlık
bünyesinde eğitmenlik yapıyor. Bir sosyal
sorumluluk projesi olarak ülke çapında
46 farklı üniversitede öğrenim gören ve
gelecek vadeden 100 kadar üniversite
öğrencisini iş dünyasına hazırlıyor. Bu
amaçla 6 farklı liderlik programı kurdu.
Mutlu ve başarılı bir hayata ulaşmak
isteyenler için kaleme aldığı kitabı ‘Uyum
Anahtarı’, İş Dünyası Kitapları sitesi tarafından 2019’un en iyi 6. kişisel gelişim
kitabı olarak gösterildi. ‘Zirvedeki Seni
Bul’ isimli kitabı da Şubat 2021’de Ceres
Yayınlarından çıktı.

KARİYER

O, yönetici koçunun liderin güvenli limanı,
sırdaşı ve pusulası olduğunu belirtiyor:“Lider,
ağır yetki ve sorumluluklar nedeniyle üzerinde
oluşan baskı, kendi iç dünyasındaki çatışmalar,
şüpheler, korkular ve yargıları yüksek sesle dile
getirebileceği bir sırdaş ister. Bu sırdaş, onun iç
sesinin yankılarını bulacağı ve gerektiğinde ona
yanlışlarını gösterebilecek, güvenilir biri olmalıdır.
Gerektiğinde kör karanlık içinde kayalıkları
fark etmesini sağlayacak bir deniz feneri veya
yönünü teyit ettiği güvenilir bir pusula olmalıdır.
Yönetici koçu, onun içindeki daha büyük liderlik
potansiyelini ortaya çıkartır, performansını daha
da artırır, kader değiştiren kararlar hakkında
değerlendirme yapma imkanı bulurlar birlikte.
Koç, onun bu durumunu tam olarak anlayan,
onunla bu süreci yaşayan ve üzerindeki yoğun
baskı altında göremediklerini ona gösteren yol
arkadaşıdır.”

Canbulut, kimlerin koçluk desteği alması
gerektiği konusunda ise şunları söylüyor: “Birçok
insan iş, özel ve sosyal hayatında mutluluğa
ulaşma yolunda yaşadığı sorunları kabullenmiştir.
Durumlarından memnun olmadıkları gibi, değiştirmek için ellerinden de bir şey gelmeyeceğine,
sorunlar karşısında çaresiz ve yetersiz kaldıklarına inanırlar.
Koçların var oluş amacı, danışanlarının
mutluluğa ve başarıya ulaştığı, istediklerini elde
ettiği, gizli potansiyellerini açığa çıkardığı ve
performanslarını zirveye yükselttiği bir hayata
ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Amaç mutlu ve
başarılı bir hayatsa, koçluk almak kimler için
elzem bir ihtiyaçtır? Mutlu ve başarılı olanlar.
Ve bu durumu sürdürebilir kılmak isteyenler, ne
istediğinden emin olanlar, ne istediğinden emin
olamayanlar, ne yapacağını bilmeyenler, nereden
başlayacağını bilmeyenler, nasıl yapacağını
bilmeyenler, bir amacı ve hedefi olan ve buna
ulaşma ihtiyacında olanlar. Yaşamında sürekli bir
şeyin eksik olduğunu hissedenler. İncinmekten
ve eleştirilmekten yorulanlar, daha keyifli bir yaşama ihtiyacı olanlar. Bir karar vermek zorunda
hissedenler. Kararlarının doğruluğundan endişe
duyanlar…”
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Akdeniz diyeti dopingi
Sağlıksız beslenmenin Covid-19
açısından risk oluşturduğuna
dikkat çeken uzmanlar,
diyabet, hipertansiyon,
kardiyovasküler ve obezite
hastalarının ciddi risk altında
olduğunu belirtiyor. Akdeniz
diyetine uygun olarak
beslenme ise, Covid-19
salgınına karşı koruyucu etki
sağlıyor.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Evde kapalı kalınan salgın döneminde
Alper kilo almış beslenme düzenini şaşırmıştı.
Gece yarıları cips ve meyve atıştırıyor, ertesi
gün öğlene kadar uyuyup kahvaltı saatini
kaçırıyordu. Karın bölgesindeki yağlanma da
giderek artıyordu... Uzmanlara göre, pandemi
döneminde kendine ve beslenmesine özen
gösteren insanlar kilo verirken kendini salan
ve beslenmesine özen göstermeyenler de kilo
aldı. Ancak sağlıklı kalabilmenin ve virüse
karşı direnç sağlamanın en önemli yollarından
biri de sağlıklı beslenmekten geçiyor. Yüksek

miktarda doymuş yağ, rafine karbonhidrat
ve şeker, düşük seviyelerde lif, doymamış yağ
içeren beslenme alışkanlığının Covid-19’un
yüksek seyretme sebebi olabileceği vurgulanıyor. Akdeniz diyetine uygun olarak beslenme
ise Covid-19 salgınına karşı koruyucu etki
sağlıyor.

RİSK FAKTÖRÜ
Hastalıklarla mücadelede bağışıklık sisteminin önemli rol oynadığına dikkat çeken İç
Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, Akdeniz
diyetinin Covid-19’la mücadelede bağışıklık
sistemini kuvvetlendirdiğini söylüyor.
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Covid-19’un insanlarda şiddetli solunum
sendromuna neden oluyor. Sosyal olarak alınan
önlemler dışında kişilerin beslenme alışkanlıkları da hastalığın seyrinde önemli rol oynuyor.
Yüksek doymuş yağ, rafine karbonhidrat ve
şeker içeriği fazla olan ancak lif, doymamış yağ
ve antioksidan içeriği az olan tipik batı diyeti
ile beslenen hastaların genel sağlık durumu ve
bağışıklık sistemi kötü etkileniyor. Bu beslenme
tarzı Covid-19 enfeksiyonunun risk faktörü
olduğu obezite ve hipertansiyon gibi metabolik hastalıklara sebep oluyor.
Beslenme Uzmanı Kerime Demirel,
Covid-19 sürecinde yüksek miktarda vitamin,
mineral ve antioksidan içeren sağlıklı ve dengeli
bir beslenme düzenini takip ederek beslenme
alışkanlıklarına dikkat etmek gerektiğini
söylüyor.
Karantina döneminde Akdeniz diyetini
öneren Demirel, “Karantina döneminde Akdeniz
diyetine uygun olarak beslenmek, obeziteyi
engellemenin yanı sıra içerdiği mikro ve makro
besin öğeleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek
Covid-19 salgınına karşı koruyucu etkiye sahip
olabilir” yorumunu yapıyor.
Akdeniz mutfağının temel bileşenleri
arasında zeytinyağı, taze meyve ve sebzeler,
protein açısından zengin baklagiller, balık ve
tam tahıllar, orta miktarda kırmızı et bulunuyor.

BAĞIŞIKLIĞA DESTEK
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4 Sebzeler ve balık tüketimi Akdeniz
diyetinde önemli yer tutar.
4 Zeytinyağı üzerine kurulu bu
beslenme biçiminde meyveye çok yer
verilmiyor.
4 Akdeniz tipi diyette kavrulmuş salça
ve yağlar, ısıl işleme uğramış gıdalardan
kaçınılır.
4 Gıdalar doğal halleriyle tüketilip
minimum kimyasal maddeyle temas
ettirilip özüne uygun şekilde tüketilir.
güçlendirebiliriz” diyor.
Bitkisel besinler içeriklerindeki antioksidan özellikli polifenoller nedeniyle bağışıklık
fonksiyonlarını düzenlerler, inflamasyonu
önlerler. Probiyotiklerin, bağışıklık sistemini
olumlu yönde etkilemeleri açısından pandemi
döneminde de kullanımları önem kazanıyor.
Covid-19 pandemi döneminde probiyotik içeren
gıdaların (yoğurt, tuzu azaltılmış turşu ve
şalgam suyu) tüketiminin bağışıklık sistemini
viral enfeksiyonlarına karşı desteklemede
yardımcı olacaktır.

SAĞLIK

Hastalıkla mücadelede bağışıklık
sistemi önemli rol oynuyor. Bu nedenle içinde
bulunduğumuz bu süreçte yüksek miktarda
vitamin, mineral ve antioksidan içeren sağlıklı
ve dengeli bir beslenme düzenini takip ederek
beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek önemli.
Çeşitli çalışmaların vitamin ve mineral içeren meyve ve sebzelerin bağışıklık
fonksiyonunu artırabileceğini gösterdiğini
belirten Demirel, “E vitamini, C vitamini ve
betakaroten (A vitamini) gibi mikro besinler
antioksidanlardır. Bu yüzden sağlıklı beslenerek hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi

NELERE
DİKKAT
ETMELİ?

Akdeniz diyetinde tüketilmesi önerilen E
vitamininin başlıca kaynakları; bitkisel yağlar,
kuruyemişler, yağlı tohumlar, ıspanak ve brokolidir. A vitamini, eksikliği artmış enfeksiyon
riski ile ilişkilendiriliyor. Beta karoten en çok
tatlı patates, havuç ve yeşil yapraklı sebzelerde
bulunuyor. C vitamini, bağışıklık fonksiyonunu
destekleyen, dokuların gelişimi ve onarımında
görev alan insanlar tarafından sentezlenemediğinden dışardan alınması gerekli olan temel
vitaminlerden biridir ve doğal antioksidandır.
Kırmızı biber, portakal, çilek, brokoli, mango,
limon ve diğer meyve ve sebzeler C vitamini
içerir.
D vitamini doğal bağışıklık sisteminin
neden olduğu sitokin fırtınasını azaltarak
hücresel bağışıklığı arttırır. D vitamini takviyesi
antioksidan genler üzerine olumlu etki gösterir.
Karantina, dış mekanda daha az zaman
harcanması, daha az güneş ışığı alma ve ciltte
daha düşük 7-dehidrokolesterol seviyelerinin bir sonucu olarak D vitamini üretiminin
azalmasına sebep olabilir ve D vitamini içeren
besinlerin tüketimini artırmak gerekir. D vitamini içeren gıdalar arasında balık, karaciğer,
yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş besinler (süt, yoğurt) bulunur.
Düşük çinko seviyesi, viral enfeksiyon
riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Çinko
içeriği en zengin besinler kümes hayvanları,
kırmızı et, fındık, kabak çekirdeği, susam
tohumu, fasulye ve mercimektir.
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EĞİTİM

Eğitimde hibrit dönem
Salgınla birlikte
değişen dünyamızda
önümüzdeki 10 yıllık
dönem için planlanan
modeller erkene
alınmış durumda.
Hibrit toplantılar,
hibrit ofisler
derken eğitimin de
hibrit modellerle
yürütülmesi
gündemde. İşte
eğitimde hibrit
modeller...
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Koranavirüs nedeniyle eğitimine evde devam
etmek zorunda kalan Ada, dikkatini toparlayıp derse
odaklanma konusunda sıkıntı yaşıyordu. İlk dönemlerde bağlantı sorunları, dersten kopmalar ve öğretmenin
anlattığı ders notlarına ulaşma konusunda yaşanan
sıkıntılar geliştirilen teknolojik çözümlerle sona ermişti
ama yine de okulunda olmayı, arkadaşlarına dokunup
onlarla vakit geçirmeyi çok özlemişti. Eğitimin salgında
online platforma taşınması nedeniyle çocuklu ailelerin
birçoğunda benzer durumlar yaşanıyor. Ancak şu da
bir gerçek ki salgının bir müddet daha hayatımızda
olacağının giderek netleşmeye başladığı şu dönemde
artık dünyamızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Eğitim konusu için de bu durum geçerli.
Eğitim sistemi günümüzde değişen dünyaya
ayak uydurma çabası içinde. Yaşantımızı etkisi altına

alan teknolojinin eğitime etkisi de giderek artıyor.
Sadece tahta başında derslerin anlatıldığı günler artık
çok geride kaldı; uzaktan eğitimde ya da sınıflarda
etkileşimin olmadığı dersler yerini teknoloji odaklı ders
tasarımlarına bırakıyor. Günümüzde sanal ve artırılmış
gerçeklik teknolojisi bu alanda popüler hale geliyor.
Bu sürece yönelik ürünler geliştiren zSpace, kalemi
ve 3D gözlüğüyle sürükleyici öğrenme deneyimlerine
görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik öğeler ekleyerek
etkileşimli dersler sunuyor. Öğrenciler, 3 boyutlu
modelleri ve etkinlikleri inceleyip, gözlemliyor ve deneyimleyebiliyor. Kinestetik olması birçok duyuya hitap
etmesi ve etkileşimde bulunma imkânları sunmasıyla
eğitim ortamlarında önemli bir yere sahip olan zSpace,
anaokulundan liseye kadar her kesime hitap ederken
eğitim ve teknolojiyi buluşturuyor.
Yüz yüze ve uzaktan eğitimde kullanılabilen
zSpace teknolojisi, sınıf ortamında gerek bireysel kul-
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lanım gerekse grup çalışmalarında uygulama
temelli öğrenmeyi destekliyor. Özel yazılımıyla
uzaktan eğitimde artırılmış gerçeklik modunda
öğrencilere eş zamanlı online paylaşım yapma
veya video kaydı alınarak öğrencilere gönderme olanağı sunuyor. İçerikleri, Milli Eğitim
Bakanlığı Öğretim Programı’na uygun olarak
hazırlanarak yenilikçi bir öğrenme ortamı
sunan zSpace’in içeriğinde yer alan deneyime
dayalı VR/AR etkinlikleriyle öğrenciler, ortam
koşullarını değiştirerek, veri toplayarak ve
verileri analiz ederek öğrenme sürecinin her
adımını deneyimleyebiliyorlar.
Öğrenciler kendi deney düzeneklerini
kurabiliyor, atom modellerini keşfedebiliyor,
yeni nesneler tasarlayıp çok daha fazla
disiplinlerarası aktivitelerini 3 boyutlu olarak
gerçekleştirebiliyorlar. Fizik kanunlarını Jüpiter
yer çekiminde inceleyebiliyor, eğik atış, serbest
düşme gibi fizik konularını sanal ortamda
test edebiliyor, mitoz ve mayoz bölünme
evrelerini 3 boyutlu olarak gözlemleyebiliyor,
temel matematik eğitiminde konuları daha
kolay kavrayabiliyorlar. 3 boyutlu modeller,
vücudumuzun işlemesini sağlayan organları ve
sistemleri görselleştiriyor.

