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başkandan
Sevgili İSMMMO Ailesi,
Yaz aylarıyla beraber kötü günleri geride bırakmaya başladığımız bir döneme girdik. Son iki yıldır yaşadığımız onca sıkıntıya karşın yaz mevsiminin kendini göstermeye başlamasıyla, yılın yorgunluğunu biraz da olsa atma fikri hepimizi memnun ediyor.
13 Haziran 1989 tarihinde yayımlanan meslek yasamızın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.
Mesleğimiz, durmaksınız değişiyor ve gelişiyor. Bireysel ve mesleki gelişime uygun olarak sektörde teknolojiye ayak uydurmayı
kolaylaştırmak başlıca görevlerimizden biri. İSMMMO’nun değişmeyen en temel hedeflerinden birisi her zaman doğru, gerçekçi ve
güzellikleri meslek mensuplarına yansıtmak olmuştur. Her gün daha da güzeli, her meslek mensubu için anlamlı ve anlaşılır olanı
arayarak yeni yollar geliştirmeye devam ediyoruz.
Evet, dergimizin temmuz ağustos sayısıyla karşınızdayız. Kapak konumuzu denizlerimize ayırdık. Marmara Denizi, 2020
yılı kasım ayından bu yana yoğun müsilajın etkisi altında. Uzmanlar yaşanan durumun birincil nedeninin ‘atıklar’ olduğu konusunda hemfikir. Bu noktadan geri dönüş var mı? Varsa nasıl olacak? Her yönüyle müsilajı masaya yatırdık.
Dosya sayfalarımızı doğada tatile ayırdık. Yaz ve aşı etkisi ile tatil planları yapılırken salgınla birlikte en çok doğa içindeki
glampingler, çadır, karavan alanları, trekking ve yürüyüş turları trend oldu…
Zirvedekilerde ise esnafın sesine kulak verdik. Pandemiden en büyük hasarı alan meslek gruplarından olan esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, “415 meslek kolundaki
tüm esnaf ve sanatkârlarımız pandemi nedeniyle zor günler geçirdi. Yaraların sarılması birkaç yılı bulacak” dedi.
Bu sayımızda duayen meslek mensubu Vehbi Karabıyık var. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Karabıyık, hızlanan teknolojik gelişmelerin bazı meslektaşları zorlasa da mesleğin önünü açtığını belirterek, “Çünkü gelişen teknoloji daha etkin
bir muhasebe demek. Teknolojinin muhasebeyi ortadan kaldıracağı söylense de ben aynı düşüncede değilim” ifadelerini kullandı.
Gündemin Sesi’nde konuğumuz ise, Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel. Çelikel,
“Sağlık anksiyetesinin artmasının yanı sıra kısıtlanmışlık ve belirsizlik ile önemli bir sınav verdik” diye konuştu.
Yaşam’ın Portresi’nde de senaryo yazarı, yapımcı ve oyuncu Orçun Benli var. Onun bağımsız sinemaya katkıları büyük.
Benli, “Türkiye’de toplumun hafızasında değil aydının hafızasında sorun var. Daha doğrusu aydının problemi kafatasının içinde
değil, göğüs kafesinin içinde. Bu bir üst yapı, alt yapı ilişkisi” diyor. Renkli Yaşam’da, 40 yılı aşan sanat tutkusuna sahip meslek
mensubu Turgay Demirbağ’a yer verdik. O, halk oyunları ve müzik alanında hem eğitmen hem oyuncu hem de müzisyen olarak
yer alıyor. Uluslararası festivallere katılıyor. Seyahat sayfalarımızda seyahate izin veren ülkeleri araştırdık. Pandemiyle seyahatler
açılıyor. Aşılamanın artmasıyla pek çok ülke Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını sona erdirdi. Ancak seyahat planı yapmadan önce
sınır kapılarını açan ülkeleri ve şartlarını araştırmakta yarar var.
İstanbul’da sizi Avrupa yakasının en genç ilçelerinden biri olan Sultangazi’ye götürüyoruz. Ayrıca, Sağlık, Evim, Sinema,
Kitap, Teknoloji, Mizah, Lezzet, Dostlarımız bölümlerimiz var.
Keyifli okumalar...

Yücel Akdemir
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KAPAK

Denizlerimiz can çekişiyor
İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve daha da
ciddisi denizin derinleri... Marmara Denizi, 2020 yılının kasım ayından bu yana
yoğun müsilajın etkisi altında. Temizleme çalışmaları sürüyor. Yüzeyde az kalsa
da denizin derinlerinde hâlâ tehdit var. Bu deniz kirliliği balıkçıların avlanmasını
da engellerken, denizdeki canlı çeşitliliğinin azalmasına da neden oluyor.
Uzmanlar yaşanan durumun birincil nedeninin ‘atıklar’ olduğu konusunda
18
hemfikir. Bu noktadan geri dönüş var mı? Varsa nasıl olacak?

İÇİNDEKİLER

R Ö P O R T A J

‘Muhasebe teknolojinin gücüyle büyüyecek’
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi Karabıyık, hızlanan teknolojik gelişmelerin bazı meslektaşları zorlasa da mesleğin
önünü açtığını ifade ederek, “Çünkü gelişen teknoloji daha etkin
bir muhasebe demek. Teknolojinin muhasebeyi ortadan kaldıracağı
söylense de ben aynı düşüncede değilim” diyor.
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Z İ R V E D E K İ L E R

‘Yaraların sarılması birkaç yılı bulacak’
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı
Bendevi Palandöken, “Alınan önlemler ve aşılama çalışmalarının
hızlanmasıyla bu sıkıntılı günleri artık geride bırakıyoruz. Ancak
yaraların sarılması birkaç yılı bulacak” dedi.

14

DOSYA

R E N K L İ

Y A Ş A M

40 yılı aşan tutku

Doğaya uyanmak
Bu yaz otellerdeki yüksek fiyatların etkisi, pandeminin yarattığı doğa özlemi ve yeşile dönüş trendi ile
birlikte alternatif tatil planları revaçta… Glampingler, çadır, karavan alanları, trekking ve
28
yürüyüş turları oldukça popüler...

GÜNDEMİN SESİ

‘Pandemide önemli
sınavlar verdik’
Pandemi döneminde evde geçirilen
zaman tüm kesimleri etkiledi.
İnsanlarda travma yaratan bu
durumun etkilerinin tam olarak ne
zaman biteceği belli değil. Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel,
“Sağlık anksiyetesinin artmasının
yanı sıra kısıtlanmışlık ve belirsizlik
ile önemli bir sınav
verdik.r” diyor.
24

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Aydınların
hafızası sorunlu!’
Bu Son Olsun, Gelincik gibi
filmlerle adından söz ettiren
bir yönetmen, Orçun Benli. O
aynı zamanda senaryo yazarı,
yapımcı ve oyuncu. Bağımsız sinemaya katkıları büyük. Benli,
“Türkiye’de toplumun hafızasında bir sorun yok. Türkiye’de
aydının hafızasında problem
var. Daha doğrusu aydının problemi kafatasının içinde değil,
göğüs kafesinin
içinde” diyor.
34

Yaklaşık 40 yıldır halk oyunları ve müzik alanında hem
eğitmen hem de oyuncu ve müzisyen olarak yer alan
meslek mensubu Turgay Demirbağ… O, çalışmalarının
sonuçlarını yurt içinde ve yurt dışında katıldığı uluslararası festivaller, yurt içinde verdiği halk oyunları resitalleriyle aldığına işaret ediyor…
32
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Hukukun adı var...
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde hukukun üstünlüğü esastır.... Bu amaçla hukukun üstünlüğü adına her yıl dünyada 10
Temmuz Dünya Hukuk Günü olarak kutlanmaktadır. 10 Temmuz 1967’de, Cenevre’de yapılan Dünya Barışı konulu konferansla
birlikte Bakanlar Kurulu kararı ile 10 Temmuz 1967 tarihinde bir
kararname yayınlanarak 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü olarak
ilan edildi. Ve bu tarihten itibaren her yıl bu tarih Dünya Hukukçular Günü olarak kutlanmaktadır.

Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve
beraberliği en önemli konular arasında
yerini almakta. Ülkemiz tarihinde ne
yazık ki çeşitli dönemlerde darbe ve
darbe girişimleri oldu. Son olarak 15
Temmuz 2016’da Türkiye devletine
yönelik askeri darbe girişimi sırasında
hayatını kaybeden 240’ı aşkın sivil,

polis ve askeri anmak için 15 Temmuz
günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan
edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
alınan karar doğrultusunda 29 Ekim
2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz
günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı
altında resmi tatil halini aldı.
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Gazeteciler ve Basın Bayramı
kutlu olsun
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Ülkelerin gelişiminde önemli bir yere sahip
olan basının, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme,
kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma
gibi çok önemli işlevleri bulunmakta. Çağdaş ve
demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından
biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve
hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu
aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına
saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir. İşte
bu çalışmaların sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi
iletişim özgürlüğü ile mümkün olabiliyor. Oysa
sansür ve basının kontrol altında tutulması insanlık
tarihinde çeşitli dönemlerde hep görülen bir
durum...
Osmanlı’nın son dönemlerinde çıkan gaze-

teler sansür memurlarının kontrol ve denetiminden
geçtikten sonra yayınlanıyordu. 24 Temmuz 1908
tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra bu
uygulamaya son verilmesi günümüzde “sansürün
kaldırılması” olarak adlandırılmaktadır. Bunun için
de ülkemizde 24 Temmuz tarihi, Gazeteciler ve
Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. 10 Haziran
1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
bir basın günü oluşturmayı planladı. Türkiye’de
ilk gazetenin çıkış tarihine göre düzenlenmesi
planlanan bugüne Basın Bayramı adı verilecekti
ancak ilk gazete konusunda bir görüş birliği sağlanamazken daha sonra Falih Rıfkı Atay tarafından
bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanılması fikri ortaya atıldı ve kabul edildi.
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Türkiye’nin tapu senedi: Lozan
Sevr anlaşması ile kaybedilen Anadolu’yu yeniden kazandıran Lozan Antlaşması, 24
Temmuz 1923 yılında imzalandı. Türkiye, savaş
meydanında bozguna uğrattığı düşmanı bu
anlaşma ile masada da yendi. Lozan Antlaşması, Atatürk’ün deyimiyle: “Türk tarihinde dönüm
noktası” oldu.
Bu yıl 98’inci yılı kutlanan Lozan Antlaşması, ülkemizin Kurtuluş Savaşı’ndaki zaferinin
devamı niteliğini taşıyor. Kurtuluş Savaşı’nda
kazanılan zafer sonrası Lozan Antlaşması,
24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan
şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya,
Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz,
Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından,
Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace’ta
imzalanmıştır.

“Türkiye’nin tapu senedi” olarak gösterilen Lozan için Ulu Önder Atatürk, Nutuk’ta
şöyle dedi: “Bu antlaşma, Türk Milleti’ne karşı,
yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın
sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Benzeri
görülmemiş bir siyasi zafer eseridir!”

“Lozan Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır” diyen Atatürk, 26 Temmuz 1927’de
Lozan’ın “milli bayram” olarak kutlanmasını
istedi. Lozan, 1924-1950 arasında, tam 27
yıl, resmen olmasa da fiilen milli bayram
olarak kutlandı. 1950 sonrası ise kutlamalar
sonra erdi.

Büyük zaferin 99’uncu yılı
30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık
Meydan Muharebesi yani Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü
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Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık
Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla
sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9
Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan
işgalinden kurtulmuştur. İşgal
birliklerinin ülke sınırlarını terk
etmesi daha sonra gerçekleşse
de, 30 Ağustos sembolik olarak
ülke topraklarının geri alındığı
günü temsil eder. İlk kez 1924
yılında Afyon’da Başkumandan
Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan
itibaren Zafer Bayramı olarak
kutlanmaktadır.
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‘Mali tatilin bir anlamı olmalı’

İSMMMO HABER

İSMMMO TV üzerinden
canlı gerçekleştirilen ‘7326 Sayılı
Kanun Uyarınca SGK Alacaklarının Yapılandırılması-1’ başlıklı
seminerde meslektaşlarımızın merak ettiği konu hakkında alanında
uzman eğitmenlerimiz tarafından
bilgiler verildi.
Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Halim Bursalı’nın moderatörlüğünü yaptığı, İstanbul TESMER
Sekreteri Güler Güney’in ve
İSMMMO Eğitmeni Yavuz Kara’nın
konuşmacı olduğu seminerde Oda
Başkanımız Yücel Akdemir bir açış
konuşması gerçekleştirdi.
Oda başkanımız Akdemir, pandeminin ekonomik ve sosyal birçok
zorluğundan dolayı bir yılda iki kere vergi
affı çıktığını söyledi. Akdemir, vergi ile birlikte
matrah artırımlarını, SSK’yı, stoklarını konuştuklarının altını çizerek, üç aşamalı bir eğitim
düşündüklerini ve bu konuyla ilgili çalışmalarından Türkiye’deki tüm meslektaşlarının
faydalanmalarını amaçladıklarını belirtti.

Akdemir

Bursalı

Güney

Kara

Akdemir, şunları söyledi: “Yasal zorunlu
eğitimlerimiz devam ediyor. Tabii çalışmalar

işlerimizi zorlaştırıyor, bazen işlerimiz sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Kara kara ertelemelerin nereye çıkacağını düşünüyoruz. Ay sonu
geliyor, Ba-Bs erteleniyor, beratları erteleniyor
ama gelecek ayda bunlar var. Her
ay ertelemelerin nereye gideceğini
bilmiyoruz. Temmuzda bizi sıkıntılı bir
süreç bekliyor. Ortada mali tatil denilen
hepimizi etkileyen bir kaos var. Özüne
baktığımızda tatil falan yok. Buna
göre baktığımızda beyannamelerin
son verilme tarihi 23 Temmuz. Halbuki
yeni düzenlemeler beyannamelerin son
verilme tarihini ayın 26’sına getirdi.
Diğer taraftan beratlar, Ba-Bs’ler
mali tatilin içinde değil. Bu ayrı bir çelişki.
İncelemelerden muaf olacaktık ama olmuyor.
Diğer tarafı yargı tarafı. Temmuzun sonuna
kadar açılması gereken davalar var. Ağustosa
sarkmaması, adli tatille çakışmaması gerekir.
Geriye tek bir gerçek kalıyor, bu şartlarda bir
de mali tatilin neresi var neresi yok diye bir kaosun içinde olmak yerine mali tatil kaldırılırsa
çok daha iyi olacak gibi görünüyor. Hiç olmazsa
yapacağımız işi biliriz diye düşünüyoruz.”

Asenkron eğitimleri başladı
Odamız eğitimde bir ilki başararak,
bağımsız denetçilerin sürekli eğitimi için
Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilerek asenkron eğitimlerine başladı.
Konuyla ilgili odamız web sitesinde
bir açıklama yapan Oda Başkanımız Yücel
Akdemir, “Bağımsız Denetçilere Yönelik Sürekli Eğitim Programları Düzenleme Usul ve
Esaslarına ilişkin sürekli eğitim yönetmeliği
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gir-
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di. İlgili yönetmelik kapsamında odamız daha
önceden yüz yüze ve senkron/eş zamanlı
eğitim yetkisi almıştır. Günlük iş yoğunluklarımız, uzaktan çalışma, işyerinde olduğumuz
saatlere denk gelen eğitimler, bağımsız
denetçilerin yıl içinde tamamlamaları gerekli
olan kredi yükümlülükleri gibi durumları göz
önünde bulundurduğumuzda süreç bizleri
farklı eğitim kanallarına yönlendirmeye
başladı. İşten artakalan saatlerde eğitimlere

katılmak artık lüks olmaktan çıktı bir ihtiyaç
haline dönüştü.
Bu nedenle yaptığımız hazırlıklar, yeni
eğitim programları ve altyapı hazırlıklarımızı
da tamamlayıp yepyeni bir döneme merhaba
demenin gururunu yaşıyoruz. İSMMMO
olarak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu’ndan Asenkron (eş
zamanlı olmayan video eğitimleri) eğitim
düzenleme yetkisini almış bulunmaktayız.
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İç denetimde
farkındalık
semineri
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yorum ki iç denetim hayatımızın her alanında
yaygınlaştıkça; yolsuzluklar, istismarlar ve
benzeri sıkıntılar azalacaktır. Bu çerçevede
komitemiz sadece mesleki anlamda değil,
toplumsal olaylar anlamında çok önemli bir
iş yapıyor. Ben sorumlu herkese çok teşekkür
ediyorum.”
Oda Sekreterimiz Erol Demirel yaptığı
konuşmada, “Katılımcılara ve meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Komitemize
çok teşekkür ediyorum. Bayrağı devralarak

mesleği bir yasal düzenlemeye kavuştu.
Kavuşurken de üç ana saç ayağının üstüne
tanımlanmış oldu. Bir tanesi defter tutma,
ikincisi denetim yapma, üçüncü ayağı da
danışmanlık tarafı olarak tanımlandı. Böyle
baktığınızda mesleğin geniş bir kapsamı var.
Şimdi iç denetim de bunlardan bir tanesi
haline geldi. Oda olarak bizler de iç denetimin
önemine dair yıllardır seminerler, eğitimler
vererek farkındalık ve doğru çalışma olanakları yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

SAYGI DUYDUĞUM
MESLEK

başarılı çalışmalarına komite olarak devam
ediyorlar. Bugün de güzel bir etkinlik düzenlediler.
Önemli konuşmacıları ağırlıyoruz bu
vesileyle. 25. İç Denetim Farkındalık ayını
tebrik ederim tekrardan. Baktığımızda meslek
yasasının çıktığı zamana kadar herkes kendi
unvanını kendisi belirliyordu, sorumlulukların,
işlerin tanımlanmadığı bir süreç vardı. 1990
senesi öncesi. Tabii 90’lardan sonra bunlar
belirli bir disiplin altına alındı. Mali müşavirlik

TİDE Yönetim
Kurulu Başkanı ve Kurucu
Üyesi Bülent Yurdalan
da İSMMMO’nun daveti
için teşekkürlerini sundu.
Yurdalan, “Çok özel bir
yerde gördüğüm ve saygı
duyduğum mesleği icra
ediyorsunuz. Vesilenizle
meslek mensuplarına saygılarımı sunarım.
Katkım olursa çok memnun olurum. Sayenizde başarılı bir toplantı gerçekleştirdik. İç
denetim mesleğinin gelişimi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Yaygınlaştırmak sadece meslek mensupları
arasında değil, bütün alanlarda gerçekleştirmek istiyoruz. Uluslararası standartlarıyla
bunu gerçekleştirirken, gençlerimizi de göz
ardı etmiyoruz. Onlara da yatırımımızı yapıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz” diye konuştu.

İSMMMO HABER

Odamızın online olarak düzenlediği ‘İç
Denetimde Farkındalık Toplantıları 4’ seminerinde, finansal riskler ve uygulamaya ilişkin
önemli bilgiler verildi.
Odamızın İç Denetim Komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen online seminerde Oda
Başkanımız Yücel Akdemir bir açış konuşması
yaparken, Oda Sekreterimiz Erol Demirel,
TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu
Üyesi Bülent Yurdalan, İç Denetim Komitesi
Başkanı Aysel Hatipoğlu birer konuşma ve
sunum gerçekleştirdi. Zor
günlerden geçildiğinin
altını çizerek sözlerine
başlayan Oda Başkanımız
Yücel Akdemir, salgın
dönemiyle birlikte iş
dünyasında iç denetimin
biraz daha zorunlu hale
geldiğini ifade etti.
Akdemir sözlerine
şu şekilde devam etti:
“Farklı mekanlarda,
dijital ortamlarda çalışma, yan yana gelememe, evrak bazlı değil, işlem bazlı çalışma veya
evrakların dijital ortamlarda düzenlenmesi
koordinasyonu biraz daha zorlar hale geldi.
Dışarıdan denetimi biraz daha imkânsız
hale getiriyor. Bunun için her zamankinden
daha fazla böyle dönemde iç denetime önem
vermemiz, hayata geçirmemiz gerekiyor. İç
denetimin sadece özel sektörde, iş dünyasında
değil, kamuda, bakanlıklarda, belediyelerde,
STK’larda da hayata geçmesi gerekiyor. İnanı-
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Pandeminin mesleğimiz açısından nimetleri
de oldu. Mesleğin önemini ortaya koyarken
teknoloji kullanımını da hızlandırdı. İstanbul
Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi
Karabıyık, hızlanan teknolojik gelişmelerin
bazı meslektaşları zorlasa da mesleğin
önünü açtığını ifade ederek, “Çünkü gelişen
teknoloji daha etkin bir muhasebe demek.
Teknolojinin muhasebeyi ortadan kaldıracağı
söylense de ben aynı düşüncede değilim.
Aksine teknolojinin gücünü de arkaya alarak
ilerlemek gerek. Danışmanlık, denetçilik
yaparken artık mesleğimizi uygulamak
teknoloji sayesinde çok kolay. Mesleğimizi
daha etkin yapmamızı sağlıyor” dedi.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER

‘Muhasebe
teknolojinin
gücüyle
büyüyecek’
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Mesleğe 31 yılını veren duayen bir isim Vehbi
Karabıyık... Kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Yeminli
Mali Müşavirler Odası’nın son 5 yıldır başkanlık görevini
yürütüyor. Başkanlıkta ikinci döneminde olan Karabıyık,
sadece meslek mensuplarının gelişmesine değil ülke ekonomisinin de gelişmesine kafa yoruyor. Türkiye’nin orta
gelir tuzağından çıkıp gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması
için odaların da bir misyonu ve vizyonu olması gerektiğine vurgu yapıyor. Vehbi Karabıyık ile mesleği, yaşanan
değişim sürecini ve çalışmalarını konuştuk.
Öncelikle kendinizden söz eder misiniz?
Mesleğe ne zaman ve nasıl başladınız?
1954 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde doğdum.
1971’de Kuleli Askeri Lisesi’ni ve 1979 yılında Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. 19791987 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı
olarak çalıştım. 1984-1986 yılları arasında ABD’de
Northeastern Üniversitesi’nde işletme yönetimi dalında
yüksek lisans yaptım. 1987 yılında bir iktisadi devlet
kuruluşu olan Güven Sigorta’ya genel müdür yardımcısı
olarak atandım. 1989’da bu görevden ayrılarak Yeminli
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Mali Müşavir (YMM) oldum. 1990-2016
yıllarında aralıksız olarak İstanbul Yeminli Mali
Müşavirler Odası’nda yönetim kurulu üyesi,
sayman ve başkan yardımcılığı görevlerinde
bulundum. 5 Haziran 2016 tarihinden bu yana
da kurucuları arasında olduğum İstanbul YMM
Odası’nın başkanlığını yapıyorum.
İstanbul YMM Odası’nda kurulduğundan beri görevdesiniz…
Evet, gerçekten de öyle. Belki baştan
masanın öbür tarafındaydım ama ondan
öncesinde de hep mesleğin içerisindeydim.
Biliyorsunuz, bizim odalarımızın kuruluşu
1990 yılındadır. İşte o günden bugüne kadar
hep mesleğin oturması, büyümesi, gelişmesi
için yönetici olarak çalıştım. Toplarsak hepsi
31 yıl ediyor. Bunun da son beş yılı başkanlığı
içeriyor. Şu anda başkanlıkta ikinci dönemimin
içerisindeyim.
Bu süreçte oda dışında başka neler
yaptınız
Oda yönetimi hayli mesai gerektiriyor
tabii… Diğer taraftan yeminli mali müşavirlik
işini sürdürüyorsunuz malum. Mesleği, 1993
yılından bu yana kurucu ortağı ve yönetim
kurulu başkanı olduğum Karden Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş. ile sürdürüyorum. Oda yöneticiliği ve şirketim bir arada olunca bunların
dışında başka bir şeye de pek vakit kalmıyor
aslında.

TEKNOLOJİ GÜÇLENDİRİYOR
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Mesleğe bu kadar emek veren biri olarak iş dışında neler yaparsınız, hobilerinizden
bahseder misiniz?
Briç oynarım. Bu benim için günün
stresinden uzaklaşma, kendimi dinlendirme
yöntemim. Genç yaşlarda jimnastik sporcusuyTeknolojinin bazı meslekleri ve bu arada muhasebeyi bile ortadan kaldıracağı söylense de
ben aynı düşüncede değilim. Aksine teknoloji
ile ve onun gücünü de arkaya alarak ilerlemek
gerek. Teknoloji bugün artık tüm dünyanın en
önemli gündemi haline geldi. Gün içerisinde ne
yapıyorsak teknoloji ile yapıyoruz. Nimetleri
çok. Üstelik artık kaçınılamayacak kadar iç içe
olduk. Yaşamımızın bir parçası haline geldi.
Belki bundan sonra daha da iç içe girmeyi
amaçlamalıyız. Bizim mesleğimiz açısından
da aynı görüşteyim. Danışmanlık, denetçilik
yaparken artık mesleğimizi uygulamak
teknoloji sayesinde çok kolay. Örneğin, ben şu
anda o teknoloji sayesinde aynen bir doktorun
hastasını cihazlardan izleyip teşhis etmesi gibi
bir şirketin her şeyini izleyebiliyorum. Elimdeki
verilerle o firmanın her şeyine ulaşıp ne yapacağımı kolayca belirleyebiliyorum. Eskiden bu
verileri klasörler dolusu kağıtların arasından
bulup çıkarmak gerekiyordu. Şimdi teknolojinin sunduğu imkanlar mesleğimizi daha etkin
yapmamızı sağlıyor. Bize güç katıyor, zaman
tasarrufu sağlıyor. Çok daha süratli hareket

dum ama artık onun yerine futbol, basketbol,
voleybol, tenis, atletizm izleyicisi oldum.
Bunların yanı sıra balık tutmayı, balıkçılığı
seviyorum. Su altı dalışını seviyorum. Tabii
bunlar da ancak fırsat yaratabildiğim ölçüde
olabiliyor.
etmemizi, işletmelere daha yararlı olmamıza
imkan veriyor. Zamanla artık defter tutmak
tamamen elektronik hale geliyor. Mesleğimizin
de giderek denetim, vergi danışmanlığı, yönetim danışmanlığı gibi alanlara evrilmesi lazım.
Bu açıdan teknoloji bizim için çok büyük bir
fırsat oldu. Ben bunun ne kadar çok kullanılabilirse o kadar imkân yaratacağı inancındayım.
Siz belki kendi tercihinizle pek fazla kullanmak
istemeyebilirsiniz ama bu sefer de kullananlarla yarışamazsınız, geride kalırsınız.
Teknolojiyi önemsiyorsunuz.
Mesleğin önünde teknoloji dışında başka
belirleyiciler de yok mu?
Mesleğin daha çok teknoloji kullanarak
daha sistemli ve daha kurumsal bir hale gelmesini bekliyorum, bu doğru ve iş de oraya doğru
gidiyor. Meslektaşlarımızın önce birer birey
olarak kendisini bu şartlara göre yetiştirmeleri,
teknoloji konusunda tam donanıma sahip
olmaları gerekli. Her zaman kendilerini teknolojiyle donatmaları, yeniliklere, değişikliklere
açık olmalarını öneriyorum. Kurumlaşmalılar
ve kendi kurumlarını müşterilerinin tüm
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Mesleğe dönersek sizce muhasebecilik mesleği içinde bulunduğumuz
teknoloji çağında nasıl bir değişim
içerisinde?
Muhasebecilik mesleği biraz statükocu
gibi düşünülür ama gelişen teknoloji ile aralarında hiçbir sorun yok. Hatta son zamanlarda
oldukça hızlanan teknolojik gelişim belki bazı
arkadaşlarımızı zorluyor ama bir yandan da
mesleğin önünü açıyor, etkinliğini arttırıyor.
Çünkü gelişen teknoloji daha hızlı, daha detaylı
ve dolayısıyla daha etkin bir muhasebe demek.

HOBİLERİ İLE DİNLENİYOR
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VEHBİ KARABIYIK
KİMDİR?
1954 yılında Ünye’de doğan Vehbi Karabıyık, 1971’de Kuleli Askeri Lisesi’ni ve 1979’da
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni
bitirdi. 1979-1987 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak çalıştı. 1984-1986
yıllarında ABD’de Northeastern Üniversitesi’nde
işletme yönetimi dalında yüksek lisans yaptı.
1987 yılında bir iktisadi devlet kuruluşu olan
Güven Sigorta‘ya Genel Müdür Yardımcısı olarak
atandı. 1989 yılında bu görevden ayrılarak
Yeminli Mali Müşavir oldu. 1990-2016 yıllarında
aralıksız olarak İstanbul Yeminli Mali Müşavirler
Odası yönetim kurulu üyesi, sayman ve başkan
yardımcılığı görevlerinde bulunan Vehbi Karabıyık, 5 Haziran 2016 tarihinden beri İstanbul
YMM Odası Başkanlığını sürdürüyor. 1993
yılından beri Karden Yeminli Mali Müşavirlik’te
kurucu ortak ve yönetim kurulu başkanı olarak
faaliyet gösteriyor. Evli bir çocuk babası olan
Karabıyık, İngilizce ve Almanca biliyor.
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ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yönetim
danışmanlığı, vergi danışmanlığı, denetim,
çalışma mevzuatı, hukuk gibi konularda
teknolojiye dayalı hizmet verecek şekilde
organize olmalılar. Meslektaşların bir araya
gelip adeta bir kooperatif gibi ‘kollektif’
çalışmalar içerisinde olmaları, ortaklıklar
oluşturmaları lazım. Her zaman en azından
İki-üç meslektaşın bir araya gelmeleri
gerekli. Çünkü artık içinde bulunduğumuz
dünyada tek başına yol alınabilecek bir
ortam yok. Bir kere bir araya geldiğinizde
mutlaka farklı portföyleri buluşturuyorsunuz, ortak bilgi hazinesi, güç birliği
oluşturuyorsunuz. Böylece daha büyük
görünüyorsunuz, ufkunuz genişliyor. Bir
araya gelmek bu nedenle günümüzde çok
daha önemli ve kazandırıcı bir konu.   
Mesleğin duayeni olarak yeni
nesil muhasebecilere gelecekte başarılı olabilmeleri için neler önerirsiniz,
nelerde uzmanlaşmaları yararlı olur?
Türkiye ne yazık ki batı gibi bir
sanayi devrimini yapamadı, bu günün bazı
ülkeleri gibi gelişmişlik sınıfına geçemedi.

