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Sevgili İSMMMO Ailesi,

Türkiye ve dünya son aylarda felaketlere yol açan doğa
olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Ege ve Akdeniz bölgelerinde
yangınlar, Karadeniz’de sel haberleriyle derin üzüntüler yaşadık. Bu felaketlerde yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla
anmak istiyorum. Yaşanan bu kötü olaylara ilişkin İSMMMO
olarak elimizden geldiğince Anadolu’daki meslek odalarımızın
yanında olduk ve sonuna kadar desteklerimizi sunduk. Bir
daha böyle felaketlerin yaşanmaması, yaşamların yitirilmemesi, canlıların ölmemesi, yersiz, yurtsuz, doğasız kalınmaması
için önceden gerekli çalışmaların yapılması gerektiğine
inanıyoruz. İSMMMO olarak daha yaşanabilir bir dünya için
bir arada olmaya, destek vermeye, dayanışmaya ve her şeyin
üstesinden gelecek ortak bağı kurmaya devam edeceğiz.
Üzücü olayların ardından yaz mevsimini de geride
bırakıp güzle tanışıyoruz. Yaşam dergimizin Eylül-Ekim
sayısıyla karşınızdayız. Dergimizin bu sayısında kapak
haberimizi doğal afetlere ayırdık. Depremler, yangınlar,
seller, heyelanlar… Türkiye, sıklıkla bu tarz doğa kaynaklı
afetlere maruz kalan bir coğrafyada yer alıyor. Ağır kayıpların yaşandığı bu olaylardan sonra herkes afetler öncesi
tedbir almayı ve afet yönetimini sorguluyor. Uzmanlar ise
afet yönetiminin olduktan sonra yapılacaklardan ziyade,
olaylar yaşanmadan alınacak tedbirlerle doğru ve sağlıklı bir
şekilde sağlanabileceğine işaret ediyor.
Dosya sayfalarımızda ‘şehirden göç’ konusunu işledik.
Pandemi farklı arayışları da beraberinde getirdi. Yazlık
yerlere, köylere, sayfiyelere yerleşen sayısı çığ gibi arttı.
Sayfiyelere ve köylere ciddi bir göç dalgası oldu. En çok nerelere göç edildi? Sayfiyede yaşamak sanıldığı kadar kolay
ve keyifli mi? Şehirden kaçmak isteyen ve bunun planlarını
yapanlar için bu tarz yerlerde yaşamın artı ve eksi yanlarını
mercek altına aldık.
Zirvedekiler sayfamızın konuğu ise İstanbul Emlakçılar
Odası Başkanı Nizameddin Aşa. Türkiye genelinde emlak
fiyatlarında patlama yaşanıyor. Özellikle üniversitelerin yüz
yüze eğitime açılmasıyla kiralardaki ve evlerdeki fiyatın daha
da artması bekleniyor. Aşa, özellikle yılbaşından bu yana piyasada kıtlık denebilecek ölçüde bir sıkıntının yaşandığına işaret
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ederek, “Bu yıl bu iş böyle devam edecek. Birtakım çelişkiler
yaşanıyor ve piyasa biraz şaşkın. Ama 2022 yılı sonuna kadar
fiyatlar böyle devam eder, çok fazla değişmez” diyor.
Duayen meslek mensubu olarak bu sayımızda Mustafa Karsavuran’a yer verdik. Sektöre yıllarını vermiş olan
Karsavuran, İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi
İİBF Mezunları Derneği Genel Başkanı. Karsavuran, meslek
mensupları için teknoloji vurgusu yapıyor. O, teknolojinin
ciddi dönüşümden geçirdiği sektörün artık daha çok müşavirlik ve denetim yönüne kayacağını belirtiyor. Yaşam’ın
Portresi’nde usta yönetmen Cansel Karacan var. Yörük
kültürüne ait olan Mor Cepken simgesini belgesel sinema
dünyasına kazandırmaya hazırlanıyor. Eskiden kadınlar
bu kültürde erkek şiddetini ifşa etmek için Mor Cepkeni
giyip köy meydanına çıkarlarmış. Köy kadını koruma altına
alırken, şiddet uygulayan kocayı da cezalandırırmış.
Gündemin Sesi’nde, 20 yıla yakın süredir ekonomi
dergiciliği yapan Oya Yalıman var. Yalıman aylık ekonomi
dergisi Platin’in genel yayın yönetmeni. Yalıman, “Yazılı
basının henüz yok olmadığını görüyoruz. Fakat yazılı basın,
web, mobil uygulama, dijital platformlar, sosyal medya, haber
bülteni, podcast ve eğitim gibi alanlarda da okuyucusuyla
iletişim kuramazsa var olamayacak” diyor.
Renkli Yaşam’da tam bir şiir tutkunu olan meslek
mensubu Mehmet Nuri Toplu var. Küçük yaştan itibaren şiire
meraklı olan Toplu, bugüne kadar 350 şiir yazdı. Onun üç
tane de yayınlanmış şiir kitabı var. O, şiir yazarken her şeyi
unuttuğunu ve negatif enerjilerden uzak durduğunu anlatıyor.
Seyahat sayfamızda sizleri vizesiz seyahat edilebilecek çevre ülkelere götürüyoruz. Pandemi kısıtlamaları hafiflerken seyahatler açılmaya başladı. Vizesiz olarak hangi
ülkelere gidilebileceğini ve bu ülkelerin güzelliklerini yazdık.
İstanbul’da ise size, Sancaktepe ilçesini tanıtıyoruz. Ayrıca
Sağlık, Evim, Sinema, Kitap, Dostlarımız, Lezzet, Teknoloji ve
Mizah bölümlerimiz var.
Keyifli okumalar...
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KAPAK