ÖĞRETMENLERE DESTEK
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l Yeni sistemler sürükleyici eğitim
içerikleri, öğrencilere bilgilerin aktif ve
etkileşimli bir şekilde aktarılmasına izin
veriyor; yenilikçi bir öğrenme deneyimi ve ilgi
çekici öğrenme fırsatları sunuyor.
l Öğrencilerin hayal gücünü harekete geçirmeye yardımcı olacak müfredata
uygun ders planlarını bir araya getiriyor, en
karmaşık konuları bile görselleştirmelerine
ve anlamalarına yardımcı olacak 3 boyutlu
deneyimler sunuyor.
l Teorik temelli dersler söz konusu
olduğunda öğrencilerin ilgisini çekmek ve
dikkat sürelerini ayarlamak daha da zor. Sanal gerçeklik öğrenmeyi daha eğlenceli hale
getirip öğrencilerin ilgilerini çekerek dikkat
sürelerini artırabiliyor.
l Kapsayıcı ve üç boyutlu kişisel
deneyim, bilginin akılda kalıcılığını artırıyor.
yaşanan sorunların tespit edilerek myviewBoard’un eğitim odaklı geliştirildiğini söylüyor.
Dijital eğitimin öğretmenler için yeni bir
alan olması, öğretmenlerin ilgi çekici dijital içerikler hazırlamasının karışık bir süreç olduğunu
belirten Koçyiğit, “Sürecin vakit alan zorlayıcı
yönlerini, uzun öğrenme eğrisinin etkilerini,
eğitimde çok fazla dikkat dağıtıcı etmen olması,
sınıf yönetiminin zorlaşması ve esnek olmayan

1 MİLYON KULLANICI
Tüm tahtalarla uyumlu olan myViewBoard, şu an dünyada 1 milyonun üzerinde
kullanıcı tarafından kullanılıyor. Öğretmenlerin
kendi kişiselini oluşturmalarını sağlayan, bulut
üzerinde çalışan, paylaşım ve katılım araçları
gibi birçok aracı içeren ekosistem, barındırdığı
özelliklerle farklı platformlardan tablo, video,
içerik alarak ders hazırlayan öğretmenlere,
dijital bir tahtanın kolaylığında, platformdan hiç
çıkmadan ders içeriği hazırlama fırsatı veriyor.
Öğrencilere de her zaman ders kayıtlarına
ulaşıp istedikleri zaman tekrar yapabilme
imkânı sunuyor.
myViewBoard, Google, Microsoft,
Amazon, Intel gibi ekosistemlerle entegre
olabildiği gibi, Windows, Apple, Android, Google
gibi platformlar üzerinden de erişilebiliyor.
Ayrıca, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive
bulut altyapıları ile direkt entegre olabiliyor.
Zoom, Gotomeeting, Teams, Youtube, Facebook,
Workplace, Twitch gibi yayın platformları üzerinden paylaşılabilirken, Google Classroom gibi
LMS/ÖYS (Learning Management System/Öğrenim Yönetim Sistemi) ile birlikte çalışabiliyor.
Youtube, Khan Akademi, myViewBoard Clips
gibi dijital içerik ve müfredetlara da reklamsız
erişebiliyor.

EĞİTİM

Eğitimin online platforma taşınması
birtakım zorlukları da beraberinde getirdi.
Global görsel çözüm sağlayıcısı ViewSonic, uzaktan ve hibrit eğitim ortamları için
geliştirdiği myViewBoard yazılımını, pandemi
nedeniyle Türkiye’nin her yerindeki eğitim
kurumlarının ve öğretmenlerin kullanımına
ücretsiz olarak açtı. Dijitalleşmede sıkıntı yaşayan eğitim sektörü için özel olarak geliştirilen
myViewBoard ekosistemi, sunduğu çözümlerle
öğretmenlerin hayatını kolaylaştırıyor; ilgi
çekici etkili içerikler hazırlama, dijital alanda
bir sınıf ortamı oluşturma ve yönetme gibi
birçok imkân sunuyor. ViewSonic, Türkiye, Orta
ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit,
eğitim profesyonelleriyle yapılan görüşmelerle

FAYDALARI
NELER?

çalışma alanlarının ortaya koyduğu zorluklara
çözüm sunuyoruz. Ekosistemimiz, öğrencilerin
yaşadığı zayıf etkileşim, dikkat dağınıklığı,
düşük katılım gibi sorunlarını da barındırdığı
özellikler ile ortadan kaldırıyor” diye konuşuyor.
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Minik patiler
için sigorta

DOSTLARIMIZ

Yurtdışında oldukça yaygın bir
şekilde kullanılan evcil hayvan
sigortası, Türkiye’de de son
dönemlerde yaygınlaşmaya
başladı. Acil durumlar için
büyük rahatlık sağlayan bu
sigortaları makul bir fiyata da
yaptırmak mümkün.

UMUT EFE
Sağlığın değerini daha fazla anladığımız
bugünlerde evcil dostlarımız için de yurtdışında
oldukça yaygın olan sağlık sigortası uygulaması, Türkiye’de de yayılıyor. Bu süreçte
kendimiz kadar can dostlarımızın güvenliğini
ve sağlığını teminat altına almayı isteyebiliriz.
İşte evcil hayvan (pati) sigortası yaptırarak
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minik dostunuzu birçok acil durumda finansal
olarak güvence altına almış olursunuz. Onları
başlarına gelebilecek her türlü sağlık problemine karşı koruyabilmek bu sayede mümkün.
Üstelik fiyatlar da oldukça makul…
Acil ve beklenmedik sağlık sorunları
karşısında mümkün olan en iyi tedavinin uygulanmasına olanak sağlayan ve evcil hayvan
sahiplerini maddi olarak destekleyen bu sigor-

tanın belirli şartları ve sınırları da var… Evcil
hayvan sigortası yurtdışında oldukça yaygın bir
uygulama iken ülkemizde de son dönemlerde
büyük rağbet göremeye başladı.

6 AYDAN BÜYÜK OLMALI
Evcil dostlarımız için en küçük yaralanma ve hastalıkta tedavi için ödenen ücretler
belli dönemlerde ve belli şartlarda hiç de az
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olmayabiliyor. Dostlarımızı hiç
riske atmadan küçük meblağlarla
sigorta yaptırmak doğru bir
seçenek. Pati sigortası, yani evcil
hayvan sigortasının teminatları,
hayvanın acil durumlardaki
tedavi ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak hazırlanıyor.
Aşıları tamamlanmış, 6 aydan
büyük 10 yaştan küçük olan
tüm ırk ve cinsiyetteki kedi ve
köpekler için sigorta yapılabiliyor.
Pitbull, Terrier, Japanese Tosa gibi
tehlikeli hayvanların Türkiye’ye
getirilmesi, beslenmesi ve satılması yasak. Dolayısıyla bu tür
hayvanlar poliçe kapsamına dahil
değil. Hayvan sahiplerinin evcil
hayvanlar için yasal kimliklendirme ekipmanı olarak belirlenen
mikroçipi hayvanına taktırması
ve belediyeye de kayıt ettirerek
kimlik kartı çıkartması zorunlu.
Pati sigortası yaptırdığınızda bu
çipi sigorta şirketi ücretsiz olarak
sağlıyor. Pati sigortasına en
fazla ilgi gösterenler ise köpek
sahipleri. Sigorta yaptıranlar
anlaşmalı kliniklerden ücretsiz
yararlanabiliyor.

SİGORTANIN KAPSAMI
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Evcil hayvan sigortası
yaptırırken sigortaya konu olan
evcilin aşılarının tam olması, kronik bir sağlık sorununun olması,
evcilin 6 aydan büyük ve 10
yaşından küçük olması da önemli
bir kriterdir. Evcil hayvan sigortası kapsamında yıllık düzenli
kontroller, tırnak ve tüy kesimi,
göz ve kulak temizliği gibi ek
hizmetler de alınabilir. Ancak tüm
bu hizmetlerin poliçede hangi

BUNLARA DİKKAT
Evcil hayvan sigortalama
sürecinde poliçenin dikkatli bir
şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Kapsamının net bir şekilde
anlaşılması ve evcil hayvanın
yaşadığı bölgede sigorta kapsamında hizmet veren kliniklerin
öğrenilmesi gerekir. Evcil hayvan
sigortası fiyatları sigorta şirketine, poliçe kapsamına ve evcil
hayvanın genel sağlık durumuna
göre farklılık göstermektedir.
Bu nedenle birden fazla sigorta
şirketinden teklif alarak değerlendirme yapmak en kapsamlı
ve ekonomik sigortayı bulmayı
kolaylaştırır. Poliçe kapsamını
incelerken hangi kliniklerin,
tedavilerin ve uygulamaların
kapsama alındığına bakılması
önemlidir. Pek çok sigorta poliçesi
kapsamında mikroçip uygulaması
vardır. Sigortanın başlangıcı için
firma tarafından gönderilen
mikroçipin sigortaya konu olan
evcile, yetkili veteriner tarafından
uygulanması gerekir. Mikroçip
takılma işleminin yapılmadığı
ya da yetkili klinik tarafından
gerçekleştirilmediği durumlarda
sigortadan yararlanılamaması söz
konusudur.

DOSTLARIMIZ

l Trafik kazası sonucu oluşan tüm sağlık problemleri,
l Yüksekten düşme sonucu oluşan kırık ve yaralanmalar,
l Herhangi bir kaza veya enfeksiyon sebebiyle oluşacak göz tedavileri,
l Yanma sebebiyle oluşacak tedaviler,
l Elektrik çarpması sonucu oluşacak tedaviler,
l Yabancı cisim yutma veya batmasıyla oluşacak tedavi ve zehirlenme,
l Böcek sokması sebebiyle oluşacak tedaviler,
l Sıcak havalarda ısı çarpması,
l Soğuk havalarda donma,
l Boğulma tehlikesi ile karşılaşma sebebi ile tedavi,
l Başka bir kedi veya köpek ile kavga sonucu tedavi.

AŞILAR ÖNEMLİ

şartlarla belirtildiğine dikkat
edilmesi gerekir. Bu sigortaları
yaptırırken teminatların incelenmesi de önemlidir. Acil durum
teminatı, kayıp arama teminatı
ve mali mesuliyet teminatı gibi
farklı teminatların kapsamının ve
karşıladığı meblağın öğrenilerek
sigortaya karar verilmesi tavsiye
edilmektedir.
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Sofrada
‘mod’umuz
yükselecek
Pandeminin değiştirdiği
alanlardan biri de yemek
kültürü oldu. Evlere kapanma
ile birlikte her mutfak bir aşçı
çıkarırken, sağlıklı, ruh halini
zinde tutacak, yerel ürünlerden
beslenen sofralar bizimle…

LEZZET

UMUT EFE
2020 yılına damgasını vuran koronavirüs pandemisi toplumlar ve insanlar için
büyük zorluklara neden olurken, yaşam
tarzından yiyecek ve beslenmeye kadar tüm
insanlığı çok geniş bir alanda etkiledi. Baştaki
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iyimserliğe karşın, bu yıl salgının etkisi altında
hayatlarımıza devam ediyoruz. Evde ekmek
yapmak, sağlıklı kürler ve takviye gıdalar
bu dönemde hayatımızda büyük yer tuttu.
Burada günlük yeme içme alışkanlıklarımız
ve davranışlarımız da önemli ölçüde değişti.
Birçok kişi yedikleri de dahil olmak üzere

sağlıklı yaşama yeniden odaklanarak devam
etti ve bu konuda öncelikler de değişti. Ve
gelinen noktada yemek ve sağlık kültürü
değişti. Normalleşme ve kapanma süreçlerinin
inişli çıkışlı bir seyirde devam ettiği 2021’de
ise özlemlerin giderileceği yiyecek sektörünün
de mod yükselten lezzetlere odaklanacağı
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ÖNE ÇIKAN TRENDLER
l Bağışıklık Güçlendiriciler: Pandemi ile birlikte gündemden düşmeyen şey kavram bağışıklık. Yiyeceklere sadece karnımızı
doyurmak amacıyla bakmıyoruz. Yiyecek ve içeceğin geleceği, besin
takviyeleri pazarından ipuçları alacak ve belirli bileşenlerin genel
sağlığı iyileştirmede oynadığı rollere dikkat çekecektir.
l Fonksiyonel Beslenme: Sizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak besleyen yiyecekler yemek. COVID-19’un birçok insanın
fiziksel ve zihinsel sağlığı üzerindeki önemli etkisi nedeniyle, sağlıkla
ilgili amaçlara yönelik yiyecekleri yemeye ilgi artmaktadır. Mesela
daha çok bağışıklık güçlendirici besine yönelmek gibi...
l Zihinsel Sağlık: Tek başına yemek depresyon, anksiyete
veya stresi tedavi edemez veya iyileştiremezken, çeşitli besinler
açısından zengin, çoğunlukla minimum düzeyde işlenmiş yiyecek
içeren bir diyet zihinsel sağlığınızı desteklemeye yardımcı olabilir.
Beslenmemizde artık ruh sağlığı da büyük önem taşıyor…
l Yerelcilik: Salgın ve kapanmalar birçok kişiye yerel toplulukları, özellikle de tabaklarımıza sağlıklı besinleri getirecek satıcıları
- bakkalları, mahalle pazarlarını ve evimizin yakınındaki restoranları
keşfetmemizi sağladı. İleride yerel olarak yetiştirilen yiyeceklerin
satın alınması ve tüketilmesine yönelik artan bu ilgi devam edecektir.
Bu yaklaşım hem yerel ekonomiyi destekler, genellikle daha taze
ürünlere ulaşırız ve çevresel etkisi daha azdır.
l Çevrecilik: İki aşırı spektrum (yani vegan ve et yiyenlere
karşı) arasında savaşmak yerine, birçok insan çoğunlukla iklim
etkisinin en düşük olduğu yiyeceklere odaklanılması bekleniyor.  Yerelciliğin faydalarını yansıtan beslenmenin daha çevre dostu, sürdürülebilir gıda uygulamalarını içerecek şekilde değişmesi bekleniyor.
l Diyet Kültürü Revizyonu: Pek çok insan popüler
diyetlerden ve büyük sonuçlar vaat eden ancak sağlamayan hileli
takviyelerden bıkıyor. 2021’de, insanlar bunun yerine sağlık için
daha dengeli bir yaklaşım arayışında olduklarından, kısıtlayıcı
diyetler ve kilo verme programları gözden düşecektir.