Hâlâ şu 10 bin dolarlık çıtayı aştık-aşamadık derdindeyiz. Orta gelir tuzağında
takıldık. Milli gelir miktarı yeterli değil.
İsviçre’nin çakısı, Çin’in Huawei’si var ama
bizim Türkiye olarak uluslararası piyasalarda öne çıkan bir markamız yok.
Türkiye’nin ana sorunu özel sektörün, işletmelerin büyüyememesi, kurumlaşamaması ve yeni teknolojik ürünler üretememesi. Teknoloji ve sanayide ne yazık
ki hayli gerilerdeyiz. Türk ekonomisi ancak
700 milyar dolar dolayında bir GSMH
yaratıyor. Oysa bir şekilde bunun 2-3 katını
yaratsa, üretim seferberliği yapsa Türkiye
iki katı büyüse; o zaman mutlaka bugün
konuştuğumuz mesleki sorunları değil daha
başka şeyleri konuşacağız. Şirketler daha
çok yönetim danışmanına, muhasebeye
ihtiyaç duyacaklar. Yani işler şimdiki gibi
defter tutmanın, beyanname düzenlemenin
yanında yeni mesleki kazanç sağlama
imkanı çıkacak kendiliğinden. İngiltere,
ABD gibi ülkeler 1800’lerde daha bugünkü
anlamda bir devlet bile olmadan, piyasa
dinamikleri ile kalkınmışlar.            
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O döneme dönme şansımız yok artık tabii…
Şimdi devletle birlikte ilerlememiz lazım. Çin,
Rusya bunu yapıyor. Güney Kore’yi analiz
etmeliyiz. Elbette bunlar bize uygun örnekler
olmayabilir. Kendimize özgü bir kalkınma modeli
yaratmalıyız. Devletle özel sektörün birbirinin
karşısında olmaları sürekli birbirlerini kollamaları-yoklamaları değil, el sıkışıp birlikte kalkınmayı
başlatması lazım. Biz Oda’mızda bu konularda
bazı arayışlar içerisindeyiz.
Odanızda bu konuda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Üniversitelerle iş birliği içinde bazı çalışmalar yürütüyor, bu iş için bir model geliştirmeye
çalışıyoruz. Bu çalışmaları zaman zaman bazı
kamu kurumları, işveren örgütleri, ekonomi çevreleri ve kamuoyu ile de paylaşıyoruz. Mesleğimiz bunu gerektiriyor. Elimizde bu ülkenin hesap
kitaptan yani ekonomiden, işletmeden anlayan
ve başka hiçbir kurumda olmayan , yetişmiş
üyemiz var, bunlar her gün bu piyasanın içinde,
nabzını tutuyor, iş alemi ile iç içe. Yaratılan
milli hasılanın tamamı mutlaka bizim elimizden
geçiyor. Başarmamız için çok neden var. Ülkenin
bize daha çok güvenmesi ve bizden daha fazla
yararlanması gerekir.

PANDEMİNİN NİMETİ DE VAR
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İSMMMO’NUN
ÖNEMİ ÇOK
BÜYÜK
İSMMMO’dan ve bu odanın
sizin için öneminden bahseder misiniz?
Faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
Önemi çok büyük. Bütün
meslektaşlar hep birlikte ve aynı yönde
faaliyet gösteriyoruz. Hem özel sektöre
hem de devlete birlikte hizmet veriyoruz. Türkiye’de en fazla üyesi olan ve
diğer odalara da destek olan bir oda
İSMMMO. Onun içinden çıkıp YMM olup
odamıza gelen birçok meslektaşımız
var. Hatta bir açıdan önemli bir üye
kaynağımız. İSMMMO’yu tabii ki ben
de dikkatle izliyorum ve çok olumlu
buluyorum. Mesleki gelişim, eğitim alanında tüm mesleği geliştirip desteklemek adına ciddi işler yapılıyor. Gelişmiş
bir organizasyonu, kurumlaşması var,
mesleğin ortaya çıkışından bu yana bir
yürütücü güç, lokomotif olmuştur.
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Pandemi olumsuzluğu ile karşı karşıya geldik. Bu sizce mesleği nasıl etkiledi?
Gerek toplum olarak, gerekse kişisel
olarak hepimiz çok sıkıntı çektik, kayıp verdik,sosyal yaşamımız sınırlandı. Ama olaya
mesleğimiz açısından bakarsak, hep birlikte
altından kalkabildiğimizi ve tüm meslektaşlar
olarak doğru yaklaşımlarda bulunduğumuzu
düşünüyorum. Geçen yıl martta pandemi ilk
çıktığında oldukça endişelenmiştik, işletmelere
gidip gelemeyiz, tahsilat sorunu olur, piyasa
durur, ücretler yarıya düşer diye düşünmüştük.
Ancak gördük ki genel durumun bu sıkıntılı
haline karşın işletmeler YMM’lere, SMMM’lere
güveniyor, bize ihtiyaç duyuyor ve hizmetlerimize değer veriyor. Belli sektörler dışında bazı

sektörleri kötü etkiledi şüphesiz ama işletmelerimiz daha da kötü duruma düşmemek için bize
can simidi gibi sarıldılar, doğru da davrandılar.
Devlet yetkililerinin mesleğimize ve üyelerimize
yaklaşımı çok daha olumlu ve yapıcı olabilirdi
ama yine de  fedakarlıkla altından kalkmayı
becerebildik diye inanıyorum. Bu arada hep
olsun dediğimiz ama olmasında zorlandığımız
bir başka konuda daha enteresan bir şey oldu,
kendiliğinden olumlu bir adım attık hatta eşik
atladık: Teknoloji ile olan ilişkimiz gelişti. Hani
hep teknolojiyi takip edelim, uzak kalmayalım,
bu çağdaşlığın da gereğidir falan diyorduk ama
pek de istediğimiz kadarını yapamıyorduk ya…
Ama sonuçta bir tutuculuğumuz, makinelere karşı
soğukluğumuz da kolay kolay aşamadığımız bir
şeydi. Anlatmakla da olmuyordu öyle hemen.
Biliyorsunuz ‘her işte bir hayır vardır’
denir bizde. ‘Her zaman olumlu düşünün’ önerisidir bu atalardan gelen. İşte bütün sıkıntılarına
karşılık pandemi sürecinin de bir olumlu yanı
oldu. Hepimiz ister istemez sınırlı düzeyde de
olsa teknolojiyi öğrenmek, hayatımıza, mesleğimize sokmak zorunda kaldık.
Aslında pandemi teknolojiyi öğrenip
hayatımıza adapte etmeyi hızlandırdı
diyorsunuz...
Düşünsenize pandemi öncesinde işinizi
daha evinizden bile çıkmadan, karşınızdakinin
yüzünü görmeden bu kadar kolayca yapabilme
imkânı daha doğrusu alışkanlığı var mıydı? Bakın
şimdi biz bütün üyelerimizle daha sık, daha
ucuza ve üstelik kimseyi yollara düşürmeden,
yormadan hatta bu arada diğer işlerini yapmalarına fırsat bile vererek görüntülü toplantılar
yapabiliyoruz. Bu aslında çok büyük bir kazanç,
bir nimet.
Mesleğin duayen bir ismi olarak tecrübelerinizi bir kitaba dönüştürme düşünceniz var mı?
Kitap konusunda evet, bunun iyi bir şey
olacağını düşünürüm. Bazı deneyimlerin gelecektekilere aktarılması yararlı bir şey olur. Ama
galiba bunları yazmak için önümüzde yaşanıp
görülecek daha hayli şey var.
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Pandemide yaz dönemiyle
beraber yeni bir aşamaya
geçildi. Geçen 1.5 yıllık
sürenin ise özellikle
mahallemizin ve ailemizin bir
parçası haline gelen bakkal,
kasap, terzi, nalbur gibi
küçük işletmeler üzerindeki
etkisi de ağır oldu… Yaklaşık
2 milyon esnaf ve sanatkâr,
1 Temmuz itibarıyla hızlı bir
normalleşmeye girerken,
açılan yaraların sarılmasının
ise birkaç yıl alması
bekleniyor. Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK) Başkanı Bendevi
Palandöken, “415 meslek
kolundaki tüm esnaf ve
sanatkârlarımız pandemi
nedeniyle zor günler geçirdi.
Alınan önlemler ve aşılama
çalışmalarının hızlanmasıyla
bu sıkıntılı günleri artık
geride bırakıyoruz. Ancak
yaraların sarılması birkaç yılı
bulacak” dedi.

‘Esnafın yaralarının sarılması
birkaç yılı bulacak’
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AHİLİK FELSEFESİNİN
GÜNÜMÜZ TEMSİLCİLERİ
Ahilik felsefesi, temelleri 12’nci yüzyılda
Kırşehir’de atılmış daha sonra tüm Anadolu’ya
yayılmış, izleri bugüne kadar süregelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur….
Ahilik, 13-19’uncu yüzyıllar arasında
Anadolu’da yaşayan halkın sanat ve meslek
alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki
yönden geliştiren, çalışma yaşamını iyi insan
meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir
örgütlenmedir. Ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun,
kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün
Tüm sektörlerde tedbirleri en sıkı şekilde
almaya devam ederek çalışmalıyız. Alınan
tedbirler istikrarlı bir şekilde sürdürülürse
yeni başlayacak eğitim-öğretim yılında
okul servisleri ve kantinler de çalışmalarına
devam ederek eskisi gibi evlerine ekmek
götürebilecek.

BU YIL TOPARLANMA İLE GEÇER
Geçen 1.5 yıl boyunca açılma
kapanma kararlarının yarattığı etki
nedir? Bir hasar tespit çalışması
yaptınız mı?
15 ay çok zor bir süreçti …Açılan
ve kapanan esnaf sayısı arasında büyük bir
fark yok. Kapanan sayısı önemliydi ama
açılan sayısı arasındaki fark gözlendiğinde

güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo ekonomik
düzendir. Ahilik geleneğinin bugün sürdürmeye çalışan kurum olarak ise karşımıza TESK
çıkıyor… Cumhuriyetin kurulması ile birlikte
esnaf sanatkâr kesiminin günümüz modern
örgütlenmesinin başlangıcı olan 5373 sayılı
Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu
çıkarılmış, 1964 yılında yürürlüğe konulan
507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ile de
esnaf-sanatkârlar teşkilatı bugünkü yapısına
kavuşmuştur.

çok zor büyük bir etki olmadı. Bu kapalı
geçen 15 ayı da bir iki günde bir yılda yerine getiremezsiniz.  İş yerlerinin açılması
ile sektörel bazda zarar gören işletmelerin
desteklerden yaralanması isteniyordu. Bu
yılın sonuna kadar toparlanma çalışma ve
kaybedilen zamanın telafisi ile geçecek.
1 Temmuz itibarıyla aslında
zamlı bir açılış yaptınız. Sektördeki
hareketliliği ve enflasyonu değerlendirir misiniz?
Enflasyonun düşmemesinin sebebi
tekelci fiyat uygulamasına karşı kobilerin,
esnafın rekabet edememesinden kaynaklanıyor. Fiyatların düşmesi rekabet ile
olur. Yoksa enflasyonda makas daha fazla
açılır. Esnafın olması, pazarların rekabet
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Koronavirüs pandemisinde 1.5 yıllık süre 3 ayrı
dalga ile geride kalırken, alınan tedbirler kapsamında
açılma ve kapanma kararları vatandaşlarla birlikte işletmeleri de ekonomik açıdan derinden sarsan etkenler
oldu… Özellikle üçüncü dalga ile geçen nisan ayından
itibaren alınan sıkı tedbirler, küçük esnaf ile orta ölçekli
işletmelerde tam kapanma dönemini getirirken, haziran
sonrası geçilen kademeli normalleşme de bu işletmelerde farklı tabloların ortaya çıkmasına neden oldu…
Mahallemizdeki bakkaldan manava, nalburdan terziye
kadar geniş bir alanı kapsayan 415 meslek dalını etkileyen bu 1.5 yıllık dönem, esnaf ve zanaatkar açısından
oldukça zorluydu. Yaklaşık 2 milyonu aşkın esnaf ve zanaatkarın temsilcisi olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 1
Temmuz’dan itibaren kaldırılan tüm kısıtlamalar ile yeni
bir döneme girildiğine işaret ediyor… “Bir buçuk yıldır
tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle ülke
olarak büyük sıkıntılar yaşadık. 415 meslek kolundaki
tüm esnaf ve sanatkârlarımız pandemi nedeniyle zor
günler geçirdi. Alınan önlemler ve aşılama çalışmalarının hızlanması sayesinde bu sıkıntılı günleri artık geride
bırakıyoruz” ifadelerini kullanan Palandöken, geçen
1.5 yıllık sürenin telafisinin ise en az birkaç yıl alacağını
vurguluyor. Palandöken’le esnaf ve sanatkârın geleceğini ve pandemi süresince yaşananları konuştuk…
Salgın sonrası üçüncü kez açılma ve normalleşme kararı alındı. Esnaf bu karar doğrultusunda yaza nasıl bir giriş yaptı?
Alınan kararı 2 milyonu aşkın esnafımız ve 84
milyon vatandaşımız adına oldukça olumlu ve sevindirici
buluyorum. Pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır sıkıntı
çeken esnafımız rahat bir nefes alabilecek. Bir buçuk
yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle
ülke olarak büyük sıkıntılar yaşadık. 415 meslek
kolundaki tüm esnaf ve sanatkârlarımız pandemi
nedeniyle zor günler geçirdi. Alınan önlemler ve aşılama
çalışmalarının hızlanması sayesinde bu sıkıntılı günleri
artık geride bırakıyoruz. Bir buçuk yıldır çekilen sıkıntıların boşa gitmemesi ve zor günlere geri dönmemek
için geçtiğimiz yıldaki hataları tekrarlamamalı ve
rehavete kapılmamalıyız. Henüz pandemi bitmiş değil.
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edebilmesi vatandaşın cebine de faydalı. Esnafımız
sermayenin değil haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu nedenle esnafımızın normale
daha hızlı dönmesi için perakende yasası acil olarak
güncellenmeli…  Perakende mağazaları uzun
süre kapalı kaldığı için birden bütün sektörlerde
büyük bir hareketlilik başladı…Gelen zamlar
da maliyetleri artırdı. Ancak bayram dönemi de
olduğu için esnafta konfeksyion ürünleri satan
yerler ve kurban malzemesi satan yerlerde ciddi bir
hareketlilik oldu…
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BENDEVİ
PALANDÖKEN
KİMDİR?
1949 yılında Malatya’da dünyaya gelen
Bendevi Palandöken, 1962 yılında Ankara’nın
Cebeci semtinde bakkal olarak başladığı
meslek hayatını halen aynı dükkânda devam
ettirmektedir. 1965 yılında denetim kurulu
üyeliğine seçildiği Ankara Bakkallar ve Bayiler
Derneği’nde 1978-1984 yılları arasında
başkanvekilliği görevini yapan, 1984 yılında
dernek başkanlığına seçilen Palandöken, bu tarihten günümüze kadar düzenlenen tüm genel
kurullarda, genel kurul üyelerinin güvenoyunu
alarak Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası
Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.
Palandöken, 1978 yılında kurduğu Ankara
Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin başkanlığını da halen yapmaktadır.
1996 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) yönetim
kurulu üyeliğine seçilen Palandöken, 1999
yılında seçildiği başkanvekilliği görevinin
ardından, 2007 yılında konfederasyon genel
başkanlığına seçilmiştir. Palandöken, Avrupa
Akdeniz Esnaf Sanatkârlar İşletmeleri ve KOBİ
Birliğinin (EUROMED) Başkanvekilliği görevini
de sürdürüyor...
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HAKSIZ REKABET VAR
Israrla savunduğunuz perakende
yasasının esnaf açısından önemi ve gerekçeleri nelerdir?
Perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalıdır.
Ekonominin can damarı konumundaki esnafımız kısıtlamaların kaldırılması ile oldukça
sevindi. Pandemi sebebiyle zor günlerden geçen esnaf ve sanatkârları sevindirmek ve
yaşanan zor günleri geride bırakmak için TBMM’ye sunulan kuralsız açılışların önüne
geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalıdır. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen, üreticiyi perişan ederken esnafı yok
ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken, kobilerin üretimini engelliyor… Esnafımız
rekabet unsuru olmasıyla ekonominin de dengeleyicisi. Esnafın canlanması ekonominin
canlanması demek. Dolayısıyla esnafın azalması ya da bitmesi ekonominin de sermayenin de tehlikeye girmesi demektir. Ticari hayatta yaşanan kuralsızlıklar esnafımızın
gelişmesini olumsuz etkiliyor. Hem bayramın yaklaşması, hem de saat kısıtlaması,
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ESNAFTAN AŞI KAMPANYASI
Üyeleriniz hem kendi hem de tüketici sağlığı için normalleşme döneminde
hangi tedbirler ile hareket edecek?
Ülke genelinde 2 milyonu aşkın esnaf ve
sanatkârın çatı kuruluşu olarak 82 birliğimiz,
13 mesleki federasyonumuz ve 3 bin 200
odamız ile birlikte Covid-19 ile mücadele
kapsamında aşı için farkındalık kampanyası
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Ben bazı
indirimlerle esnafa
destek verilir diye
düşünüyordum.
Özellikle enerjide
sanayi ile konut
arasında büyük
fark var. Burada
ticarethane olunca
daha fazla ödüyobaşlatıyoruz. Ülke genelinde TESK’e bağlı tüm
iş yerleri ile ticari araçlara broşürler asılarak
“Ben Aşımı Oldum, Ya Siz?”, “Aşı Hayat
Kurtarır” sloganlarıyla esnaf ve sanatkarlar ile
tüm vatandaşlar aşı olmaya teşvik edilecek.
Mesafe, aşı hijyen kuralları ve maskeye dikkat
edeceğiz. Toplu taşıma gibi yerlerde de normal
yolcu sayısını almaya devam edeceğiz. TESK
olarak vatandaşın görebileceği yerler için hem
onların sağlığı hem güvenli bir iş yeri olduğunu
göstermesi için afiş yaptırdık. Dolayısıyla bu 10
binlerce basılarak büyük illere dağıtılan afişlerle vatandaşlara esnaf iş yerlerinin güvenli
olduğu ve aşısını yaptırdığı ile ilgili bilgi veriyor.
Türk hekimlerine güveniyoruz. Onların aldığı
bilim kurulu kararlarına güveniyoruz…
Bu noktada yaraların sarılabilmesi
için esnafın nasıl bir desteğe ihtiyacı
var?

ruz. Gelen her zam
vatandaşa yansıtılıyor. Esnaf, günlük kazanan, günlük tüketimi
ile ailesini idame ettiren demektir. Kenarda
bir birikimi yok. Normalde 2-3 yıl sürer bu
sıkıntı. Kira borçları ve vergi borçları birikti….
Esnafın aldığı kredi borçları var. Bu süreçten
sonra ayakta durma dönemi başlıyor. Hem de
destek yok. 2-3 yılda ancak insanlar kendine
gelir…Perakende sektörlerini ilgilendiren en
önemli mesele market yasasının çıkması hem
esnaf hem de vatandaş açısından ekonominin
rayına oturabilmesi, esnaf sayısının artması ve
rekabetin oluşması için.
Önemli sıkıntıları atattık ancak hâlâ
borçlarımız var. Onlarla ilgili ertelenme beklentilerimiz devam ediyor. Pandemi sürecinden
kurtulduktan sonra tezgahlar normal devam
edecek…
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sokağa çıkma yasakları gibi pandemi tedbirleri
gereği uygulanan kısıtlamaların tamamen
kalkmasıyla esnafımız kazancını normale
döndürmek için çalışmaya devam ediyor. Fakat
aynı sokağa açılan aynı sektördeki esnafın
birbirine zarar vermesi gibi, on binlerce şubede
yüzlerce esnafın işini tek dükkânda yapan
zincir marketlerin haftanın her günü açık
olması gibi kuralsızlıklara artık yeni dönemde
son verilmeli…
Yaz ayları boyunca
en çok hareketlenmesi beklediğiniz alanlar
hangileri?
Ülkemizde her yıl
ortalama 600 bin çift dünya
evine girerken geçtiğimiz yıl
pandemi nedeniyle alınan
tedbirler çerçevesinde ertelenen düğünler bu yıla sarktığı
için yaklaşık 800 bin çiftin
evlenmesi bekleniyor. Yaz sezonunun açılışıyla düğünlerde
büyük bir hareketlilik başladı.
Düğünlerde yaşanan hareketliliğin tüm sektörlerdeki esnafa ve ekonomiye
büyük bir canlılık getirmesi bekleniyor. Ancak
bu süreçte düğünlerin artması ve altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte dolandırıcılar
da piyasaya sahte altın sürmekte gecikmiyor.
Bu yaz düğün sezonunda gelin ve damatların
hayal kırıklığına uğramaması için vatandaşlarımız altın alırken ve bozdururken bilinir ve
güvenilir kuyumcu esnafını tercih etmeli…
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Denizlerimiz
can çekişiyor
İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek,
körfezler, kıyılar ve daha da ciddisi denizin derinleri...
Marmara Denizi, 2020 yılının kasım ayından bu
yana yoğun müsilajın etkisi altında kaldı. Temizleme
çalışmalarında bir hayli yol kat edildi. Binlerce
metreküp temizleme yapıldı. Artık ilk 20 metrede
müsilaj olmadığı açıklandı. Ancak deniz salyası daha
derinlerde varlığını sürdürüyor. Bu deniz kirliliği
balıkçıların avlanmasını da engellerken, denizdeki canlı
çeşitliliğinin azalmasına da neden oluyor. Uzmanlar
yaşanan durumun ana nedeninin atıklar olduğunu
vurguluyor. Her yönüyle müsilajı masaya yatırdık.

KAPAK

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Beyaz bir köpük sahile doğru ilerliyor… İnsanların şaşkın bakışları arasında
dalga dalga yoğunluğunu artırıyor… Denize
bakmak, yüzmek hatta balık yemek bile artık
zor hale geliyor… Evet, müsilaj yani deniz
salyasından bahsediyoruz. Son dönemde
Marmara Bölgesi’nde yaşayanların sıkça tanık

18 l İSMMMO YAŞAM

olduğu görüntüler ortaya çıkıyor. Müsilaj,
Marmara Denizi’nde çok etkili oldu. Ancak
önlemler hemen alındı ve temizleme çalışmaları başladı. Denizden binlerce metreküp
salya temizlendi. Artık ilk 20 metrede müsilaj
olmadığı açıklandı. Denizin daha derinlerinde
ise bu sorun devam ediyor. Bu deniz kirliliği,
balıkçıların avlanmasını da engellerken,
denizdeki canlı çeşitliliğinin azalmasına

da neden oluyor. Şubat ayından itibaren
yoğunluğunu gözle görülür şekilde artırdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da acil eylem
planı açıkladı. Denizdeki müsilajın toplanıp
arıtılması çalışmaları 7/24 aralıksız devam
etti. Yüzeydeki pek çok birikintinin temizlendiği açıklandı. Peki, Marmara Denizi’ni esir alan
ve diğer denizlerimize de sıçramaya başlayan
müsilaj neden oluşuyor?
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MÜSİLAJ NASIL OLUŞUYOR?

CANLILARI
TEHDİT EDİYOR
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sonucu. Fitoplankton grupların, mikroalglerin
ve mikroskobik bitkiciklerin aşırı çoğalması
sonucunda ortaya çıkan müsilaj, organiz bir
madde ve son noktaya gelindiğinde deniz
yüzeyinde sümüksü bir yapıda görülmeye
başlıyor. Deniz şartlarında meydana gelen
anormallikleri dengelemek için bu canlıların
çok hızlı çoğalması ve kümelenmesi sonucunda Marmara Denizi’ni kaplayan müsilaj
oluşuyor.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, son
bir yıldan beri Marmara Deniz’inde etkili olan
müsilajın biyolojik ve kimyasal birçok koşulun
bir araya gelmesiyle oluştuğunu söylüyor. Okyar, “Fitoplankton dediğimiz bitkisel canlıların
aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi
ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin
artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.
Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve
durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel
düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili
olduğunu söyleyebiliriz” diyor. Bu yıl mevsim
normalinin üzerinde sıcaklıkların görüldüğü
tuhaf bir kış yaşadık. Bu durum müsilajın
yayılmasına neden olurken Marmara Denizi’ne
akıtılan endüstriyel ve evsel atıkların oluşturduğu kirlilik de durumu tetikledi. Bu tip etkiler
denizlerdeki biyo çeşitliliğin azalmasına da
neden olurken bu koşulların bir araya gelmesi
müsilaj gibi yapıların oluşmasında etkili oluyor.

yor” diye konuşuyor.
Müsilajın oluşmasında etkili olan bazı
türler, toksin içerebiliyor ve solungaçla, nefes
alan bazı canlılar için risk oluşturuyor. Bu tip
canlılar genellikle bu tehlikeyi sezdiklerinde bu
bölgeden kaçıyorlar ve bu durum da canlılarda
ve biyo çeşitlilikte azalmaya neden oluyor.
Son dönemde denizin dibinde yapılan çekimler
ve karaya vuran ölmüş deniz canlıları olayın
ciddiyetini anlatır nitelikte.

2007-2008’DE GÖRÜLMÜŞTÜ
Marmara’da müsilaj ilk kez 2007-2008
yıllarında görülmüştü ancak o dönemde şimdi
olduğundan çok daha yoğundu. 2015 yılından
beri düzenli olarak Marmara Denizi’ni takip
ettiğini belirten Okyar, “Müsilaj son yıllarda
yoğun olarak Marmara’da görülüyor. Bir
dönem Ege’de de oluştuğunu gördük, Adriyatik
denizinde ve Akdeniz’de zaten sürekli oluşu-

SÜREÇ UZUN
Deniz salyasıyla mücadele çalışmaları
Çevre ve Şehir Bakanlığı’nın acil eylem planı
çerçevesinde devam etse de uzmanlar sorunun
ortadan kalkması için öncelikle hava koşullarının normal düzeye gelmesi gerektiğine dikkat
çekiyor. Müsilaj gibi yapıların artması ya da
oluşması uzun ve sürekli olaylar sonucunda
gerçekleşiyor. Örneğin; biyo çeşitliliğin azalması
gibi olayların düzelmesi için çok uzun bir süreç
gerekiyor.
Son bir yıldır balıkçılar müsilajın yoğun
olduğuna dair haberler verirken sorun son dönemde boyutunu giderek büyüttü. İstanbul Su
Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Erdoğan Kartal,
deniz salyasının özellikle ağ ile avcılık yapanlar
için büyük bir sıkıntı yarattığını vurguluyor.
Marmara’da, Tekirdağ’da ve İstanbul Boğaz’ında bu durumun balıkçılar için önemli bir problem olduğuna dikkat çeken Kartal, “Denizde
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Müsilaj, deniz suyuyla atmosferin
bağlantısını keserek su altındaki oksijenin
azalmasına neden oluyor ve bu da deniz
canlılarının hayatını tehdit ediyor. Balıklar
gibi hareket halindeki deniz canlıları
müsilaj tabakasından sıyrılmayı başarsa
da, deniz altında hareketsiz olan sünger,
deniz patlıcanı, midye gibi canlılar müsilaj
yapısından olumsuz etkileniyor, müsilajla
çevrelenen bu canlılar ölüyor.

Müsilaj, deniz sıcaklığının artması, deniz
şartlarının durağanlaşması ve denizdeki fosfor
ve azot yükünün artmasıyla meydana geliyor.
Marmara Denizi’nin sıcaklığı son 40 yılda ortalama 2,5 derece yükseldi. Ege ve Karadeniz
arasında sıkışan Marmara Denizi, durağan
yapısıyla müsilaj oluşumuna elverişli, kentsel
atıkların yarattığı kirlilik de müsilajı tetikliyor.
Kasım 2020’den beri ciddi oranda
artan müsilaj, denizdeki biyolojik sürecin bir
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İNSAN
SAĞLIĞINA
ZARARLI MI?

KAPAK

Balıkçılık, denizcilik, turizm
sektörleri müsilajdan olumsuz etkileniyor. Organik bir madde olan müsilajın
varlığı Marmara Denizi’nden çıkan
deniz ürünlerinin tüketilmesini olumsuz
etkilemiyor. Ancak uzmanlar müsilaj
ile temas ederken dikkatli olunması
konusunda uyarıyor. Müsilaj sorununun ortadan kalkması için atıkların
tamamen arıtılarak denize verilmesi,
denizdeki azot ve fosfor miktarının
azaltılması gerekiyor.

uzun örümcek ağı gibi jel yapıdaki parçalar,
avlanarak beslenen balıkların beslenmesini de
engelliyor. Bu yüzden deniz salyasının yoğun
olduğu daha eski dönemlerde çok zayıf çelimsiz balıklar görüyorduk” diye konuşuyor.
Müsilajın çok yoğun olduğu dönemlerde
2 yıl kadar sürdüğünü ancak bu seferkinin
uzun sürmesini beklemediklerini belirten
Kartal, şunları söylüyor:
“Lodos yüzünden Marmara Denizi’nde
salya daha yoğun görülür, bu yıl da yoğun
lodos oldu. Geçmişte bu durumun 2 yıl devam
ettiğini gördük. Bu kadar uzun sürerse bizi
zorlar ama hava düzelirse çok uzun süreceğini
sanmam.”
Ege Denizi’ndeki dalış yaparken cüzi
miktarda salya gözlemleyen bilim insanları
durumun Marmara ile kıyaslanamayacağını
söylüyor. Ege’nin Marmara Denizi gibi bir iç
deniz olmadığı gibi, Akdeniz’den de gelen
akıntı nedeniyle de temiz sularla beslendiğine
dikkat çeken Prof. Dr. Alper Doğan, “O yüzden
ileride bu durumun Ege’yi, Marmara’da
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olduğu gibi etkileyeceğini sanmıyorum. Sadece
İzmir Körfezi biraz sıkıntılı. Orada müsilajdan
ziyade özellikle bahar döneminde Noctiluca
cinsine ait bir hücreli canlıların oluşturduğu
Red-tide yani alg patlaması görülebiliyor.
Ancak bunlar da en azında şimdilik büyük
sorun teşkil etmiyor, 5-10 gün içinde geçiyor”
diye konuşuyor.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara
Denizi’ni kurtarmak için acil eylem planı
açıkladı. Bu plana göre, 8 Haziran’dan itibaren 7/24 müsilajın temizlenmesi için çalışma
başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, hedeflerinin Marmara Bölgesi’nde
yaşayan 25 milyon vatandaşın içini sızlatan
görüntüleri yok etmek olduğunu söyledi.
Marmara Denizi’ndeki tüm hayalet ağların da
bir yıl içinde temizleneceğini açıklayan Kurum,
şunları söyledi: “Marmara Denizi’mizi bir
seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek
ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üze-

rinde bir vazifedir, bir borçtur. El birliğiyle göz
bebeğimiz Marmara’yı kurtaracağız. Bir an
evvel karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne
kadar farklı kirlilik türü varsa hepsini ortadan
kaldırmalıyız.”