Doğal afet öncesi önlem şart
Depremler, yangınlar, seller, heyelanlar… Doğal afetlerin çok yoğun
yaşandığı yaz aylarını geride bırakıyoruz. Ağır kayıpların yaşandığı bu
olaylardan sonra herkes afetler öncesi tedbir almayı ve afet yönetimini
sorguluyor. Uzmanlar ise afet yönetiminin olduktan sonra yapılacaklardan
ziyade, olaylar yaşanmadan alınacak tedbirlerle doğru ve sağlıklı bir şekilde
sağlanabileceğine işaret ediyor. Her yönüyle Türkiye’de afet gerçeğini
18
araştırdık.  Bu noktadan geri dönüş var mı? Varsa nasıl olacak?

İÇİNDEKİLER

R Ö P O R T A J

‘Meslek müşavirlik ve denetim alanına kayacak’
Sektörün duayen isimlerinden ve İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi
İİBF Mezunları Derneği Genel Başkanı Mustafa Karsavuran da, meslek mensupları için teknoloji vurgusu yapıyor. Teknolojinin ciddi dönüşümden geçirdiği sektörün artık daha çok müşavirlik ve denetim yönüne kayacağını belirten
10
Karsavuran, “Sektördeki hızlı gelişimi herkes takip etmeli” diyor.

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Kiralarda patlama yaşanıyor’
Kiralık ev fiyatlarında yüzde 60-100 arası bir artış yaşanıyor.
Piyasada birtakım çelişkiler yaşandığını ve piyasanın biraz şaşkın olduğunu
belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bu artışın
14
2022 sonundan itibaren dengeye girmesinin beklendiğini söyledi.

DOSYA

R E N K L İ

Y A Ş A M

Tam bir şiir tutkunu

Şehirden göç var!
Pandemide adeta evlere kapandık. Bu durum pek çok
insana hayatı sorgulatırken, farklı arayışları da beraberinde getirdi. Yazlık yerlere, köylere, sayfiyelere yerleşen
sayısı çığ gibi arttı. Oralarda yaşamak
28
sanıldığı kadar kolay ve keyifli mi?

GÜNDEMİN SESİ

‘Her mecrada olan
sektörde kalır’
Platin dergisi genel yayın
yönetmeni Oya Yalıman, “Yazılı
basın, web, mobil uygulama, dijital
platformlar, sosyal medya, haber
bülteni, podcast ve eğitim gibi
alanlarda da okuyucusuyla iletişim
kuramazsa var olamayacak. Her
alana uygun farklı içerikler üretmek ve farklı kitlelere ulaşmak
tüm medyanın ana
gündem maddesi”
24
diyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Kahramanları
tüm kadınlar’
Yönetmen Cansel Karacan
tarafından çekilecek Mor
Cepken adlı belgeselde yörük
kültürüne ait gelenek bütün
ayrıntılarıyla ele alınacak.
Eskiden kadınlar bu kültürde
erkek şiddetini ifşa etmek
için Mor Cepkeni giyip köy
meydanına çıkarlarmış. Köy
kadını koruma altına alırken
şiddet uygulayan
kocayı da cezalan34
dırırmış.