DUYGU DURUMUNA GÖRE
Yiyecek sektörünün bu yılki mega
trendi ‘Mutlu Günler’, ana tema ise
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‘Umut’ olarak belirlendi. Bilimsel yönden
de kanıtlanan bazı yiyeceklerin mutlu
ettiği bilgisinden hareketle, 2021’de,
psikolojik ve duygusal sağlığı ön planda
tutan, vitamin ve mineral içeriği yoğun
olan ve depresyonu ve yorgunluğu
azaltan, stres atmaya yardımcı yiyecek

SOSLARA YER AÇIN
Uzmanlar bu dönemde çok yönlü kullanım
önerileri olan çeşni ve sosların daha fazla tercih edileceğini düşünüyor. Bu yıl lezzetlerde marinasyonlara ilginin
artması bekleniyor. Acı azalacak, acı yemek isteyenler
farklı lezzetler peşinde olacak. 2021’de acı bile tatlı meyvelerle buluşacak. Aslında şekere o kadar da ihtiyacımız
olmadığını anlayacağımız bir yıl geçireceğiz. Şeker yerine
alternatif tatlar hayatımıza girmeye başlayacak. Bilinçli
tüketimle birlikte ‘az daha fazladır’ ilkesi geçerli olacak,
çok yönlü kullanım önerileri bulunan çeşni ve soslar
tercih edilecek. Ekmek malzemelerinden tortilla soslarına,
erişte ve makarna soslarından, atıştırmalıklara, şekersiz
soslardan geleneksel tütsülenmiş baharatlara, bitkisel
protein bazlı soslardan yaşlanmayı geciktirici ve süper
gıda sosları 2021 yılının ana trendini oluşturacak ürünler
arasında yerini aldı.

SAĞLIKLI TARİFLER SOSYAL MEDYADAN
Gastronomi yayını Fine Dining Lovers’ın trend
raporuna göre, bu yıl et ürünlerinin alternatiflerinin çoğaldığı bir yıl olacak. Yeni yeni bitkisel bazlı et markaları
yolda! Ipsos Mori’nin 2018 rakamlarına göre dünya
nüfusunun yaklaşık yüzde 73’ü hayvansal gıda tüketiyor,
yüzde 5’i vejetaryen, yüzde 3’ü vegan, yüzde 14’ü ise
fleksitaryen yani esnek kurallı vejetaryen. Özellikle
sağlıklı tarif yapan influencer’ların ve ete karşı hazırlanan belgesellerin rolü bu artışta önemli. Veganlık, doğal
ve organik gıdalar, sezgisel beslenme ve şekersiz içerikler
de 2021’de insanların vazgeçilmezleri haline gelecek.
Kalorileri saymak yerine yediğimiz besinlerin bize ne
hissettirdiği, kalitesini ve enerji seviyemizi nasıl etkilediği
ön planda olacak.

LEZZET

açıklandı. Bu dönemde stresi azaltan,
psikolojimizi iyileştiren yiyecekler ön
planda ve sofralarımızda olacak…

ve içeceklere ilgi artacak. Zararlı yiyeceklerden uzaklaşılarak doğru yöntemlerle oluşturulan daha sağlıklı
beslenme tarzı hayatımızın bir parçası olacak. Yeni yıl ile
birlikte sürükleyici deneyimler yerini küçük mutluluklara
bırakacak. Sosyalleşirken küçük mutlulukların ne kadar
değerli olduğunu anlayacağız. Yiyecek ve içecek sektörünün ana girdileri mutluluk üzerine kurgulanacak: Kinoa,
muz, somon, mantar, bitter çikolata, üzüm, magnezyum
ve C vitamini yoğun olan yiyecekler, duygu durumumuzu
iyileştirecek.
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Bahar aylarıyla birlikte taşınma ve tadilat işleri de hızlandı. Yeni bir eve taşınırken ya da oturulan
evi yeniden dekore ederken hepimiz heyecanlanıyoruz. Özellikle de evde geçirilen zamanın arttığı
bu dönemde duvar rengi, koltukların konforu, perdelerin uyumu, güvenlik konusunda alınması
gereken tedbirler daha bir önem kazandı. Evlere detoks yapma dönemi geldi…

Evinize detoks yapın!
EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Pandemi döneminde apartman dairesinde bunalan Leyla Hanım ve ailesi bahçeli,
müstakil bir eve taşınma kararı almıştı. Uygun
ev bulunmuş ve taşınma işlemleri başlamıştı.
Yeni evini nasıl dizayn edeceği konusunda
kararsız kalan Leyla Hanım annesi Nuran
Hanım’a konuyu telefonda danıştığında annesinin de evinde bir detoks, arınma, tazelenme
yaşamak istediğini öğrenmişti. Şimdi ikisi
birden dekorasyon dergileri karıştırıp evlerine
uygulayabilecekleri güvenlik tedbirlerinden
dekorasyon önerilerine kadar farklı konuları
araştırmaya başlamışlardı... Bu durum belki
size de tanıdık geliyor. Özellikle pandemi
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sürecinin uzamasıyla birlikte insanların
evlerinde taşınmadan tadilata kadar yaptıkları
değişimlerin arttığı gözlemleniyor. Birçokları
da değişim yapmak istiyor ancak ne yapacağını bilemiyor. Biz de bu gerçekten yola çıkarak
taşınma ve tadilat dönemlerinde yapılması
gerekenleri araştırdık...  

NEREDEN BAŞLAMALI?
Yeni bir eve taşınırken, oturduğunuz evi
yeniden dekore ederken nereden başlamalı?
Yapılacaklar listesi duvarın rengi, koltukların
konforu, perdelerin uyumu derken uzayıp
gidiyor… Yapılan listede güvenlik sistemleri
bulunuyor mu? Yeni taşınacağınız ya da yenileyeceğiniz evinizde güvenli ve konforlu bir

yaşam sürebilmek adına güvenlik sistemlerini
yapılacaklar listesinin başına eklemenizde
fayda var. Evinizde alacağınız bazı güvenlik
önlemleriyle sevdiklerinizi koruyup mal
kayıplarını da en aza indirmeniz mümkün.
Bunun için kapınızın kilidinden çelik kapıya,
çelik kasadan pencerelere ve elektronik güvenlik sistemlerine kadar güvenlik tedbirlerini
almanızda fayda var.
Yeni bir eve taşınırken güvenliğiniz için
kapı kilidini değiştiriyorsunuz ancak kapınızın
da sağlamlığını ve güvenli olup olmadığını da
araştırmanız gerekliyse değiştirmeniz öneriliyor. Çelik kapı alırken model ve renk seçiminin
yanı sarı koruma kapasitesini yani güvenlik
seviyesini sorgulamalısınız. Çelik kapılarda
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güvenlik seviyesi 1 ila 6 arasında değişiyor; 5
ve 6 güvenlik seviyesindeki kapılar ise zırhlı
kapı kategorisine giriyor.

ALARM SİSTEMİ VAR MI?
Eviniz ya da taşınmayı planladığınız
eviniz güvenlikli site içinde yer almıyorsa alarm
sistemi kurmakta fayda var. Teknolojinin geliştiği günümüzde ev alarm sistemleri, evinizde
güvende olmanızı sağlarken evde olmadığınız
zamanlarda da 7/24 aktif olarak çalışarak
evinizi koruyor. Alarm sistemi izinsiz girişlerin
yanı sıra su baskınları, yangın ve benzeri acil
durumlarda alarmı aktifleştirerek gerekli müdahalelerin anında yapılabilmesine de olanak
sağlaması bakımından evinizin güvenliğinde
size destek veriyor.
Evinizde kaybetmek istemeyeceğiniz
takı, değerli evraklarınızı iyi muhafaza edebilmeniz için de ev tipi dijital kasa modellerinden
faydalanabilirsiniz. Bu kasalar duvara, dolaba,
zemine veya yere uygun montaj edilebilmeleriyle istediğiniz gizlilik seviyesini sunarak
istenmeyen bir olay karşısında riski minimum
düzeye indiriyor.

DEPREM TEDBİRİ
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Evinizin güvenliğini artıracak
tedbirler alın.
Depreme dayanıklılık konusunda araştırma yapın.
Boya işlerinde sağlıklı ürünler
kullanın.
Evinizde yer kaplayan ama
kullanmadığınız tüm gereksiz
eşyadan kurtulun.
Dolaplarınızı elden geçirin
kullanmadıklarınızı verin ya
da atın.

5          

giriş katı ya da giriş katına yakın bir kattaysa
parmaklık taktırarak önlem alınıyor oysa kötü
niyetli kişiler bu tedbiri i atlatıp evinize rahatça
girebiliyor. Ev içinde alacağınız bazı önemler
evinizi dıştan ve içten korumanızı sağlıyor.
Örneğin cam kırılma dedektörü ses ve cam
kırılma esnasında çıkan akustik frekansları
analiz etme teknolojisi sayesinde birden fazla
pencereyi kontrol edebiliyor. Cam kırılma
dedektörü, yanlış alarm engelleyici özelliğiyle
gereksiz paniklerin de önüne geçiyor.

DUVAR VE DEKORASYON
Güvenlik tedbirlerinin tamamlanmasının
ardından evin duvarlarından dekorasyonuna
kadar yenilenme konusunda atılacak adımlar
planlanmalı. Kapı ve duvarlarınızı boyatırken
ağır kokulu kimyasal boyalar yerine su bazlı,
evinizin nefes almasına izin verecek ürünleri
seçmenizde fayda var. Evde kalınan sürelerin
de uzadığı hesaba katılarak duvar rengi

seçerken insana karamsarlık ya da oradan
uzaklaşma hissi veren koyu ve iç karartıcı
renkler yerine açık ve ferahlık veren pastel
tonlar tercih edilmeli.
Mobilya değişimi yapılacaksa işlevsel
mobilyalar ve ihtiyaç kadar mobilya alınmasına özen gösterilmeli. Tüm evi mobilyalarla
doldurup hareket alanını kısıtlamak yerine az
ve ihtiyaca dönük ürünler seçilmeli. Özellikle
taşınma ve yenilenme dönemleri evdeki
gereksiz mobilyaların ve artık size hizmet
etmeyen fazlalıklardan arınma, ev detoksu
dönemi olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle
mutfak dolaplarınızdan gardroplarınıza kadar
evinizdeki tüm dolapları elden geçirerek son
bir yıl içinde bir kez bile kullanmadığınız
ürünleri ihtiyaç sahiplerine vermeniz öneriliyor.
Vereceğiniz bir yer yoksa belediyelerin ihtiyaç
sahiplerine ulaştırma yönünde başlattıkları
hizmetlerden faydalanıp bu ürünlerin onlara
gitmesini sağlayabilirsiniz.

EVİM EVİM

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde
en önemli konulardan biri de deprem güvenliği
oluyor. Oturduğunuz ya da yeni taşınmayı
planladığınız evinizin depreme dayanıklılığını
araştırıp gerekliyse depreme karşı alınacak
tedbirleri almanızda fayda var. Kilit, mandal ve
sürgü otomatik kilitleme fonksiyonlu kilitleri
kullanarak olası bir deprem esnasında evinizi
hızlı tahliye edebilirsiniz. Günümüzde kilitli bir
kapının tüm kilitlerini, yalnızca ev içerisinden
ve kapı kolunu indirerek kolayca açabilmenizi sağlayan yeni nesil ürünler de bulunuyor.
Taşınma esnasında evinizdeki dolapları
duvarlara sabitleterek olası bir depremde dolapların üzerinize yıkılıp size zarar vermesinin
de önüne geçebilirsiniz.
Müstakil bir evdeyseniz ya da daireniz

NELER
YAPILMALI?
1
2
3          
4          
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İstanbul’un eski balıkçı
kasabası: Pendik