PLANDA NELER VAR?
• Marmara’da kirliliğin azaltılması
amacıyla bir koordinasyon kurulu kuruldu.
• Çalışmalar, Marmara Denizi bütünleşik strateji planı çerçevesinde yürütülecek.
• Marmara Denizi’nin tamamını
koruma alanı olarak belirleme çalışmalarına
başlanacak.
• 8 Haziran’dan itibaren 7/24,
müsilajın temizlenmesi için acil bir çalışma
başlatıldı.
• Bölgede bulunan kirliliğin en büyük
nedenlerinden biri olduğunu tespit edilen
tesisler ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.
• Marmara Denizi’ne deşarj yapan
atık su arıtma tesisleri deşarj standartlarını
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denizin hassas yapısını dikkate alarak yapacak. Standartlar 3 ay içerisinde güncellenerek
hayata geçirilecek.
• Arıtılmış suların yeniden kullanılması
ile ilgili bakanlık teşvikler verecek.
• Atık su arıtma tesislerini gerektiği
gibi işletmeyen OSB’lerin rehabilitasyon ve
iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.
• Atık su arıtımını kolay hale getirmek
için verilen destekler artırılacak.
• Kirliliğe sebep olan tershanelere
yönelik temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak.
• Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan
atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online
izlenecek. Marmara Denizi’ndeki 91 izleme
noktası, 150’ye çıkarılacak. Türkiye Çevre
Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm
havzalardaki denetimler, uzaktan algılama,
uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava
araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak.
• Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde deniz çöpleri eylem planı 3 ayda
uygulamaya konulacak.
• Basınçlı ve damlama sulama
sistemleri yaygınlaştırılacak, dereler vasıtasıyla

sıcak suların etkilerinin azaltılması için önlem
alınacak.

MARMARA NORMALLEŞEBİLİR
Müsilaj, endüstri, turizm, tersanecilik,
balıkçılık gibi birçok alanı etkiliyor. Sabit
yaşayan, hareket kabiliyeti az olan canlılar
da etkilenirken ekolojik kayıp da yaşanıyor.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara’nın artık sabrı kalmadığını, Marmara’nın
çevresindeki tüm belediyelerin bu durumdan
sorumlu olduklarını ve hepsinin mücadele çalışmalarına katılmaları gerektiğini vurguluyor.
Tüm evsel ve endüstriyel atıkların
arıtılmadan denize dökülmemesi gerektiğine dikkat
çeken Sarı, şehir içinde
su kaynaklarının temiz
tutulması ve kullanılan
gübrelerin, ilaçların da
denizi etkilemeyecek bir
boyuta getirilmesi gerektiği
uyarısında bulunuyor. Sarı,
“Marmara Denizi için
tamamen öldü, bitti diyemeyiz. Böyle açıklamalar
yapan arkadaşlarımızın,
durumdan duydukları
üzüntü nedeniyle böyle
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kirliliğin Marmara Denizi’ne ulaşması engellenecek.
• Zeytin ve peynir altı suyu üretiminde atık su arıtma için teknolojik dönüşüm
yapılması sağlanacak.
• Kentsel temizlik ve benzeri işlerde
zararlı madde kullanımı azaltılacak.
• Marmara Denizi’ndeki tüm hayalet
ağlar bir yıl içinde temizlenecek. Ekosistem
temelli balıkçılığın yapılması sağlanacak.
Koordinasyon kurulunun alacağı cezai kararlar
belirlenecek. Müsilaj nedeniyle zarar gören
balıkçılara gerekli destek sağlanacak.
• Deniz suyu sıcaklığının azaltılması
için soğutma suları ve termal tesislerden oluşan
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konuştuklarını tahmin ediyorum. Zamanla
Marmara’daki yaşamın normale döneceğini
umut ediyorum” diye konuşuyor.
Marmara’daki müsilaj sorununun ortadan kaldırılabilmesi için bu soruna neden olan
kirlilik kaynaklarının engellenmesi gerekiyor.
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Temel Bilimler
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan, atıkların
arıtılmadan denize bırakılmasının önüne
geçilmesi gerektiğini söylüyor.
Sorunun sadece Marmara Denizi’nde
olmadığına dikkat çeken Doğan, Türkiye’de
çevre problemlerinin önüne geçilmesi için
denetimlerin arttırılıp cezaların caydırıcı olması
gerektiğini de vurguluyor. Doğan, “Sucul
ortamda, Marmara’daki müsilajda olduğu
gibi yoğun organik madde, belirli bir bölgede
birikip bozulmaya başladığında bozulmaya
neden olan bakteriler suyun oksijensiz hale
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dönüşmesine neden olabiliyorlar. Bu da o
bölgedeki yaşamı tamamen bitirebiliyor” diye
konuşuyor.

YÜZMEYE ENGEL Mİ?
Uzun yıllardan beri kirlilikle boğuşan Marmara Denizi, yüzeyini sümük gibi
kaplayan müsilaj ile birlikte imdat çığlıkları
atıyor. Adalardan Tekirdağ, Erdek kıyılarına
kadar tüm Marmara’ya müsilaj yayılırken yaz
mevsimi nedeniyle Marmara Denizi’nde denize
girilir mi? sorusu da akıllara geliyor.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Halk
Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Tekirdağ
Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol
Saraçoğlu, Marmara Denizi’nde müsilaj nedeniyle yüzmenin ciltte döküntülere, kızarıklıklara, kaşıntılara ile göz, kulak, mide ve bağırsak
enfeksiyonlarına yol açabileceğini söylüyor.

Özellikle açık yarası olanların denize
girmemesi gerektiğini de vurgulayan Saraçoğlu, şu bilgileri veriyor: “Müsilajın varlığı aynen
küresel iklim değişikliği, havanın ısınması,
atmosferin ısınması gibi deniz suyunu da
ısıtıyor. Böylece deniz suyunda bulunan
birtakım mikroorganizmaların üremesi için
daha verimli ortam yaratılıyor. Esas korkumuz
o mikroorganizmaların doğrudan insan vücuduna alınması. İshalli ve ateşli hastalıklardan
korkuyoruz.”
Marmara Denizi’nin belirli bölgelerinde
müsilajdan önce de kirlilik olduğunu söyleyen
Saraçoğlu, “Müsilajın olmadığı yerlerde bile
denize girenlerin çıktıktan sonra ciltlerinde
birtakım yağ bezeleri, kalıntılar oluyor. Aslında
güvenli olmayan deniz ortamına kendimizi
bıraktığımızdan denize girme konusuna biraz
şüpheli yaklaşıyorum. Müsilaj olmadan da
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Marmara’nın denize girmeye uygun
olup olmadığı tartışmalıydı” diye
konuşuyor.

SARGASSUM UYARISI!
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oldu. Suda oldukça asidik olan hidrojen
sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor.
Deniz yosununa temas eden veya yakın
olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi
ve baş ağrıları yaşıyor.
Sargassum, tüm yaşam döngüsünü bir alt tabakaya bağlanmadan
tamamlayabilen bir kahverengi deniz
yosunu. Temel tür olarak küçük balıklara ve omurgasızlara barınak sağlayarak, denizin sahil veya deniz tabanına
yakın olmayan kısımlarında önemli bir
ekolojik rol oynar; deniz kaplumbağaları, yengeç, karides gibi birçok deniz
hayvanı için yiyecek, barınak ve üreme
alanı sağlarlar.
Dikili kıyılarının caretta caretta’ların Kuzey Ege bölgesindeki en
önemli üreme alanı olduğunu belirten
Çetin, “Ne yazık ki yerel yönetimler
tarafından gerekli tedbirler alınmıyor.
Dikili deniz bölgesinde yasak dönemde,
ekolojik olmayan yöntemlerle yapılan
balıkçılık faaliyetleri de bölgesel deniz
ekosisteminin dengesinin korunmasını
olumsuz etkiliyor” diyor.

KOMŞUDAN İŞ
BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj
krizi uluslararası kamuoyu tarafından dikkatle ve
endişeyle izleniyor. 2007’de de benzer bir sorunu
yaşayan Yunanistan’ın önemli eğitim kurumlarından
Ege Üniversitesi bünyesindeki Okyanus Bilimi ve
Sualtı Yaşam Bilimleri Departmanı Bölüm Başkanı
olan Profesör George Tsirtsis, Marmara Denizi’nde
yaşanan bu olayın ekosisteme yerel bazda negatif
etkisi olacağını, gerekli önlemlerin alınmasıyla deniz
ekosisteminin hızlıca kendini toparlayabildiğini
vurguluyor. Müsilajın Ege Denizi’ne ulaşmayacağını
belirten Tsirtsis, “Genelde bu tür doğa olayları yereli
etkiler. Türkiye’deki makamların gerekli önlemleri
aldığını düşünüyorum. Ekosistem kendiliğinden
müsilajı temizler. Ege Denizi’ne müsilaj gelirse o da
kısa sürede yok olur” yorumunu yapıyor.
İki ülkenin siyasi ve bilimsel olarak işbirliği
yapması gerektiğine dikkat çeken Tsirtsis, Avrupa
Direktifleri gibi su kalitesini ve denizleri kontrol etme
programlarına dahil olunarak deniz suyu kirliliğinin
büyük oranda azalacağını vurguluyor.
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Marmara’da görülen deniz salyası istilasının ardından Dikili ilçesi kıyılarında da Sargassum (Kahverengi Alg)
isimli deniz yosunları görülmeye başlandı. Uzmanlardan ise bu yosunlarla ilgili
hemen önlem alınması konusunda uyarı
geldi. Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin,
müsilaj istilasına ek olarak, acilen tedbir
alınmazsa Dikili sahillerindeki gibi
yoğun olarak görülen Sargassum isimli
kahverengi deniz yosununun olumsuz
etkileriyle karşılaşılabileceğini söylüyor.
Çetin, “Bir an önce kıyılarımızda
Sargassum popülasyonunun miktarı
tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel
yönetimler tarafından toplanarak
bertaraf edilmesi ve yöre halkının
bilinçlendirilmesi önem arz ediyor”
uyarısında bulunuyor.
Denizlerde tehlikesiz olan ve
karada görüldüğünde çürük yumurta kokusuna benzer bir kokuyu
etrafa yayan bu yosunlar, Akdeniz
kıyılarında, Kaş, Kalkan, İskenderun
ve Gökova civarında sık görülüyor.
Havada solunum problemlerinden cilt
döküntülerine kadar her şeye neden
olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği
taşıyor. 2019 yılında Meksika’nın
Karayip Denizi kıyılarındaki dünyaca
ünlü plajları, çamur rengi yosunların
istilasına uğradı. 621 mil kıyı etkilendi. Uzmanlar küresel iklim değişimi
nedeniyle deniz suyunun ısınması ve
deniz akıntılarının yön değiştirmesinin
etkili olduğunu ifade etmişlerdi. Bozuk
yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel
rezervasyonlarını iptal etmesine neden
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Pandemi döneminde evde geçirilen
zaman, gencinden yaşlısına tüm
kesimleri etkiledi. İnsanlarda
travma yaratan bu durumun
etkilerinin tam olarak ne zaman
biteceği belli değil. Işık Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel, “Sağlık
anksiyetesinin artmasının yanı sıra
kısıtlanmışlık ve belirsizlik ile önemli
bir sınav verdik. Salgının ne kadar
süreceği, nasıl bir travmatik etkiyle
sonlanacağı, bitiminde dünyanın
hangi yöne evrileceği, uyum
sağlamak için yapılması gerekenler
zihinleri meşgul etti ve etmeye de
devam ediyor” diyor.

GÜNDEMİN SESİ

‘Kısıtlanmışlık ve belirsizlik
ile önemli sınavlar verdik’
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Dünya geçmişte de salgınlar yaşadı ancak
hiçbiri Covid-19 salgını kadar yıpratıcı olmamıştı. Aşının bulunması, ülkemiz nüfusunun büyük
bir kısmının aşılanmasıyla birlikte normalleşme
süreci başladı. Delta mutasyonu tehdidine karşın
düğünler, davetler, turizm hareketi başlamış
durumda. Kimi kaynaklara göre eylül ayında
yeniden tedbir almak gerekebilir. Ancak hepimizin ortak dileği salgının bir an önce bitmesi ve
maske takmadan özgürce dolaşabilmek. Peki,
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bu dilek ne kadar çabuk gerçekleşecek? Salgın
bitti dense bile insanlar maskelerini atıp eskisi
gibi birbirine gönül rahatlığıyla sarılabilecek
mi? Salgın toplumda ne gibi izler bırakacak?
Yaşanılan travmanın izleri ne zaman silinecek?
Hemen herkesin kafasında bu ve benzeri sorular
var. Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim
Üyesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Feryal Çam Çelikel ile pandeminin topluma
etkilerini konuştuk.
Salgın insanların psikolojisine nasıl
yansıdı?

Salgın yaklaşık bir buçuk yıldır sürüyor.
İnsanları farklı evrelerinde farklı şekilde etkilediği gibi her grubu da aynı şekilde etkilemedi.
Salgın önce korkuyla geldi. Yaşamımızı tehdit
etti. Güvenli bildiğimiz, normalde risk oluşturmayan birçok davranış aniden çok riskli hale
geldi. Başlangıçta tıp dünyasından gelen bilgiler
de yatıştırmadı çünkü henüz tedavisi ve korunma yolları tam olarak bilinmeyen bir etken
ile karşı karşıya kalınmıştı. O sıradaki boşluğu
dolduran yanlış bilgilenmeler, basına yansıyan
felaket haberleri de kaygı ve korkuyu arttırdı.
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ETKİLERİ DEVAM EDECEK
Pandemi sona erse de insanları psikolojik olarak uzun süre etkileyeceğe benziyor.
Hayatın kontrolümüzde yol aldığını sanırken aslında nasıl da kırılgan olduğunu görenler bazı
dersler çıkardı. Önceliklerine odaklandı, nasıl yaşamak, kimlerle ve nelerle yakın bağlar
kurarak yaşamak istediğini, gereksinimlerini gözden geçirdi. Bazıları yeni durumlara uyum
becerisini arttırmış olarak süreçten çıkacak, bazıları ise yaşadığı travmatik deneyimlerin izi
ile... Pandemi sonrası bizi nasıl bir dünyanın beklediği sosyal bilimcileri daha çok meşgul
edeceğe benzer. Bu konuda iyimser görüştekiler, salgının dayanışmayı arttırarak küresel
sorunların çözülmesi için fırsat yaratacağı beklentisinde iken kötümserler bunun tersine, insan
grupları arasındaki eşitsizliklerin derinleştiği bir dünyada yaşanacağını ileri sürmekteler. Her
zaman olduğu gibi tahminlerde bulunacağız ama en nihayetinde birlikte yaşayıp göreceğiz.
sinimlerini giderir oldu. Fiziksel ve ekonomik
olanakların kısıtlı olduğu hanelerde gerginlikler
arttı, çatışmalar baş gösterdi. Salgın önlemleri,
sosyal varlığımızı, bağ kurma gereksinimimizi
tehdit etti. Yakınlarımızla fiziksel temasın riskli
hale gelmesi bir yana gündelik yaşamımızı
yoksullaştırdı. Pandemi öncesi yaşamda bir
birey, iş ya da okul çıkışı sosyal bir aktiviteye
katılmasa bile salt gidiş gelişte yaşanan her
şey, karşılaşılan kişiler, harcanan bedensel efor
adeta bir tampon görevi yapar ve değişerek
eve dönülebilirdi. Pandemide ise stresli bir iş
toplantısının ya da çok zor bir sınavın ardından
yine aynı ortamda kalmak, çok kısıtlı hareketle

yükselen olumsuz duyguların düzenlenmesini ve
yatışmayı zorlaştırdı. Bu da kimi evlerde bireyin
en yakınına yansıdı. Tabii bir de bu tip bir dijital
çalışma düzenine alışkın olmayanlar vardı, özellikle orta ve ileri yaştakiler endişelendi, zorlandı
ve hatta sistemin dışında kaldı.
Süreçten öğrenci ve öğretmenler de
etkilendi...
Okullular için de hayat çok farklılaştı.
Okul aynı zamanda çok önemli bir sosyal yaşam
alanı iken bir bilgisayar ekranından ibaret hale
geldi. Okulun sağladığı tüm ilişkisel olanaklardan mahrum kalmak, akranları ve öğretmenleri ile temasın bu derece sınırlanması adeta

GÜNDEMİN SESİ

Ancak zamanla doğru bilgi akışı sağlandı. Bulaşma yolları belirlendi, nasıl korunulacağı netleşti.
Başlangıçta geliştirilen birçok önleyici davranışın
aslında gerekli olmadığı anlaşıldı. Böylece
kaygıda kısmi bir yatışma sağlandı. Araca her
bindiğimizde emniyet kemerini takmak gibi
olası bir tehlikeye karşı maske ve mesafe önlemi
büyük ölçüde benimsendi. Ve nihayet aşı da tüm
toplum için ulaşılabilir olunca salgının yarattığı
çaresizliği bir nebze üzerimizden attık.
Bu süreçte dikkat edilmesi gereken
konular sizce neler?
Bulaşıcı bir hastalık ile mücadelede
başkaları için duyulan sorumluluk çok önemli.
Toplumsal bir dayanışma gerektiriyor. Üstelik
bu salgında farklı yaş gruplarının riski de farklı
olduğundan başkaları adına da endişe büyük
oldu. Hastalanma ve ölüm korkusu bireyin
kendisi ile sınırlı değildi. Salgından en az zararla
çıkabileceği öngörülen genç ve sağlıklı grupları
da yakınlarının sağlığını tehlikeye atma hali korkuttu, kaygılandırdı. Davranışlarımızın başta en
yakınlarımızın sonra da toplumun, hastalansalar
belki de haberimiz dahi olmayacak bireylerinin
bile sağlığını etkilediğini fark ettik. Bu durum,
kaygılı bireylerde daha da sıkıntı yarattı. Kimi
zaman önlemlerle dahi yaşamayı zorlaştırdı,
kaçınma davranışlarına yol açtı.
Salgının en zorlayıcı yönlerinden
bahseder misiniz?
Bu dünyanın karşılaştığı ilk pandemi değil
elbet ancak bu çağda bir ilk. O nedenle kendi
koşulları ile geldi. Gündelik hayat çok değişti,
bazı alışkanlıklar tümden kalktı, bazılarının niteliği değişti. Aslında işini evden de yürütebilecek
kadar şanslı olanlar yeni rutinler oluşturdu. Hiç
dışarı çıkmayarak hastalıktan korunmak başlangıçta çok olumlu iken sürecin uzaması ile farklı
sorunlar baş gösterdi. Bazıları için iş, eve öyle
bir yerleşti ki diğer her şey kendine yer açmakta
zorlandı. Evin, aile bireylerinin tüm faaliyetlerini
(iş, okul, artan ev işleri, boş zaman) birleştiren
tek bir ortam haline gelmesi zorlayıcı oldu.
Özellikle geniş ailelerde bebek, çocuk, ebeveyn,
yaşlı tüm gün boyunca aynı evde farklı gerek-
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yaşamları fakirleştirdi. Burada da her
öğrenci ve öğretmenin deneyimi aynı
değil kuşkusuz. Çok geniş bir yelpazede, ilköğretime yeni başlayanlardan
üniversite mezuniyet yılını bu şekilde
tamamlayanlara kadar pek çok çocuk
ve genç bundan etkilendi. Kimileri dijital eğitime hiç katılamayarak tamamen
sistemin dışında kalırken kimileri, örneğin merkezi bir sınav senesinde olanlar,
ekran derslerinin iyice esiri oldu.

bir travmatik etki ile sonlanacağı,
bitiminde dünyanın hangi yöne evrileceği, uyum sağlamak için yapılması
gerekenler zihinleri meşgul etti ve
etmeye de devam ediyor. Belirsizliğe
tahammülü düşük, yeni ortamlara
uyum sağlamada güçlük çeken
bireyler elbette daha çok etkilendi.
Olanağı olanlar ruh sağlığı alanında
çalışanlara başvurdu. Virüsün kimden
geleceğini ve kime taşıyacağını
bilmeden ama hep bu riski taşıyarak
TOPLUMSAL FARKLAR VAR
yaşama hali bazılarına daha zor
Salgın toplumlarda ne tür
geldi. Belirtilerdeki değişkenlik,
kırılmalara neden oldu?
kimini hafif kimini ölümcül düzeyde
Gözle görülemeyen bir tehlike
etkilemesi, bildiğimiz diğer hastalıkdünyayı eve kapattı. Yarattığı etkiler
lara benzemiyordu. Burada önemli
bağlamında, bireyler arasında olduğu
bir nokta, kimin nasıl bir ruhsal
kadar dünyadaki toplumlar arasında
yapılanmada olduğu. Bizi biz yapan
da büyük farklar var. Dünyanın her
tüm ögelerin katkısı oldu. Genetik
köşesi salgınla aynı şekilde mücadele
yapımız, erken çocukluk deneyim2021 Eylül ayında ruh sağlığı çalışanları ile sosyal
edemedi; en kalabalık nüfuslar hâlâ en
lerimiz, hatta önemli aile travmalabilimcilerin biraraya geleceği Türkiye Travmatik Stres
düşük oranda aşılanmanın gerçekleştiği
rımız, kayıplarımız, kazançlarımız,
e-Kongresi’ni ‘Salgın Dersleri’ teması altında düzenliyoyöreler. Son yıllarda yaşanan zorunlu
çevremizi saran destek sistemlerimiz,
ruz. Konuya bilimsel ilgi duyan herkesi bekleriz.
göçler sonrası göçmenlerin salgındaki
tüm ruhsal kaynaklarımız salgından
durumlarına dair yeterli bilgimiz henüz
nasıl etkilendiğimizi belirledi. Maske
yok. Ancak en genel anlamıyla pandemi koşullarında gündelik yaşamımız- ve fiziksel mesafe ile sağlanan kısmi kontrol başta herkese iyi gelse de
da aniden eksilen iki şeyden biri bedensel hareket diğeri sosyal etkileşim
sürecin uzaması ile kayıpların niteliği değişti, bazı kesimlerde ciddi ekooldu ki her ikisi de insan beyninin sağlıklı işleyişinde çok temel gereksinomik zorlanmalara yol açtı. Salgın sürecinden psikolojik anlamda kimin
nimlerdir. Nöronlar arası entegrasyonu sağlar ve bu entegrasyon ruhsal
nasıl etkilendiği konusunda bu çok belirleyici oldu.
sağlık için şarttır, duygu düzenlenmesinde önemlidir. Güç bir durumla baş
Bireysel özellikler etkili oldu mu?
ederken duygu, davranış ve bedensel olarak en uygun tepkinin verilmesini
Bireysel özellikler ve pandemi öncesi yaşam alışkanlıkları da son
sağlar. İnsanın birçok olumsuz duygulanımını, birbiri ile bağ kurarak, ilişderece önemliydi tabii. Bir grup insan bir anda çok yalnız kaldı. En çok
kide kalarak ve hareket ederek yatıştırması nörobilimsel gerçekliktir. İşte
zorlananlar arasında uzun süre uygulanan yasaklar, kısıtlamalar nedeniyle
bu noktada, gündelik yaşamını buna göre düzenleyebilenler haliyle daha
ileri yaştaki bireyler oldu. Okul çağındaki çocuk ve gençler, okulların
kolay başa çıkabildi, kaygı, endişe ya da öfkesini yatıştırabildi. Birçok kişi aralıklı açılıp kapanmasından, gidip gitmeme kararının ailelere bırakılevde egzersiz yapmaya başladı, arkadaşları ile ekranda buluştu, görüntülü masından, dijital eğitime bazı yörelerde hiç erişilememesinden etkilendi.
konuştu. Kısacası, farklı da olsa günlük bir rutin oluşturdu ve yaşamın
Bunun yanı sıra evde iş ve aile sorumluluklarını bir arada yürütmeye
kendi yeni normalinde devam ettiği algısını yarattı. Elbette ki bu esnada
çalışan kadınlardan söz etmeden geçemeyiz. Yüklerinin çok arttığını
içe kapananlar, ilaçlardan destek sağlayanlar ve hatta aşırı yemeye ve
tahmin etmek hiç zor değil. İlginçtir, kimileri bu yalnız ve kısıtlı bir alanda
içmeye başvuranlar oldu.
yaşama deneyimini çok zor bulurken kimileri rahat etti. Tabii burada
Salgın psikiyatrik hastalıkları arttırdı mı? Ruhsal olarak
ortalamayı konuşmakta yarar var, yoksa çok uçlarda farklı deneyimler
kimler daha fazla etkilendi?
içinde olan insanlar da var. Kısaca, ruhsal etkilenme anlamında yine çok
Sağlık anksiyetesinin artmasının yanı sıra kısıtlanmışlık ve belirgeniş bir yelpaze olduğunu söyleyebiliriz. Geçim derdi olmaksızın sadece
sizlik ile önemli bir sınav verdi insanlar. Salgının ne kadar süreceği, nasıl
eve kapandığı için sıkılanlardan, başka türlü para kazanamadığı için
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KONGRENİN TEMASI
SALGIN DERSLERİ
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tüm risklerine rağmen sokakta
hatta hastanelerde bizzat hastaların
yanında çalışanlara veya gelirleri
tümden sıfırlanmış olanlara dek
değişen deneyimlerden söz edebiliriz. Sürecin uzaması ve kayıpların
artması ile insanlarda durum sağlık
kaygısı boyutunu aştı ve artık ciddi
ekonomik kayıplarla yaşamı çok
güçleştirdi. Özetle, kimin psikolojik
olarak nasıl etkilendiği, bu süreci
nasıl yaşadığı ile yakından ilgiliydi.
Hastalığı bizzat geçirilmesinin ya
da sağlık kaygısının üzerine bir de
geçim sıkıntısı eklenen bireylerde
ruhsal belirtiler daha fazla gözlendi.
Bu süreçte farklı gruplarda yürüttüğümüz araştırmalar, tez çalışmaları
oldu, sonuçlarını bilimsel ortamlarda
çok yakında yayınlayacağız.