Duayen meslek mensubu Mehmet Nuri Toplu, tam
bir şiir tutkunu. Toplu, bugüne kadar 350 şiir yazdı.
Onun üç tane de yayınlanmış şiir kitabı var. 1995’te
Batan Güneşim, 1999’da ‘Sev Ey Deli Gönül Sev’ ve
2021 yılında da üçüncü kitabı ‘Sevda Gülleri Hiç Solmasın’ı yayınladı.
32
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Dünyada barış içinde yaşasak...
Savaşlar, göçler, cinayetler... İnsanlık tarihi boyunca ne
yazık ki dünya barış uzun süreli
olamamış durumda. Oysa tüm
insanlığın ortak arzusu barış
içinde yaşamak. Takvimler 1
Eylül 1939’u gösterdiğinde Nazi
orduları Polonya’ya saldırarak
bir dünya savaşının başlamasına,
milyonlarca kişinin ölümüne ve
sakat kalmasına sebep olmuştu.
Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı
üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesini hatırlatmak amacıyla
Almanya’nın 1939’da Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı
başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü Dünya Barış Günü olarak ilan etti. Birleşmiş

Milletler (BM) Genel Kurulu ise,
1981’deki 57. birleşiminde,
Genel Kurul’un açılış günü olan
her eylülün üçüncü salı gününü
Uluslararası Barış Günü ilan etti. 7
Eylül 2001’de ise, 21 Eylül Barış
Günü olarak kabul edildi. BM,
Barış Günü’nde dünya çapında
çatışmaların önlenmesi ve barışın
tesisi yolunda bilinçlenmeyi
amaçlıyor. BM merkezindeki
“Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın
tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın
üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.
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Dostlarımızı koruyalım Ruh sağlığımıza
Kedisinden
köpeğine, ceylanından
kirpisine kadar dünyayı
paylaştığımız dostlarımız
hayvanları korumak biz
insanların ortak görevi.
Ne var ki ülkemizde
hayvanlara yönelik şiddet
haberlerinin ardı arkası
kesilmiyor. Vicdanları
sızlatan bu haberlerin son bulması hayvanları
korumaya yönelik yasaların çıkmasına ve
uygulanmasına bağlı... Hayvan dostları ilk kez
İngiltere’de 1822’de hayvanları korumak,
insanların hayvanlara iyi davranmalarını,
daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma
Birliği’ni kurdular. Ülkemizde ise, Hayvanları Koruma Derneği 1908’de kuruldu. Aynı
amaçla dernekler birleşerek Hollanda’nın
başkenti Lahey’de Dünya Hayvanları Koruma

6 l İSMMMO YAŞAM

dikkat edelim!

Federasyonu’nu oluşturdular. 1931’de Floransa’da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok
olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine
dikkat çekmek üzere 4 Ekim’i Hayvanları
Koruma Günü ilan etti. Bu günün amacı,
evrende insanlardan başka canlılar olduğunu
anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale
etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır. Evde beslenen hayvanlara merhametli
davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda
beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda
farkındalık yaratmaktır.

10 Ekim günü, Dünya Ruh Sağlığı
Federasyonu tarafından Dünya Ruh Sağlığı
Günü olarak kabul ediliyor. Günümüz insanı
geçmiş dönemlerden daha farklı ve daha
hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde
yaşıyor, yoğun olarak teknolojik gelişmelere
maruz kalıyor. Özellikle pandemide bu
dönüşüm, değişim hızı baş döndürür bir hal
aldı. Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların
hayatında olumlu olduğu kadar, doğru
olarak desteklenmediğinde olumsuz bir
takım etkilere de sebep olabiliyor. Gençlerin
birçoğu teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle
bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin
azlığı onları yalnız hissettiriyor. Bu süreçte
insanların ve gençlerin ruh sağlığını güçlendirecek ya da psikososyal destek alabilecekleri doğru kaynaklara nasıl ulaşacakları
konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor...
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Cumhuriyet’in 98. yılı kutlu olsun
Ülkemiz, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk halkının katkılarıyla düşman işgalinden
kurtarılarak egemenliğin ulusta olduğu yeni bir devlet kurulda.
Bu yeni devletin yönetim biçimi de cumhuriyet olarak ilan edildi.
Büyük emeklerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu yıl 98’inci yaşını
kutluyor...  Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
(TBMM) 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin
anısına her yıl ülkemizde ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde milli bayram olarak kutlanıyor. Bu bayram, 1925 yılında
çıkarılan bir kanunla bayram olarak ilan edilmişti.
Geçmiş yıllarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
kapsamında  stadyumlarda şenlikler yapılırken akşam saatlerinde
de fener alayları düzenleniyordu. Günümüzde ise, pandemi şartları
nedeniyle bu kutlamalar ne yazık ki dar kapsamlı kutlamalarla
sınırlı kalıyor.  