İstanbul’un eski
balıkçı kabası olan
Pendik ilçesi, 9
kilometre sahil
şeridi ile öne çıkıyor. M.Ö. 5000’li
yıllarda yerleşimin
başladığı ilçe, tarih
boyunca pek çok
uygarlığa da ev
sahipliği yapmış.
Pendik Höyüğü,
Aydos Kalesi, Aydos
Ormanı, Nekropol,
Sultan Konağı ve
Temenye ilçede
görülmesi gerekli
yerler arasında başı
çekiyor...
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Pendik, kimi kaynaklara
göre, ‘Beş burun, beş köy, beş
çıkıntı, beş balıkçı köyü’ anlamına
geliyor... Bu bölgeye yerleşenlerin Farsça ‘Beş köy’ anlamına
gelen ‘Pench-deh’ ismini
kullandıkları da rivayet
olurken bu isim zamanla
‘Pendik’ olarak değişmiştir.
İstanbul Boğazı ve Sakarya
nehri arasındaki bölgeye
yerleşen ilk devletlerden
biri olan Frigler’in bir kolu
Bebrikler, günümüzdeki
Pendik’e ‘Bebrikya’ demişler...
Pendik, M.S. 255 yılında Got
istilası sonrası Perslerin, Kadıköy’e
yaptıkları seferlerin de uğrak yeri
oldu. Pendik’in İslam’la tanışması ise, 668 yılında Ebu Süfyan
komutasındaki orduların Üsküdar’a

kadar ilerledikleri seferle gerçekleşti. 941 yılında Rus istilasına
uğrayan Pendik ve çevresi, 1071
Malazgirt Savaşı’nda Müslüman
Türklerce egemenlik altına alındı.
1328 yılında, Orhan Bey döneminde
Samandıra ve Aydos kalelerinin

alınmasıyla Osmanlı yönetimine
geçti. Kalenin fethini gerçekleştiren
Kara Gazi Abdurrahman, Orhan
Gazi tarafından Aydos Tekfurunun
kızıyla evlendirilmişti. Yıldırım
Beyazıt döneminde, doğuya yapılan
seferleri fırsat bilen Bizans, Pendik’i

birkaç kere eline geçirmiş olsa da
Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında
İstanbul’u fetih etmesiyle Anadolu’dan gelen Türkler, Pendik’teki
Kurtköy, Dolayoba, Yayalar, Şeyhli
gibi köyleri kurdular....
İlki 1789’da olmak üzere üç
büyük yangın geçiren Pendik’te
1889 yangını sonrası padişahın
emriyle, Ayan Meclisi Senato
Hariciye Encümen Reisi Azaryan
Efendi, Pendik’in yeniden imar
edilmesi için görevlendirildi.
Paris’ten getirilen mimar ve
mühendislerce kasabanın
planları çizilip imar çalışmalarına
başlanırken Pendik, Türkiye’nin ilk
planlı kasabası unvanını kazandı.
Nüfusunun büyük bölümü Rumlardan oluşurken, 1924 mübadelesinde
Rumlar bölgeyi terk etti ve yöre,
1960’larda başlayan sanayileşme
sürecine kadar küçük bir balıkçı

MAYIS-HAZİRAN 2021

köyü olarak kaldı.
Kara, deniz, hava ve demiryolu ile
ulaşabileceğiniz Pendik’e geldiğinizde öncelikle Pendik Çarşı’yı gezmenizi öneririz. Pendik
19 Mayıs Caddesi ve civarındaki caddelerde çok
sayıda alışveriş merkezi ve güzel alışveriş mekanları bulunmakta. Pendik Viaport da alışveriş
tutkunlarının uğrak noktası oluyor.  Dinlenmek
ve iyot kokusunu teneffüs etmek için 9 kilometre uzunluğundaki Pendik sahiline gitmenizi
ardından Pendik Marina’da yürüyüş yapmanızı
öneririz.
Pendik Höyüğü, Aydos Kalesi, Aydos
Ormanı, Nekropol, Sultan Konağı ve Temenye
de ilçede görülmesi gereken yerler arasında
sıralanabilir... Atatürk Kültür Merkezi, Ahi Evran
Kültür Merkezi, Ahmedi Hani Kültür Merkezi,
Akşemseddin Kültür Merkezi, Arif Nihat Asya
Kültür Merkezi ilçedeki spor ve sanat aktivitelerinin gerçekleştirildiği yerler olarak öne çıkıyor.

PAVLİ BURNU VE ADASI
Kaynarca Mahallesi’ndeki Pavli burnu
olarak bilinen yerin ismi ‘Paulo Petriocene’
idi, Pier ve Paul adlı havariler için yapılmış bir
manastır ve kilise vardı. Günümüzde yarımadanın Eşek adasına bakan tarafında bu yapıların
sadece duvar kalıntıları bulunuyor. 1999
depreminden sonra Gölcük’te bulunan askeri
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BİZANS MANASTIRI
Çınardere bölgesinde bir vatandaşa ait
arazi 1974 yılında dozerlerle düzeltilirken,
çeşitli duvar kalıntıları bulundu. Yapılan araştırmalarda kalıntıların Bizans dönemine ait bir
manastıra ait olduğu ortaya çıktı. Kazılarda büyük kilise, şapel, mezar odası, iki oda ve atrium
ortaya çıkarıldı. Büyük kilisenin kapalı Yunan
haçı tipinde inşa edilmiş olması nedeniyle,
yapım tarihinin 842-1204 yılları arasına yani
Orta Bizans dönemine denk geldiği düşünülüyor.
Buradaki dini yapıların duvar işçiliklerinin aynı
olması, dini yapıların aynı dönemde, sosyal yapıların ise daha sonraki dönemlerde yapıldığını
gösteriyor. Manastırın 1204 Haçlı-Latin işgali
sırasında tahrip edildiği, ardından terk edildiği

ve imparatorluk 1261’de yeniden canlanınca
manastırın yeniden önem kazandığı, ek binalarla genişletildiği, savaşlar sonunda terk edilip
toprak altında kaldığı anlaşılmıştır.
Batı mahallesinde yaşayan Fransızlar
tarafından 1907 yılında yaptırılan Fransız
Katolik Kilisesi ise, Burla Biraderler korusunda
bulunuyor. Yazlık kilise olarak inşa edilen
yapı, II. Dünya savaşına kadar Katolik kilisesi
olarak hizmet vermiş ve 1945 yılında papazın
Fransa’ya dönmesi üzerine ilgilenen kimse
kalmadığından kapatılmıştı. 1940-1960 yılları
arasında Ortodokslar tarafından kullanılan
kilise, 1970’lerin başında yine terk edilmiş ve o
tarihten bu yana kullanılmamaktadır. Kilisenin mülkiyeti hiçbir kurama ait olmadığı için
Kayyum’a devredilmiştir.
2010 yılında Mülkiyet kayıtlarında
Kayyum’dan Hazineye geçti. Kasım 2010’da,
İstanbul Defterdarlığı aracılığıyla kilise binasının
rekonstürsiyonunu yapmak ve ibadet için
kullanılmak üzere Hazine’ye başvuruldu.
Kurfalı eteklerinde ve Çınardere
yakınlarında koumlanan Kubbeli Sarnıç ile Hisar
Sokak’taki Silindirik Sarnıç bölgedeki diğer
tarihi eserler oluyor. Pendik ilçesinin Aydınlı ve
sahil yolu arasında kalan kısmının bir nekropol
yani Bizans mezarlığı olduğu düşünülmekte...

TEMENYE
Pendik merkezinin bir km doğusunda
konumlanan tarih öncesi bir yerleşim yeri olan,
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tersane, buraya taşındı.
Yine Kaynarca Mahallesi’ndeki, eski
adı ‘Mavronisi’ olan ve halk arasında ‘Pavli
adası’ olarak bilinen ada, Pavli burnunda
konumlanıyor. Günümüzde Aydınlı adası olarak

da bilinen ada, özellikle Bizans döneminde
yazlık dinlenme yeri olarak kullanıldı. Zaman
içinde denizin doldurulmasıyla sahille birleşerek
Pendik tersanesini koruyan bir mendireğe
dönüştürüldü. Mendireğin yapımında, Pavli
burnundan çıkarılan taşlar kullanılırken daha
sonra Aydınlı burnu ismini aldı. Günümüzde
ise, Pendik açıklarında, İstanbul Tershanesi
sahanlığında kaldığı için askeri bölge sayılır ve
yapay bir yolla karayla birleştirildiği için ada
özelliğini yitirmiş durumda. İstanbul Tersane
Komutanlığı tarafından işletilen sosyal tesisler
burada bulunuyor. Yüzme havuzu da bulunan
tesis, özellikle düğün organizasyonları için ercih
ediliyor.
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ÖMERLİ BARAJI
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İstanbul’un en önemli içme suyu havzalarından biri olan Ömerli Barajı,
Riva Çayı üzerinde, 1968-1972 yılları arasında DSİ tarafından yaptırıldı.
Barajın çevresi, bozulmamış doğal yapısıyla İstanbulluların rağbet ettikleri
önemli mesire yerlerinden birisidir. Ömerli Baraj gölü kıyısında Esenceli
isimli oldukça güzel, küçük, sessiz, sakin bir köy bulunuyor. Bakkal,
kahvehane gibi yerlerin olmadığı köy, ormanın içinde, barajın kıyısında,
hiç bozulmamış bir köy niteliğinde.

Bizans döneminde ‘Kasilaos’ diye adlandırılan
Temenye’de, Hz Yahya kilisesi olarak da bilinen St Jean Baptist kilisesi, Ayios İoanis Prodromos Ayazması ve kilisenin arkasında Yunan
ve Rum dönemlerine ait mezarlıklar bulundu.
Özellikle Hz Yahya kilisesinin 1010 yılına
kadar burada varlığını sürdürdüğü bilinmekte.
Arkeoloji araştırmalarda bu kiliseye ait sütunlar, haçlı taşlar ve kıymetli kalıntılar bulundu.
Yeni Ahit’e göre, Filistin’de yaşayan Hz Yahya,
dönemin Roma imparatoru Hirodes (5-39)
tarafından evliliğini onaylamadığı gerekçesiyle
katledilir. Peygamberin öğrencileri cesedini alıp
gözyaşlarıyla kutsal topraklara defnederler.
390 yılına doğru, Bizans imparatoru Valens,
Hz Yahya’nın başının Suriye’de olduğunu
öğrenir ve emanetlerin İstanbul’a getirilmesini
emreder.

PENDİK HÖYÜĞÜ
Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 2.
ve 3. derece arkeolojik SİT alanı ilan edilen
Pendik Höyüğü tarih öncesi döneme ait bir
yerleşim ve Pendik’in 1 km doğusunda yer
alıyor. Pendik Höyüğü, kuzeybatı Anadolu’nun
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en eski Neolitik Çağ yerleşimlerinden biri...
Pendik yöresinde tarih öncesi dönemdeki yerleşim kalıntıları burada bulunurken
höyüğün 8400 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Burası İstanbul’un neolitik dönemine ışık tutan
bir yer konumunda. Höyük, ilçe merkezinin
1.5 km doğusunda, Kaynarca tren istasyonunun 500-600 metre batısında, denizden 50
metre uzaklıktadır. 1908’de İstanbul-Bağdat
demir yolu inşaatı sırasında demir yolu çalışanı
Millipulos tarafından bulundu ve ilk bilimsel
kazı ise 1961 yılında yapıldı. Kazılarda, Bizans
ve neolitik döneme ait, 1-5 metre çapında,
taban düzlemleri olan, oval veya yuvarlak biçimli kulübeler ortaya çıkarıldı. Ayrıca oldukça
bol kemik ve boynuz alet bulundu. Yontma taş
aletler, çoğunlukla çakmak taşından yapılmış
olup, diğerleri obsidiyendir. Resmi kayıtlara
göre buluntular, 34 adet hocker tarzı mezar,
2 adet neolitik kulübe tabanı, 1 adet ocak, 2
adet sığır kafatasından oluşuyor.

SULTAN KONAĞI
Çamlık mevkiinde Kızılay kampında
yer alan Sultan Konağı, Pendik’te görülmesi

gereken yerler arasında yerini alıyor. Osmanlı
döneminde, Sultan Abdülmecit döneminde
yapılan konak, halk arasında ‘Aynalı konak’
olarak da biliniyor. Buranın yapılmasıyla,
Pendik yöresinin İstanbul’daki itibarı artmış
ve bazı hanedan üyeleri ve vezirler burada
ikamet etmiş, Sultan Abdülaziz dönemi vezirlerinden Hacı Vesim Paşa, burada yaşamıştır.
Bahçelievler’de Haydarpaşa-İzmit demir
yolunun hizmet ve bakım işlerini yürüten
işçilerin ibadet ihtiyaçlarının karşılanması
için yaptırılan Hilmi Abbas Paşa Camii, ilçede
görülmesi gereken bir diğer mekan. Caminin
inşaatını müslümanlığı sonradan kabul eden
bir Rum hanımın başlattığı söylense de Hilmi
Abbas Paşa tarafından tamamlanmıştır.

GÖZDAĞI KORUSU
Gözdağı Korusu, Pendik Pınar Mahallesi
Gözdağı caddesindedir. Pendik köprüsünden
geçtikten sonra, tepede dalgalanan kocaman
bir bayrak dikkat çeker, o noktada Gözdağı
Sosyal Tesisleri bulunmakta. Ali Vasfi Tepesi
olarak da bilinen Gözdağı korusu, Pendik’in
önemli rekreasyon alanlarından biri olurken
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‘İLÇEMİZDE HER SEKTÖRDEN FİRMA BULUNUYOR’
Pendik, hava, deniz, demiryolu ve kara
yolu olmak üzere tüm ulaşım ağlarına sahip bir
ilçe konumunda. İSMMMO’nun Pendik ilçesine
kayıtlı toplam bin 156 üye bulunuyor. Bunların
618’i bağımlı, 538’i bağımsız, 737’si erkek ve
419’u kadın üyelerden oluşuyor. 1995 yılından
beri meslek mensubu olan İSMMMO Pendik
İlçe Temsilcisi Cengiz Hekim, 2001 yılı eylül
ayından bu yana bağımsız olarak çalışıyor.
2001 yılından itibaren Pendik ilçe temsilci
yardımcılığı yapan Cengiz Hekim, son iki yıldan
bu yana da ilçe temsilciliği görevini yürütüyor.
Hekim, Pendik ilçesinin kuzey ve kuzey doğu
kısımlarındaki tarım alanlarında yapılan tarım