BİZLERİ NELER BEKLİYOR?
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PROF. DR. FERYAL
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Kolej’den, 1991’de İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden
mezun oldu. 1997’de İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar
Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını
tamamladı, 2010’da doçent oldu, 2016’da profesörlüğe
atandı. Kurucuları arasında bulunduğu Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik çalışmalarını
yürüttü. 2004’te Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi & Halk Sağlığı
Fakültesi’nde Uluslararası Ruh Sağlığı ve Gelişimsel Bozukluklar
Araştırma Eğitim Programı kapsamında araştırma bursiyeri olarak
çalıştı. Ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda araştırma makalesi,
ulusal ve uluslararası kitaplarda kişilik ve beyin, kronik ağrı, travma ve
nörobilim alanlarında bölüm yazarlıkları yaptı. 2016’dan bu yana Işık
Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora
programlarında psikopatoloji, nörobilim ve travma alanında eğitim ve
süpervizyon vermekte, araştırmalar yürütüyor. Haziran 2021’den beri
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi.

insanımızın düşkün olduğu yakın temas ve bol kucaklaşmalı selamlaşmalarda daha temkinli olunabilir. Zorunlu sosyal izolasyon kalksa da bir
süre en azından yeniden güvende hissedene kadar yeni alışkanlıklarını
sürdürenler olacaktır.   
İnsanların, pandemi geçince hızla çalınan zamanın telafisine yöneleceği ve yarını düşünmeksizin eğleneceği bazı uzmanlar tarafından ileri
sürülse de benim görüşüm birçok ülkede uzun süre pandemi enkazının
kaldırılmaya çalışılacağı yönünde. Ekonomide, eğitimdeki kayıpların giderilmesi yıllar alacak. Ancak böylesi bir dönemi atlatmış olmanın verdiği
güç ve umut ile bir denge zaman içinde oluşacaktır. Özetle, pandemi sona
erse de insanları psikolojik olarak uzun süre etkileyeceğe benziyor. Hayatın kontrolümüzde yol aldığını sanırken aslında nasıl da kırılgan olduğunu
görenler bazı dersler çıkardı. Önceliklerine odaklandı, nasıl yaşamak,
kimlerle ve nelerle yakın bağlar kurarak yaşamak istediğini, gereksinimlerini gözden geçirdi. Pandemi sonrası bizi nasıl bir dünyanın beklediği
sosyal bilimcileri daha çok meşgul edeceğe benzer. Bu konuda iyimser
görüştekiler, salgının dayanışmayı arttırarak küresel sorunların çözülmesi
için fırsat yaratacağı beklentisinde iken kötümserler bunun tersine, insan
grupları arasındaki eşitsizliklerin derinleştiği bir dünyada yaşanacağını
ileri sürmekteler. Her zaman olduğu gibi tahminlerde bulunacağız ama en
nihayetinde birlikte yaşayıp göreceğiz.
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Pandemi sonrasında biz
insanları nasıl bir psikoloji ve
uyum süreci bekliyor?
Bu konu pandemi sonrası
bizi nasıl bir dünyanın beklediği ile
yakından ilgili. Hem toplumsal hem
bireysel değişkenler anlamında.
Herkes aynı şekilde etkilenmediğinden ekonomik ve toplumsal
koşulların kötüleştiği, eşitsizliklerin
ağırlaştığı ortamlarda kuşkusuz
daha fazla psikolojik sorun ile
karşılaşılması beklenebilir. Süreç
uzadıkça, yeni mutasyonlar ve bir
açılıp bir kapanmalar ile güvenlik
hissi sarsılabileceğinden insan
davranışı üzerinde belirgin ve kalıcı
değişiklikler ortaya çıkacaktır. Bir de
bu süreci uzun süre yalnız kalarak
geçirenlerde, diğer insanlara karşı
toleransın azalması, hoşgörüsüzlüğün artması beklenebilir. Bununla
beraber, özellikle tam kapanmalar-

da evde kendine etkinlik bulabilen,
hatta yaratabilenler, dijitalleşen
ortamda spor yapanlar, sosyalleşenler durumla daha kolay başa
çıkabildi. Arkadaşlarıyla fiziksel
mesafesini korurken ruhsal olarak
yakınlığını sağlayabilenler ile
özellikle uzun süren kapanmalarda
aynı ev içinde ayrı zaman geçirmeye
hem olanağı olan hem de buna özen
gösteren insanlar bu süreçten daha
az etkilenmiş olarak çıkacaklardır. Bir de eve çok alışıp kendini
sadece bu tanıdık alanda güvende
hissedenler var. Onların değişen
koşullara uyumunun daha zor, sokağa rahatça çıkmalarının daha geç
olması beklenebilir. Şu anda salgın
aniden sona erse bile bıraktığımız
yerden başlamayacağız. Düzen
değişti ve bazı olanakların farkına
varıldı, bunlardan işe yarayanların
kullanılmasına devam edilecektir.
Konuyu açar mısınız?
Esnek çalışma modelleri ve
eğitimde farklı modeller hayatımıza
girdi. Dijital çalışma, toplantılar,
dijital öğrenme, dijital tüketim
rahatlığı alışkanlık yaratabilir. Bazı
sektörlerde evden çalışma rutin hale
gelebileceği gibi birtakım işyerlerinin fiziki olarak yeniden düzenlenmesine yol açabilir. Maske kullanımı
uzun süre güvenlik davranışı olarak
yerleşebilir; temel amacın insan
insana etkileşim olmadığı, kısa
süreli girip çıkılan mekanlarda olağanlaşabilir. İnsanların spor, sanat
alışkanlıkları dahi değişti, dijitalleşti.
Görece genç ve değişime kolay
uyum sağlayabilen bireyler kaldıkları yerden devam etmeye hevesli olsa
da bir grup insanın en azından bir
süre daha dikkatli yaşayacağının
işaretleri de var. Özellikle bizim
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Doğaya uyanmak
Bu yaz otellerdeki yüksek fiyatların etkisi, pandeminin
yarattığı doğa özlemi ve yeşile dönüş trendi ile birlikte
alternatif tatil planları revaçta… Yaz ve aşı etkisi ile tatil
planları yapılmaya başlanırken, salgınla birlikte en çok doğa
içindeki glampingler, çadır, karavan alanları, trekking ve
yürüyüş turları gibi trendler oldukça popüler…

UMUT EFE
Kuş cıvıltısı, dalga sesi, çiçek kokularının
arasında doğanın ve güneşin kollarında uyanmak…
Pandemi nedeniyle evlerde kalınan sürenin artması doğaya özlemi arttırdı. Pandemi yasaklarının
kalkmasıyla kendini doğaya atmak isteyenlerin
sayısı çoğaldı. Otellerde yapılan tatil yerine alternatif
tatil olarak nitelendirilen çadır, karavan, tekne tatili
türlerine ilgi arttı. Hızlanan aşılama çalışmaları ile
artık tatil planları da yapılmaya başlandı. Ancak bu

DOSYA

SOSYAL MESAFENİN
SAĞLADIĞI GÜVEN...
Hızlanan aşı çalışmaları ile birlikte özlenen
tatil planları devreye girerken, sosyal mesafe
kurallarını göz önünde bulundurduğumuzda doğayla
iç içe bir tatil, diğer tatil türlerine göre birkaç adım
daha öne çıkıyor. Örneğin ailenizle, yakın birkaç
arkadaşınızla ya da yalnız başınıza bir kamp tatili
pandemi döneminde iyi bir alternatif olabilir. Bununla
beraber kalabalıklara karışmadan doğa sporları
yapabileceğiniz tatiller, doğası gereği sosyal mesafe
kurallarına uymanıza yardımcı olabilir. Bu noktada
sosyal mesafenin getirdiği rahatlığı deneyimlemek
isteyenle için olduğunca daha az insanın olduğu
küçük pansiyonları, bungalov evleri ya da butik
oteller de tercih sebebi. Burada ailenizle beraber
bir tatil düşünüyorsanız, yine kalabalık olmayan bir
sahil kasabasında bir ev/villa tutabilir, burada keyifli
bir tatil yaşayabilirsiniz. Pandemi döneminde öne
çıkacağı düşünülen tatil türlerinden biri de dinlenme
ve yenilenme odaklı tatiller. Yoga kampları, inziva
alanları, az bilinen doğal kaplıcalar gibi yerler hem
ruhunuza hem size iyi gelecektir. Son olarak eğer
fotoğrafçılığa merak duyuyorsanız tam zamanı! Sırt
çantanız ve fotoğraf makinenizle az bilinen yerlere
gidip harika fotoğraflar çekebilirsiniz.
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yıl yükselen otel fiyatları, ekonomik fiyatlı tatil
arayışlarını hızlandırırken diğer taraftan doğaya
olan özlem tatili 5 yıldızlı otellerden çadırlara ve
karavanlara taşımış durumda… Bu yıl özellikle
kamp, karavan ve bungalov tarzı alanların daha
fazla tercih edilmesi bekleniyor…
Öncelikle pandeminin turizm sektörünü
olumsuz etkilemesi bu fiyatları bir miktar tırmandırdı… İki kişinin bir hafta yapacağı tatil gidilecek
bölgeye ve konaklama tipine göre değişiklik
gösterse de fiyatlar 1000 liradan başlayıp 90 bin
liraya kadar çıkıyor. Diğer taraftan kaynakların
azalmaya başlaması, sürdürülebilirlik kavramının
önem kazanmış olması, bireylerin klasik turizm
anlayışından sıkılması, insanların farklı arayış
ve heyecanlara yönelmesiyle birlikte turizmde
farklı alternatiflere yönelik talepler hızla artmaya
başladı….

SAKİNLİK ARAYIŞI ARTTI
Censuswide adlı araştırma şirketinin yedi
ülkede 3700 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirdiği
araştırmaya göre yöneticilerin yüzde 75’i ofise
dönme konusunda hâlâ tedirgin. Yüzde 72’si ise
uzaktan çalışmaya uyum sağlamak için dijital
dönüşüm çalışmalarının hızlanacağını düşünüyor.
Bu, iş yapış biçimlerinin kökten değişebileceğini ve
buna bağlı olarak ekonomik anlamda büyük şehirlerdeki iş gücü kalabalığının daha sakin şehirlere
kayabileceği anlamına gelebilir. Bunu zamanla gö-

receğiz. Modern dünyada hayatlarımızı kolaylaştırmak adına sürekli bir devinim halindeyiz. Bugün
sahip olduğumuz teknoloji sayesinde inanılmaz
bir üretim ve tüketim döngüsü var. İnsanlık olarak
gelişmek ve ilerlemek için çalışırken doğanın
bize bazı uyarıları oluyor. Özellikle son yıllarda
herkesin ciddiyetle üzerinde durduğu küresel
iklim değişikliği bunlardan biri. Henüz topyekûn
çözümlerden bahsedemesek de insanlık olarak
küresel iklim değişikliği sorununa karşı dünyaya
iyi gelecek alternatifler üretmeye başladık.

DOĞAYA SAYGILI LÜKS KAMP
Pandemiyle birlikte doğaya ve çevreye
dair yükselen bilinç seviyesi, bireysel anlamda
da temiz ve yeşil dünya talebinin daha yüksek
sesle dile getirilmesine ön ayak oldu. Aslında
yaşamın her alanında olduğu gibi tatil ve
dinlenme dönemlerinde de doğaya saygıyı temel
alan bir yaklaşım uzun zamandır var. Glamping, modern insanın değişen tatil anlayışıyla
beraber daha temiz ve yeşil bir dünya isteğiyle
ortaya çıkan alternatif bir tatil türü.  Glamping;
glamorous (büyüleyici, göz alıcı) ve camping
(kamp) kelimelerinin birleşmesiyle ortaya
çıkıyor. Genel olarak “yüksek konforlu, lüks
kamp” olarak tanımlanan glamping, doğa içinde
kurulan bir yerleşim alanında yapabileceğiniz
ekolojik bir tatil türü. Yoğun şehir hayatından
uzaklaşmak, fakat kampçılığın zorluklarıyla da

kendini yormak istemeyenlere harika bir çözüm.
Glamping tatili sayesinde doğa içinde konforlu bir
tatil yaparken aynı zamanda çevreye verdiğimiz
zararı en aza indirgeyebiliyorsunuz. Atalarımız
gibi doğaya uyum sağlamak amacıyla ortaya
çıkan alternatif tatil türleri bu çözümlerin iyi
bir örneği. Çevre dostu bir tatil yaparken rahat
bir yatağınız, aydınlatma ve havalandırmanızın
olduğu bu tatilde, enerjinizi temiz kaynaklardan
sağlarken yeni kültürlerle tanışabilir, yeni deneyimler edinebilirsiniz. Normal kamp ile glamping
arasındaki farklara gelince…  Normal bir kamp
için öncelikle çadırınızı sırtlamanız gerekiyor.
Doğanın ortasında sıfırdan bir yaşam kurulacağı
için de iş çadır ile de bitmiyor. Yatmak için uyku
tulumu, oturmak için portatif sandalyeler, bir
masa, yemek pişirmek için bir kamp ocağı, kamp
ortamında muhafazaya uygun gıda ürünleri,
kap-kaçak… Liste böyle uzayıp gidiyor. Çadır
kampının tadı ayrı tabii; tutkunları için bu saydıklarımız adeta bir keyif unsuru… Anca glamping
tercih edenler için yine doğanın ortasında büyük
lüks bir çadır, tüm donanımı ile konuklarını
bekliyor. Normal koşullarda belki 10-15 kişinin
barınabileceği büyüklükte bir çadır, glamping söz konusuysa en fazla iki kişilik
olabiliyor. Son derece konforlu
bir yatak, şık oturma
alanları, lüks bir
banyo...

3 KİŞİDEN 1’İ DOĞA TATİLİ İSTİYOR
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Pandemi sebebiyle dünyanın içinden geçtiği ekonomik sıkıntılar gençlerin tatil tercihlerinde de kendini gösteriyor. Gençlerin sadece yüzde 30’u lüks otellerde konaklamak istediğini
söylerken neredeyse her iki kişiden biri (%48) hostelde veya düşük bütçeli bir otelde konaklamayı tercih ediyor. Her 10 gençten ikisi ise tatilini çadırda, uyku tulumu içinde bile geçirebileceğini
söylüyor. Aynı sorulara verilen yanıtlarda kadın ve erkeklerin kırılımları incelendiğinde ise
kadınlar konfor konusunda erkeklere göre biraz daha talepkar. Erkeklerin yüzde 29’ü lüks otel
tercih ettiğini söylerken kadınlarda bu oran yüzde 37.5’a çıkıyor. Paralel olarak erkeklerin yüzde
21’i çadırı da tercih edebileceğini belirtirken, kadınlarda bu oran yüzde 12.5’a düşüyor. Verilere
göre yeni nesil artık doğa tatillerini de önemsiyor. Kullanıcıların yanıtlarına göre her 3 kişiden
biri artık tatilini plajlar yerine dağlarda, doğaya karışarak geçirmeyi istiyor. Sadece erkeklerin
yanıtlarını incelediğimizde ise bu oran yüzde 40’a çıkıyor….
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ÖNE ÇIKAN
TATİL ALANLARI
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Dört bir yanı doğa harikası ile dolu olan
ülkemizde de bu saydığımız tüm alternatifler için birer
alan ve seçenek mevcut. İster karavanla, ister çadırla,
hayallerine ve bütçenize uygun olan ve yıllardır
faaliyette alan onlarca kamp seçeneği var…

4 Dalyan Camping / Dalyan: Türkiye’nin en gözde tatil mekanları arasında yer
alan Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı huzur dolu
tatil beldelerinden Dalyan’da hizmet veriyor.
Karavanınızla konaklayabileceğiniz işletme
aynı zamanda bungalov ve çadır konaklaması
gibi farklı alternatiflere de sahip. Tesisin nehir
tarafında yüzme alanı bulunuyor ve duş, WC,
elektrik, mutfak, market, bar gibi hizmetler siz
ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.
4 Önder Camping / Kuşadası:
Aydın-Kuşadası’nda hizmet veren Önder Camping yaz aylarında gerek yerli gerek yabancı
turistlerin akın ediyor… Denize yaklaşık 500
metre mesafede konumlanan kamp alanı bir
de açık yüzme havuzuna ev sahipliği yapıyor.
Karavanınızı park edip, bol bol yazın tadını
çıkaracağınız tesisin en büyük avantajı ise Kuşadası çarşısına ve eğlence mekanlarına yürüme
mesafesinde olması.
4 Datça Aktur Kamping / Datça:
Huzur dolu tatil beldelerinden Datça ile Marmaris arasında yer alan kamp, orman içerisindeki
bir sitede hizmet veriyor. Kamp, tatilden beklentisi deniz, kum ve güneşin yanı sıra bol aktivite
olan tatilcilere hitap ediyor. Alanda karavan
parkı, restoran-bar, market, büfe, eczane, WC,
duş ve plaj alanı bulunuyor.
4 Ada Camp Hotel Beach / Cunda:
Ayvalık-Cunda’nın en eşsiz köşelerinden birinde,
tam da Midilli Adası’nın karşısında konumlanıyor. Denize sıfır bir kamp alanı olan işletmede,
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çocuk oyun alanı, özel plaj alanı ve restoran
bulunuyor. Şnorkelli dalış, bisiklet ve trekking
gibi aktiviteler için de uygun bir konaklama yeri
olan Ada Camp Hotel Beach’te ister bungalov
ister çadır konaklaması yapabilen tatilciler,
dilerse karavanlarını demirleyip tatillerinin
tadını çıkarabiliyor.
4 Yedigöller Milli Parkı / Bolu: Güzelliği dillere destan olan Yedigöller Milli Parkı,
yaz, bahar, kış fark etmeden her dönem göz
alıcı kalmayı başaran sayılı doğal güzelliklerden
biri. Zadır veya karavanınızla gelerek harika bir
tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Girişi ücretli olan
parkta tuvalet, su, aydınlatma ve günübirlikçilere hitap eden bir büfe de hizmet veriyor.
4 Kaş Camping / Kaş: Yıllardır
müdavimleri ile bilinen ve eşsiz doğası ile Kaş’ta
doğa ile iç içe bir konaklama imkanı sunan Kaş
Camping, denize sıfır konumu kadar zeytin
ağaçlarıyla çevrili doğasıyla da ziyaretçileri
etkilemeyi başarıyor. Bünyesinde bungalov,
çadır ve karavan alanı bulunan kamp alanında
elektrik, ortak mutfak, Wi-Fi erişimi, ortak
WC ve duş gibi olanaklar bulunuyor. Böylece
siz karavanınızı park edecek harika bir yer
bulmuşken, tatiliniz de bir o kadar konforlu ve
renkli geçiyor.
4 Oba Beach Hotel & Karavan /
Ölüdeniz: Fethiye-Ölüdeniz’de yer alan Oba
Beach Hotel & Karavan, tesis tarafından temin
edilen karavanlarda konaklayabileceğiniz alternatiflerden biri. Denize yalnızca 10 dakikalık

yürüme mesafesi ile ulaşım sağlayabileceğiniz
kamp alanında, konaklayacağınız karavan ile
ilgili hiçbir endişe duymanıza gerek yok. Çünkü
tesis bünyesinde yer alan karavanların tümünde
özel banyonun yanı sıra ücretsiz Wi-Fi, TV ve
mini bar gibi imkanlar bulunuyor.
4 Gargara Doğal Tatil Kampı /
Assos: Assos’ta yer alan ve Kaz Dağı’nın eteğinde bir tatil deneyimi vadeden Gargara Doğal
Tatil Kampı, sezonun sevilen kamp alanlarından
biri. Küçükkuyu – Assos sahil yolu üzerinde ve
denize sıfır olarak konumlanan bu kamp alanı,
zeytin, incir ve nar ağaçları arasında keyifli bir
tatil imkanı vadediyor. Mutfağında kendi yetiştirdikleri veya bölgeden temin ettikleri doğal
ürünleri kullanan bu tesiste, karavan ve çadır
gibi konaklama alternatifleri de bulunuyor.
Ayrıca plaj, duş, WC ve elektrik gibi hizmetlerde
ziyaretçilere veriliyor.
4 Azmakbaşı Camping / Akbük
Koyu: Muğla-Akbük Koyu’nda yer alan
Azmakbaşı Camping, denize 150 m yürüme
mesafesinde ve hemen yanı başında ise göl
bulunan kamp alanlarından biri. Kamp alanının
doğa ile iç içe, tamamen kafa dinleyebileceğiniz ortamı ise uzun zamandır ihtiyacınız olan
huzuru sizlere sunuyor. Bungalov konaklama
ve çadır seçeneğine sahip olan tesise, kendi
çadırınız ve karavanınızla da gidebiliyorsunuz.
Karavan alanında ise ortak WC-duş, otopark,
elektrik, buzdolabı ve Wi-Fi erişimi gibi olanaklar bulunuyor.
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KARAVAN
TATİLİNDE
BUNLARA
DİKKAT!
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sabitlemezseniz kapı ve pencereleriniz açılır. Karavanınızı kamp alanında sabitlemek için leveler’a
(düzelteç) ihtiyacınız olacak. Açık kapı, pencereler
güvenlik açısından sorun çıkarabilir. Güvenlik her
zaman önceliğimiz olduğu için leveler muhakkak
sahip olmamız gereken bir aparat. Ayrıca börtü
böcekten korunmak için de kapı ve pencereler
kapalı olsa iyi olur. Karavanı uygun seviyede
sabitledikten sonra aracınızın kaymasını önlemek
için takoza ihtiyacınız olacak. Çekme karavanınızla seyahat ederken aracınızın el freni yeterli
olmayabilir.
4 Su ihtiyacı kritik: Karavanınızda gerek
tuvalet gerek mutfak için suya ihtiyacınız olacak.
Kamp alanlarında su ihtiyacınızı karşılamak için iki
aparata ihtiyacınız var. Bunlar hortum ve su basınç

düzenleyici. Kamp alanlarında karavanınıza su
bağlamak için kanallar mevcut. Hortum ile su deponuzu doldurabilir ya da su kaynağını karavanınıza
bağlayabilirsiniz fakat doğru basınçta vermediğinizde karavanınızı su basabilir. Bunu önlemek için
de su basınç düzenleyici işinize yarayacaktır.
4 Atıkları düzenli temizleyin: Karavanlardaki tuvaletler direkt kanalizasyona bağlı
olmadığı için işleyiş ve bakımı farklı. Karavanlarda
çoğunlukla siyah tanklar bulunur. Yolculuğunuz
boyunca atıklar burada toplanır ve düzenli olarak
boşaltım yapmak gerekir. Kirli su ve atığı boşaltmak için yanınızda lağım borusu olmalı. Boşaltımın dört günde bir yapılması öneriliyor. Kamp
alanlarında bu işlem için ayrılmış alanlar mevcut.
Tankınızı boşaltırken eldiven takmayı unutmayın!

DOSYA

Yürüyen ev dediğimiz karavanlar, küçük
bir alanda ihtiyacımız olan her şeyi bize sunuyor.
Doğru planlama ve kullanım sayesinde bu küçük
evde yapacağımız tatil inanılmaz bir maceraya
dönüşebilir. Özellikle ilk karavan tatilinde eğer
dikkat etmezsek tatil keyfini yerle bir edecek bazı
detaylar var. Karavan güvenliği, temiz ile kirli su
tanklarının düzenli boşaltımı bunlardan bazıları. Bu
ve benzeri detayları önceden öğrendiğimizde tatilimizde herhangi bir sorunla karşılaşma ihtimalimiz
bir hayli düşüyor. Ola ki bir sorunla karşılaşırsanız
da yazımızın sorunu çözmenize yardımcı olacağına
emin olabilirsiniz.
4 Öncelik doğru seçim: 750 kilogram ve
altında olabilen çekme karavanlar boyutlarından
dolayı iki kişi için ideal. Özel ranzalar eklemek gibi
yapılacak birkaç iç düzenlemeyle bu sayı altıya
kadar çıkabilir fakat biraz sıkışık olacaktır. Tatile
kaç kişi çıkacağınıza bağlı olarak seçim yapmanızı
öneririz. Yine de sosyal mesafeli tatil için ne kadar
az kişi o kadar iyi diyelim.
4 Ehliyet şart: Ne tür bir karavan
kullanacağınıza karar verdikten sonra sıra
ehliyete geliyor. B sınıfı ehliyetiniz varsa işler epey
kolaylaşıyor. Daha donanımlı bir tatil için motokaravan seçimini yaptığınızda, aracın ağırlığı 3500
kilogramın altında ise kullanmanızda hiçbir sakınca
yok. Yalnız, karavanınıza yaptığınız eklemeler ve
yüklediğiniz eşyalar ile ağırlığı 3500 kilogramı geçerse yeni bir ehliyet almanız gerek. C veya D sınıf
ehliyet aldığınızda 3500 kilogram üstü aracınızla
da trafiğe çıkabilirsiniz. Karavanınız, yapacağınız iç
düzenleme ve eklemelerle 750 kilogramın üstüne
çıktığında ise BE sınıfı ehliyet almak zorundasınız.
4 Donanımda öncelikler: Toprak zemin
eşit olmayabilir, engebeli zeminde karavanınızı
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40 yılı
aşan tutku
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UMUT EFE
Pandemi günlerinin kasvetli havası
içindeki dünya biraz da sanatın gücü ve
katkısı ile güzel günlere dair umut tazeledi. Bu
dönemde her ne kadar fiziki organizasyonlara
bir miktar kısıtlama getirilse de ekranlara ve
internet ortamına taşınan gösteriler, insanlar
için dünyaya açılan bir kapı oldu. Bu kapıyı
hayatının bir parçası haline getirmiş olan
meslek mensubu Turgay Demirbağ, halkın bir
yansıması olarak nitelendirdiği halkoyunlarında hem oyuncu hem de eğitmen olarak yer
almış bir isim. 1970’li yıllardan bu yana sanatı
hayatının önemli bir odak noktası haline getirmiş olan Demirbağ, bu alandaki tutkusunu ise
şöyle özetliyor: “Müzik ve halk oyunları konusunu Türk folkloru olarak değerlendirmeyi
uygun görürüm. Folklor giyim kuşamdan halk
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Yaklaşık 40 yıldır halk oyunları ve
müzik alanında hem eğitmen hem de
oyuncu ve müzisyen olarak yer alan
meslek mensubu Turgay Demirbağ…
O, çalışmalarının sonuçlarını yurt
içinde ve yurt dışında katıldığı
uluslararası festivaller, yurt içinde
verdiği halk oyunları resitalleriyle
aldığına işaret ediyor…

oyunlarına kadar, halka ait her şeyi içine alır.
Çeşitli dalları vardır. Örf ve adetler, bölgelere
mahsus mahalli kıyafetler, eğlence şekilleri,
oyunlar, görgü kaide ve kuralları, sözlü halk
edebiyatı eserlerinin hepsi folklorun ayrı ayrı
dallarıdır…”

ANADOLU COĞRAFYASININ İZİNDE
Babası devlet memuru olan meslek
mensubu Turgay Demirbağ’ın çocukluğu,
babasının görevleri nedeniyle birkaç il
dolaşarak geçmiş… 1958 yılında Kayseri’de
dünyaya gelen Demirbağ, Kayseri, Ankara
ve Adapazarı’nda bir süre yaşadıktan sonra
İstanbul’da okul ve iş hayatına devam etmiş.
Okul hayatına 1966 yılında İstanbul Kadıköy
İlhami Ahmet Örnekal İlkokulu’nda başladıktan sonra orta ve lise öğrenimini aynı il ve
ilçede Özel Marmara Koleji’nde 1975 yılında

tamamlayan Demirbağ, eğitim alanındaki
yolunu 1984 yılında Marmara Üniversitesi
İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi’nin işletme
anabilim dalından mezun olduktan sonra
tamamladı… Mezun olduktan sonra 2004
yılına kadar Türkiye’nin önde gelen kurumsal
şirketlerinde muhasebe, bütçe ve finans
departmanlarında şef ve muhasebe müdürü
olarak görev alan Demirbağ, 2004 yılında
bağımsız olarak açtığı bürosunda faaliyetlerine devam ediyor.

EĞİTMEN OLARAK YOLA DEVAM
Demirbağ’ın sanat tutkusu ise 40 yılı
aşkın bir süredir sürüyor… 1970’li yıllarda
orta öğrenimini sürdürürken okulun halk
oyunları faaliyetlerine katılan Demirbağ’ın o
dönemde başlayan tutkusunda dönemin ünlü
hocalarının da katkısı büyük… “Van yöresi
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halk oyunlarını hâlâ İTÜ Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı Halk Dansları Anabilim Dalı
öğretim görevlisi olarak görevini sürdüren
Ahmet Turan Demirbağ’dan aldığımız eğitimle
öğrendik. Tabii ki ilerleyen yıllarda halk
oyunları derneklerinde katıldığımız çalışmalarımızda farklı yörelerin çok değerli hocaları
ile çalışma fırsatımız oldu. Artvin yöresinde
Ali Cihat Işık, Diyarbakır yöresinde Ömer Işık,
Elazığ yöresinde Gültekin Öziş, Kars Kafkas
yöresinde rahmetli Adli Ayter gibi birbirinden
değerli mahalli hocalarımızla çalışma fırsatı
buldum” diye konuşan Demirbağ, İstanbul
Çağdaş Turizm Folklor Gençlik ve Spor Kulübü
Derneği’nde Elazığ ve Diyarbakır yöresi halk
oyunlarında dansçı ve eğitmen olarak yoluna
devam ediyor…

ÇALIŞMASI SONUÇ VERİYOR
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SEYAHAT EN ÖNEMLİ MERAKI
Fırsat buldukça folklor içerikli yurtiçi
seyahatlerin en büyük meraklarından biri
olduğunu kaydeden Turgay Demirbağ,
hayallerinin ve deneyimlerinin işine katkısını ise şöyle aktarıyor: “Ayrıca İstanbul’un
Kadıköy ilçesinde belediyemizin önderliğinde
oluşturulan bestekar Bilge Özgen Türk
Sanat Müziği Korosu’nda 10 yıldır korist,

solist olarak faaliyetlere katılmakta ve saz
heyetinde akordeon çalmaktayım. Hayattaki
önemli konulardan birinin sosyal olmak,
cemiyetlere katılmak ve bireysel ilişkileri bu
şekilde güçlendirmek olduğunu yaşayarak
gördüm. Müşterilerimle olumlu iletişim kurma
konusunda bu deneyimlerimin çok faydasını
gördüm.”
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Faaliyete başladığı ilk derneğin İstanbul
Turizm ve Folklor Derneği olduğunu dile
getiren Demirbağ, bu dernekte halk oyunları
faaliyetleri ile birlikte Türk Halk Müziği çalışmalarını birlikte yürütmüş… Erzurumlu yöre
sanatçısı rahmetli Muharrem Akkuş nezaretinde Türk Halk Müziği Grubu’nu oluşturduklarını
dile getiren Demirbağ, Kars Kafkas ve Artvin
yörelerine uzun seneler akordeon çalmış…
Demirbağ, çalışmalarının sonuçlarını yurt
içinde ve yurt dışında katıldığı uluslararası
festivaller, yurt içinde verdiği halk oyunları
resitalleriyle aldığına işaret ediyor… Sanat
tutkusuna kurumsal bir vizyon ve çaba da getiren Demirbağ, bu alandaki tüm hedeflerine
ulaştığına işaret ediyor. Halk Oyunları Derneği
kuruculuğu, İstanbul’da Uluslararası Marmara
Folklor Festivali Organizasyonu’nun gerçekleştirilmesi ve kurucuları arasında olduğu
İstanbul Turkuaz Turizm Folklor Derneği halk
oyunları kurslarının düzenlenmesine katkıda
bulunduğunu kaydeden Demirbağ, emek
verdiği alanda kurumsallaşma ve yaygınlık
için de önemli çabalara imza atıyor.
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Bu Son Olsun, Gelincik gibi filmlerle adından
söz ettiren bir yönetmen, Orçun Benli. O aynı
zamanda senaryo yazarı, yapımcı ve oyuncu.
Bağımsız sinemaya katkıları büyük.
90’ları filmlerine konu yapan Orçun Benli,
“Türkiye’de toplumun hafızasında bir
sorun yok. Türkiye’de aydının hafızasında
problem var. Daha doğrusu aydının problemi
kafatasının içinde değil, göğüs kafesinin içinde.
Bu bir üst yapı, alt yapı ilişkisi” diyor.

‘Toplumun hafızasında
değil aydınların
hafızasında sorun var!’
BANU BOZDEMİR
Türk sinemasının önemli isimlerinden
biri Orçun Benli. Yönetmen, senaryo yazarı,
yapımcı ve oyuncu. 1980 yılında İstanbul’da
dünyaya geldi. 2012 yılında başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hazal Kaya, Orhan Eşkin,
Mustafa Üstündağ, Bülent Çolak, Deniz Uğur ve
Engin Alkan’ın yer aldığı ‘Bu Son Olsun’ sinema
filminin yönetmenliğini üstlendi. Ayrıca Manipulasyon, Gulyabani, 5 Dakkada Değişir Bütün
İşler filmlerinin de yönetmenliğini yaptı.  Birçok
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projenin ise yönetmen ve yapım ekibinde görev
aldı. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘En İyi Erkek
Oyuncu’ ödülü kazandığı Gelincik filmiyle ilgili
olarak yönetmeni Orçun Benli ile konuştuk…

TAMAMEN BİZE AİT BİR PROJE
Benli, Bu Son Olsun filmiyle başladığı
kariyerinde araya başka filmler de sıkıştırarak
en son Gelincik filmini çekti. Bu da bağımsız
kafayla çekilen, daha özgür manevralar
yapılan bir film olmuş. Filmin atmosferi ve

hikayesi bir hayli başarılı. Filmdeki detayları bir
de Benli’den dinleyelim istedim.
Merhaba Orçun… Biz seni Bu Son
Olsun filmi ile tanıdık sonra arada daha
gişeye yönelik, komediye uzanan işler
yaptın ve Gelincik’le tarzını bambaşka
noktaya çektin… Bize bu süreçte nasıl
bir sinemasal süreç yaşadığını anlatabilir
misin?
Bu Son Olsun tamamen bize ait bir projeydi. Yapımcısı kendimiz olduğumuz için tamamen özgürdük ve filmi maddi şartlar elverdiği

TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

ölçüde istediğimiz gibi çektik. Sonrasında
başka yapımcılarla çalıştığımız işler oldu.
Bunların içinde sipariş olarak yazdıklarımız
var. Arada Barış Erçetin’in yönetmenliğini,
benim yapımcılığını yaptığım Kanunsuzlar
filmi var. Gelincik ise bakanlıktan ya
da herhangi bir fondan destek almadan
çalıştığımız filmlerden biriktirdiğimiz
parayla çekilen tamamen bağımsız bir iş.
Kanunsuzlar filmini de benzer bir yöntemle
yapmıştık. Aslında bu son kısım tek başına
sorunun cevabı oluyor.
Gelincik bir hesaplaşma filmi,
ölmemek için öldürdüğünü savunan bir
adamın dünyasını anlatıyor ve siyasi
bir tabanı da var filmin. Gerçekten
de polis olup da geçmişiyle bu denli
hesaplaşan biri var mı, olabilir mi?
Aslında ölmemek için öldürmeyi
savunmuyor karakter. Sadece kendisini
buna inandırmayı seçiyor. Bir nevi savunma
mekanizması. Kimse kötü bir şey yaptığını
bilerek uykuya dalamaz. İşte bir insan bir
gün gelip buna inanamaz hale geldiğinde
sorgulamaya başlar. Böyle biri olabilir
mi? Jean Valjean gibi biri olabilir mi? Ivan
Karamazov veya tüm hayatını Maria Puder
ile geçirdiği altı aya adayan Mehmet Raif
gibi biri. Hiçbiri olamayacağı gibi hepsi de
olabilir.