Çocuklar için... Birleşmiş
Milletler Günü

EYLÜL-EKİM 2021
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Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925’te Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı İçin Dünya Konferansı’ndan sonra doğdu.
54 ülke katılımıyla gerçekleşen konferansta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edildi. Dünya Çocuk Günü
adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların
barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlayan gün
Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanıyor. Ayrıca 2012 yılından
itibaren Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde, kız çocuklarının
cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki
farkındalığın artırılması amacıyla 11 Ekim Dünya Kız Çocukları
Günü kutlanıyor. Bu önemli gün, kız çocuklarının karşılaştığı
zorlukları vurgulayarak onların güçlenmesini ve toplumsal
cinsiyet eşitliğinin uygulanabilmesini teşvik ediyor.

1. Dünya Savaşı’ndan sonra çıkan anlaşmazlıkları yenebilmek için
çok çaba gösteren milletler savaşla yaşanan kötü günleri savaş sonrası
çıkan olumsuzluklarla ve tehditlerle yeniden yaşıyorlardı... Öyle ki savaş
sonrası endüstri, tarım ve ulaştırma gibi gelir kaynaklarında büyük azalmalar yaşanırken açlık ve yokluk kendini iyice hissettirdi. Milletler bu karmaşanın ve acı tabloların barışçıl yollarla çözülmesi için 28 Nisan 1919’da
Milletler Cemiyeti Antlaşması’nı imzalayarak Milletler Cemiyeti’ni kurdular.
Ancak bu cemiyet etkili olamadı ve 2. Dünya Savaşı çıktı. Bunun üzerine
26 ülke temsilcisi insanlığın yaşadığı bu acı savaşların yıkımından kurtulmak için ortak bir bildiri yayınladılar ve Birleşmiş Milletler (BM) yasasını
hazırladılar. 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluş tarihi
olan 24 Ekim örgüte üye tüm ülkelerde Birleşmiş Milletler Günü olarak
kutlanıyor. Birleşmiş Milletler kalkınma programının başına 2005’te ilk kez
bir Türk; Kemal Derviş getirildi. Türkiye BM’nin aktif bir üyesidir. Örgütün
ana organları Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey,
Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Sekreterliktir. Yardımcı kuruluşları ise
UNESCO, FAO, UNRA ve UNICEF ‘tir.
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Felaketlere karşı dayanışma
Odamız, yangınlardan ve sel
felaketinden etkilenen bölgelerdeki SMMM
odalarına ve büyükşehir belediyelerine
destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.
Odamız, Muğla’nın ve Antalya’nın birçok
ilçesinde 11 gün süren yangınlarla birlikte
Batı Karadeniz  Bölgesi’nde meydana
gelen sel felaketinin  ardından büyükşehir
belediyelerine ve SMMM Odalarına destek
ziyaretinde bulundu. Oda Başkanımız Yücel
Akdemir, Oda Sekreterimiz Erol Demirel,
Oda Başkan Yardımcımız Ali Haydar Tunç,
Çevre Komitesi ve Sosyal Sorumluluk ve
Doğal Afetler Komitesi Başkanlarının da
bulunduğu bir heyetle Manavgat, Fethiye,
Alanya, Muğla, Kastamonu ve Sinop SMMM
Odalarına destek ve dayanışma ziyaretlerinde bulundular. Oda heyetimiz ayrıca Muğla
Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini
sundular.