KÖYLERİYLE DE ÜNLÜ
Pendik köyleriyle de ünlü bir ilçe.
Pendik merkezine 22 km uzaklıktaki Ballıca
Köyü, 1920 yılında kuruldu. Geçmişte Üçağaç
Çiftliği olan köy, Bulgaristan’dan gelen göçmenlerin çiftliği satın alıp buraya yerleşmesiyle
köy statüsüne kavuşur. Ardından buraya köy
sakinlerinin Yörük olarak adlandırdığı Konya,
Karaman ve Antalya göçmenleri de gelerek
yerleşir. 1928 yılında köyü ziyaret eden kay-
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makam, kendisine ikram edilen bal çeşitlerinin
bolluğuna istinaden ‘Ballıca’ ismini verir. Köyde
Ömerli barajının bir kolunun olması, arıcılık ve
tarımı bitirmiş, barajdan sonra köyde nem ve
sis artmış, arıcılar başka yerlere taşınmıştır.
Köyde, üç adet piknik alanı ile atlı spor
kulübü bulunuyor. Barajda amatör olarak
balıkçılık yapılırken, aynalı sazan ve beyaz
balık avlanmakta.
Bölgedeki Kurna Köyü, Fatih Sultan
Mehmet’in paşalarından Şevki lakaplı Mehmet
Paşa tarafından kuruldu. Fatih, İstanbul fetih
edildiğinde, fetihte bulunan paşalara toprak
hibe etmek ister ve fetih paşalarından olan
Şevki lakaplı Mehmet Paşa’ya da Kadıköy’ü
teklif eder. Ancak Şevki Mehmet Paşa mütevazi
ve sakin yaşamayı seven biridir, kalabalık
aileye sahiptir. Bu yüzden, Kadıköy’ü istemez
ve Kurnaköy’ü tercih eder ve dokuz çocuğu ve
onların aileleriyle birlikte Kurnaköy’e yerleşir,
burada tarım, bağ, bahçe işleriyle uğraşır. Köy
bölgesi, kurtuluş savaşı yıllarında asker eğitim
bölgesi olarak kullanılmış. Pendik merkezine
15 km uzaklıktaki köyde, 3 tane piknik alanı
bulunuyor ve buralar, İstanbul ve civar köylerden gelenlerce tercih ediliyor. Köyün suyunun
eskiden çok meşhur olduğu, köyün adının

bu yüzden Kurna olduğu söyleniyor. Köyde
kazayak otuyla yapılan pidesini denemeden
dönmeyin...
Kurtdoğmuş Köyü, Pendik merkezine
yakın olmasına rağmen doğal güzellikleriyle
ünlüdür. Riva deresi üzerine kurulan Ömerli
Barajı, köyü üç taraftan çevreleyerek köye bir
yarımada görüntüsü veriyor. 1300’lü yıllarda
ilk yerleşimin görüldüğü köy, Orhan Bey’in
Bursa’ya yerleştikten sonra batıya açılma
politikalarının sonucu olarak kuruldu. Bölge
halkından edinilen bilgilere göre, Orhan Bey
o dönemde bölgeye hakim konumda olan
Keçi Kalesi’ni almak için askeri birliklerini
Kurtdoğmuş Köyü’nde eğitmişti. Orduda her
taburun farklı isimleri vardı; Kurt Asker, Obalı
Asker, Yaya Asker, Şeyhli Asker gibi. Kalenin
fethinden sonra her bir askeri birlik farklı
yörelere yerleştirildi ve her tabur bulunduğu
yöreye ismi verildi.
Kurtdoğmuş köyüne de geri hizmette
bekleyenler yerleştirilmiştir ve kurt doğdu,
burada meydana geldi manasında bu köye
‘Kurtdoğmuş’ ismi verildi.
Köyde kurtdoğmuş böreği, kıvrık böreği
ve çarşaf böreği ile tatlı kabaktan yapılan tatlı
böreğini denemelisiniz.

Hekim

GEZİ-İSTANBUL

buradan, Tuzla’dan Kartal’a ve Maltepe’ye,
Adalar’dan Kurtköy’e kadar geniş bir alan
görülebiliyor. Piknik alanları, seyir terasları,
çocuk oyun alanları ve bir restoran bulunan
bölge, İstanbul’un sekizinci saklı tepesi olarak
bilinir ve eşsiz Pendik manzarasıyla ilgi çeker.
İlçenin bir diğer görülmesi gereken yeri olan,
Azizoğlu Caddesi’nden başlayıp Yayalar Caddesi’nden Tandoğan’a kadar uzanan Botaş Parkı,
Fevzi Çakmak, Esenler, Güllübağlar ve Kavakpınar mahalleleriyle birlikte tüm Pendiklilere
hizmet veriyor. 80 bin metrekarelik alanıyla
Türkiye’nin en büyük park alanlarından biri
olan parkta, çocuk oyun olanları, mini futbol,
basketbol ve voleybol sahaları, koşu parkurları
ve çok amaçlı dinlenme alanları bulunuyor.

ürünleri üretimi ile İstanbul’un sebze ihtiyacının
ciddi bir bölümünün karşılandığını söylüyor.
İlçede hemen her sektörden firmalar

bulunduğunu belirten Hekim, “Başlıca firmalar
Sabiha Gökçen Uluslararası havalimanı, Un
RoRo deniz taşımacılığı limanı, Pegasus hava
taşımacılığı, Pendik tersanesi, Botaş. Ayrıca
sanayi bölgelerimizde ağır makine sanayi,
otomotiv yan sanayi, boya ve kimya sanayi,
gıda sanayi firmaları mevcut. Teknopark
İstanbul ilçemiz sınırları içerisinde yer alıyor”
diye konuşuyor.
Bu nedenle hem İstanbul hem de ülke
ekonomisinde ciddi boyutlarda sirkülasyonun
olduğu bir ilçe. İstanbul un en çok sağlık
tesisinin bulunduğu ilçelerinden biri özelliğini
de taşıyor.
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Güvenli seyahat için ipuçları
Yaz yaklaştı ve pandemiye karşın herkes tatil planları yapıyor.
Havalimanları bulaş riski nedeniyle en çok korkulan alanlar.
Seyahatler sırasında dikkat edilmesi gerekenler var. Evden çıkmadan, uçuş öncesi, uçuş sırasında ve sonrasında pek çok kurala
uyulması gerekiyor. Bunları tekrar hatırlatmakta fayda gördük.
AYŞEGÜL EMİR
Pandemi nedeniyle seyahatler eskisi gibi yapılamıyor. Bir
süre sokağa çıkma yasakları gelse de önümüz yaz ve pek çok
insan tatil planları yapıyor. Havalimanları virüs nedeniyle en çok
korkulan alanlar. Seyahatler sırasında dikkat edilmesi gerekenler
var. Evden çıkmadan, uçuş öncesi, uçuş sırasında, uçuş sonrasında
pek çok kurala uyulması gerekiyor. Türk Havayolları bu konuda
uyulması gerekenleri açıkladı.
Evden çıkmadan önce online işlemlerle havaalanında
temas edeceğiniz alanı azaltabilirsiniz. Öncelikle seyahat planlarınızı yaparken gideceğiniz ülkeler tarafından uygulanan uçuş
kısıtlamalarına bakmalısınız. Seyahat yasağı kalkan ülkeleri iyice
araştırın. Yurt dışına çıkış harç pulunuzu online alarak havalimanındaki temasınızı minimuma indirebilirsiniz. Sosyal mesafeyi
sağlamak ve teması minimuma indirebilmek için check-in
işlemlerinizde online kanalları kullanabilirsiniz.

GEZİ

EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE
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Evinizden çıkmadan önce mutlaka cerrahi maskenizi
takın. Maskenizi hijyenik bir şekilde kullanmanız için 4 saatte
bir değiştirmeniz önerilir. Maskenizi ağzınızı ve burnunuzu
kapatacak şekilde kullanın. Maskenizin ön kısmına elinizle
temas etmemeye özen gösterin. Kalp, solunum yolu hastalığı gibi
kronik rahatsızlıklarınız veya otizm gibi uzun süre maske takmanızı engelleyecek bir rahatsızlığınız varsa sağlık raporlarınızı
yanınızda bulundurarak siperlikle seyahat edebilirsiniz. 6 yaş ve
üzeri yolcuların maske kullanma zorunluluğu var.
Uçak içi hizmetlerde ise iki saatin altındaki uçuşlarda
sadece su servisi var. Havalimanı ve uçuş sürenize göre yiyecek
ihtiyacınızı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Kabin içerisinde ceket, palto askı hizmeti sunulamayacağından, koltuk önü

MAYIS-HAZİRAN 2021

veya yanında bulunan askıları kullanabilirsiniz.
Kişisel hijyen ürünlerinizi her zaman yanınızda taşıyın. Uçuşunuz esnasında size eşlik
eden kişiler varsa bu ürünleri ortak kullanmayın. Tırnak temizliğinize özen gösterin. Kısa
tırnaklar elinizde bakteri ve kirlerin birikme
riskini azaltır. Tüm tedbirleri alsanız dahi,
kendinizi iyi hissetmiyorsanız sizin ve diğer
yolcuların sağlığı için lütfen seyahat planınızda
değişiklik yapın.

TEMASSIZ İŞLEMLERİ SEÇİN
Temassız işlemler de var. Kontuarlarda,
pasaport veya kimlik alışverişi yapmadan
temassız check-in ve otomatik bagaj teslim
işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Havalimanında pasaport geçiş ve boarding alanları gibi
beklemeniz gereken noktalarda, gerekli sosyal
mesafeyi her zaman koruyun. Bu alanlarda
görevli personelin tüm yönlendirmelerine
uymaya özen gösterin. Seyahatiniz süresince
maskenizi sürekli kullanın. Güvenlik kontrollerinde maskenizi çıkardığınızda kilitli temiz
poşetlerde muhafaza edebilirsiniz. Pasaport,
bilet ve kalem gibi elinizde taşıdığınız nesneleri
ağzınıza götürmemeye dikkat edin. Ellerinizi
sık sık su ve sabun ile 20 saniye boyunca ovalayarak yıkamayı unutmayın. Ellerinizi yüzünüze
ve ağzınıza götürmekten kaçının. Havalimanına
geldiğinizde kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya
hastalık belirtileriniz varsa diğer yolcuların
ve sizin sağlığınız için yetkililere bilgi verin.
Maskenizi uçuş boyunca ağzınızı ve burnunuzu
kapatacak şekilde kullanın ve 4 saatte bir
değiştirin. Maskenizin ön kısmına elinizle temas
etmeyin. Maskenizi değiştirmeniz gerektiğinde
ön yüzeyine temas etmeden çıkarıp koltuk
ceplerinde bulunan ihtiyaç torbalarına atın ve
torbanın ağzını kapatmayı unutmayın.

Sağlık tedbirleri kapsamında koridorda
bulunduğunuz süre boyunca sosyal mesafenizi koruyun, ihtiyacınız olmadıkça yerinizde
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Uçuş sonrasında da
maskenizi kullanmaya devam
edin. Pasaport, bilet ve kalem
gibi elinizde taşıdığınız nesneleri ağzınıza götürmemeye
özen gösterin. Havalimanında
pasaport geçiş, bagaj alım ve
Duty Free gibi yoğunluk yaşanabilecek noktalarda gerekli
sosyal mesafenizi koruyun.
Evinize giderken kullandığınız
transfer araçlarında da sosyal
mesafe ve hijyen konusuna
özen gösterin. Uçuş sonrasında
sağlık otoritelerinin belirlediği
süre boyunca sağlığınızı takip
ederek, çevrenizdekilerle
yakın temastan kaçının. Ateş,
öksürük, solunum sıkıntısı
başta olmak üzere herhangi bir
şikayetiniz olması durumunda
maskenizi takarak en yakın
sağlık kuruluşuna başvurun.
kalmaya devam edin. Lavaboları kullanmadan
önce koridorlarda oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla lavabo gösterge ışıklarını takip
edebilirsiniz. Uçaktan inerken ön sıranızdaki
yolcularla sosyal mesafenizi koruyun, sıra size
gelene kadar yerinizde kalmaya özen gösterin.
Uçakta baş üstü havalandırmalarının aşağı doğru çevrili şekilde çalışır olduğundan emin olun.
Bu durum pozitif basınç oluşturarak daha fazla
korunmanızı sağlar. Hijyen setinizde bulunan
antiseptik mendillerle, temas edebileceğiniz ekran, kol desteği ve kumanda gibi tüm yüzeyleri
arzu ettiğiniz zaman tekrar temizleyebilirsiniz.
Akıllı cihazlarınızı sık sık temizlemeyi unutmayın. Lavabo kullanımından sonra ellerinizi
sabunla en az 20 saniye boyunca ovalayarak

yıkayın. Ayrıca lavabolarda ortak kullanım için
el dezenfektanı bulunur. Uçuşunuz sırasında
bol su tüketmeye özen gösterin. Her gün
yeterli miktarda su içmek, toksinlerin vücuttan
atılmasına, bakteri ve virüslerin etkisiz hale
gelmesine yardımcı olur.
Uçuş esnasında vücudunuzda oluşabilecek olumsuz etkileri minimuma indirmek için
koltuğunuzda, kan dolaşımınızı düzenleyecek
esneme hareketleri yapabilirsiniz. Ateş,
öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü
gibi şikayetleriniz varsa, hemen kabin ekibiyle
iletişime geçin. Uçuş sırasında maske, kilitli
temiz poşet, el dezenfektanı, yastık, burun
spreyi, tek kullanımlık mendil gibi eşyalara da
ihtiyaç duyabilirsiniz.

GEZİ

SAĞLIK TEDBİRLERİ

BUNLARA
DİKKAT!

İSMMMO YAŞAM l 55

PARAZİT

Platform: Netflix
Oyuncular: Song Kang-ho,Lee Sun-kyun,Cho Yeo-jeong
Yönetmen: Bong Joon Ho
Park Ailesi’yle tanışın: soyla gelen servetin klasik bir tablosu.
Diğer yanda ise Kim Ailesi, sokak zekası bakımından zengin ama başka
hiçbir zenginliğe sahip değil. Şans veya kader olsun, bu iki ev halkı bir
şekilde bir araya gelir ve Kim ailesi altın bir fırsatın varlığını hemen
sezer. Kolej çağındaki Ki-woo tarafından manipülasyon konusunda yetiştirilen Kim çocukları, öğretmen ve sanat terapisti görevleriyle kendilerini
Park ailesinin arasına çabucak yerleştirir. Kim’ler “vazgeçilmez” lüks

hizmetler sunarken, Parklar ise habersizce evlerindeki her şeyi Kim
ailesine kaybetmektedir. Ancak kısa sürede bu düzen bir tehditle karşılaşır. Asalak bir misafir Kim ailesinin yeni keşfettikleri konforu tehdit
eder hale geldiğinde, vahşi ve zorlayıcı bir üstünlük mücadelesi patlak
verir. Bu mücadele Kim ve Park aileleri arasındaki kırılgan ekosistemi
yıkmakla tehdit etmektedir...