Ülkenin siyasi atmosferi
durmuyor çok hareketli. Senin 90’ları
çekmenin özel bir sebebi var mı?
90’lar çok önemli bir dönem olmasına karşın gerek edebiyat,  gerekse sinema
tarafından yok sayılan bir dönem. Seksen
darbesinden sonra tekrar toplumsal haraketliliğin başladığı, devrimcilerin yükselişe
geçtiği bir dönem. Aynı zamanda yargısız
infazların, işkencelerin, gözaltında kayıpların yaşandığı dönem. O yüzden 90’lar
sert bir mecra. Anlatması biraz cesaret
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istiyor. Çünkü bugünkü siyasi atmosferin temeli
doksanlarda atıldı. Doksanları anlatmak bugünü
doğuran şeylerin neler olduğunu anlatmak anlamına geliyor. Biz de elimizi korkak alıştırmadan,
en ufak bir oto sansüre başvurmadan senaryomuzu yazdık. Doksanlarda anlatılacak daha çok
hikaye var. Gelecekte tekrar doksanlarla ilgili
filmler yapmak istiyorum.

Film biraz da anımsatma üzerine
yani derinlere atıp unutmak istediklerimizi. Karadayı’nın misyonu biraz da
böyle avlanarak, Ayhan’a geçmişi, geriye
attıklarını hatırlatmaya çalışıyor. Toplumsal hafızaya bir gönderme mi bu tavır
aynı zamanda?
Bu toplumsal hafıza kelimesini sevmiyo-

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

90’LAR YOK SAYILIYOR
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HANGİ
YÖNETMENLERİ
BEĞENİYOR?
Orçun Benli, 27 Şubat 1980 tarihinde
İstanbul’da doğdu. Tam adı Hüseyin Orçun Benli’dir.
2012 yılında başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hazal Kaya, Orhan Eşkin, Mustafa Üstündağ, Bülent
Çolak, Deniz Uğur ve Engin Alkan‘ın paylaştığı “Bu
Son Olsun” filminin senaryosunu yazıp yönetti.
2014 yılında senaryosunu yazıp yönettiği “Gulyabani, 2015’de 5 Dakkada Değişir Bütün İşler, 2017’de
Hep Yek 2 ve en son Gelincik adlı filmi çekmiştir.
Benli’ye sevdiği film ve yönetmenleri soruyoruz:
“Bir tane film, sahne ya da yönetmen sayamam çok
var çünkü. Scorsese, De Palma, Wes Craven, John
Carpenter, Sergio Leone, Joe Dante ve Ken Loach çok
sevdiğim yönetmenler. Ülkemizde de Akad, Erksan
ve Remzi Jöntürk’ü çok severim. Carpenter’ın “They
Live” filmindeki iki işçinin yumruk yumruğa kavga
ettiği uzun sekansı çekmek isterdim.”
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rum. Türkiye’de toplumun hafızasında
bir sorun yok. Türkiye’de aydının
hafızasında problem var. Daha doğrusu
aydının problemi kafatasının içinde
değil, göğüs kafesinin içinde. Bu bir üst
yapı, alt yapı ilişkisi.
Ayhan’ın durumu bununla ilgili
değil. Ayhan’ın durumu özgür iradeyle
ilgili. Bu tamamen felsefi bir sorun. Ayhan bir insanın özgür iradeye gerçekten
sahip olduğu ‘an’lar da geziniyor.
Film başa gelmeden bilinmez
haliyle ilerliyor, canı yanan Ayhan’ın intikam hikayesini anlatırken sizin duygunuz, öne çıkarmak
istediğiniz şey neydi?
Başta Ayhan’ı yazmak zordu.
Ayhan’ı tanıyorduk. Farklı isimlerde
ve yüzlerde hem ben hem de Şükrü
karşılaşmıştık onunla. O yüzden onu
yazmak çok zordu. Sonra onun bunu
nasıl yaptığını anlamaya çalıştık. Demin
de dediğim gibi bir inanca ihtiyacı vardı.
O yüzden ‘biz onları öldürmesek onlar
bizi öldürecekti’ gibi saçma bir inanca

saplanıyor. İlk defa bu kadar nefret ettiğim bir karakteri ve trajedisini anlattım.
Benim için iyi bir deneyim oldu.
Filmin atmosferi ve dokusu
çok karanlık, insanlardan uzak,
tek başınalık var. Bunun hikayeye
katkısı nedir?
Tıpkı insanın zihninin içi gibi.

KADINLARIN DA HİKAYESİ
Filmde kadının ön planda
olmaması çok şaşırtıcı değil. Diğer
filmlerde de genelde erkek dünyasının hallerini anlatıyorsun, erkek
dünyasının bu kadar etrafında
dönmenin bir sebebi var mı?
Film kadınların hikayesi aynı
zamanda. Bir filmi kadın filmi olması
kadınların kaç dakika yer aldığı veya
ne kadar diyaloğu olduğu belirlemez.
İnsanlar bu tür yanılgılara çok düşüyor.
Filmde iki kadın var. Ve ana kahramanın değişimini belirleyen her şey
kadınların kararlarından geçiyor. Biri bu
erkek dünyasından kaçarak direniyor,
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SİNEMA BENİM İÇİN
BİR KONUŞMA ŞEKLİ
Orçun Benli genelde filmlerinin senaryolarını
kendisi yazıyor, Şükrü Üçpınar da ona eşlik ediyor. Bugüne
kadar ortaya dalgalı, farklı farklı filmler çıktı. Bu da bir
senarist ve yönetmenin sinemaya bakış açısını merak ettirmiyor değil, sinema nedir, ne ifade eder çeken için? Sinemaya nasıl bakıyor ve sinema onun için ne ifade ediyor?
Sinema benim için bir konuşma şekli. Her zaman siyaset
konuşmadığın gibi her zaman da mavra yapmazsın. Film
izlerken de farklı deneyimler yaşamayı seviyorum. Politik
sinemayı seviyorum. Ama American Pie gibi komedileri
de izlemeyi seviyorum. Tıpkı korku, gerilim, suç, aksiyon,
bilim kurgu ve adını söylemeye üşendiğim diğer tür ve ara
tür filmlerini izlemeyi sevdiğim gibi. Sadece iyi filmleri
değil kötü filmleri izlemeyi de severim. Mesela ‘Uzaydan
gelen katil palyaçolar’ filmini herkese tavsiye ederim.
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Orçun Benli’nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Şükrü Üçpınar ile birlikte yazdığı Gelincik, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin
Ulusal Film Yarışması seçkisinde yer almıştı. Festivalde, Gelincik’teki rolü
ile Ahmet Mümtaz Taylan, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.
Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Yıldırım paylaştı.
Gelincik, 90’lı yılların siyasi atmosferinde ve faili meçhullerin
gölgesinde, elini kirletmekten çekinmeyen bir polisin hikâyesini anlatıyor.
90’lı yılların yargısız infazlar ve işkencelerle dolu karanlık, politik atmosferi
üzerine kurulan Gelincik filmi seyirciyi, gerilim dolu dakikalarla karşılıyor.
Film, görevinden ayrılmış genç komiser olan Ayhan’ın inziva çekildiği orman
evinin yakınlarında, kendini Karadayı olarak tanıtan tuhaf bir adamla karşılaşmasıyla başlıyor. Soğuk bir kış gününde başlayan filmde Ayhan karakteri
bir yolculuktadır. Bu karakter sakin ve kafasını kurcalayan düşüncelerden
sıyrılamayan, gizemli bir profil çizmektedir. Yaşadığı bazı şeylerden uzaklaşma isteği ile ormanda bir ev aradığı öngörülür. Kaan Yıldırım’ın canlandırdığı
Ayhan karakteri, filme girdiği anda kendisiyle beraber karanlık sırları da
getiren ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Karadayı karakteri ile
tanışır.
Karadayı’nın ne işle uğraştığı, kim olduğu, nereden geldiği bilmez.
Görünürde ise avcılık, balıkçılık yani öldürmek onun işi gibi görünmektedir.
Sahneler ilerledikçe hikayedeki parçalar birleşmeye başlar. Karadayı ise
bu hikayenin önemli parçalarındandır. Lakin parçaların en önemlisi filmin
sonunda çıkacaktır.
Ayhan ve Karadayı tanışır lakin bu tanışıklık Ayhan’a çok da iyi
gelmez. Ayhan’ın geçmişinde yatan trajik anılar Karadayı yüzünden tekrar
ortaya çıkar. Ayhan’ın geçmişini, silahını, öldürdüğü insanları hatırlaması
filmi 90’lı yılların politik açıdan zorlu dönemlerine götürür. O dönemden kalanlar ise infazlar ve sonuçsuz davalardır. Gelincik, siyaseti ve polisi etkileyici
olacak şekilde kullanmaktadır. Filmin temel üç teması olan gerilim, gizem
ve dram başarılı bir şekilde işlendi. Her bir tema izleyiciye farklı şekilde
ulaşıyor. Gelincik birbirinden farklı unsurları üst üste koyar ve sonuca ulaşır.
Gelincik hayvanı filmde her ne kadar metafor olarak işlense de gerçekçi
bir bakış açısıyla bakıldığında aslında gelinciğin yaşantısını gözler önüne
sermektedir. Kin ve nefretten beslendiği sonrasında da intikam için döndüğü
düşünülür.

YAŞAM’IN PORTRESİ

diğeri ise onu alt etmek için savaşarak.
Gelincik, Netflix’te. Bu yeni nesil platformlar
hakkında görüşün nedir?
Sinema ve dijital platformlar çok ayrı şeyler. Neticede bu
platformlar ve açık kanallar özünde televizyon. Bunlar da yeni
dönemin televizyon kanalları yani sinemaya rakip değil.
Pandeminin filmini çeksen nasıl bir şey çekerdin?
Pandemi filmi çekmezdim muhtemelen. Ancak bir işçi
sınıfı filmi çekebilirdim. Pandemi olsun olmasın ölüme mahkum
edilen bir sınıfın pandemide geçen hikayesi olabilir belki.

GERİLİM, GİZEM VE DRAM
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Hibrit çalışma
neler getirecek?
UMUT EFE
Türkiye’nin önde gelen holding ve
şirketleri binlerce çalışanı için pandemi
Her krizin bir fırsat, her fırsatın
sonrasında evden çalışma kararı aldı.
bir dönüşüm barındırdığı günümüzde
Hem çalışan hem de şirketler açısından
pandeminin yarattığı ‘sil baştan’ duygubüyük avantajları bulunan uzaktan
su ve zorunluluğu başta iş hayatı olmak
üzere pek çok alanda geri dönülmez
çalışma sisteminin bazı durumlarda
bir yola girişi sağladı. Uzaktan çalışma
dezavantaja dönüşebileceğine işaret
ve dijitalleşme gibi biraz daha uzak
edilirken, çalışan bağlılığı ve yöneticilerin gelecek için hayal edilen planlamaların
uzaktan yönetme yetkinliği son
bir anda hayatlarımıza girişi, özellikle
dönemlerin öne çıkan soruları arasında… çalışma dünyasında zorunlu bir model
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yaratma sürecinin fitilini ateşledi.
Şimdilerde neredeyse alışmak üzere
olduğumuz hibrit ve uzaktan çalışma
modelleri kalıcı olma yolunda hızla
ilerlerken, bu süreçte ortaya çıkan dezavantajlar da hem iş hem de bireysel
kariyer yolculuğunda farklı etkilere
sahip. Ancak araştırmalar iş dünyasındaki bu yeni iş modelinin krizlerinin de
yeni fırsatlar yaratabileceğine işaret
ediyor.
Türkiye’de ilk Covid-19 vakası
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çıktığı günden bu yana şirketler dijital yetkinliklerine bağlı olarak çalışanlarını, müşterilerini ve diğer tüm paydaşlarını korumak ve riskleri asgariye indirgemek adına belli önlemler
aldı. En hızlı aksiyon alabilen ve çalışanlarının
uzaktan / evden çalışmasına olanak sağlayan
şirketlerin, önceki yıllarda buna imkan tanıyabilecek teknolojik altyapıyı kurmuş olan, en
azından ayda ortalama 2-4 gün çalışanlarının
uzaktan çalışmalarına olanak tanıyan şirketler
olduğu görüldü. Bu şirketlerin önceki yıllarda
sanal çalışma ve iletişimi destekleyen araçlara
yaptığı yatırımlar, böylesi bir krize hızlı bir
şekilde cevap verebilmelerini sağladı. Öte
yandan pandeminin iş yapış şekillerimizi kalıcı
olarak değiştirmesiyle, çalışanlar artık ofisten
ve evden çalışma arasında bir denge kurarak
ne zaman ve nereden çalışacakları konusunda
daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Şirketler
dijital iş yeri dönüşümüne yatırım yapıp hibrit
modeller kurdukça, konumdan bağımsız
olarak çalışan deneyimini gerçek anlamda
dönüştüren teknolojik çözümler ve hizmetler,
bulut temelli iş birliği platformları öne çıkıyor.

SOSYALLEŞME VE YARATICILIK
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Küresel insan kaynakları ve yönetim
danışmanlığı firması Mercer’in Türkiye’de
yaptığı araştırmaya göre, uzaktan çalışmanın
kalıcı olması yönünde firmalar çalışma içinde.
Araştırma sonuçlarına göre; firmaların yüzde
45.1’i yani yaklaşık yarısı uzaktan çalışmayı
kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Yüzde 94.7
ile merkez ofis çalışanları uzaktan çalışma
planlanan pozisyonlar arasında ilk sırada yer
alıyor. Ardından yüzde 77.9 ile bilgi işlem,
yüzde 56.8 operasyon, yüzde 46.3 ile saha
satış, yüzde 22.1 ile üretim departmanındaki
beyaz yakalı çalışanlar geliyor. Araştırma ile
best etkileşim, paylaşma fırsatları yaratarak
kurum için sosyal inovasyonu tetiklediği ise
yadsınamaz bir gerçek olarak öne çıkıyordu.  

UZAKTAN YÖNETEBİLMEK
Yöneticilerin gerek mesleki, gerekse
davranışsal yetkinlikleri pandemi öncesinde
de oldukça sorunlu bir alandı. Yakın dönemde
yöneticilerde aranacak başlıca yetkinliğin
ise uzaktan ekip yönetebilmek olacağını
öngörülüyor. Diğer taraftan son dönemlerde
öne çıkan bir gelişme olan çalışan bağımlılığı
ise pandemi ile birlikte daha da vurgulanan bir alan oldu. Değişimin değişmeyen
tek kural olduğu dünyada çalışanların da
ihtiyaçları, şirketlerinden beklentileri, istekleri
sürekli değişiyor. Bu ihtiyaç, beklenti ve
istekleri karşılayamayan şirketlerin çalışanları

uzaktan çalışmada herhangi bir hak kaybı
olup olmadığını da incelendi. Firmaların
yüzde 92.9’u maliyet tasarrufu amacıyla yan
hakların kapsamında veya tutarında bir düşüş
gerçekleştirmezken, yüzde 7.1’i yan hakları
azalttı. Yan haklarda en çok kesinti yüzde
66.8’le yol yardımında oldu. Anketin sonuçlarına göre; firmaların sadece yüzde 12.9’u işçi
çıkarımı planlamıyor. Firmaların yüzde 82.8’i
pandemi sebebiyle ücretsiz izin uygulaması
gerçekleştirdi. Yüzde 61.2’si izinler kapsamında bir aksiyon almazken, aksiyon alan
firmaların oranı yüzde 38.8.

kurumlarını arkalarına bile bakmadan terk
ediyorlar. Bu dönemde insan yönetimdeki ana
gündemin uzunca bir süre “çalışan bağlılığı”
olacağı öngörülüyor. Hızla işe alım prosesini
dijital platforma taşımak, oryantasyon ve
işe alıştırma süreçlerini yeniden kapsayıcı bir
şekilde yapılandırmak, performansın uzaktan
nasıl takip edilip ölçülebileceğini kurgulamak, ekiplerin dijital ortamda sosyalleşerek
motivasyonlarını bir parça bile olsa arttırabilmek, çok farklı öğrenme gelişme konu
başlıklarını geniş bir yelpazede çalışanlara
sunmak, çalışanların esen ve iyi olma hallerini desteklemek gibi pek çok uygulama çok
kısa sürede devreye alındı. İşte bu başarılı
kriz yönetimi esnasında ilk çatlak ses “çalışan
bağlılığında zayıflama” şeklinde bu aralar
çıkmaya başladı.

KARİYER

Ekip olarak evden çalışmak için
iletişimin de kesintisiz olması gerekir. Basit
bir konuda bilgi paylaşımı yapılacağı zaman,
ekipteki herkesin aynı zaman dilimleri içerisinde aktif olması da büyük önem taşıyor. Öte
yandan çalışma ortamında sosyalleşmenin ne
kadar önemli olduğuna dair pek çok araştırma
bulunuyor. Kahve molalarında, yemek arasında, koridorda plansızca gerçekleşen ayak
üstü sohbetler asla bir vakit kaybı değil. Tam
tersi, iş dünyası artık bunları farklı ekiplerden
çalışanların bir araya gelerek, çok yönlü iş
sohbetleri ile yaratıcı yaklaşımlar geliştirdikleri zaman dilimleri olarak kabul ediyor
ve destekliyordu. Genel merkez binalarında
çalışanlar için büyük, konforlu sosyalleşme
alanları yaratılıyordu. Bu alanların, toplantı
odalarının sonuç alma baskısından uzak, ser-

KALICI HALE GELİYOR

İSMMMO YAŞAM l 39

Strese bağlı
egzama arttı
Covid-19 ile mücadelede henüz sona
ulaşılamadı. Sürecin uzaması, evde
kalıp kısıtlanma nedeniyle insanların
psikolojileri bozuldu. Bu süreçte
strese bağlı egzama vakalarında da
artış görülüyor. Egzama ve tedavi
yöntemlerini araştırdık...

SAĞLIK

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Büyükşehirde yaşayan Selda, pandemi
döneminde babasının rahatsızlığı ile uğraşırken
iş yerinin kapanması ile işsiz de kalmıştı. Eşiyle
sürekli tartışıyor, kısıtlamalar nedeniyle stresini
boşaltıp ferahlayacağı bir ortam bulmakta
zorlanıyordu. Önce kafa derisinde başlayan
kaşıntılar kulağına yayılmış sürekli kaşınma
nedeniyle zorladığı kulağında şişme ve dış
kulak iltihabı da oluşmuştu. Doktorun verdiği
ilaçlar kaşıntılarını baskılasa da kökten çözüm
olmaktan çok uzaktı... Bu gibi rahatsızlıkları
belki siz belki de çok yakın bir akrabanız
yaşadı ya da yaşıyor... Covid-19 salgınının bir
yılı aşması, işlerin evlere taşınması, kısıtlamalar derken stres egzaması vakalarında artış
yaşandı. Peki nedir bu stres egzaması?
Stres egzaması, pandemi nedeniyle
yaşanan psikolojik stres, iş yoğunluğu,
işsizlik gibi durumların cilde yansıması, kişinin
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vücudunun dile gelmesi olarak tanımlanıyor.
Hastalık, obsesif kişilik yapısına sahip ve
alerjiye yatkınlığı olan bireylerde daha sık görülüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayşe Özboya,
alerjik kökenli egzamaların astımlılarda ve
saman nezlesi olanlarda daha sık görüldüğünü
söylüyor. Egzamanın genellikle alerji nedeniyle
oluştuğunu ama duygusal sıkıntı ve stresin
de egzama nedenleri arasında yer aldığını
belirten Özboya, “Stresli iş ortamında çalışanlar
egzamaya en iyi adaylardır. Bazen de egzama
görünür hiçbir neden yokken çıkmaktadır. En
sık görülen egzama tipi alerjik kökenlidir. Tıp
dilindeki adı ‘atopik dermatit’ olan bu hastalık
çoğunlukla astımlılarda ve saman nezlelilerde
görülür. Saman nezlesi, çiçek tozlarının neden
olduğu alerjik bir hastalıktır” diyor.

BELİRTİLERİ NELER?
Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren
kabarcıklar oluşumu en karakteristik belirtiler-

dir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla
çatlayarak mikroorganizmalara açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür. Hastalık genellikle
çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkarken her yaşta görülebiliyor. Genellikle yüz, saç
derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça
gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde
gözlenir. Çeşidine göre, stres, alerji, tahriş veya
dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir. Alerji
kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik
rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla
ilişkili olarak ortaya çıkabilir.
Egzama, genellikle iç veya dış kaynaklı
bir uyarana karşı cildin verdiği cevap şeklinde
ortaya çıkar. Örneğin, deterjan, sabun, parfüm
gibi kimyasal maddeler, lastik ayakkabı ve
terlikler ve bazı metaller bireylerde egzama
oluşumuna yol açabilir. Bitki ve hayvan türleri
ile temas, güneşe maruz kalma ve ağızdan
alınan bazı ilaçlar da duyarlılığı olanlarda eg-
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zama hastalığına sebep olabilir. Uyaranla temas
sonrası hemen ortaya çıkabileceği gibi uyaran
maddeye belirli bir süre maruz kaldıktan sonra
kendini gösterebilir. Alerji kaynaklı egzamalar,
bazı besinlerinin tüketilmesiyle ilişkili olabilirken stres ve dolaşım sorunları da egzama
hastalığının bilinen nedenleri arasında yerini
almaktadır. Bazı insanlarda egzama, vücudun
filaggrin adı verilen bir deri proteinini yapma
yeteneğini etkileyen genetik bir mutasyondan
kaynaklanır. Yeterince bu protein olmazsa cilt
kolayca kurur, cilt tahrişine daha duyarlı hale
gelir. Egzama alerjik reaksiyonlardan kaynaklanabilir. Kimyasallar, havadaki kirlilik, toksinlere
maruz kalmak, polen, kedi ve köpek tüyleri,
küf egzamayı tetikleyebilir.

ERKEN TANI ÖNEMLİ
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4 Stres seviyenizi azaltın.
4 Her gün yarım saat egzersiz yapın.
4 Günde 10 dakika veya daha fazla
meditasyon yapın.
4 Ailenizle, arkadaşlarınızla düzenli
olarak zaman geçirin.
4 Her gece en az 7-8 saat uyuyun.
4 Egzamanızı tetikleyebilecek alerjenler
için test yaptırın. Neye alerjiniz olduğunu
öğrendikten sonra, bu alerjenlere uzak
durun.
4 Cildinizi nemli tutmak için günde en
az iki kez nemlendirici kullanın.
4 Sıcak su cildinizin daha kolay
kurumasına neden olabilir. Ilık suda 1015 dakikalık kısa banyolar veya duşlar
yapın.
4 Cildinizi nemli tutmak için mümkün
olduğunda banyo yağları kullanın.
işe yararken bağırsak florasının düzenlenmesi
ve diyet öneriliyor.

EGZAMA TÜRLERİ
Egzama hastalığı oluşum nedenine göre
çeşitlere ayrılır:
l ATOPİK EGZAMA: Alerjik yatkınlık,
çevresel etmenler nedeniyle görülür ve bebeklik
döneminde ortaya çıkar. Zamanla hafifleyip
iyileşme eğilimine geçse de tekrarlayabilir.
l STRES EGZAMASI: Strese

bağlı ortaya çıkan psikolojik kaynaklı egzama
türüdür. Strese bağlı deri hastalıkları arasında
en sık görüleni stres egzamasıdır; ruhen veya
bedenen yaşanan streslerin cilde yansımasıdır
ve herhangi bir zamanda görülebilir.
l SEBOREİK EGZAMA: Nedeni tam
olarak bilinmeyen bir egzama türü olurken
cildin yağlı bölgelerinde ortaya çıkar, kızarıklık,
pullanma ve kabuk oluşumuna sebep olur. Kış
ve bahar aylarında artar.
l KONTAKT EGZAMA: Cilde temas
eden iritan maddeler ve cildin koruyucu yağ
tabakasının oluşumuna izin vermeyen kimyasallarla sürekli temasıyla ortaya çıkar. Akut
veya kronik olabilir.
l EL EGZAMASI: Zayıf uyaran maddelerin el ile teması sonucunda ortaya çıkan, el
bölgesinde görülen egzama türüdür. Genellikle
temizlikle uğraşan kişilerde, ev hanımlarında
kimyasal maddelerle temas eden kuaförlük,
metal işçiliği gibi meslek grubu mensuplarında
sık görülür.
l NUMULER EGZAMA: Eller, kollar
ve bacaklarda yaygınlık gösteren, kaşıntılı
dairesel lezyonlara sebep olan, genellikle
erişkinlik döneminde görünen kronik seyirli bir
egzama türüdür.
l ASTEATOTİK EGZAMA: Cilt yüzeyindeki yağ tabakasının azalmasıyla; sık banyo
yapılması ve yaşlılık nedeniyle cildin kuruması
gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar.

SAĞLIK

Vücudun herhangi bir yerinde görülebilmekle birlikte en sık saçlı deri ense sınırında,
sırtta kürek kemiklerinin üzerindeki deride ve
bacaklarda ortaya çıkar. Özellikle kullanılan
elin ulaşabildiği deri alanlarında akşamları
artan kaşıntıyla kendini gösterir. Hastalık bazen
makat bölgesini de tutabilir ve dayanılmaz
kaşıntıya yol açabilir. Kaşınan bölgelerde
kızarıklık, kepeklenme ve deride kösele benzeri
kalınlaşma, pul pul dökülmeler ve kabuklu
yaralar ortaya çıkar. Egzama ilerlerse bu bölgelerde zamanla açık yaralar oluşabilir ve bu
yaralardan deriye giren bakteriler enfeksiyona
yol açabilir. Tedavi edilmezse kaşıntı sürekli bir
hal alır ve giderek vücudun değişik yerlerine
yayılır, deride kalınlaşma ve deri renginde
koyulaşma yıllarca sürebilir.
En sık 30-50 yaş aralığındaki
kadınlarda erkeklerden daha sık görülür.
Stresin tetiklediği bu hastalık da strese neden
olurken bir kısır döngüye girilebilir. Bu nedenle
hastalığın erken tanı ve tedavisi önemlidir. Egzama vücutta değişik bölgelere yayılabilir. Stres
egzamasının ilk ve en temel tedavisi kaşıntıyı
yok etmek veya kontrol altında tutmaktır. Çeşitli kremler, losyonlar, ağızdan kullanılan ilaçlar

ÖNLEME
YOLLARI
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Salgınla birlikte eğitimin
online platformlara taşınması
verim düşüşüne neden oldu.
Şimdi ise yaz tatilindeyiz.
Öğrencilerin derslerde eksik
kaldıkları yerler tespit
edilip telafi çalışmalarına
odaklanılmalı. İlkokul
çağındaki öğrenciler, LGS’ye
ve üniversite sınavlarına
hazırlanacak gençlerin yaz
dönemini nasıl geçirmeleri
gerektiğine mercek tuttuk.

Tatili verimli geçirsinler

EĞİTİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Henüz 7 yaşında olan Elis, ilkokula
başlama, öğretmenini ve yeni arkadaşlarını
tanıma heyecanını yaşarken salgın nedeniyle
online eğitimle okuma-yazma öğrenmek
zorunda kaldı. Gelecek yıl Liselere Giriş Sınavı
(LGS) sınavına girecek olan ablası Ela da yıl
boyunca bir açılıp bir kapanan okulundan ve
derslerinden oldukça soğumuştu. Üstelik bir de
ergenliğe giriyordu... Pandemi öncesi takdir
alan Ela, online derslere girmek istemiyor,
öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapmada
ayak diretiyordu. Çocuklarının eğitimi konusunda endişelenen Jülide hanım, onlara destek
olmak üzere özel ders aldırmaya başlamıştı.
Ancak yine de bu süreçte iyi eğitilemedikle-
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rini düşündüğü çocukları için neler yapması
gerektiği konusunda kafasında çok sayıda
soru işareti vardı. Birçok ebeveyn günümüzde
çocuklarının eğitimi konusunda kafa karışıklığı
yaşıyor. Eğitim dönemi sona ermiş olsa da yaz
dönemini verimli geçirmek için neler yapılmalı?
Bu sorunun yanıtını aradık...