İSMMMO HABER

‘YÜREĞİMİZDE HİSSETTİK’
Yaşanan felaketlerle ilgili açıklamada
bulunan Oda Başkanımız Yücel Akdemir,
doğal afetler nedeniyle yaşananların çok
üzücü olduğunu ve İSMMMO olarak her türlü
yardımda bulunacaklarını ifade etti.
Yücel Akdemir yaptığı açıklamada
şu ifadelere yer verdi: “Felaketlerin acısını
burada yaşayan yurttaşlarla birlikte yüreğimizde hissettik. Yaşanan felaketler zorlukları
beraberinde taşırken aynı yurttaşlarımızı da
birbirine bağlamaktadır. Bizleri kenetleyen
bu bağ, her türlü afete ve mağduriyete karşı
ayakta tutan en önemli unsurdur.”
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İÇME SUYU DESTEĞİ
Karadeniz Odaları
Platformu’nda yer alan SMMM
Odaları’yla organize edilen
yardım kampanyası ile sel
bölgesine içme suyu desteğinde
bulunuldu. Organizasyon sonunda toplanan yardımlar ile 10 tır
dolusu yardım paketi hazırlandı.
Selin vurduğu Kastamonu, Sinop
ve Bartın’a ulaşan yardımlar
afetzedelere dağıtıldı. Konu ile
ilgili konuşan Oda Başkanımız
ve Karadeniz Odaları Platformu
Başkanı Yücel Akdemir, bölgelerde yaptıkları araştırma ile ihtiyaca yönelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini
ifade etti. Yücel Akdemir, “Kastamonu
ve Sinop SMMM Odaları’yla yaptığımız
görüşmelerle ihtiyacı belirleyerek
yanlarında olmaya çalıştık. Çok büyük bir
felaket yaşadık. Böyle zor bir zamanda

yurttaşlarımızın ve meslek odalarımızın
her zaman yanlarında olarak dayanışma
ve desteklerimizi sonuna kadar gösteriyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız
ve her şey iyi olana dek birlikte çalışmaya
ve üretmeye, bir arada olmaya devam
edeceğiz” diye konuştu.
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Anadolu’da eğitim
ve bilgi paylaşımı
7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’a ilişkin Anadolu’nun
birçok ilinden gelen eğitim taleplerine ‘Oda Eğitmenlerimiz’ yüz yüze ve çevirim içi programlar
aracılığıyla destek verdi. Düzce, Bolu, Kastamonu,
Çorum, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli, Amasya illerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, Oda Başkanımız
Yücel Akdemir birer konuşma yaparken, Oda
Yönetim Kurulu Üyemiz ve Eğitmen Halim Bursalı
ile birlikte Eğitmen Yalçın Sütütemiz sunumlarıyla
katkıda bulundular.

Lisansüstü eğitim
için iş birliği
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toplantıda, doktora programlarının da kapsam
içerisine alınmasına yönelik yapılan çalışmalar
tamamlandı. Yapılan iş birliği ile, meslektaşlarımızın yaralanabileceği çok özel şartlar ile Tezli/Tezsiz
Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans ve Doktora
Programları’na katılmak için adayların üyelik
bilgileri ile birlikte programlara başvurmaları
gerekiyor.

İSMMMO üyelerine ve ailelerine
indirim anlaşmalarıyla destek olmaya devam ediyor. İSMMMO sağlık kurumlarıyla
yaptığı ortak protokol sayesinde Covid-19
PCR antikor testleri için indirim anlaşmasına vardı. Anlaşmalı kurumlar şöyle:
Teknopol Hastanesi, Özel Türkiye
Hastanesi, Özeş Yıldız Academia Hastanesi, Memorial Hastaneleri, Ataköy
Hastanesi, Ethica Sağlık Grubu, Levent
Hastanesi, Sonomed Görüntüleme Merkezi
ve Laboratuvarı.

İSMMMO HABER

Odamız, Okan Üniversitesi’yle yaptığı Lisansüstü Eğitim Programları iş birliğiyle, yüksek lisans
programlarına ek olarak doktora programlarını da
kapsayacak şekilde genişletildi.
Oda Sekreterimiz Erol Demirel, Okan
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Dekanı Doç. Dr. Edin
Güçlü Sözer ve Okan Üniversitesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Hüseyin Mert’in katılımı ile gerçekleşen

Sağlık
kurumlarıyla
Covid-19 testi
anlaşması
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Muhasebecilik mesleği değişimden geçiyor.
Mesleğin nereye evrileceği konusunda pek
çok görüş var. Ancak sektörde herkesin
teknolojiyle barışık olması gerektiği konusunda herkes hemfikir. Sektörün duayen
isimlerinden ve İstanbul Yüksek Ticaret
ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları
Derneği Genel Başkanı Mustafa Karsavuran
da, meslek mensupları için teknoloji vurgusu yapıyor. Teknolojinin ciddi dönüşümden
geçirdiği sektörün artık daha çok müşavirlik ve denetim yönüne kayacağını belirten
Karsavuran, “Sektördeki hızlı gelişimi
herkes takip etmeli” diyor.