FATMA
YEŞİLÇAM

DİZİ - FİLM

Platform: Blu TV
Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu,
Selin Şekerci, Bora Akkaş
Yönetmen: Çağan Irmak
1960’lar Türkiye’sinin gölgesinde, altın çağını yaşamaya
başlayan Yeşilçam’da bir yapımcının ayakta kalma hikâyesini
anlatan dizide; Semih Ateş hikayeler olmadan yaşayamayan,
sinemadan gözü dönen, ‘film çekemezsem ölürüm ben’ diyen
hırslı bir prodüktördür. Yapım şirketi Ateş Film’i rakibi Vehbi’ye
kaybettikten sonra Semih’in iki amacı vardır: yeni şirketi Büyük
Ateş’i de kaybetmeden bol gişeli bir film yapmak. Aynı zamanda
unutamadığı eski eşi, Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Mine Cansu’yu
geri kazanmak. Hem Semih’in ortağı hem de Mine’nin kardeşi
olan Hakan tesadüfen gördüğü ve star ışığı olduğuna inandığı
Tülin’i Semih ile tanıştırır. Genç ve yetenekli bir kız olan Tülin,
Semih’in hayatında yavaşça dengeleri değiştirir.
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Platform: Netflix
Oyuncular: Burcu
Biricik, Uğur Yücel,
Mehmet Yılmaz Ak
Yönetmen: Ömer
Feyzioğlu
Fatma, Özgür
Önürme’nin kaleme
aldığı ve Özer Feyzioğlu
ile yönetmen koltuğunu
paylaştığı psikolojik
drama mini dizisidir…
Temizlik işlerine giden
Fatma, kayıp eşi Zafer’i
ararken beklenmedik bir
kaosun içine çekilir. Fatma
kimsenin şüphelenmediği
görünmez bir “temizlikçi”
olduğunu fark eder.
Sıradan bir insanın nasıl
bir seri katile dönüşebileceği ve bir annenin neler
yaşayabileceğini anlatan
Fatma, günümüz yaşantısından birçok öğeyi barındırmasıyla
beraber; “Her gün yanından geçtiğimiz insanları anlamamıza”
neden oluyor.
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SAYGI: BİR ERCÜMENT ÇÖZER DİZİSİ
Platform: Blu TV
Oyuncular:Nejat İşler,Boran
Kuzum, Miray Daner, Erkan Can,
Rojda Demirer
Yönetmen: Ali Taner Baltacı
Behzat Ç. - Bir Ankara Polisiyesi’nin
senaristi Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı,
yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı’nın
oturduğu dizi suç ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nin spin-off’udur. Toplumdaki yozlaşmanın
çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan
Ercüment Çözer’in yolu, toplumdaki sapkınlık ve
kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve
Savaş ile kesişir. Helen ve Savaş başlarına gelen
olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların
peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye

kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini
kazanmaya çalışır. Nejat İşlerin canlandırdığı
Ercüment Çözer karakteri, psikopat bir iş adamı
ve suç örgütü lideridir. Soğukkanlıdır, kendisine
saygısızlık edenin gözünün yaşına bakmaz.

Diziye ilk girdiği bölüm eski sevgilisinin yeni
erkek arkadaşını öldürmüştür. Arkası sağlamdır,
bir defa kendisine vurduğu için sürekli Behzat Ç.
ile uğraşır. O andan itibaren, Behzat Ç.’nin azılı
düşmanı olmuştur.

İBNİ SİNA: HEKİM
Platform: Blu TV
Oyuncular: Tom Payne, Stellan Skarsgård, Olivier
Martinez
Yönetmen: Philipp Stölzl
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9 yaşındaki Rob Cole doğal bir yetenekle dünyaya gelmiş ve
annesinin yaklaşmakta olan ölümünü tuhaf bir biçimde sezmiştir.
Engelleyemediği ölüm gerçekleştiğinde, Bader onu ikna ederek uzun
bir yolculuğa çıkarır; bu yolculuk ise küçük hokkabazlıkları ve hekimlik
alanında çeşitli yöntemleri öğrendiği bir eğitim süreciyle geçer. Ne var ki
Cole için bir noktadan sonra bu metodlar sınırlı kalır ve daha engin bir
bilgi birikimine sahip olmayı istemeye başlar. Bu amaçla rotasını Pers
topraklarına çevirir ve görmeyi dilediği kişi tüm doktorların doktoru İbn-İ
Sina’dır. Ünlü hekimin Ispahan’daki okuluna ulaştığında ise zorluk ve
yasaklarla karşılaşır. En büyük sorunu ise Hristiyan olması ve bu nedenle
okula kabul edilemeyecek olmasıdır. Ancak genç Rob içindeki bu bilgi
açlığıyla hepsini aşmaya hazırdır ve nihayetinde kutsal amacı uğruna,
sorunları kendi belirlediği yöntemlerle çözmeye başlar.
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ENDÜLÜS VE İSTANBUL AYNI SAHNEDE
İspanya ve Türkiye’den
iki klasik disiplinle yetişerek
müziklerine modern kültürel
öğeleri ekleyen Renaud Garcia
Fons ve Dilek Türkan, PSM Caz
Festivali’ne özel gerçekleştirecekleri “Endülüs’te Raks”
konserleri 2 Haziran 2021
akşamı Turkcell Platinum
Sahnesi’ne taşınıyor. Kontrbasa
beşinci teli ekleyerek müziğinin potansiyelini ve kontrbasın
yardımcı bir enstrüman olduğu
düşüncesini değiştirmiş müzisyen Renaud Garcia Fons kontrbası
dinleyicisine bambaşka bir enstrüman olarak tanıtmaya devam
ederken, Dilek Türkan, Türk müziğinde yarattığı rüzgarı flamenko
müziğinin içinde estirmeye devam ediyor. Akdeniz müziği ve doğu
müziklerinin sıkça vurgulanacağı konser programında, geleneksel

Türk ezgileri Flamenko ezgileri ile harmanlanırken Renaud Garcia
Fons’un besteleri Dilek Türkan’ın sözleri ile buluşacak. Akordeonda
David Venituci, perküsyonda Pascal Rollando, gitarda Cenk Erdoğan’ın eşlik edeceği; dünya prömiyerini gerçekleştirecek olan bu
proje izleyiciye, Flamenko, doğu, Akdeniz ve caz müziğinde geniş
bir yelpaze sunacak…

K Ü LT Ü R S A N AT

KAZI VE YÜZEY ARDIŞIK II
Sözcüklerin çok yönlülüğü ve
çeviri çalışmaları üzerine araştırmalar
yapan sanatçı Deniz Gül, dil kavramına bir sanat biçimi olarak ilgi duyar.
Pratiğinin temel unsurları olan metin,
heykel ve enstalasyonları -bir his,
fikir ya da rastlantının canlandırılması
gibi- sesten yola çıkarak söz, nesne
ve eylemleri dile getirmeye odaklanır.
Ardışık programının ikinci sergisi Kazı
ve Yüzey‘deki işlerinde şimdiye dek
başvurduğu görsel mecralardan uzaklaşan sanatçı, dilin yalnızca bir iletişim
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aracı şeklinde tanımlanmasına karşı,
üretiminde sözcükleri kullanır. “Dil
nasıl icra edilir? Ekonomik, ekolojik ve
toplumsal kriz zamanlarında sözcüklerin süreçlere müdahilliği ve etkileri
nasıl takip edilir?” SALT Galata’nın
üç katı ve çevrimiçi ortamda sunulan
serginin ziyaretçilerini, bu sorulara
duyduğu meraka ortak etmeye
öncelik veren Gül, dille kurulan bildik
ilişkilere yeni bakış açıları geliştirmeyi
amaçlar. Sergi 13 Haziran’a kadar Salt
Galata’da…

NOT: Olağanüstü zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde, salgın nedeniyle sürekli güncellenen tedbirler kapsamında
etkinliklerde ve saatlerinde son dakika değişiklikleri olabilmektedir...
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İMKANSIZ
EVE DÖNÜŞ
İmkânsız Eve Dönüş, ressam, yazar ve
şair Etel Adnan’ın yüz yıla yaklaşan yaşamının
tüm üretim dönemlerini kapsayan retrospektif
niteliğinde bir sergi. İzmirli Rum bir anne
ve Şamlı Osmanlı subayı bir babanın çocuğu
olarak 1925 yılında Beyrut’ta çok dilli, çok
dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada
doğan sanatçının bu zengin kimliğinin izlerini

eserlerinde görmek mümkün. Yaşamından
eksik olmayan savaşlara, siyasal ve toplumsal olaylara kayıtsız kalmayan Etel Adnan,
üretimlerinde iki temel ifade aracını, yazıyı ve
resmi, bazen birbirinden ayrı bazen birbirinin içinde kullanıyor. Çevresindeki fiziksel
dünyayı doğallıkla yorumluyor, özgün soyut
manzaraları ve öncelikle dağları renk, yazı,

hafıza ve zaman gibi konuları işlediği eserleri
dünyayla kurduğu hassas ve dinamik ilişkiyi
yansıtıyor. Mevsimleri, manzaraları, işaretleri,
gökyüzündeki hayali gezegenleri, uyduları ve
etkileyici enerjisiyle izleyiciye derin bir keşif
ve yorumlama alanı açıyor Etel Adnan. Sergi
Pera  Müzesi’nde Mayıs-Haziran aylarında
gezilebilir…

GRAMMY YILDIZLARI TÜRKİYE’DE
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bilinen Grammy ödüllü, Austin merkezli yapımcı Quesada, ortak bir
arkadaşları sayesinde Los Angeles’tan ayrıldıktan sonra Austin’in şarkı/
söz yazarı sahnesinin nabzını tutan Burton ile tanıştı.  Austin’in C-Boys
Heart & Soul Bar’ında her hafta sahne alarak ve stüdyoya kapanarak
müziklerini geliştiren grup, ATO Records ile bir anlaşma imzaladı ve
“Black Moon Rising” ile “Fire” single’larını yayınladı. Kısa sürede müthiş bir ivme yakalayan Black Pumas’ın ilk üretimler o kadar beğenildi
ki, ikili kendini Grammy adaylığında buldu. Türkiye’de ilk kez konser
verecek ikiliyi 29 Haziran’da, PSM Caz Festivali’nde kaçırmayın!

K Ü LT Ü R S A N AT

62. Grammy Ödülleri’nde “En İyi Yeni Sanatçı” dalına aday
olarak tüm dikkatli üzerine çeken Austin menşeili psychedelic-funk-soul
grubu Black Pumas ilk Türkiye konseri için 29 Haziran 2021’de
20.30’da PSM Caz Festivali kapsamında %100 Studio’da! Yapımcı ve
multi-enstrümantalist Adrian Quesada ve şarkıcı/söz yazarı Eric Burton,
Black Pumas’ı sinematografik neo-soul ve hafif bir psychedelia üzerine
inşa ediyor. Stüdyo kökenlerinden çıkan ve sarsıcı canlı performanslara
imza atan ikili 2019’da kendi isimlerini verdikleri çıkış albümlerini
yayınladılar. Grupo Fantasma ve Brownout ile yaptığı çalışmalarıyla
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UYUM ANAHTARI

l Yazar: İlker Canbulut l Yayınevi: Sola Unitas l Sayfa Sayısı: 288
Bu kitap, hep aynı şeyleri yaşadığını ve âdeta bir akıntıya kapıldığını düşünenlere gönderilen bir ‘sal’dır. Yaşamında tekrarlayan döngülere kapıldığını hissedenlere fayda yaratmak
için kaleme alındı…  -Şimdikinden daha mutlu ve başarılı bir resmin hayalini kuranlar,
-Bu resme nasıl ulaşacağını bilmeyenler, -Akıntının güçlü dalgalarına karşı koymak
isteyenler, -Mutlu ve başarılı olan; amaçları bu durumun sürekliliğini sağlamak olanlar, Bu
kitap tam size göre…

VEBA GECELERİ

l Yazar: Orhan Pamuk l Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları l Sayfa Sayısı:
537 Orhan Pamuk’un beş yıldır yazdığı ve son bir yılda her şeyi yeniden ele alarak bitirdiği

çok beklenen romanı, ölüm korkusundan karantina karşıtlığına, tekke şeyhlerinden Yunan
milliyetçiliklerine, hacı gemilerinden karantina isyanlarına, Osmanlı İmparatorluğu’nun son
günlerinin renkli ve panoramik bir manzarasını sunuyor ve hayat, ölüm ve aşk konusundaki
temel soruları yeniden ele alıyor… 1901 baharında Osmanlı İmparatorluğu’nun 29. vilayeti
Minger Adası’nda veba salgını baş gösterince Sultan Abdülhamit önce Sağlık Başmüfettişi
kimyager Bonkowski Paşa’yı, onun arkasından da genç ve başarılı Doktor Nuri’yi salgını
durdurması için adaya gönderir. Padişah kısa bir süre önce genç doktoru, sarayda hapis
hayatı yaşattığı ağabeyi önceki padişah V. Murat’ın kızı Pakize Sultan ile evlendirmiştir
ve Pakize Sultan da bu yolculukta kocasına eşlik etmektedir. Adada ise genç ve milliyetçi
Osmanlı subayı Kolağası Kâmil, onun âşık olduğu adalı Zeynep ve her şeye yetişmeye çalışan Vali Sami
Paşa ile güzel sevgilisi Marika vardır. Karantina yasaklarına itaat edilmesi için çaba harcayan bu insanların vebayla, adadaki geleneklerle ve sonunda birbirleriyle ve ölüm tehditleriyle savaşının ve yaşadıkları
aşkların hikâyesidir “Veba Geceleri”.