DESTEK VERİLECEK
Dünyamızı etkisi altına alan ve yaşam
biçimimizi kökten değiştiren pandemi sürecinde
en zorlu sınavı veren alanlardan biri de eğitim
oldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 2 Temmuz’da sona ererken pandemideki kayıplar
nedeniyle yaz döneminde okullar açık olacak.
İsteyenler telafi eğitimi alabilecek. Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk, yaz döneminin ardın-

dan başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında
öğrencilerin telafi ve destek çalışmalarının bir
yıl boyunca sürdürüleceğini açıkladı. İlkokul
birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrenciler için
okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramaların sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen
öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği
sağlanacak. 3 ve 4. sınıflar ise, İlkokullarda
Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile
desteklenecek.
Ortaokul öğrencilerinin de yeterlilik
düzeyleri uluslararası kriterlere uygun bir
şekilde değerlendirilip onlara da öğrenme
düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Yaz
döneminde açık olacak okullarda ise, daha çok
sosyal etkinlikler, fiziksel aktiviteler yapılacak.
Bakanlığın yanı sıra belediye ve sivil toplum
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BUNLARA
DİKKAT!
l 	Pandemide evlere kapalı
kalan çocukların ve gençlerin yaz
tatilinin başlangıcında 15-20 gün
iyice dinlenmelerine izin verilmeli.
l 	Dinlenme sonrasında derslerde eksik kaldıkları yerler tespit
edilip telafi çalışmalarına odaklanılmalı.
l 	Ders tekrarı yapıp eksiklerin giderilme aşamasında dinlenme,
oyun ve sosyalleşme molaları ile stres
atmaları sağlanmalı.
l 	Bol bol kitap okuyup test
çözmeleri sağlanmalı.
l 	Ebeveynleri tarafından
arkadaşları ile kıyaslanıp rencide
edilmemeliler.
l 	İçinde bulunduğumuz
dönemin geçici bir dönem olduğu ve
onlarla iş birliği yapmaya hazır olduğunuzun mesajını veren konuşmalar
yapmanız öneriliyor.
kuruluşları da telafi eğitimi programına katkı
sunacaklar. Telafi programları ile eve kapanan
çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının
giderilmesi hedefleniyor. Yaz döneminde okula
gitmek isteğe bağlı olacak. Uzmanlara göre,
okula giden çocuk ve gitmeyen çocuk arasında
yine fark oluşacak.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
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ÖNCE PSİKOLOJİ
Çocukların eğitim alması önemli bir
konu ancak konunun uzmanları için de
bulunduğumuz dönemde öncelikle çocukların

NELER YAPILABİLİR?
Yıl içinde vaka sayılarındaki artış nedeniyle okulların bir açılıp bir kapanması eğitimin
hibrit şekilde devam etmesine neden oldu. Bu
sürece adapte olmakta güçlük çeken çocukların
derslerini telafi edebilmeleri için yaz döneminde belirleyecekleri plan çerçevesinde düzenli
olarak çalıştırılmaları öneriliyor. Vakaların
azalması ile normalleşen süreçte çocukların
bakanlığın, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı programlara katılmanın yanı
sıra ailenin durumuna göre özel kurslara gidip
telafi eğitimi almaları da mümkün.
Bu dönemde sınavlara hazırlık yapan
gençlerin kitap okumaları, test çözmeleri de
öneriliyor. İnternet üzerinden koçluk programları da sunulurken ne yapacağını belirlemekte
güçlük çeken gençlerin bu fırsatlardan da
yararlanabileceği belirtiliyor.

EĞİTİM

Uzmanlar özellikle ilkokul öğrencilerinin
sosyal ve duygusal gelişimleri için çalışmalar
yapılması gerektiğine dikkat çekiyorlar. Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz,
pandemi döneminde en büyük kaybı anaokulu
ve ilkokul öğrencilerinin yaşadığını vurguluyor.
Yılmaz, “Anaokulu ve birinci sınıf
öğrencileri için akademik programdan önce

duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimine öncelik
verilmeli. Çünkü bu çocuklar parmak kaslarının
gelişimine kadar engellenmiş durumdalar”
diye konuşuyor. Yılmaz, kapanmalarla geçen
bir yıllık sürecin uzaktan eğitime erişebilme
şansı olan öğrenciler için biraz da olsa verimli
geçtiğini ancak uzaktan eğitime erişemeyen
öğrenciler için gerçek anlamda büyük bir kayıp
yaşandığını belirtiyor. Türkiye’de 18 milyon
öğrencinin 4 milyonunun hiç eğitime erişemediğine dikkat çeken Yılmaz, bunun telafisi için
zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor.

psikolojilerinin iyi yönetilmesi gerektiğine
dikkat çekiyorlar. Klinik Psikolog Tuğçe Acar,
okul rutini olmayan çocukların sokağa çıkma
yasakları nedeniyle enerjilerini atamadıklarını bunun da çocuklarda öfke, depresyon
ve iletişim problemlerinin artmasına neden
olduğunu söylüyor. Acar, travmatik pandemi
süreci sonrasında çocukların ruh sağlığının
korunabilmesi için sosyalleşme ihtiyaçlarının
karşılandığı, başarı ve disiplin kavramlarını
edindikleri kısa süreli bir telafi eğitiminin,
çocuk gelişimi açısından daha yararlı olacağına
dikkat çekiyor.
Şehirden uzak, sosyo ekonomik
imkanların çoğunlukla düşük olduğu kırsal
bölgelerde birçok öğrenci bilgisayar, internet
gibi imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime
yeterince katılamadı. Bu durum da eğitimde
fırsat eşitsizliklerine neden oldu.  
Dünyayla karşılaştırıldığında Türkiye
okullarını en uzun süre kapalı tutan ülkelerden
biri oldu. Ülkemizde eğitimin aksaması, çocukların diğer ülkelerdeki yaşıtlarından geride
kalmaları sonucunu doğurdu.
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Onlar da strese girer
DOSTLARIMIZ

UMUT EFE
Stres ve anksiyete pandemi ile hayatımızın merkezine yerleşen iki kavram…
Endişeli ruh hali, sokağı ve açık havayı
özlemenin getirdiği sıkıntı ve geleceğe dair
endişeler bu aralar hepimizin zaman zaman
boğuşmak zorunda kaldığı konular haline
geldi. Şartlardaki bu değişim bizim dışımızda
evimizdeki evcil dostlarımızı da etkiliyor
aslında… Patili dostlarımız da zaman zaman
bizim gibi strese girebilirler. Bunun altında
pek çok farklı sebep yatabiliyor. Özellikle
pandemi döneminde sürekli birlikte olduğunuz
evcil dostlarımızın normalleşme dönemlerinde
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stres, yalnızlık ve anksiyete problemi yaşama
ihtimali de uzmanlar tarafından dile getirilen
ihtimallerin başında yer alıyor…

NEDENİNİ TESPİT EDİN
Evcil dostlarımızda stresin birçok sebebi
olabiliyor… Örneğin, bir köpeğin düzenli
olarak dışarı çıkarılma zorunluluğu vardır. Bu
aksatıldığı takdirde stres belirtileri gösterecektir. Aynı şekilde bir kedi de yaşam alanı
işgal edildiğinde strese girecek ve sahibinden
uzaklaşma moduna dönüşecektir. Strese giren
evcil hayvanın bakımında dikkat edilmesi
gerekenler var. Yaşam alanında en güzel, en
rahat biçimde olması sağlanmalı. Onunla özel

egzersizler yapılarak stresli halinden arındırılmalı. Eğlenmek evcil hayvanlar için en güzel
yoldur aslında. Yeni oyuncaklarla enerjisini
atar ve mutlu olur. Mamalarını seçerken de
özen gösterilmeli. Kaliteli seçilen bir mama
onu mutlu edecektir. Mesela bir kedi tuvaletini
kumu dışında yapmaz ancak kumu azsa
bu durum onu strese sokacak ve tuvaletini
yerlere yapmaya başlayacaktır.
Her evcil hayvanın kendine ait bir alanı
var. Strese giren evcil hayvan bakımında bu
alanda çok dikkat edilmeli. Bu alana girilmesi
hiçbirinin hoşuna gitmez ve tepkisini strese
girerek gösterir. Enerjisini atamayan bir evcil
hayvan için de aynı şey geçerlidir; streslidir ve
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KEDİLERDE İŞARETLER
l Titreme
l İçine kapanma ve saklanma
l Daha az aktif olma
l Kaçmaya çalışma
l Yıkıcı veya saldırgan davranış
l İshal
l Kum kabını kullanmama
l Aşırı temizlenme (yalanma) sonucu
yaralar ve lezyonlar

bunu çevresinde kim ya da ne varsa gösterir. Stresle
baş etmenin en güzel yolu sevgi göstermektir. Sevgi
ve ilgiyi gören evcil hayvan strese girmeyecektir.
Minik dostlara her gün belli saatler ayrılmalı, sevgi
ihtiyaçları giderilmeli. Oynamak, sarılmak, başlarının
okşanması istedikleri şeylerdir. Stresle baş etmede
önemli olan sabırlı ve şefkatli olmaktır. Evcil hayvanlar
bağırıldıkça daha saldırgan olurlar. Ayrıca dışlanmamalı, yalnız bırakılmamalılar. Onunla mutlu ve sevgi
dolu saatler geçirmek yasadığı her ne stres durumu
varsa yok etmeye yetecektir.

DIŞLAMAYIN

BU DAVRANIŞLARA
DİKKAT
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ENDİŞENİZİ HİSSEDER
Köpeğin eğitiminde sadece olumlu pekiştirme kullanmak ve onun
uzun süre evde tek başına kalması en büyük stres sebepleri arasında
sayılabilir. Ona arkadaş olarak düşünseniz de yeni gelen bir canlı yüzünden
de strese girebilir. Burada en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi
kendi stres seviyenize dikkat etmektir. Sizin stresli veya gergin olduğunuzu
gören dostunuz da strese girecektir. Endişeli kedinize yardımcı olmak için
ilk bilmeniz gereken, endişeli davranış için asla kedinizi cezalandırmamanız veya azarlamamanız gerektiğidir. Bu sadece olumsuz çağrışımları ve
korkuyu arttıracak ve durumu iyileştirmek yerine kötüleştirecektir. Amaç
kedinin kendisini bulunduğu çevrede güvenli ve rahat hissetmesine yardım
etmek olmalıdır.

DOSTLARIMIZ

4 Davranışlar: Başını sürekli aşağıya doğru eğip
yürümesi, titremesi, kuyruğunu düşük veya bacaklarının arasında
tutması da dostunuzun stresli olduğu manasına gelebilir. Bunların
yanı sıra etrafı sürekli koklaması, aşırı yalanması ve sık nefes alıp
vermesi gibi belirtilerde de bulunabilirler.
4  Yüz Hareketleri: Köpekler tüm dertlerini, söylemek
istedikleri her şeyi beden dilleriyle bize anlatırlar. Asık bir surat
ve kırışmış kaşlar, sürekli tetikte kulaklar, geriye yatık kulaklar
ve iki yana yatık kulaklar stres belirtisi olabilir.
4  Sesler: Köpeğinizden çıkan ağlama veya homurdanma gibi sesler onun streste olduğunun belirtisi olabilir. Ancak bu
tarz sesleri gergin olduğu zamanlarda da yapabileceği için bu
sesler her zaman büyük bir sıkıntının belirtisi olmayabilir. Sürekli
tekrarlandığı takdirde ise bu problemi daha ciddiye alabilirsiniz.

Köpek dostlarımızda öne çıkan stres belirtileri;
sızlanma, havlama, aşırı yalanma, aşırı tüy dökme,
agresif hareketlerde bulunmadır. Stresli halleri hissedilen evcil hayvanları müzikli ortamda bulundurmak
rahatlatıcı olacaktır. Köpeğin aktif olması da onun
sıkılmasını engelleyecek ve stresten uzak kalmasını
sağlayacaktır. Yeni yerler, yeni insanlar özellikle evcil
köpekler için olmazsa olmaz ihtiyaçlardandır. Köpekler
dışarıya alışık oldukları ve dışarıyı istedikleri için daha
çok stres girebilirler. Bu nedenle görülen her belirtide
onları ciddiye almalısınız. Diğer taraftan evcil hayvanlar dışlanma hissini çok iyi ayırt ederler. Sahibi tarafından bu durumla
karşı karşıya kalan evcil hayvanlar için stresli günler başlar. Hayvanların
rahat olması, gerginlikten uzak kalması, korkmaması, iyi uyuyup dengeli
beslenerek sağlıklı kalması, eğlenme saatinin olması çok önemlidir. Bu
aşamaları sahibi ile birlikte yaşayan her evcil hayvan için sorunsuz, stressiz
sakin bir dönem yaşanacak demektir. Bütün minik dostların bu ayrıcalığa
ihtiyaçları vardır.
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Açık havada
lezzet vakti

LEZZET

SAĞLIKLI VE
ORGANİK
Sağlıklı ve organik yiyecek-içecek algısını insanlara benimsetmek
ve bu ürünlerin de tadının güzel
olabileceğini göstermek için yola
çıkan Voi Coffee Company, Etiler’de
Voi Central ile müşterilerini ağırlıyor.
İstanbul’da birkaç şubesi bulunan Voi,
tazecik ürünler kullanarak birbirinden lezzetli ve sağlıklı yiyecekler
hazırlıyor. Voi’nin Etiler’deki şubesinin
öyle keyifli bir bahçesi var ki insanın
saatlerce kıpırdamadan oturası geliyor.
Özel beslenme prensipleri olanlar için
şekersiz ve glutensiz seçeneklerin de
Voi’de sizi beklediği aklınızda olsun.
Bilgisayarınızı alıp uzun süre oturup
keyifle çalışabileceğiniz bir mekan
arıyorsanız Voi Central Etiler harika bir
alternatif olacaktır. Kahve sektörünün
en iyi ve en huzurlu bahçesine sahip
olmasının yanı sıra menüsündeki
çavdarlı sandviçler, çeşit çeşit salatalar,
glütensiz ve az kalorili tatlı seçeneklerine ek olarak, özel demlenen kahve
çekirdekleriyle hazırladıkları kahve
alternatifleri, frappe ve smoothie
seçenekleriyle Voi Central, listenize
eklemeniz gereken mekanlardan biri.
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Pandeminin psikolojik etkisinin bir süre daha devam etmesi
beklenirken sosyal mesafeli, bahçeli ve açık alanı bol mekanlar
bu yazın gözdesi olmaya devam edecek. İstanbul’da açık alanları
ve doğasıyla öne çıkan restoranları listeledik.
UMUT EFE
Pandemi ile birlikte gökyüzü, açık
hava ve doğa, tüm tercihlerin ve konseptlerin
odağına yerleşti. Uzun karantina sürelerinin ardından alınan normalleşme kararları
ile kapalı kapılar ve dört duvar arasında
geçirdiğimiz günler geride kaldı… Yaz
mevsimi ve başlayan tatil süreçlerinin de etkisi
ile arkadaşlarımızla buluşmak veya yemek
yemek için dışarı çıktığımızda ise en iyi adres
bahçeli kafeler veya restoranlar… Yeni dö-

nemde kısıtlamaların da kaldırılması ile birlikte
şehrin her noktasındaki açık hava restoranları
ve mekanları da ön plana çıkıyor. Burada
pendeminin henüz atılamayan korkusunun da
etkisi büyük. Uzmanlar sosyal mesafeyi en az
3 ay ile 1 yıl arasında korumak isteyeceğimizi
öngörüyor. Normale ulaşmamız belki de iki yılı
bulacak. İnsanlar tedirginliklerini kolay kolay
atamayacağından bir kafe ya da restorana
gittiklerinde dahi sosyal mesafe gözetebilecekler. İstanbul’da açık alanları ve doğasıyla öne
çıkan restoranları listeledik.

İSTANBUL’UN
TERASI

Tarih, sanat ve modernizmin unutulmaz
şekilde akıllara kazındığı, İstanbul’un en
hareketli lokasyonlarından biri olan İstiklal
Caddesi üzerinde yer alan Divan Brasserie
Beyoğlu, Türk ve Akdeniz mutfaklarının en iyi
örneklerini tadabileceğiniz bir seçkiyi sizlere
sunuyor. Büyüleyici tarihi yarımada manzarası ile St. Antuan kilisesinin hemen yanında yer
alan Divan Brasserie Beyoğlu, Divan şeflerinin
hazırladığı lezzetli tatlar ile tüm buluşmalarınız için ideal bir seçenek. Menüsünde Türk
ve Akdeniz mutfaklarının birbirinden lezzetli

yemeklerine yer veren mekan müzikleriyle
de misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.
Gürültüden, şehrin koşuşturmasından ve
kaosdan uzak manzaraya dalıp lezzetli yemeklerle saatlerce vakit geçirilebilecek güzel
bir mekan yaratılmış.
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DOĞA’NIN KALBİNE BİR KAÇAMAK

Yemyeşil bir yoldan geçerek ulaşabileceğiniz
Sarıyer’deki Ahali 279’a girdiğinizde hiç düşünmeden merdivenlerden inin ve sizi bekleyen muhteşem bahçe ile buluşun. Ahali 79’un bahçesi ve giriş katı yayılmalık
minderlerin ve serpme kahvaltılık masaların ağçlarla gölgelendiği
çok tatlı bir chill out mekanı. Buraya bir hafta sonu sabahtan gelebilir ve bir sonraki günün sabahının ilk saatlerine kadar kalabilirsiniz.
Ahali 279’un doğayla bütünleşmiş ortamı haricinde harika bir
yemek ve kokteyl menüsü olduğunu da söylemeden geçmek olmaz.
Bu arada hazır dışarı çıkmışken biraz daha oksijen alalım derseniz
Ahali 279’dan çıktıktan sonra çok yakınındaki Atatürk Arboretumu’na uğrayıp keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz.

AÇIKHAVA’DA MÜZE
19. yüzyılın başında inşa
edildikten sonra 1990’larda restore
edilerek günümüze kadar gelen tarihi
bir mekan. Türk mutfağından Fransız
mutfağına, Polonya mutfağından
Avusturya mutfağına pek çok farklı
ülkeden lezzetler bulabileceğiniz
Leonardo, açık havada keyif yapmak
isteyenlerin favori mekanlarından.
Özellikle yaz aylarında açık havada
doğayla baş başa yenilen yemek-

lerden vazgeçemeyenlerdenseniz
Leonardo’ya mutlaka bir şans vermelisiniz. Farklı lezzetler denemeyi
seviyorsanız Leonardo’ya gittiğinizde
‘Polonez Gulaş’ ya da ‘Tavuk Kievski
önerilen lezzetler arasında yer alıyor.
Mekan bünyesinde yarı açık havuz
çocuk parkı ve ayrıca snack barı da
bulunuyor. Mekan, Polonezköy’ün
doğasının merkezinde nefes alma
imkanı sunuyor.

TAKSİM’DE BAHÇE KEYFİ

kültür, renk ve çeşitliliğin ve aynı
zamanda hızlı hayatın, acelenin,
günlük koşuşturmaların içinde
Limonlu Bahçe’de, hemen yanı
başındaki şehrin tüm telaşı yerini
sakinliğe bırakıyor.
Haftanın 7 günü 09.00 ile
00.30 saatleri arasında hizmet veren Limonlu Bahçe, özellikle şehrin
keşmekeşinden kaçmak isteyenler
için ideal bir adres. Mevsimlerden
ilkbahar ya da yaz ise ne kadar
stresli olursanız olun bu bahçede
huzur bulmanız garanti…Taksim’e
gittiğinizde Limonlu Bahçe’ye
mutlaka uğramalısınız.

LEZZET
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Özlenen Taksim’in nostaljik
ve anılardaki anısını tazeleyebileceğiniz bir mekan. Yedi tepeli şehir
İstanbul’un en güzel mekanlarından biri olarak karşımıza çıkan
Limonlu Bahçe, adını bahçesindeki
limon ağaçlarında alıyor. Mekanın
bahçesinde limon ağaçlarının yanı
sıra yasemin, manolya, çam, erik,
ıhlamur ve gül ağaçları da bulunuyor. Yeni bir yeme içme konseptini
ilklerden biri olarak uyguladı…
Sektördeki ‘chill out zone’ olarak
tanınan kavramı geceden günün
diğer saatlerine taşıdı. Beyoğlu’nun
kendine özgü birbirlerinden farklı
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Birçoğumuz için evden çalışma artık hayatımızın bir
parçası haline geldi. Şirketlerin çoğu bundan sonra
evden çalışma ya da hibrit çalışma modellerine geçme
kararı aldı. Artık havalar da ısındı. Kapalı ortamda
çalışmak istemeyenler için yazlıkta ya da balkonda
çalışma önerilerini araştırdık...

Yazlık ofisiniz hazır mı?
EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER

İstanbul’da yaşayan Derya Hanım, evi
ve işi arasında her gün üç saat harcıyordu.
Sabah trafiğinde işe gittiğinde enerjisini geri
kazanabilmek için bir saate ihtiyaç duyuyordu.
Pandemi döneminde eve kapanmalarla birlikte
evden çalışmaya başlayan Derya Hanım’ın
çalıştığı şirket bundan sonraki süreçte evden
çalışma modelini benimsedi. Kendine ve çocuklarına daha fazla zaman harcamanın, trafik
stresinden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan
Derya Hanım, yaz döneminde işini yazlığa
taşıma kararı aldı. Bu evde kurduğu çalışma
mekanının bir benzerini yazlıkta da yapması
anlamını taşıyordu. Evden çalışan birçok insan
için benzer durum söz konusu. Yazlık evinizde
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çalışırken işlerinizi daha keyifli hale getirmek
için yazlığınızın balkonunda ya da verandasında kendinize çalışma alanı oluşturabilirsiniz.
Bunun için öneriler hazırladık....
Yazlıkta çalışmanın keyifli yanları
olduğu kadar zor yanları da var. Örneğin,
eğer çocuklu bir aileyseniz çocuklarınızın
denize gidiş-geliş saatlerini, yemek saatlerini
iyi planlamalısınız. İşin en güzel tarafı ise, işe
gidiş-dönüş stresi, akşam trafiği gibi konular
artık hayatınızda yok. Bilgisayarınız yanınızda
olduğu sürece ister evden eşofman altıyla,
ister tatil köyünden mayoyla toplantılarınıza
katılabilirsiniz.
Yazlıktan ya da evden çalışmanın da
birtakım zorlukları var. Birçokları evden
çalışırken işe daha uzun saatler ayırmaktan

şikayetçi. Siz de onlardan biri olmak istemiyorsanız işe başlama ve bitiş saatlerinizi planlayıp
ona göre hareket etmelisiniz.

İŞLEVSELLİĞE DİKKAT!
Yazlıklarımız da artık çalışma mekanı
oldu. Bu dönemde bahçeli evlerin dış mekan
tasarımlarında işlevsellik arttı. Çatı bahçeleri,
mikro arka bahçeler ve balkonlar daha etkin
birer yaşam alanına ve çalışma alanına dönüşüyor. Özellikle katlanır cam kapılar ile yaşam
alanları ve doğa arasında bağ kuruluyor. Açık
hava çalışma alanları bu dönemde öne çıkarken yeni konut projelerinde evden çalışmaya
uygun alanlar planlara alınmış durumda.
Dış mekanlarda çalışmak artık lüks
olmaktan öte bir ihtiyaç haline geldi. Çalışmayı
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destekleyici işlevsel mobilyalarla konforlu bir
çalışma alanı yaratılırken bu ihtiyacı karşılayacak masa ve sandalyeler ürün raflarında yerini
çoktan aldı. İnternet üzerinden ya da mobilya
mağazalarından evdeki ofisinizi kolayca
kurgulayabileceğiniz mobilyalara ulaşmanız
mümkün oluyor.
Burada dikkat etmeniz gereken birinci
önceliğiniz alanların verimli ve işlevsel kullanılması olmalı. Balkonunuzun ya da verandanızın
bir köşesinde kendinize sabit bir çalışma masası
kurgulayabileceğiniz gibi var olan masanızda
dizüstü bilgisayarınızla seyyar çalışma alanı da
oluşturmanız mümkün.

SAKİN OLMALI

TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

BUNLARA DİKKAT
• Çalışma alanınızı net belirleyip rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortam oluşturun.
• Evde çalışma saatlerinizde aile
bireyleriyle sınırlarınızı korumaya yönelik
kurallar oluşturun.
• Beden sağlığınızı korumak için
mobilyalara yatırım yapabilirsiniz. Salonunuzda
bir kitaplık bir dokunuşla ev ofisine dönüşebilir
ve akşam mesainiz bittiğinde hiçbir dağınıklık
oluşmadan tekrar eski haline getirmeniz
mümkün olabilir. Kendinizi motive etmek ve
çalışma ortamı hissi yaratmak için de tek bir
duvarı size ilham verecek bir görselle kaplayıp
onun önünde çalışma alanınızı konumlandırabilirsiniz. Böylece motive olup evinizin diğer
alanlarını görmeden işinize odaklanmanın yanı
sıra salonunuzun geneli için de hoş bir görüntü
elde etmiş olursunuz.

ERGONOMİK MOBİLYALAR
İşyerlerinde olduğu gibi evinizde de
verimli çalışabilmek için sağlığınıza özen
göstermeli ve omurga sağlığınızı destekleyecek

ergonomik mobilyalar kullanın.
• Çalışma saatlerinizi belirleyip ona
göre işe başlama ve bırakma zamanlarınızı
netleştirin.
• Kendinize kısa süreli dinlenme
molaları verin.

ergonomik mobilyalar seçmelisiniz. Evden
çalışıyorsunuz diye uzun saatler boyunca ergonomik olmayan ve vücutta şekil bozukluğuna
neden olacak mobilyalarla çalışmanız halinde
sağlığınızdan olabilirsiniz. Bu nedenle özellikle
çalışma masası ve çalışma koltuğu konusunda
ergonomiye dikkat etmelisiniz.
Ev ofisin dezavantajlarından biri de evi
paylaştığınız kişilerle, çocuklarınızla sınırları
belirleyememek. Evde çalışma alanınıza sürekli
olarak birilerinin girmesi, alanınıza ortak olması çalışma veriminizi düşürebilir. Bu nedenle
evde birlikte yaşadığınız insanlarla ortaklaşa
kurallar belirleyip kendi çalışma alanınızın
dokunulmazlığını sağlamanız da keyifle ve
verimli çalışmanıza katkı sağlayacak bir diğer
unsur oluyor.

EVİM EVİM

Evde verimli çalışma için en büyük engellerden biri belirli çalışma alanının olmaması.
Evden çalışma verimliliğinizin yüksek olmasını
istiyorsanız, kendinize ait belirli bir çalışma
alanını belirledikten sonra o alana gerekli olan
tüm ekipmanları yerleştirmelisiniz. Aksi takdirde çalışma saatlerinde yaşayacağınız eksiklikler
nedeniyle sık sık yerinizden kalkmak zorunda
kalabilirsiniz. Bu da iş verimliliğinizi olumsuz
yönde etkileyebilir. Ancak sabahtan akşama
kadar aynı alanda oturmanız da sağlığınız
açısından sakıncalı bir durum. Belirli molalarla
dinlenip verimliliğinizi artırmalısınız.
Uzaktan verimli çalışmanın olmazsa
olmazlarından biri çalıştığınız mekanın sakinliği
oluyor. Yazlık evlerde konsantrasyonun dağılmayacağı, çalışmaya motive edecek alanlar
yaratılmalı. Örneğin eviniz dubleksse, üst katta
çokça kullanılmayan balkonunuzu kendinize ait
açık hava ofisine dönüştürebilirsiniz. Evinizdeki
kitaplık parçalarını buraya taşıyabilir ya da
birkaç yeni üniteyle destekleyebilirsiniz. Bu açık
alanda çalışırken kendinizi kısıtlanmamış hissedersiniz. Açık havada konsantre olamayanlar
için yazlığın içinde çalışma alanı yaratmaları
öneriliyor.
Çok fazla geniş alanınız yoksa ve uzun
süreli olarak evden çalışacaksanız, akıllı

İSMMMO YAŞAM l 49

Moğlova Su Kemerleri

GEZİ-İSTANBUL

İstanbul’un en genç
ilçelerinden biri: Sultangazi
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan en genç
ilçelerinden biri, Sultangazi.
2008 yılında Gaziosmanpaşa’ya bağlı 14, Eyüpsultan ve Esenler’e bağlı
birer mahallenin bünyesine
katılmasıyla kuruldu. 13261359 yılları arasında Sultan
Orhan Gazi tarafından
fethedildiği için ilçenin ismi
Sultangazi oldu...
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
İstanbul kendi içinde farklı dünyaları
barındırıyor... Her geçen gün büyüyen kentin
en genç ilçelerinden biri Sultangazi... Avrupa
yakasında yer alan ilçe İstanbul’un en küçük
ilçelerinden biri olarak da biliniyor. Deniz seviyesinden 50 metre yükseklikte olan Sultangazi,
36 km² yüzölçümüne sahip. Doğusunda Eyüpsultan, batısında Esenler, güneyinde Gaziosmanpaşa, kuzeybatısında Başakşehir ilçeleriyle çevrili
olan ilçe, sahip olduğu yüzölçümüyle İstanbul’un
39 ilçesi arasında 19’uncu sırada yerini alıyor
ve toplam 16 mahalleden oluşuyor. TÜİK 2018

nüfus verilerine göre ilçenin nüfusu 523 bin 765
kişidir.
İlçe, 1326-1359 yılları arasında Sultan
Orhan Gazi tarafından fethedildiği için Sultangazi adını almış. Uzun yıllar Eyüp ilçesine bağlı
iken 1963 yılından sonra Gaziosmanpaşa’ya
bağlanmış 2008 yılında ise, Sultangazi adıyla
bağımsız bir ilçe haline gelmiş. İlçe sınırları
içerisinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi İlhan
Varank kampüsü de bulunuyor.
İlçede gezilip görülmesi gereken yerler
arasında Mimar Sinan Şehir Ormanı ve Hacı
Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı, Moğlova Su Kemerleri, Masal Kahramanları Parkı, Malkoçoğlu
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Sultangazi şehir ormanları

BAYEZİD SUYOLU
II. Bayezid tarafından yaptırılan ve
Bayezid Suyolu adıyla bilinen suyolu, Cebeciköy’ün 1.700 m güneyindeki bir menbadan
başlayarak güneye doğru devam eder; Çiçoz
kubbesinden önce tünele girer ve sırasıyla
Edirnekapı, Fatih Camii avlusu, Bozdoğan
kemeri ve daha sonra da Bayezid meydanına
kadar ulaşır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul’un nüfusunun hızlı artmasıyla
su sıkıntısı baş göstermişti. Kanuni su ihtiyacını
karşılamak için araştırmalar yaptırıp Belgrad
Ormanları’ndan su getirilmesine karar vermiş
ve bu iş için Mimar Sinan’ı görevlendirmiştir.
Suyolları güzergahında bulunan ve
Suyolcu köyleri diye adlandırılan köylerin
halkı su yolları ve müştemilatının korunması,
tamiratı gibi hizmetlerle görevliydiler. 1520
tarihli tahrir kaydında Cebeci köyü halkının
Kırkçeşme su yolunu tamir edip bakımını
üstlendikleri için her türlü vergiden muaf
oldukları görülüyor. Cebeci köyü, Pirinççi köyü,
Çavuşköy ve Çınarlıhan (Habipler), belgelerde
adı geçen ve bu bölgede yer alan köylerdir. Suyolcu köyleri genellikle Hıristiyan olup, hemen
hepsinde kilise bulunuyordu. Cebeci köyünde

bulunan kilise harabesi bunlara bir örnektir.
Bölge İstanbul-Edirne, Balkanlar yolu
üzerinde olup tarihi kuzey fetih yolu buradan
geçiyordu. Topkapı-Habipler tramvay hattının
geçtiği yol tarihi Edirne şosesi idi. Bölgede
ilk belediye teşkilatının kurulduğu yer olan
Kemerburgaz ve civarına bu bölgeden ulaşım
sağlanırdı.
Cumhuriyet döneminde bölge uzun
yıllar Eyüp ilçesine bağlı olarak idare edilirken 1963’te Arnavutköy, Boğazköy, Bolluca,
Çilingir, Cebeciköy Eyüp ilçesi Rami bucağından
alınıp yeni kurulan Gaziosmanpaşa ilçesine
bağlandı. 2008’de Büyükşehir Belediyesi
Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
ile Sultangazi ilçesi kuruldu.