YAKIN TARİHİN GERÇEKLERİ

l Yazar: İlber Ortaylı l Yayınevi: Kronik  l Sayfa Sayısı: 339 “Yakın

KİTAP

Tarihin Gerçekleri”, 19 ve 20. yüzyıla dair tartışılan, gündemden düşmeyen konulara dair
İlber Ortaylı’nın görüşlerini merak edenler için mutlaka okunması gereken bir kitap…
“Mustafa Kemal (Atatürk), Suriye’de Vatan Cemiyeti’ni kuruyor, ertesi sene Makedonya’ya
geliyor, oradan Trablusgarp’a koşuyor.” “Trablusgarp’taki görevi bitince tekrar bu tarafa
Balkan Harbi’ne geliyor. Bu durum tabii ki kendisini ve düşüncelerini müthiş etkilemiştir.”
“Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türk toplumu kaosu ve yeni bir dünya savaşını değil, Milli
Mücadele’yi tercih etmiştir.” Osmanlı’nın çöküşünün nedenlerini, milliyetçilik akımlarını,
Trablusgarp Harbi’ni, Balkan Harbi’ni, Birinci Dünya Harbi’ni, küllerinden doğan bir cumhuriyet kuran
Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarını, Türk siyasal hayatında demokrasiye geçiş çabalarını, Demokrat
Parti’nin iktidarda olduğu yılları ve 1965 yılına doğru giden gelişmeleri, Ortadoğu’nun tarihini, Krallıkların yükselişini ve çöküşünü, baskıcı liderler ve oğullarını Türk tarihçiliğinin kılavuz ismi İlber Ortaylı’nın
derin analizleriyle soluk soluğa okumak için benzersiz bir davet...
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l Veba Geceleri
l Yakın Tarihin Gerçekleri
l Var mısın?
l Empedoklesin Dostları
l Küllerin Günü
l Seyir
l Bir Kadın Plan Yaparsa
l Moda Geçer Stil Kalır: Coco Channel
l Efendi ve Uşak
l Gitmeli miyim Kalmalı mıyım

ŞİİR
İSTANBUL’U DİNLİYORUM
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalıçarşı
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa
Güvercin dolu avlular
Çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Başımda eski alemlerin sarhoşluğu
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;
Dinmiş lodosların uğultusu içinde
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir yosma geçiyor kaldırımdan;
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.
Bir şey düşüyor elinden yere;
Bir gül olmalı;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;
Alnın sıcak mı, değil mi, bilmiyorum;
Dudakların ıslak mı, değil mi, bilmiyorum;
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
İstanbul’u dinliyorum.

ORHAN VELİ KANIK
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l  Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR

KÜLLERİN GÜNÜ
l Yazar: Jean-Christophe Grangé l Yayınevi:
Doğan Kitap l Sayfa Sayısı: 280 Masumiyetin hüküm
sürdüğü bir dünyada, katili öldürmeye sevk eden ne olabilir? Günah nedir bilmeyen bir toplumda nasıl olur da kan akar? Ya tam
tersiyse… Suçlu, o topluluktaki tek masumsa…Kitabın arka
kapak sözü, her defasında olduğu gibi okuyucuya bir bilmece
veriyor. Küllerin Günü boyunca bu bilmece üzerinde düşünmek

veya düşünmemek ise okura kalıyor. Jean-Christophe Grangé’nin
yeni romanı Küllerin Günü, kurt Komiser Niemans ve ortağı
Ivana’nın maceralarının devamını konu alıyor. Son Av’ın bıraktığı
noktadan bir süre sonra başlayan roman, “huysuz” Niemans ile
“küçük slav” Ivana’yı bu kez izole bir topluluğun içerisine atıyor.
Niemans dışarıdan, Ivana ise içeriden, bu “masum” topluluğun
sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyorlar…

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
ÇÖZÜM BAKANLIĞI
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MAVİ
KANATLAR  

Yazar: Miyase
Sertbarut
Yayınevi : Tudem
Yayınları
Sayfa Sayısı: 136
Ezber bozan kalemiyle
çocuk ve gençlik edebiyatımıza pek çok yenilikçi eser kazandıran
Miyase Sertbarut’un, okumaya mesafeli duran
çocuklardan esinlenerek yazdığı Yuan Huan’ın
Kulübesi, beş mucizevi hikâyeyi dikkat çekici
bir üst kurguyla birleştiren, merak uyandırıcı
bir roman. Başta kitapların renkli dünyasına
ısınamayanlar olmak üzere, 9 yaşını aşmış her
yaştan okurunu gözü pek bir hikâye avcısına
dönüştürmeyi vadeden bu heyecan dolu serüven; yerel ile evrenseli, geleneksel ile dijitali
bir araya getirerek, zamanı ve mekânı genişleten, enfes bir anlatım sunuyor. “Herkesin bir
hikâyesi vardır,” düşüncesi izleğinde, çocukları
eleştirel okumaya yönlendiren Yuan Huan’ın
Kulübesi; hikâyelerin ölümsüzlüğüne vurgu yaparak, aslolanın onları aktarma yöntemlerini
çeşitlendirmek ve geleceğe taşımak olduğunu
savunuyor.

Yazar: Jef Aerts
Yayınevi : Timaş İlk
Genç
Sayfa Sayısı: 232
“Biz öyle sıradan
kardeşler değildik. Biz turna kuşu kardeşleriydik. Filizcik’i kendini evinde hissettiği
tek yere, ailesinin yanına götürüyorduk.”
Sevgi ve sorumlulukla birbirine bağlanmış
iki kardeş... Kardeşi Josh’tan beş yaş
büyük olan Jadran, fiziki olarak Dev
lakaplı olacak kadar iridir fakat kardeşinden ve diğer çocuklardan daha küçük bir
kalbe sahiptir. Yine de bu durum onlara
engel olmaz. İki kardeş, buldukları yaralı
turna kuşuna, ailesini Güney’e kadar takip
edebilmesi için, yeniden uçmayı öğretmek
isterler. Annelerinin müzikallerde oynadığı
zamanlardan kalan büyük mavi kanatları takarlar ve turnaya nasıl uçacağını
göstermek için yükseğe tırmanırlar. Josh,
ısrarcı kardeşi yüzünden talihsiz bir kaza
geçirdiğinde her şey değişir. Jadran, birlikte yaşamaya devam edemeyecek kadar
tehlikeli görünürken ailesiyle kalabilir mi?

KİTAP

Yazar: Sosuke
Yazar: Sanne Rooseboom
Yayınevi : Can Çocuk
Yayınları
Sayfa Sayısı: 200
Nina on bir yaşında,
maceraperest bir kız
çocuğudur.
Postacı olan babası, bir gün eve gizemli “Çözüm
Bakanlığı”na gönderilmiş bir mektup getirir.
Nina bu mektubu okumaktan kendini alamaz
ve babasının çantasından mektubu ödünç
alır. Mektup okulda zorbalığa uğrayan dokuz
yaşındaki Ruben tarafından yazılmıştır. Nina ve
en iyi arkadaşı Alfa, Çözüm Bakanlığı diye bir
yer olmadığı için Ruben’e yardım etmeye karar
verirler. Ne var ki Ruben ve yaşlı komşusu
sayesinde yanıldıklarını anlarlar: Bir zamanlar
Çözüm Bakanlığı diye bir yer gerçekten de var
olmuştur! Üstelik üç sorunu çözmeyi başarırlarsa bakanlığı yeniden kurmaları mümkün
olacaktır.
Çözüm Bakanlığı, zorbalığa göğüs geren bir
grup arkadaş hakkında ilham verici, eğlenceli
ve macera dolu bir roman!

YUAN HUAN’IN
KULÜBESİ
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Son dönemde hayatımıza yeni giren
bir kavram olan NFT, sanatla dijitalin
buluşmasını sağlıyor. NFT yani NonFungible Token. İçerisinde resim, ses
dosyası, video veya fiziksel bir varlığın
dijital karşılığının kanıtını bulunduran
benzersiz dijital varlık olarak tanımlanıyor.
NFT ile ilgili merak edilenleri yazdık.

Sanatla dijitalin buluşması

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR

tamamlanmasıyla NFT’ler cüzdanınıza
aktarılarak üretimin gerçekleştirildiği
Son dönemde hayatımıza yeni bir
tüm blockchain’de kayıt altına alınır”
kavram girdi. NFT yani Non-Fungible
diyor.
Token. İçerisinde resim, ses dosyası,
NFT’lerin sergilendiği ve satın
video veya fiziksel bir varlığın dijital
alındığı platformlar da var. Bu platformSes getiren NFT satışları da var. Bunlar şöyle: “ABD’li
karşılığının kanıtını bulunduran bensanatçı Beeple (Mike Winkelmann), eserlerinden oluşan bir larda beğendiğiniz NFT’lere üreticisinin
zersiz dijital varlık olarak tanımlanıyor.
belirlediği şekilde, açık artırma veya
kolajı müzayede evi Christie’s tarafından düzenlenen açık
Temelleri 2017’de Ethereum’da atılan
direkt satın alma seçenekleriyle sahip
artırmayla 69.4 milyon dolara sattı. NBA Top Shot uygulaNFT’ler 2021’de kripto para dünyasının
ması aracılığıyla satılan Lebron James’in smaç video NFT’si olabilirsiniz. NFT’lerin tasarımları gereği
en popüler konularından biri haline
diğer kripto para birimlerinden farklı
77 bin dolara alıcı buldu. Twitter CEO’su Jack Dorsey’in
geldi. Bugün NFT’ler yaygın olarak
tweet’i 2.9 milyon dolara Türk asıllı bir kişi tarafından satın olduğunu dile getiren Göğüş, “Değerledijital sanat eserleri için kullanılırrini emir tahtasından çok eseri üreten
alınırken, Elon Musk içerisinde GIF ve müzik olan tweet’ini
ken, interaktif oyun öğeleri ve spor
NFT olarak açık artırmaya çıkardı. Son günlerde ise Cüneyt kişi veya yatırımcısı belirler. Yatırım
koleksiyon kartları gibi farklı kullanım
konusunu dijital sanat eseri üzerinden
Özdemir’in paylaştığı tweet 10 bin dolara satıldı.”
alanı da bulunuyor. Huobi Bölge Genel
yorumlayacak olursak fiziksel sanat
Müdürü Alphan Göğüş, NFT’lerin özel
eserine yatırım yapmaktan çok da
dijital varlıklar olduğunu belirterek, bir benzeri olmadığı için başka bir
farkı yok” açıklamasını yapıyor. Alphan Gögüş, NFT’lerin sanattaki
token ile takas edilemediğini, içsel değerinin ise üreticisi veya yatırımcısı kullanımıyla ilgili şunları aktarıyor: “NFT’lerin ilk olarak fikri mülkiyet
tarafından belirlendiğini söylüyor.
problemlerini çözdüğünü söyleyebiliriz. Dijital ortamda bir eseri kopyalamak çok kolay iken NFT, eser haklarının kime ait olduğunu ortaya
NASIL ÜRETİLİR?
koyarak bu sorunu çözüyor. Programlanabilir bir dijital varlık oldukları
NFT’ler Ethereum geliştiricileri tarafından hazırlanmış ERC-721 to- için sanatçıların bir sonraki satıştan alacakları paylar da NFT’nin içine
ken standardına göre üretiliyor. Kullanıcıların blockchain’in teknik dünkodlanabiliyor. Böylece satışın gerçekleşmesi durumunda, ilgili miktar
yasında boğulmaması için işlemin kolayca gerçekleştirilmesini mümkün
sanatçının cüzdanına otomatik bir şekilde aktarılıyor. Eserlerin dijital
kılan platformlar bulunuyor. Gögüş, “NFT üretebilmek için ihtiyacınız
olması dünyanın her yerinden, her tipte kullanıcının satın almasına
olan tek şey dijital kripto para cüzdanıdır. NFT olarak üretmek istediğiolanak sağlıyor. Müşteri kitlesi dijitalleşme sayesinde genişledikçe esere
niz dosyayı bu platformlar aracılığıyla IPFS sistemine yükledikten sonra
ulaşabilen ve yatırım yapmak isteyen kişi sayısı artıyor ve talep artıyor,
NFT’nin değiştirilemeyecek parametrelerini belirlemeniz gerekir. İşlemin talep arttıkça fiyat yükseliyor. Talep arttıkça arz da artıyor.”
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SES GETİREN
NFT SATIŞLARI
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Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

GÜRÜLTÜYÜ ENGELLİYOR
Huawei’nin bluetooth kulaklığı FreeBuds 4i aktif
gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkıyor. Rüzgar gürültüsünü engelleyici tasarımı da var. Uzun süreli pil ömrü,
doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi
de kulaklığa eşlik ediyor. Arka plan seslerinden insan sesini bile ayırt edebiliyor. 10 saatlik pil ömrü var. Hızlı şarj sayesinde yeni Huawei kulaklıkları sadece 10 dakikalık
şarjla 4 saatlik dinleme keyfi sunuyor. Her iki FreeBuds 4i kulak içi kulaklık da sezgisel dokunmatik kontroller
için yerleşik kapasitif sensörler içeriyor ve daha doğru yanıt için gelişmiş bir algoritma tarafından destekleniyor.

KABLOSUZ
ŞARJ
ÜNİTESİ

57 GÜN BEKLEME SÜRESİ VAR
Realme, ultra uzun pil ömrü sağlayacak yeni
modelini tanıttı. 6000 mAh mega pil ve 18W hızlı
şarj özelliklerinin bir arada kullanıldığı cihaz, 6.5
inç’lik ekrana sahip. Telefonun yapay zeka destekli
13 MP’lik dörtlü arka kamerası ve 8 MP’lik selfie
kamerası var. C15 ile kullanıcılar 44 saat boyunca
kesintisiz telefon görüşmesi yapabiliyor ve YouTube’da 26.8 saat video izleyebiliyor. Aynı zamanda
telefonun bekleme süresi de 57 gün. Cihazın Süper
Güç Tasarruf Modu, altı ortak uygulama sayesinde
telefonun temel işlevlerinin kullanılmaya devam
edilmesini sağlıyor.  Bu modda cihaz 2.5 gün bekle-

mede kalabiliyor ve pilin sadece yüzde 5’i doluyken
2.48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor.

DOĞRUDAN YOUTUBE’A BAĞLANIYOR

MAYIS-HAZİRAN 2021

TEKNO-YAŞAM

Canon, doğrudan YouTube’da canlı yayın imkanı veren
fotoğraf makinesi EOS M50 Mark II’yi tanıttı. Aynasız fotoğraf
makinesi, portatif yapısına karşın sahip olduğu yüksek güç ile çekimden içerik yüklemeye kadar tüm süreci kolaylaştırıyor. Yatay
ve dikey 4K videolar çekme veya bir YouTube hesabı olanların
YouTube’a özel Full HD canlı yayın yapma becerilerine sahip olan
bu makine, yaratıcıların içeriklerini bir üst seviyeye taşımalarına
olanak tanıyor. 3.5 mm mikrofon girişi, yalın HDMI ve USB
çıkışı ile bir içerik üreticisinin ihtiyaç duyabileceği tüm giriş ve çıkışları sağlıyor. Kompakt gövdesi, değişken açılı
dokunmatik ekranı ve çeşitli Canon lenslerle uyumluluğu sayesinde kullanıcılar harika bir şekilde kadrajlanmış
görüntülerden hareket halindeyken yapılan vlog çekimlere kadar tam bir yaratıcı özgürlüğe sahip oluyor.

Tchibo, kablosuz şarj
ünitesi ile uyumlu telefonların batarya kapasitesine güç
kazandırıyor.
Kablosuz şekilde
sadece yerleştirerek uyumlu
cihazları şarj eden tepsi,
doğal görünümlü şık bambu
tasarımıyla ev ve ofisteki
masalarla görsel bir bütünlük yakalıyor. Küçük aksesuarlar için ilave düzenleyici
bölmesi bulunan kablosuz
şarj ünitesi; aşırı gerilim,
aşırı akım, aşırı sıcaklık
korumalı dizaynıyla güvenli
kullanım sunuyor. iPhone
11 ve üstü, Samsung Galaxy
20 gibi akıllı telefonlar ile
uyumlu olarak kablosuz şarj
etmeyi destekleyen kablosuz
şarj ünitesi, USB kablosuyla
birlikte set halinde satışa
sunuluyor.
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R E S İ M L E R

TASARRUF TEDBİRLERİ

VASİYETNAME

Ekonomik bir krize giren firma yöneticileri,
personel arasında bir yarışma açtılar. Buna göre
şirketin masraflarında kısıntı sağlayan projenin sahibine 2 bin dolar ikramiye ödenecekti. Çeşitli projeler
arasından düşük gelirli bir memurun projesi beğenildi.
Memur önerisinde şöyle diyordu:
-Bir dahaki sefere, bu tip yarışmaların birincisine sadece beş yüz dolar ikramiye ödensin!

Adamın birini kuduz köpek ısırmış.
Ama adam çok ihmalci biri olduğu için,
bugün iğne olurum, yarın iğne olurum
derken iş işten geçmiş. Doktora başvurup
da gerçeği anlayınca hemen bir kağıt kalem isteyip uzun uzun bir şeyler yazmaya
başlamış.

MİZAH

NE LÜZUM VAR
Meşhur İngiliz yazat Swift, İrlanda’daki
bir seyahati sırasında küçük bir domuz çobanına
rastlamış. Biraz konuşunca çocuğun zeki biri
olduğunu anlamış ve onu yanına uşak almış. Bir
gün yola çıkacağı sırada ayakkabılarının temizlenip
silinmediğini gören Swift, uşağını uyarmış. Çocuk şu
cevabı vermiş:
-Ne lüzumu var efendim? Akşama nasıl olsa
yine kirlenecek değil mi?
Swift: -Öyle ya! deyip susmuş. On kilometrelik bir yol aldıkları sırada bir lokantanın önünde
durmuşlar. Uşak: -Yemek vakti daha gelmedi mi?
Karnım acıktı, diye sorunca Swift taşı gediğine
koymuş: -Ne lüzumu var? Akşama nasıl olsa yine
acıkacağız!
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Doktor uzun süre beklemiş, bir ara
dayanamamış sormuş: -Vasiyetnameniz
bu kadar uzun mu?
Adam: -Vasiyetname falan hazırlamıyorum doktor bey.
Ben ısıracağım kişilerin listesini
yapıyorum...

KIRK HARAMİLER
Adam, arkadaşına dert yanıyordu:
-Sorma başıma geleni. Bizim hanım üçüz
doğurmasın mı? Ona her zaman söylerdim,
şu ‘Üç Silahşörler’ romanını okuya okuya
bir gün üçüz doğuracaksın diye.

Arkadaşı: -Eyvah yandık, diye
bağırır.
-Ne oldu yahu?
-Daha ne olacak! Bizim hanım da
birkaç gündür ‘Kırk Haramileri’ okuyor!

YİYİP BİTİRMESİN
Bir Alman, Orta Afrika’da avlanırken yamyamların eline düşmüş. Götürüp
kabile çadırlarının ortasındaki kazana
atmışlar. İçine biraz sebze, patates
ve ot koyup, yavaş ateşte pişirmeye
başlamışlar. Başına da genç bir yamyamı
dikmişler.
Yamyam aşçı yamağı elindeki
kepçeyle ikide bir “tak” diye Hans’ın

kafasına vurup duruyormuş. Bu durumu
gören kabile reisi çadırından bağırmış:
-Oğlum sen deli misin? Yazık değil
mi adama! Ne diye kepçeyi kafasına vurup duruyorsun? Genç yamyam, kepçeyi
kafaya taklatırken cevap vermiş:
-Ne yapayım efendim, bu açgözlü
herif kazandaki bütün patatesleri yiyip
bitirecek!
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l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )
KORONA VİRÜSLE
İLGİLİ KOMİK SÖZLER

DOKSAN DOKUZA DA RAZIYIM
Nasrettin Hoca garip bir rüya görür.
Rüyasında eline doksan dokuz altın koyarlar.
Ama hoca bununla yetinmeyip: -Olmaz doksan dokuz veren
yüzü de verir, der.
Yüz altın isterim, diye sayıklar.
İşte tam bu sırada Hoca uyanır.
Gördüklerinin rüya olduğunu anlayınca hemen gözlerini
kapatır: -Peki, doksan dokuza da razıyım.

PSİKOLOG
Psikoloğa giden bir adam:
-Geceleri uyuyamıyorum. Sürekli yatağın altında biri var gibi
geliyor. Yatağın altına gidip orada uyumayı deniyorum. Bu defa da
yatağın üzerinde biri var gibi geliyor.
Adamı dinleyen psikolog, “hallederiz bu saplantıyı” demiş.
Bana haftada iki kez geleceksin. Altı aylık bir tedavi sonrasında sizi iyileştireceğimi sanıyorum. Peki, her gelişte ne kadar
ödeyeceğim.
-500 TL.
Adam, tamam demiş ve gitmiş. Bir daha gelmemiş.
Psikolog birkaç ay sonra adama sokakta rastlamış: -Ne oldu
hastalığınız?
Adam: -10 TL’ye hallettim.
Psikolog şaşkın ifadeyle: -Nasıl oldu?
Adam: -Sizden çıktıktan sonra ilerideki kafeye oturdum. Çay
söyledim. Kara kara düşünürken yan masada bir amca gördüm.
Ona uzun uzun hastalığımı anlattım.
Bana karyolanın bacağını kes dedi.
Kestim. Sorun halloldu!

Cevaplar
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1-Hayvanların yuvası ağaç doludur orası.
2-En çok kardeşi olan meyve hangisidir?
3-Bir kızım var kat kat çeyizi var.
4-İki kapaklı, çok yapraklı içinde bilgi saklı.
5-Marketten aldım siyah eve geldim kırmızı.
6-Uyurken hırıldar konuşurken mırıldar.
7-Sıcağa koyma kurur, suya koyma köpürür.
8-Ağırlığı olmadan gemiyi batıran şey nedir?
9-Dört ayağı var ama yürüyemez.

1-Orman
2-Üzüm
3-Lahana
4-Kitap
5-Çay
6-Kedi
7-Sabun
8-Delik
9-Masa

l Korkudan sadece sokağa değil, tartıya
da çıkamıyorum.
l Ev kızı isteyenlere müjde şimdi bütün
kızlar evde.
l Beyler sakın ola evde eşinizle kavga
etmeyin gidecek yerimiz kalmadı.
l Korona bizi eve hapsettin kendin dünyayı geziyorsun. Ayıp oluyor ama.
l Yaz geliyor fit olayım derken, karantinaya girdim fil oldum.
l Şekerimizi kolonyamızı aldık, görücü
bekleyenler gibi oturduk evde virüs
bekliyoruz.
l Bakıyorum da sokakta el ele gezen çift
göremiyorum. Hani ölümüne seviyordunuz?
l Bu Çin’den gelen her şey şimdiye kadar
çakmaydı, bir korona virüsü orijinal çıktı.
l Virüs gelmiş korona, yarim girmiş
horona. Acaba bizi de çeker mi, el sallasak
drona?
l Dünyayı gezmek istiyorum, dediğim için
çok özür dilerim, mahalleyi gezsem yeter.
l Evde kalsak Bakırköy, dışarı çıksak
Tahtalıköy.
l Tarihte ilk defa dünyada tüm ülkedeki
kadınlar eşlerinin nerede olduğunu biliyor.
l Bazen evde o kadar canım sıkılıyor ki
kapıyı açıp “Ooooo kimler gelmemiş” deyip
kapatıyorum.
l Çin’den kaç gündür hiç ses çıkmıyor
mahallenin delisi gibi ortalığı karıştırıp
kenara çekildiler.
l Metrobüs kolonya kokuyor. Virüs
sayesinde bir günde muasır medeniyetler
seviyesine çıktık.
l Bana evlen “Evde kalacaksın” diyordunuz, hepiniz kaldınız mı evde?

ÇOCUK
BİLMECELERİ

PAZARLIK
Öğretmen öğrencisine sormuş:
-Oğlum, 6 kere 6 ne
yapar?
-39 yapar hocam.
Öğretmen
-Otur, sıfır!
Yanındaki arkadaşı
çocuğa sormuş:
- Bildiğin halde niye
39 dedin?
Çocuk:
-Ben pazarlık yapacaktım öğretmen
anlamadı.
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SOLDAN SAĞA
1. Geminin saatteki hızını anlamak için kullanılan aygıt – Uzaklık. 2. Huysuz,
çirkin, yaşlı kadın – Serbest bırakma. 3. Endonezya’nın plaka işareti – Artvin
yöresi halk oyunu. 4. Töredışıcılık – Hile, entrika. 5. Seher vakti – Kars yakınındaki
ören yeri. 6. Bir ekin biçme aracı – Tat alma organı – Karışık renk-li. 7. Nesnenin
kendisi, görüngü karşıtı – Vücut ısısı. 8. Aşırı bezginlik ve sız-lanma anlatan bir
ünlem – Üstün nitelikli. 9. Nuri Bilge Ceylan’ın bir filmi – Gelgit olayında denizin
kabarması. 10. İstanbul’un bir ilçesi. 11. Franz Kafka’nın mektuplaştığı kadın –
Çölden esen rüzgar. 12. Yüce – Otlar – Sayma, sayılma. 13. Külhanbeylik. 14. Kiraya verilerek gelir getiren mülk – “… Öztekin” (komedyen). 15. Güzel kokulu bir
madde – Yeri değişmez, sabit.

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Parakete-Ara. 2. Acuze-Azat. 3. Rı-Atabarı. 4.
Amoralizm-Al. 5. Tan-Ani. 6. Orak-Dil-Ala. 7.
Numen-Ateş. 8. Elaman-Klas. 9. Kasaba-Met. 10.
Kartal. 11. Milena-Sam. 12. Ali-Era-Ad. 13. Kabadayılık. 14. Akaret-Rasim. 15. Mis-Çakılı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Paratoner-Makam. 2. Acımarul-Pilaki. 3. RuOnamak-Libas. 4. Azar-Kemane-Ar. 5. Ketal-NasNeden. 6. El-Nakarat. 7. Tabilik-Ba-Ay. 8.
Az-Kars-Ira. 9. Arma-Al-Taslak. 10. Azı-Natamam-Isı. 11. Ra-Ailesel-Akil. 12. Atıl-Aş-Od-Mı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Yıldırımsavar – Mevki, kat. 2. Tadı acı, dişli yapraklı, sürgününden çıkan sütü
uyuşturucu ve yatıştırıcı olarak kullanılan bir bitki – İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen yemek. 3. Yüz, çehre –
Tasvip etmek – Giysi. 4. Paylama – Keman ya da kemençe yayı – Bir yüzey ölçüsü.
5. Çirişli bir çeşit parlak bez – Dogma – Sebep. 6. “… Pacino” (aktör) – Şarkıda
tekrar bölümü. 7. Yayımcılık, editörlük – Baryumun simgesi – Bir zaman birimi.
8. Yeterli olmayan – Bir ilimiz- Karakter. 9. Ongun – Bir şeyi, bir sanat ya da edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.
10. Bir diş türü – Eksik, bitmemiş – Sıcaklık. 11. Arjantin’in plaka işareti – Aile
ile ilgili – Akıllı. 12. Tembel – Pişirilerek hazırlanan yemek – Bir şiir türü – Bir
soru eki.

K O L A Y

Z O R

Ç Ö Z Ü M
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KURSLARIMIZLA İLGİLİ
DETAYLI BİLGİ İÇİN
www.ismmmo.org.tr

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.