NASIL GİDİLİR?
Kendi aracı ile Sultangazi’ye gitmek
isteyenler karayolu ile Kadıköy’den İstanbul
Çevre Yolu’nu kullanarak trafiğin durumuna
göre, yaklaşık 1 saatte ilçeye ulaşabilir. Ayrıca
O-3 otoyolunu kullanarak yaklaşık 46 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz. Üsküdar’dan O-2
otoyolunu kullanarak yaklaşık 57 dakikada
ulaşmak mümkün oluyor. Farklı alternatif
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Sütçü İmam Parkı ve Trafik Eğitim Parkı sayılabilir... Sultangazi’de gezilecek yerler arasında
ilçenin tek alışveriş merkezi olan Neva AVM de
bulunuyor. Burada alışveriş yapmanın yanı sıra
kafe ve restoranlarda ve eğlence alanlarında
vakit geçirebilirsiniz.
Yeni kurulmuş bir ilçe olmasına karşın
Sultangazi’nin İstanbul’daki en eski yerleşim
yerlerinden biri olduğu tahmin ediliyor. Osmanlı dönemi öncesiyle ilgili net bir bilgi olmamasına karşın bölgenin İstanbul’un su yolları
üzerinde yer aldığını, günümüze ulaşan su yolu
kalıntılarından tespit edilmiş durumda. Fetihten
önce İstanbul’un su ihtiyacı Halkalı Suları diye
adlandırılan, Halkalı köyü ile Cebeciköy’ün
güneyindeki bölgeden gelen menba sularından
ve Belgrat Ormanlarından gelen yüzeysel
sulardan, bir bölümü de Istıranca Dağları’ndan
gelen sulardan karşılanıyordu. İmparator
Kostantinus döneminde yaptırılan ve Istıranca
Dağları’ndan getirilen 242 kilometrelik isale
hattı bu bölgeden geçiyordu. Günümüzde bu
isale hattı üzerinde yer alan 6-7 tane 2-3
katlı büyük kemer ve 30’dan fazla tek gözlü
kemerin kalıntılarını görmek mümkün.
Cebeciköy deresi üzerinde rastlanan
Ceneviz galeri kalıntıları fetih öncesi suyollarının bölgedeki varlığının en önemli delilleri
oluyor. Osmanlı döneminde de özellikle su
sağlaması nedeniyle çok önemli bir bölgeydi.
Fatih’in İstanbul’u fethetmesinden sonra büyük
isale hatlarının hemen hemen hepsi yıkıldığı
için halk su ihtiyacını sarnıçlardan karşılıyordu.
Fatih Sultan Mehmet, I.Theodosius tarafından
yaptırıldığı kabul edilen Belgrat Ormanları’ndan gelen galeri şeklindeki isale hattını,
Cebeciköy ve Bozdoğan Kemeri altından çeşmelere kadar olan bölümünü yeniden yaptırır
gibi tamir ettirdi. Tarihi yarımadayı besleyen
Osmanlı su tesisleri Halkalı suyolu, Kırkçeşme
suyu, küçük menbalardan beslenen ve hayır
sahipleri tarafından yaptırılan çeşmelerden oluşuyor; Halkalı ve Cebeciköy arasındaki alandan
gelen sulara Halkalı suları deniliyor.
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olarak çevre yolunu kullanarak yaklaşık 42
dakikada Sultangazi’ye ulaşılabiliyor. Beşiktaş’tan Beşiktaş-Kağıthane Tüneli üzerinden
yaklaşık 38 dakikada, Fatih’ten O-3 üzerinden
yaklaşık 26 dakikada Sultangazi’ye ulaşım
sağlanabiliyor.
İlçeye toplu taşıma ile gelmek isteyenler
de Vezneciler-Sultangazi metro hattını kullanabiliyor. Ayrıca Eminönü’nden 336E, Mecidiyeköy’den 36M, Taksim’den 36T otobüs hatlarını
kullanarak da ilçeye ulaşmak mümkün oluyor.

SU SPORLARI YAPILIYOR
Sultangazi denildiğinde ilk akla gelen
yerlerden biri Alibey Barajı oluyor. Ayrıca ilçede Cebeci taş ocakları ve birkaç küçük akarsu
bulunuyor. 1975-1983 yılları arasında, içme,
kullanma ve sanayi suyu sağlamak üzere inşa
edilen Alibey Barajı, hâlen Avrupa yakasının
önemli bir kısmının içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli bir baraj konumunu koruyor.
Baraj, yılda 39 hektometreküp (hm3) içme
suyu sağlamaya devam ediyor. Üzerinde amatör balıkçılık, su sporları etkinlikleri yapılan
barajın etrafını çevreleyen koruma altındaki
ormanlık alan ilçe halkının sosyal dinlenme
alanı ihtiyacını da karşılıyor. Çevresinde
bulunan ormanlık alanda pikniğinizi yaparak
manzaranın keyfini sürebilirsiniz.
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ŞEHİR ORMANLARI	 
Sultangazi ilçesinde gezilip görülmesi
gereken yerler arasında ilk rota Sultangazi
Şehir Ormanları olmalı. Yeşilin ve mavinin
birleştiği doğanın tüm renklerinin ve güzelliklerinin görüldüğü, kentin gürültüsünden
uzak dinlenmek ve huzur bulmak isteyenlerin
uğrak yeri olan Sultangazi Şehir Ormanları;
Mimar Sinan Şehir Ormanı ve Hacı Bektaş-ı
Veli Şehir Ormanı olmak üzere iki etaptan
oluşuyor.
820 dönüm alan üzerine kurulu olan
Mimar Sinan Şehir Ormanı, hem eğlenip hem
de dinlenebileceğiniz birçok aktivite ve alanı

52 l İSMMMO YAŞAM

MASAL KAHRAMANLARI PARKI
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Masal Kahramanları Parkı,
toplam 25 bin metrekare alan üzerine kurulu ve içerisinde Pamuk Prenses,
Nasrettin Hoca, Şirinler, Keloğlan gibi 128 farklı figürün heykeli ve kabartmaları bulunuyor. Çocuklu aileler ile masal kahramanlarını merak edenlerin tercih
ettiği parkta çocuklar hayal dünyasını geliştirerek masal kahramanlarından
oyun yaratabiliyor, fotoğraf çekilebiliyor, çocuk oyun alanında doyasıya eğlenebiliyorlar. Çocuklar parkın içindeki suni gölde kanolarla gezerken aileleri de
bahçesindeki kafede çayını yudumlayıp günün yorgunluğunu atabiliyorlar.
içinde barındırıyor. Piknik yapabileceğiniz alan
ve masalar, yaklaşık 17 metre uzunluğunda
seyir kulesi, çocuk oyun alanları, futbol, tenis,
voleybol, basketbol sahaları, 2 bin 400 kişilik
anfi tiyatro, at binme tesisleri ve Türkiye’nin
en büyük macera platformu bulunuyor.
Mimar Sinan Şehir Ormanı içerisinde
bulunan 56 adet hobi bahçesinde doğa ile
baş başa vakit geçirmenin yanı sıra isteyene
kendi bitkilerini yetiştirme fırsatı da tanınıyor.
Toplam 770 dönüm alan üzerinde kurulu olan
Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı’nda ise, piknik
için ayrılan masalarda pikniğinizi yaparak
güne başlayabilirsiniz. Piknikte haftanın
yorgunluğunu atan ailelerin çocukları da oyun
alanında ve macera platformunda doyasıya
eğlenip enerjilerini atabiliyor. Bununla birlikte
balık tutma alanında balığınızı tutabilir, koşu,

yürüyüş ve bisiklet parkurlarında oksijen depolayarak sporunuzu yapabilirsiniz. Yaklaşık
17 metre yüksekliğindeki seyir kulesinde yeşil
ve maviyi buluşturan manzara eşliğinde fotoğraf çekip anılarınızı da ölümsüzleştirebilirsiniz.

MOĞLOVA SU KEMERLERİ
İlçede UNESCO Dünya Kültür Miras listesine girmeyi başarmış Moğlova Su Kemerleri
de bulunuyor. Cebeci Mahallesi yakınlarında
bulunan su kemerleri, su taşırken içerisindeki yoldan dolayı köprü görevi de görüyor.
Kemerin selden ve su baskınlarından zarar
görmemesi için ayakları piramit şeklinde yapıl
durumda.  Günümüze sağlam olarak ulaşan
Moğlova Su Kemerleri mimarisi ve tarihi
yapısıyla görmeniz gereken yerler arasında
başı çekiyor. Görenleri büyüleyen su kemer-
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‘ANADOLU İNSANININ SICAKLIĞI VE HOŞGÖRÜSÜ VAR’
İSMMMO Sultangazi İlçe Temsilcisi
Hüseyin Arslan, 1995 yılından bu yana meslek
mensubu. 2008 yılından bu yana da büro
sahibi olarak mesleğe devam ediyor. 2013
yılından itibaren Sultangazi’de İSMMMO’nun
ilçe temsilci yardımcılığı yapan Hüseyin Arslan,
2016 yılından başlamak üzere iki dönemdir
ilçe temsilciliği görevini yürütüyor. Sultangazi’de İSMMMO’ya kayıtlı 135 büro sahibi, 135
de bağımlı çalışan  olmak üzere toplam 270  
meslek mensubu bulunuyor.
Sultangazi’de kurumsallaşmış büyük
firmaların pek fazla bulunmadığına dikkat
çeken Arslan, ağırlıklı olarak tekstil sektöründe
imalat ve ihracat yapan firmalar ile maden ve
inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla
ülke ekonomisine de katkıda bulunulduğunu
söylüyor. Arslan, Sultangazi’de yaşayan insan
profilinin 1960-70’li yıllarda Anadolu’nun her

Hüseyin Arslan

bölgesinden ekmeğini kazanmak için gelmiş
insanlardan oluştuğunu belirtiyor. Bölgede
yaşayanların İstanbul’da tutunabilmek için
burada yaşamayı seçtiklerine işaret eden
Arslan, “Mesleğimizi yani mali müşavirliği bu
gibi bölgelerde yapmak, şehir merkezine göre

daha da zor. En başta mükelleflerin çoğunluğu
vergisel konularda ve muhasebe konusunda
çok bilgisiz. Kurumsallaşmış firmalar sınırlı.
Ticaret hacmi de  gelirleri de sınırlı olduğu için
meslektaşlar hak ettikleri ücretleri alamıyor.
Bir de kendimizin yaptığı haksız rekabet işimizi
daha da zorlaştırıyor” diye konuşuyor.
İlçede insani ilişkilerde Anadolu insanının sıcaklığının ve hoşgörüsünün her zaman
hissedildiğini vurgulayan Arslan, son yıllarda
dünyanın dört bir tarafından gelen, kimi savaştan, kimi suçtan, kimi yasadışı işler yapmaktan
dolayı buraya gelen göçmenlerin ve kaçakların
bu ortamı iyice bozduklarından yakınıyor.
Arslan, Sultangazi ilçesinin güzel bir coğrafyası bulunduğunu, hemen sınırında yer alan
Alibey Barajı’nın ve ormanlık alanının bölgede
yaşayan insanların nefes almasını sağladığını
da belirtiyor.

leri 1554-1562 yılları arasında Kanuni
Sultan Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan
tarafından yapılmış. Uzunluğu 257 metre,
yüksekliği 36 metre olan su kemerlerinin
alt ve üst katında 8’er tane göz bulunuyor.

TRAFİK EĞİTİM PARKI
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MALKOÇOĞLU SÜTÇÜ İMAM PARKI

Sultangazi İlçesi’nde gezilebilecek yerlerden biri de Malkoçoğlu Sütçü İmam
Parkı. Toplam 4.100 metrekare alan üzerine kurulan parkın en önemli özelliği Pamukkale travertenlerine benzeyen iki şelalenin yer alması. Traverten haricinde çocukların oynayabileceği oyun alanları, oturma bankları, yürüyüş yolu ve kafe bulunuyor..
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Çocukların trafik konusunda
eğitim almaları için ilçede bir trafik eğitim
parkı da kurulmuş durumda. İlçeyi gezip
tanımak isteyenlerin ve ailelerin özellikle
çocuklarıyla birlikte bu parkı ziyaret
etmeleri öneriliyor. Çocukların eğlenirken
trafik kurallarını öğrendiği parkta eğitim
pisti, yatay ve düşey trafik işaretleri, sinyalizasyon sistemleri, yaya ve hemzemin
geçidi, bisiklet yolu, yaya kaldırımları, üst
geçit ve eğitim laboratuvarları bulunuyor.
5.735 metrekare alan üzerine kurulu olan
parkta çocuklar akülü araçlarla teorik ve
uygulamalı olarak ders de alabiliyorlar.
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Seyahatler açılıyor
Seyahat severler dünyanın
eski haline
kavuşmasını
dört gözle bekliyor. Aşılamanın
artmasıyla pek çok ülke Türkiye’ye
seyahat kısıtlamasını sona erdirdi.
Ancak seyahat planı yapmadan
önce sınır kapılarını açan ülkeleri
ve şartlarını araştırmakta yarar
var. Dünyanın çeşitli yerlerindeki
farklı seyahat kısıtlamalarını takip
etmek gerekiyor. Bu yazımızda
onlara yardımcı olabilecek bilgileri
toparladık.
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GAYE DELEN
Koronavirüsün etkisinin azalmaya
başladığı yaz aylarında bazı ülkelerle de uçuşlar
açılıyor. Aşılamanın artmasıyla ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları yavaş yavaş kalkıyor.
Ama seyahat planı yapmadan önce sınır
kapılarını açan ülkeleri ve şartlarını araştırmakta yarar var. Seyahat planlayanlar, dünyanın
çeşitli yerlerindeki farklı seyahat kısıtlamalarını
takip etmekte zorlanıyor. Ülkeler bazı ülkelere
kapılarını açsa da bazılarına ise halen kapalı
tutuyor. Türkiye’ye kapısını açan birçok ülke
var. Ama bazılarıyla anlaşmalar henüz yapılmadı. Dönem dönem açılıp kapanan sınır kapıları
oluyor. Bu yıl 1 Haziran’dan itibaren pek çok
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ülke ise kademeli olarak bu süreci başlattı ve
uçuşlara izin vermeye başladı. Bu sayımızda 1
Temmuz tarihi itibariyle Türkiye’den seyahat
edilebilen ülkelere yer verdik.

HANGİ ÜLKE, NE İSTİYOR?
Hemen her ülke PCR testi ve aşı istiyor.
Almanya, Schengen ülkeleri ve İngiltere’ye
seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Ancak Türkiye’yle
henüz bu konuda anlaşma imzalamadı. Henüz
Türk vatandaşlarına turistik ve ziyaret amaçlı
vize verilmiyor. Almanya’ya şu anki şartlarda
vefat, doğum ve düğün gibi istisnalar dışında
Türkiye’den kısa süreli seyahatler mümkün
değil. Son 10 gün içinde herhangi bir risk bölgesinde, virüs varyasyonları bölgesinde bulunmuş

olan yolcular, Almanya’ya gitmeden önce www.
einreiseanmeldung.de adresinden kaydolmak
ve kayıt belgesini Almanya’ya girişte yanlarında
bulundurmak zorundalar. Türkiye de şu anda
Almanya’nın tanımladığı riskli ülkeler listesinde
bulunuyor. Havayoluyla Almanya’ya seyahat
eden tüm yolcular yolculuk öncesinde Covid-19
test sonucunu göstermek zorunda.
Amerika’ya, Türkiye’den uçuş yasağı
yok. ABD, haziran başında 110 ülke ve bölgeye seyahat uyarısını gevşetmişti. Bu ülkeler
arasında Türkiye de var. Türk vatandaşları belli
kurallar çerçevesinde bu ülkeye seyahat edebiliyor. Avusturya, belli ülkelere kapısını açarken,
Türk vatandaşlarını henüz kabul etmiyor.
Türkiye’den seyahatin serbest olduğu
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DÜNYANIN TURİZM GELİRİ DÜŞTÜ

Turizmde önde olan ülkeler pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomilerini canlandırmak için sınırlarını mümkün olduğunca hızlı açmaya gayret ediyor. Dünya Seyahat ve
Turizm Konseyi, geçen yıl sektörün 4.5 trilyon dolar gelir ve 62 milyon istihdam kaybettiği
tahmininde bulunuyor. Yalnızca havayolları geçen yıl 126 milyar dolar kayıp yaşadı.
Havayollarının bu yılki kaybınınsa 48 milyar dolar olması bekleniyor. Koronavirüs aşısının
piyasaya çıkması birçok ülke ve hükümetin turistleri yeniden kabul etmesini sağladı. Yunanistan, İspanya ve Türkiye de dahil olmak üzere turizme büyük ölçüde bel bağlayan Akdeniz
ülkeleri zor günler geçiriyor. Hızlı aşılamanın olması için uğraşıyor.
ve 21 diğer ülkeden aşı olanları ve negatif
test sonucu gösterenleri kabul etmeye başladı.
Ancak aralarında henüz Türkiye yok.
Hırvatistan’a Türk vatandaşları seyahat
edebiliyor ancak bazı kısıtlamalar uygulanıyor.
Geçerli PCR veya antijen testi olan yolculara
karantina uygulanmıyor. Yolcuların 72 saat
öncesinde yapılmış PCR testi ya da 48 saat
önce yapılmış rapid antijen testi sonucuna sahip
olmaları gerekiyor. Varıştan en az 14 gün önce
tam olarak aşılanmış olduklarını gösteren bir
Covid-19 aşı sertifikasına sahip yolcular ülkeye
giriş yapabiliyor. Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan Hırvatistan, Adriyatik Denizi
ve İtalya’nın doğusunda. Türklerin sıkça tercih
ettiği bir destinasyon.

THY’NİN UÇTUĞU ÜLKELER
Türk Havayolları’nın sitesinde uçuşun

başladığı Avrupa’daki ülkeler Belarus, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Kosova, Macaristan,
Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Malta,
Moldova, Slovenya, Rusya, Ukrayna şeklinde.
Güney Amerika’da ise şu ülkelere uçuşlar
açık. Brezilya, Kolombiya, Panama, Venezuela. Kuzey Amerika’da Amerika ve Meksika’ya
uçuş var. Afrika’da uçuşların açıldığı ülkeler
ise, Benin, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Kongo
Cumhuriyeti, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon,
Gambiya, Gana, Gine, Mali, Mısır, Kenya,
Moritanya, Nijer, Senegal, Seyşeller, Senegal,
Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya,
Tunus, Uganda şeklinde. Asya’da ise açık
ülkeler şöyle: Afganistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Güney Kore, Irak, İran, Katar,
Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Maldivler,
Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Tayland,
Umman, Ürdün.
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ülkelerden ikisi Macaristan ve Sırbistan. Bu
iki ülkeyle sınırlar karşılıklı açıldı. Aşıları
tamamlananlar bu ülkelere seyahat edebiliyor.
Macaristan için yapılacak vize başvurularında
aşı kimliği isteniyor. Bu belge ile karantina ve
PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Bu kapsam
dışında kalan yolcular için ise 10 gün süreyle
tıbbi tarama ve karantina uygulanıyor. Sadece
turistik ve aile-arkadaş ziyareti amacıyla
yapılabilecek olan vize başvurularında Biontech
ve Sinovac aşıları kabul edilebiliyor. Vize başvurusunda ayrıca otel ve uçak biletinin ise satın
alınmış olması zorunluluğu var. Ancak alınacak
vize sadece Macaristan’ı kapsıyor ve diğer Schengen ülkelerine giriş yapılamıyor. Sırbistan’a
da seyahatler açık. Covid-19 aşı sertifikası
olanlar PCR testi veya karantina uygulamasına
tabi olmuyor. Bu iki ülkeye turistik seyahatler
yapılabiliyor. Ayrıca Balkanlarda pek çok ülke
Türk vatandaşlarına açık.
Azerbaycan’a gidişler serbest. Euro 2020
maçlarının da oynandığı ülkeye pek çok Türk
vatandaşı maçlar nedeniyle gitti. Acenteler talebe yetişemedik. Seyahat severler bu ülkeye rahatça girebiliyor. Tabii ki test sonucu göstermek
ve aşılı olmak kaydıyla. Azerbaycan’a giden
vatandaşlarımız Bakü Haydar Aliyev Havaalanı
veya Gence Uluslararası Havaalanı’nda 1 aylık
vize alabiliyor.
Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar
açıldı. 12 Nisan’da alınan kararla iki ülke
arasındaki uçuşlar kısıtlanmıştı. Bu tarih de
uzatılmıştı. Ancak 22 Haziran itibariyle ilk
Rus turist kafilesi geldi. Türkler de bu ülkeye
seyahat edebiliyor. Testlerin ve aşıların yapılmış
olması gerekiyor.
Ukrayna’yla seyahatler serbest. Ancak
ülkeye gireceklerin girişten önceki 72 saat
içerisinde PCR test sonucu ve QR kodlu hızlı
antijen testi sonuçlarını göstermesi gerekiyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün acil kullanım
listesinde yer alan Covid-19 aşılarından birinin
ikinci dozunun yapıldığına dair resmi belge de
gerekiyor. Yunanistan ise bu ay Avrupa Birliği
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HIZLI VE ÖFKELI 9
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Justin Lin
Vizyon Tarihi: 2 Temmuz 2021
Oyuncular: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Justin Lin’in yönetmen koltuğuna geri döndüğü Fast & Furious 9, Dom Toretto ve arkadaşlarının
bu kez Dom’un kişisel geçmişinden gelen bir tehdide
karşı mücadelelerini odağına alıyor. Dom Toretto,
oğlu küçük Brian ile gözlerden uzakta, sessiz bir
hayat sürmektedir. Ama huzurlu çevrelerinin hemen
ötesinde tehlikenin hep pusuda olduğunu biliyorlar-

dır. Bu kez tehlike Dom’u, en sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye
zorlayacaktır. Ekibi, bugüne kadar karşılaştıkları en
yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan
Jakob’un liderliğindeki dünyayı yıkacak bir planı
durdurmak için bir araya gelir. Dominic Toretto’nun
artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Serinin 9.
filmi olan Fast and Furious 9’ın oyuncu kadrosunda
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster,
Lucas Black, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cena
gibi birçok isim yer alıyor.

CRUELLA

SİNEMA

Tür: Dram, Aile
Yönetmen Craig
Gillespie
Vizyon Tarihi: 2
Temmuz 2021
Oyuncular: Emma
Stone, Emma
Thompson, Paul
Walter Hauser
Emma Stone’un
başrolünde yer aldığı
Cruella, Disney’in klasik
animasyonlarından 101
Dalmaçyalı’da yavru köpeklerin peşine düşen kötü karakter Cruella’nın, daha punk esintiler taşıyan alternatif bir orijin hikâyesini
anlatıyor. Cruella, Dodie Smith’in 1956 romanı 101 Dalmaçyalı
ve Walt Disney’in 1961 animasyon filmi 101 Dalmaçyalı’da
tanıtılan Cruella de Vil karakterine dayanan yeni bir Amerikan suç
komedi-drama filmidir ve yapımcılığını Walt Disney Pictures üstleniyor. Birçok kez beyaz perdeye ve televizyona uyarlanan 101
Dalmaçyalılar’ın live-action versiyonu olan Cruella’nın başrolünü
Oscarlı oyuncu Emma Stone üstleniyor. Film, dalmaçyalı cinsinden
olan köpeklerin başına iş açan Cruella karakterine odaklanıyor.
Yönetmen koltuğuna ise Craig Gillespie oturuyor.
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ZİHİN GEZGİNİ
Tür: Bilimkurgu, Romantik, Gerilim
Yönetmen: Lisa Joy
Vizyon Tarihi: 20 Ağustos 2021
Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton

Distopik bir gelecekte yaşanan iklim
değişikliği, Miami’nin sular altında kalmasına neden olur. Sorunlar bununla da sınırlı
kalmaz, gece gündüz kavramı yok olur ve
sadece gece yaşanmaya başlar. Böyle bir
dünyada yaşayan bir bilim adamı olan Nick
Bannister, insanlara unuttukları şeyleri
hatırlatmaya çalışmaktadır. Nick, kendisine
gelen danışanlarına, sordukları sorularla
onları geçmişe götürüp, geliştirdiği teknoloji
ile hatırlamak istedikleri şeylerin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Kendisi için önemli bir
anahtarı kaybeden gizemli bir kadın, Nick’e gelerek anahtarı
bulması için yardımcı olmasını ister. Anahtarı bulmak için genç
kadınla vakit geçirmeye başlayan Nick, kendisini beklenmeyen
bir ilişkinin içerisinde bulur. Artık sevgilisi olduğu kadının,
anahtarını bulmak için geçmişini öğrenmek zorunda kalan Nick,
tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalacaktır.
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OTEL TRANSILVANYA: TRANSFORMANYA
Tür: Animasyon, Aile,
Komedi, Fantastik
Yönetmen: Derek Drymon,
Jennifer Kluska
Vizyon tarihi: 6 Ağustos 2021
Oyuncular: Kathryn Hahn,
Andy Samberg, Fran Drescher
Hotel Transylvania: Transformania, Sony
Pictures Animation tarafından üretilen yakında
çıkacak bir Amerikan bilgisayar animasyonlu
canavar komedi filmidir. İlk filmi 2012 yılında
vizyona giren animasyon türündeki Otel Transilvanya’nın devam halkası olan Hotel Transylvania

4, Dracula ve ailesinin yaşadığı maceraları konu
ediyor. Sadece ülkemizde değil dünya çapında
çok iyi gişe rakamları elde eden ve büyük-küçük
tüm seyirci kitlesini eğlendirmeyi başaran Otel
Transilvanya serisinin bu zamana kadar çekilen
üç filminde de yönetmen koltuğunda Genndy
Tartakovsky yer almıştı. Film, Drac (Brian Hull)
ve canavarların geri kalanının dolambaçlı ve
dönüşlerle dolu yepyeni bir maceraya atıldığını
görecek. Van Helsing (Jim Gaffigan) tarafından
yaratılan yeni bir buluş, tüm canavarları insanlara
ve Johnny’yi (Andy Samberg) bir canavara dönüştürdüğünde, değişimin kalıcı olmaması için birlikte
çalışmak zorundadırlar.

PLATFORMLARDA NE VAR?

GÜMÜŞ
PATENLER

Platform: Netflix
Saint Petersburg’da
yaşayan 18 yaşındaki Matvey,
bir fırında çalışmaktadır.
İşinden haksız yere atılmasının ardından Matvey, Alex
adında bir gencin lideri olduğu
bir çeteye katılır. Matvey’in
hayatı yolunun aristokrat olan
babasının muhafazakar fikirlerine karşı bilim okumak isteyen genç bir kız
olan Alisa ile kesişmesiyle bambaşka bir hal alır.

KILLING EVE
Platform: Blu TV
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GREAT WHITE
Platform: Puhu TV

Bir grup eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta
bulunan bir adaya gider. Ancak ekip, adaya
vardığında kötü bir sürprizle karşılaşır.
Çok geçmeden köpek balıklarının çok da
uzaklarında olmadığını fark eden ekip, dönüş
yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup,
suyun altında insan yiyen köpekbalıklarının
bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda
mahsur kalır.

SİNEMA

Luke Jennings’in romanlarından uyarlanan ve ilk sezonunu
Phoebe Waller-Bridge’in kaleme aldığı
Killing Eve, iki kadının parçası olduğu
bir kedi fare oyununu anlatıyor. Masa
başı işinden sıkılan Eve, casus olma

fantezilerini yerine getirememiş,
suikastçiler ve öldürme yöntemleriyle kafayı bozmuştur. Villanelle
ise acımasız ve yetenekli bir katildir. Şiddet dolu işinin ona sağladığı
tüm avantajları sonuna kadar
kullanır. Eve’in yolu Villanelle ile
kesiştiğinde iki kadının hayatları
ayrılmaz bir şekilde birbirine
dolanmaya başlar.
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RESSAM HOCALARIN RESSAM ÖĞRENCILERI
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde ‘Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e: Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri’ sergisi
açılıyor. Sergi, SSM Resim Koleksiyonu’nda yer alan Hoca Ali Rıza,
Halife Abdülmecid Efendi, Hüseyin Zekâi Paşa, İvan Konstantinoviç
Ayvazovski, Şevket Dağ, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, İbrahim
Çallı, Nazmi Ziya Güran’ın yanı sıra öncü kadın sanatçılardan Mihri
(Müşfik) Hanım’ın aralarında olduğu sanatçıların 115 eserini bir
araya getiriyor. Sergi, hoca ve öğrenci ilişkisi üzerinden, kuşaklar
arası etkileşim ve değişimi görünür kılıyor; ustaların ve onların
izinde yürüyerek ustalaşan öğrencilerin eserleri birlikte sunuluyor.

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e: Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri
sergisi, geç keşfedilen ancak hızlıca benimsenen resim sanatı
üzerinden ülkenin toplumsal, sosyal ve ekonomik dönüşümünü
izleme olanağı sunuyor. Sanayi-i Nefise Mektebi’nde yabancı hocaların yerine atanan İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Hikmet Onat
gibi isimlerin atölyelerinde yetişen ve Türkiye’de modern sanatın
temellerinde yer alan, Cumhuriyet’in ilk sanatçı grubu Müstakiller
de sergide sanat tarihindeki önemlerini yansıtacak bir kapsamla
sunuluyor. Rezervasyon yaptıran ziyaretçilerin öncelikli olarak giriş
yapacağı sergi, öğretmenler ve sağlık çalışanlarına ücretsiz.

K Ü LT Ü R S A N AT

BAŞKA BIR DÜNYA MÜMKÜN MÜ?
İstanbul Kültür Sanat Vakfı  (İKSV) tarafından, 18 Ağustos-16 Eylül
tarihleri arasında düzenlenecek 49. İstanbul Müzik Festivali konserleri,
İstanbul’un en keyifli açık hava mekânlarında gerçekleştirilecek. Festival,
teması, repertuvarı ve yan etkinlikleriyle, ‘Başka bir dünya mümkün mü?’
sorusuna müziğin diliyle yanıt arayacak. İKSV tarafından, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, tarihinde ilk
kez, programındaki tüm konserleri açık hava mekânlarda gerçekleştirecek.
Festival, bir ay boyunca 14 farklı mekânda Türkiye ve yurtdışından 30’un
üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı ağırlayacak. Festival konserleri bu yıl
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras,
Maximum Uniq Açıkhava, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, ARTER Arka Bahçe,
Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint
Benoit Fransız Lisesi Avlusu’nda pandemi önlemleri altında düzenlenecek.
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NOT: Olağanüstü zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde, salgın nedeniyle sürekli güncellenen tedbirler kapsamında
etkinliklerde ve saatlerinde son dakika değişiklikleri olabilmektedir...
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AÇIK HAVADA
FESTIVAL AÇILIŞI
Anna Vinnitskaya müziğiyle hikâyeler
anlatan, günümüzün önemli piyanistlerinden biri… Konserlerine tanıklık edenler,
kaçınılmaz olarak sanatçının yaydığı enerjiden
etkileniyor. Hatta Washington Post onun için
‘dişi bir aslan’ tabirini kullanıyor, ‘müziğin
en zor sayfalarını fethedilemez bir güçle alt
ettiğinden’ bahsediyor. BBC Music Magazine

ise icrasını, katıksız güzelliğini ve zenginliğini
inkâr etmenin mümkün olmadığını belirtiyor.
Bundan 10 yıl önce festivale konuk olan ve
unutulmayacak bir konser veren Vinnitskaya,
teknik ihtişamının doğallığını her daim renkli
bir icrayla tamamlayan nadir sanatçılardan.
Tutkusunu gücüyle birleştiren ve cesur yorumlarıyla klasik müzik alanında kendine çok ayrı

ve özel bir yer edinen piyanist bu konserde,
Şostakoviç’ten Prokofiev’e uzanan modern
dönem repertuvarında Tekfen Filarmoni
Orkestrası ile birlikte festival izleyicisiyle
buluşuyor. Konser, 18 Ağustos Çarşamba
Günü Saat: 20.00’de Cemil Topuzlu Açık Hava
Sahnesi’nde.

Klasik olan ne ki? Herhangi bir sanat eserine neden klasik denir?
Uygarlık tarihinin değişmeyen değerlerini coğrafi, tarihsel ve kültürel
sınırlar tanımadan aktardığı için olabilir mi? Her çalındığında yeni bir heyecan yaşatan başyapıtlar neden hiç eskimez? ‘İstanbul’da Senfonik Yaz’,
yeni bir paylaşma kültürü ile klasik müziği sahaya çıkarıyor. Cemal Reşit
Rey Senfoni Orkestrası Cem Mansur’un şefliğinde ‘Büyük Bir Gece Müziği’
isimli konser ile 3 Temmuz saat 19:30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Şef Cem Mansur, geceye
dair ise şu notu düşüyor: “Bu yeni açılma döneminde, gerçek müziğin
canlı müzik olduğunu hatırlayacağımıza, özlemini çektiğimiz, müzisyen ve
dinleyici iletişimini hiçbir zaman olmadığı kadar yaşayacağımıza inanıyorum. Gelin, yüzyılların geçişiyle her defasında yeniden canlanan eserleri
paylaşalım. Müzik neden zamansız, sınırsız, neden “klasik” olurmuş
sorusunun cevabını birlikte verelim.”

K Ü LT Ü R S A N AT

KLASIK
MÜZIK
YENIDEN
SAHADA
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EN ÇOK SATANLAR

l Yazar: Zülfü Livaneli l Yayınevi: İnkılap Yayınları l Sayfa Sayısı: 135 Zülfü

Livaneli’nin uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı “Balıkçı ve Oğlu”, ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde capcanlı bir anlatı oluşturuyor. Usta edebiyatçı Livaneli, “Balıkçı
ve Oğlu” ile son yılların en can yakıcı ve büyük dramı “göçmenliği” balıkçı Mustafa, Mesude ve Samir
bebek üzerinden anlatıyor. O güne dek sıcak evlerinde televizyondan izledikleri haberlerden aşina oldukları ölü
insan bedenleri ve yarı ölü bir bebek evliliklerinin tam ortasına düşerek bir bomba etkisi yaratıyor; aile ilişkilerini
bambaşka bir çehreye büründürüyor. “Balıkçı ve Oğlu”, Ege’nin tarihinden bugününe, balık çiftliklerine ve rant
hırsıyla dağlara, kıyılara saldıran şirketlerin yarattığı ekolojik yıkıma dair çok şey söylüyor. Bunun ötesinde göçmenlerin bir bilinmeze doğru göze aldıkları yolculuğu, hayatta kalma çabalarını ya da ölümü; kısacası “deryaya
yakın, dünyadan uzak” yaşamlarını odağına alıyor. Livaneli’nin belki de en şiirsel romanı olan “Balıkçı ve
Oğlu”; aile, aşk, ebeveynlik, evlat, kadın dayanışması, dostluk, göç, doğa üzerine çağdaş bir epope.

SÖYLENMEMİŞ SÖZLER

l Yazar: İclal Aydın l Yayınevi: Artemis  l Sayfa Sayısı: 416 Üzüm ve zeytinin, yağ,

bal ve şarap küplerinin, kadırgaların, bin bir şifalı otun en eski vatanı Urla. Dünyanın zalimliği ve insanın
vahşiliğinden şüphesi olmayanları, dünyanın güzelliği ve insanın iyiliğine inandıran bir yer burası. Bir
zamanların efsane gazetecisi, dünyaya küskün Oktay Onur Yortan’ın ise çocukluğunun huzurlu bahçesi.
Dünyadaki değer yitimine isyan edip tüm kariyerinden ve hayatın yüklerinden vazgeçip sığındığı liman.
Kaçıp geldiği geçmişinden ve eski güzel günlerin anısından seçip sakladığı eski aşkı Filiz Canan şimdi
kıymeti bilinememiş, kaçırılmış bir mutluluk fırsatı artık. Söylenememiş sözlerin altında kalan koca
bir ömürde ikisi de birbirinin hikâyesini yarım bıraktı. Ama asıl hikâye, Urla’daki o evin fotoğraflarından
gülümseyen, sevgiyi bir yaşam direnişi olarak kucaklayan ve sıradanlığıyla bir hayat kahramanı olan Nona’ya
ait. Nona’nın yaşadığı yüzyılın sonlarına yetişen Kerem ve Zeynep’in de dahil olduğu 48 saatlik maceraya
sığan bir asırlık ömrün dökümünde, Nona sadece onlara değil, bu yüzyılın tüm insanlarına sesleniyor.

HESAP LÜTFEN!

KİTAP

l Yazar: Vedat Milor l Yayınevi: Kronik l Sayfa Sayısı: 269 Gastronominin yal-

nızca yemek yemekten ibaret olmadığını onunla öğreniyoruz. Farklı kültürlere ve kesimlere nasıl bir
pencere açılacağını; yaşam tarzının bir sınır, bir mahrumiyet alanına dönüşmesine mecbur olunmadığını da… Gastronomi uzmanı… Şarap uzmanı… İktisatçı… Sosyolog… Televizyoncu… Yazar…
Her daim okuyan, yazan, arayan; bir yandan da hem geleneksel hem sosyal medyada eğlenen, dertleşen, anlatan ve anlamaya çalışan bir kamu aydını. Vedat Milor, hayatını roller coaster’a binmek
gibi tanımlıyor. Farklı alanlar, farklı ülkeler hatta farklı kıtalar arasında gidip gelen bir hız treni…
Bu yolculuk sırasında üreten, keşfeden, öğrenen, sorgulayan ve hayatı deneyimlemekten kaçınmayan açık yürekli bir entelektüel… Nurhak Kaya sordu; Vedat Milor geniş tecrübesinden ve bilgisinden
süzdüğü insana, topluma dair gözlemlerini; bu kaotik dünyada her daim hayatta kalma stratejilerini “Hesap
Lütfen!”de okurlarla paylaştı. İnsan dünyaya nasıl açılır? Hayattaki öncelikler nasıl belirlenir? Yeme-içme
kültürü için para şart mıdır? Toplum içinde yaşamanın yolları nelerdir? İş hayatında karşılaştığı zorlukları insan
nasıl aşabilir? Yaşamımızı dolu dolu sürdüreceğimiz makul bir dengenin yolu nereden geçer?
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Sona Erecek”
l Tanrı Gerçeği Görür ama Bekler
l Seyir
l Empedokles’in Dostları
l Her Yönü ile Bağışıklık

ŞİİR
ANLADIN MI?
Hicran destanını kendinden oku,
Mecnun’dan duyup da rivayet etme.
Aşkın Leyla’sını gördünse söyle.
Söz temsili bulup hikayet etme.
Yüz bin Leyla doğar alemde her gün,
Senin aradığın zevk, sefa düğün.
Tutacağın işi önceden düşün;
Daha ilk adımda nedamet etme.
Sevdanın oduna pek güvenilmez,
Tutuşurşan eğer kolay sönülmez.
Bu yolun hükmüdür geri dönülmez,
Canına kıymazsan seyahat etme.
İyi bak kabına, olmasın delik,
Boşuna taşırsın,gider gündelik.
Anında olmalı, ettiğin iyilik,
Alem duysun diye, inayet etme.
Kabe’den maksadın varmaktır yara,
Kör gibi tapınma, kara duvara,
Hızır’ı ararsan kendinde ara,
Bulamadım gibi rezalet etme.
Muhabbet herkesin aklını çelmez,
Gönül viranesi kolay düzelmez.
Alemden çekinme bir zarar gelmez,
Sen kendi kendine hıyanet etme.
Şen şatır gönlüne hicran dolmasın,
Gençliğin gülşeni gamla solmasın.
Neyzen gibi aklın yarda olmasın,
Özründen çok büyük kabahat etme.

NEYZEN TEVFİK
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l  Remzi Kitabevi

BALIKÇI VE OĞLU

l Balıkçı ve Oğlu
l Söylenmemiş Sözler
l Yakın Tarihin Gerçekleri
l Veba Geceleri
l Hesap Lütfen!
l Harari: “Tarih İnsanın Tanrı Oluşu ile

TANRI GERÇEĞİ GÖRÜR AMA BEKLER
l Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy l Yayınevi: Remzi
Kitapevi l Sayfa Sayısı: 80 ”Erdem, inanç ve iç huzuruyla
yoğrulmuş üç öykü...” “Tanrı Gerçeği Görür Ama Bekler”, “Başkırt İlyas”
ve “İki Yaşlı Adam” dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan
Lev N. Tolstoy’un üç öyküsüdür. Tolstoy bu öykülerde döneminin Rus
halkının yaşama bakış açısını akıcı diliyle kaleme alır. “Başkırt İlyas”da
ise tek başına paranın mutluluk getirmediği ve öykü kahramanı İlyas’la

karısının ancak tüm varlıklarını yitirdikten sonra yaşadıkları iç huzuruyla
mutluluğu buldukları dile getirilir. “İki Yaşlı Adam”, Yifim ve Elişa adındaki yaşlı iki köylünün Kudüs’e yaptıkları hac yolculuğunun öyküsüdür
ve bu öyküde yardıma muhtaç olanlara destek olmanın Tanrı’nın bize
verdiği kutsal bir görev olduğu vurgulanır.  “Tanrı Gerçeği Görür Ama
Bekler”de, suçsuz yere Sibirya’da yirmi altı yıl hapis yatan ama Tanrı’ya
olan inancını hiç kaybetmeyen Aksyonov’un öyküsü anlatılır.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
HEİDİ
Yazar:
Johanna
Spyri
Yayınevi : İş
Bankası
Kültür
Yayınları
Sayfa
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LİSTE

Yazar: Erich
Kastner
Yayınevi : Can
Çocuk Yayınları
Sayfa Sayısı:
191
Erich Kastner,
çocuklar için de
büyükler için de yazan Almanya’nın
ünlü yazarlarından biri. Uçan Sınıf’ın
kahramanları, yatılı bir okulun çocukları. Yılbaşına az bir zaman kalmıştır.
Çocuklar, Uçan Sınıf adında bir oyun
hazırlamaya karar verirler. Ne var
ki çalışmaları yarım kalır. Çünkü bir
başka okulun öğrencileri, hem oyunda
rol alan oyunculardan birini, hem de
çocukların alıştırma kitaplarını kaçırmışlardır. Kastner’in ‘Yazdığım en iyi
kitap’ dediği Uçan Sınıf, ince bir hüzün
ve bolca mizahla kaleme alınmış bir
başyapıt. Bu kitapta yazar, çocuklar
arasındaki dayanışmanın, sıkı bir arkadaşlığın gücüyle yaşamın zorluklarını
alt etmenin güzel bir örneğini veriyor.

Yazar: Patricia
Forde
Yayınevi : Genç
Timaş
Sayfa Sayısı: 368
Fahrenheit 451 ve
Seçilmiş Kişi genç
okurlar için bir araya
geliyor! Sen artık
kelime ustasısın. Meydan okumaya hazır mısın? Ark şehri, dünyadaki
son güvenli yerdir. İnsanların hayatta kalması için
Ark’taki herkes 500 kelimeyle sınırlı listeye göre
konuşmak zorundadır. Letta dışında herkes... Kelime ustasının çırağı Letta, var olan bütün kelimeleri
yazıp okuyabilme ayrıcalığına sahiptir. Özgürlük,
müzik ve ananas gibi yasaklanmış kelimeler ona
hiç bilmediği bir dünyayı anlatır. Ustası bir gün
ortadan kaybolunca Ark’ın yöneticileri Letta’ya
yeni Kelime Ustası olduğunu söyleyerek ondan
Listedeki kelimeleri azaltmasını isterler. Daha
sonra Letta, yasaklanan tüm kelimeleri bilen bir
gençle tanışır. Letta sonuçları tehlikeli olabilecek bir
seçimle karşı karşıya kalır; ya hiçbir şey yapmadan
durup dilin yavaşça yok olmasını seyredecektir ya
da özgürlüğe, belki de sürgüne giden yolda bir
yabancıyı takip edecektir.

KİTAP

Sayısı: 64
Alp Dağları’nda büyükbabasıyla çok
mutlu bir yaşam süren Heidi, eğitim
görmesi ve tekerlekli sandalyeye
mahkum bir kıza arkadaşlık etmesi
için Frankfurt’a götürülür. Ama
dağlarda doğayla ve sevgiyle dolu
bir yaşam sürdükten sonra şehrin
kasvetli havası minik kızı hasta eder.
Heidi’nin dağlara ve büyükbabasına
olan düşkünlüğü sonunda herkese
mutluluk getirecek bir dizi olaya
yol açar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın
belirlediği 100 Temel Eser arasında
yer alan Heidi, hemen hemen bütün
dünya dillerine çevrilmiş ve tüm
dünya çocuklarının zevkle okuduğu
bir klasik haline gelmiştir.

UÇAN SINIF
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Açılma sonrasında yaz
aylarıyla beraber hareket
ihtiyacı arttı. Herkes günde 10
bin adım hedefini tutturmak
istiyor. Daha verimli spor
için mobil uygulamalardan
yararlanmak mümkün.

Harekete geçiren
uygulamalar

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Pandemi döneminde evlerde bir hayli hareketsiz kaldık. Açılma sonrası ve yaz aylarıyla
beraber hareketi artırma zamanı. Yürürken ve
koşarken de bunu takip ederek kayıt altına almak önem taşıyor. Günde 10 bin adım hedefini
tutturmak isteyenlerin sayısı artıyor. Burada
akıllı telefon, saat ve bilekliklere indirilen mobil
uygulamalar imdada yetişiyor. En popüler
uygulamalara göz attık.
4 Help Steps: Telefonunuza indirip
hem yürüyüp hem de bunları iyiliğe dönüştürebilirsiniz. Fenerbahçe Spor Kulübü’nden
Ahbap’a, çok uluslu şirketlerden yerel yönetimlere kadar 26 sivil toplum kuruluşu sistemde yer
alıyor. Adımlarınızı kısa reklam izleyerek iyiliğe
dönüştürüyorsunuz. Her gün kişi başı 25 bin
adım bağışlama hakkı var. Yerli bir uygulama.
Bu nedenle kullanıcılarının yüzde 80’i Türk.
Running modülü üzerinde çalışıyorlar.
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4 Nike+ Run Club: Nike markasının
spor severlere ücretsiz hediyesi. Mobil uygulamayı indirip aktivitenizi takip edebilir, bu
konuda koçluk alabilirsiniz. Tempo, mesafe, GPS
rotası, yükseklik, nabız ve koştuğun mesafe,
harcadığın kaloriyi gösteriyor. Motive edecek
sesli bildirimlerle koşma ve yürüme isteğini
artırıyor. Koşu koçları da aktivite sırasında daha
uzun mesafe ve tempo için sizi yönlendiriyor.
Hedefine ulaşınca rozet ve kupa veriyor.
4 Strava: Koşu, yürüyüş ve bisiklet
sporu yapanlara hitap eden bir mobil uygulama.

Bazı özellikleri ücretsiz, bazıları ise ücretli.
İlk önce bisiklet sporcuları için geliştirildi ama
zamanla koşu ve yürüyüşe de kaydı. GPS’iniz
açık bir şekilde aktiviteyi başlattığınız andan
itibaren siz bitirene kadar gittiğiniz yolu kayda
alır. Aktivitenizi programa kaydettikten sonra
size Google Maps üzerinden gittiğiniz yolları ve
yaptığınız aktiviteye dair verileri gösterir. Koşma
süresi, ortalama hız, kat edilen irtifa.
Runtastic: Adidas’ın spor severler için
geliştirdiği mobil uygulama. Koşu, fitness ve
bisiklette aktivite takibi amaçlı kullanabilirsiniz.
Tüm spor aktivitelerinizi GPS aracılığıyla ya da
manuel olarak takip edebilirsiniz. Runtastic’te,
egzersiz günlükleri, veri analizi, diğer kullanıcılarla karşılaştırma özellikleri var. Aplikasyon,
koçluk, meydan okuma, gelişim takibi ve
beslenme önerileri de sunuyor. Egzersiz sırasında
ipuçları ve bilgilerle kullanıcıya yardım ediyor.
Tüm antrenman geçmişinizi kaydedebiliyorsunuz.
Premium özelliği için ücret ödemeniz gerekiyor.

TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

STRESİ YÖNETEN BİLEKLİK
Akıllı bileklikler de yeni özellikler kazanıyor. Fitbit’in Luxe modeli,
genel sağlığınızı desteklemek amacıyla tasarlandı. Stres yönetim skorunuzu
da ölçebiliyorsunuz. Luxe, otomatik aktivite, uyku takibi ve stres yönetim
araçları gibi birçok özelliği tasarımla birleştiriyor. Kullanıcıların sağlıklı ve
zinde kalabilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri motivasyonu ve desteği
sunuyor. Artan stres veya yorgunluktan kaynaklanabilecek değişimlerin
tespit edilmesini sağlamak üzere Fitbit uygulamasındaki sağlık ölçümleri
panosuyla sağlık durumu hakkında kullanıcılara bilgi veriyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı.

GÜRÜLTÜYÜ
ENGELLEYEN
KULAKLIK

YERLİ ÜRETİM TELEFON
Oppo, Türkiye’de yeni yerli üretim cep telefonu modeli Reno5
Lite’ı satışa sundu. Markanın Türkiye’de ürettiği ikinci modeli olan ürün,
6.4 inç’lik Amoled ekrana sahip. 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolama
alanı var. 48 MP ana, 8 MP geniş açılı, 2 MP makro, 2 MP mono olmak
üzere dört arka kamera ve 32 MP’lik ön kameraya sahip. 4.320 mAh’lık
pili var. 172 gram ağırlığındaki Reno5 Lite, çift-görüntülü video gibi
özellikleriyle kullanıcıların yaratıcılığını ortaya çıkararak ‘başrol benim’
diyenlerin kendi hikayelerini yaratmalarına yardımcı olacak.

SAMSUNG’DAN İKİ TABLET MODELİ

TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

TEKNO-YAŞAM

Samsung, tablet portföyüne en yeni
üyeleri Galaxy Tab S7 FE ve Galaxy Tab
A7 Lite modellerini ekledi. Galaxy tablet
kullanıcıların en sevdiği özellikleri bir
araya getiren Galaxy Tab S7 FE, eğlence
ve üretkenlik özelliklerinin yanında birden
fazla işi aynı anda yapmayı mümkün kılan
geniş bir ekran ile geliyor. Galaxy Tab A7
Lite modeli ise daha kompakt ve pratik bir
kullanım arayanlar için her yerde kullanabilecekleri bir tablet olarak dikkat çekiyor.
12.4 inç ekranın tercih edildiği Galaxy Tab S7 FE,
LTE bağlantısını da destekliyor. Samsung Galaxy
Tab A7 Lite kolay taşınabilir olmasıyla öne çıkıyor.

Huawei yeni kablosuz
kulaklığı FreeBuds 4i’yi
tanıttı. İş veya eğlence için
kullanılan TWS kulaklıklar,
kullanıcıların kablolardan
kurtulmasına, iyi bir ses deneyiminin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor. FreeBuds
4i, aktif gürültü giderme,
uzun pil ömrü ve yüksek ses
kalitesi gibi özellikleriyle
öne çıkıyor. Aynı zamanda
modaya uygun ve basit bir
tasarım sunuyor. Kulaklık,
hızlı bluetooth kurulumu için
Android, iOS veya Windows
cihazlarla uyumlu Bluetooth
5.2’ye sahip. FreeBuds 4i’nin
küçük gövdesinin içinde,
daha güçlü bas sesler için 10
mm çapında birer dinamik
sürücü var. Huawei’nin ses
ekibi sevilen bir tür olan pop
müzik için özel ayarlamalar
da ekledi.
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R E S İ M L E R

SEKRETERİMİ BEKLİYORUM PROFESÖR VE ÖĞRENCİ
Öğretmen öğrencilerine, eğer büyük bir firmanın
müdürü olurlarsa ne yapacakları konusunda bir kompozisyon yazmalarını ister.
Öğrenciler tüm dikkat ve ciddiyetlerini takınarak
yazmaya başlarlar. Ancak aralarından biri yazmaz.
Öğretmen fark edince sorar:
-Neden yazmıyorsun evladım?
Öğrenci cevap verir:
-Sekreterimi bekliyorum.

MİZAH

ÇILDIRTAN ÇOCUK
Polis sokakta gördüğü çocuğa sorar:
-Nerede yaşıyorsun?
Çocuk: Ailemle.
Polis: Ailen nerede yaşıyor?
Çocuk: Benimle.
Polis: Siz hepiniz nerede yaşıyorsunuz?
Çocuk: Evde.
Polis: Eviniz nerede kardeşim?
Çocuk: Komşunun evinin yanında.
Polis: Komşunun evi nerede?
Çocuk: Söylesem inanmazsınız.
Polis: Söyle?
Çocuk: Bizim evin yanında.
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Profesör bir öğrenciyi kürsüye
çağırmış ve dersi anlatmasını istemiş.
Öğrenci başlamış anlatmaya. Profesör daha sonra: -Şimdi kürsünün üstüne çık,
devam et.
Öğrenci kürsüye çıkıp devam etmiş.
-Kürsünün üstüne bir sandalye koy,
üstüne çık devam et.

Öğrenci denileni yapmış:-Şimdi
sandalye üstüne tabureyi koy, devam et.
Öğrenci artık düşmemek için dengesini kontrol ederek konuştukça dediklerinde
tutarsızlıklar başlamış.   Hoca dersi bitirmiş:-İnsan yükseldikçe dediklerinde tutarsızlıklar olur çünkü artık beyin söyleneni
değil, bulunan yerden düşmemeyi önceler...

KAYSERİLİ GENÇ
Kayserili bir genç yeni işe başlamış.
Bir aylık çalışma sürecinin sonunda ilk
maaşını almak için bankamatiğe gittiğinde
anlaştıkları maaşın 300 TL üzerinde
bir ücret yatırıldığını görmüş. Hiç sesini
çıkartmadan, sevinerek maaşı çekmiş.
Aradan bir ay daha geçmiş. Tekrar maaşını
çekmeye gitmiş, bakmış bu sefer de 150
TL eksik yatmış.

Hemen muhasebeye gidip itiraz
etmiş:- Neden maaşım eksik yattı, diye
sormuş. Bunun üzerine muhasebeci:-Neden geçen ay 300 TL fazla para yatırdığımızda itiraz etmediniz de şimdi eksik
yatınca itiraz ediyorsunuz?
Kayserili genç sakince cevap
vermiş: -Prensibimdir ilk hatayı her zaman
affederim.

KARŞI TAKIMI SEYRETMEYECEĞİM
Temel maç seyretmek için stadın
gişesine gelmiş. Gişe memuruna:  -Bilet ne
kadar, diye sormuş.  -50 lira.
Temel 25 lira uzatmış.  Gişe memuru:

-50 lira dedik ya kardeşim!
Temel: -Ben sadece bizim takımı
seyredeceğim, demiş. Öbür takımı seyretmeyeceğim...
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1-Fırında pişer mideye düşer.
2-Yürür yürür iz etmez, hızlı gitse toz etmez.
3-En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?
4-Gölgesiz dağlar aşar.
5-Aldır abası, yeşildir cübbesi.
6-Kapıyı açar kapamadan kaçar.
7-Gökte durur paslanmaz suya düşer ıslanmaz.
8-Sarı sarı sarkar, düşerim diye korkar.
9-Bize ışık verir daha sonra erir.

İLGİNÇ BİLGİLER

Eski zamanlarda iki köylü bir ağacın altında gölgelenirlerken
başlarının üstündeki dallarda, bir bülbül ötmüş. Köylülerden biri:
-Bu kuş benim için ötüyor, deyince öteki karşı çıkmış.
-Hayır, benim için ötüyor! “Senin için, benim için” derken iş büyümüş, sille tokat, tekme yumruk, saç baş dövüşmüşler. İş mahkemeye
düşmüş. İki köylüyü ‘Kayserili Kadı’ adındaki biri yargılayacakmış.
Köylülerden biri duruşmadan önce kadının evine giderek ona besili bir
kaz hediye etmiş. Öteki de aynı şekilde davranarak bir hindi vermiş.
Ertesi gün duruşmaya çıkarak davalarını anlatıp kadının bir karara
varmasını istemişler. Kadı kararını açıklamış:
-O bülbül, ne senin için öttü, ne de senin. Benim için öttü, benim.

KİTAPÇI KIZ VE BABASI
Kitap satan bir kız sevgilisinin geldiğini gördü, bu sırada babası
da yanında duruyordu.
Kız sevgilisine ‘Alman yazar Yorg Daniel’in baban evde mi?’
kitabını almaya geldin galiba?
Arkadaşı: -Hayır ben İngiliz yazarın ‘Seni nerede görebilirim’
kitabını almaya gelmiştim.
Kız:-O kitap yok ama ABD’li yazarın ‘Elma ağaçlarının altında’
kitabını önerebilirim.
Arkadaşı:-Çok güzel! Belçikalı yazarın ‘5 dakika sonra ararım’
kitabını yarın getirebilir misin?
Kız:-Memnuniyetle. Ayrıca Fransız yazarın ‘Asla yalnız bırakmam’ kitabını da öneririm.
Bu konuşmadan sonra babası: -Bunca kitap çok değil mi? Bunların hepsini okuyor mu?
Kız: -Evet baba o çok zeki bir çocuk hepsini okur.
Baba- Sevgili kızım öyleyse ona Hollandalı yazarın ‘Ben geri
zekalı değilim’ kitabını da öner onu da okusun ayrıca sen de oku.

Cevaplar

TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

BÜLBÜL KİMİN İÇİN ÖTTÜ?

1-Fırın
2-Tren
3-Üzüm
4-Ses
5-Kiraz
6-Rüzgar
7-Güneş
8-Armut
9-Mum

l Fareler kusamaz.
l Bir yılan 3 yıl uyuyabilir.
l Bal bozulmayan tek gıdadır.
l Zürafalar yüzemez.
l Yılanlar duyamaz.
l Karıncalar uyuyamaz.
l Kirpiler suda batmaz.
l Kutup ayıları solaktır.
l Sineklerin 5 tane gözü vardır.
l Yunuslar bir gözü açık uyurlar.
l Develerin 3 tane kaşı vardır.
l Fil zıplayamayan tek memelidir.
l Sığırların 4 tane midesi vardır.
l Kangurular geri-geri yürüyemezler.
l Atlar 1 ay kadar ayakta kalabilirler.
l 2 bin 600 kadar kurbağa cinsi var.
l Yetişkin bir ayı at kadar hızlı koşabilir.
l Sadece domuzlar güneşten yanabilir.
l Sadece dişi sivrisinekler ısırır.
l Karınca ağırlığının 10 katını taşıyabilir.
l Paraguay dünyanın en yağışlı bölgesidir.
Bölgede yağmur neredeyse ara vermez.
l Ortalama bir buzdağı 20 milyon ton gelir.
l Hapşırdığımız zaman kalbimizde dahil
olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımız
bir an için durur.
l Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır.
l Kadınlar erkeklere oranla iki kat daha
fazla göz kırparlar.
l Soğan doğrarken sakız çiğnemek göz
yaşarmasını önler.
l İnsan yılda en az 1.460 rüya görür.
l İçtiğimiz sular 3 milyar yaşındadır.
l Karınca iki hafta su altında yaşayabilir.
l İnsanlardan daha çok tavuk var.
l Kalça kemiği betondan daha sağlamdır.
l Kağıt 7 defadan fazla 2’ye katlanamaz.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

HIRSIZ VE KİTAP
Hırsızın biri, bir çarşıda yer alan
işyerlerinden kitapçı
hariç tüm dükkânları soyar.
Bir zaman sonra
hırsız yakalanır.
Kitapçı ona, neden
kendi dükkânını
soymadığını sorduğunda, cevabı ibret vericidir:
-Ağabey kitapla işimiz olsaydı hırsız
olur muyduk?

İSMMMO YAŞAM l 65

TEMMUZ-AĞUSTOS 2021

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

Ç Ö Z Ü M
K O L A Y

Z O R

Z O R
K O L A Y

K A R E

B U L M A C A

SUDOKU

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.