‘Meslek müşavirlik ve
denetim alanına kayacak’

R Ö P O RTA J

NİL DENİZ DEMİRCİLER

Mustafa Karsavuran, mesleğin duayen
isimlerinden... Daha meslek yasası çıkmadan
çevresinin teşvikiyle mesleğe adım atmış.
Ancak ülkemizde muhasebe ve mali müşavirliğin dünya standartlarına ulaşması için de
emek veren, fedakar, çalışkan bir isim. Meslek
yasasının çıkmasının öncülüğünü yapan
kadroda aktif olarak görev aldı. Karsavuran,
Mali Müşavir Muhasebeciler Birliği Derneği
Genel Başkan Yardımcılığı, Gaziosmanpaşa
Şubesi Başkanlığı’nı yaparak İSMMMO’nun
kurulmasında aktif rol alan ve odayı kuran
meslek mensuplarından biri oldu.
Ayrıca İSMMMO yönetim kurulunda görev almadan önce ilçe temsilciliği, ilk eğitmen-
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lik görevi ile mevzuat komisyonu başkanlığı
görevlerini de yürüttü. Çağdaş Muhasebeciler
Vakfı Kuruculuğu ve bir dönemde yönetim
kurulu üyeliği de yapan Karsavuran, 1996’da
İSMMMO yönetim kuruluna ön seçimle seçilerek bir dönem başkan yardımcılığı görevini
yürüttü. 2000 yılında yeminli mali müşavirlik
sınavlarına girerek 2002’de YMM olan
Karsavuran, bugün hala aktif olarak denetim,
danışmanlık ve bilirkişilik şapkalarıyla mesleği
yürütmeye devam ediyor. Haziran 2018’den
bu yana İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara
Üniversitesi İİBF Mezunları Derneği Genel Başkanı olarak görev alan Mustafa Karsavuran ile
mesleği ve çalışmalarını konuştuk.
Kendinizden bahseder misiniz?
1952 Sivas Koyulhisar doğumlu-

yum, ilkokulu İstanbul Gaziosmanpaşa’da,
ortaokulu ve liseyi İstanbul Plevne Lisesi’nde,
üniversite eğitimimi ise İstanbul Ticari İlimler
Akademisi Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek
Okulu’nda tamamladım. Evliyim iki çocuğum
ve iki torunum var.

SEKTÖRÜN GELİŞİMİNİN TANIĞI
Mesleğe ne zaman başladınız?
Sizi mesleğe özendiren neydi?
Lise eğitimimle birlikte Akbank’ta
çalışmaya başladım ve işle birlikte üniversite
eğitimime devam ettim. Okulumu bitirdikten
sonra 1982 yılında bankacılığı bırakarak
askerlik sonrası muhasebe mesleğini eşimle
birlikte serbest olarak yürütmeye başladım.
Beni mesleğe özendiren değil de mesleğe iten,
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ÇEŞİTLİ HOBİLERE SAHİP
Hobilerinizden bahsedebilir
misiniz?
Lise yıllarımla amatör olarak yapmış olduğum ve harçlığımı
çıkardığım fotoğrafçılık bugün
hobim haline dönüştü. Siyah beyaz
fotoğraftan renkli fotoğraflara ve
mekanik fotoğraf makinalarından
dijital fotoğraf makinalarına ve
videolara gelmiş durumdayız. Bir ara
balık tutma hobim vardı ancak bugün
için bu hobim yok oldu. Onun yerine
teras çiçek ve bitkiciliği hobim haline
geldi. Beni tanıyan birçok arkadaşımın
şaşıracağı, turşu yapma hobim de bulunuyor.
Bu hobim pandemi döneminde ailem için de

yardımcı oldu. Bu arada birçok meslek mensubu
da bu illet virüsü alarak canlarını verdi. Tüm
yitirdiğimiz meslek mensuplarımıza rahmet
diliyorum.
Türkiye’de muhasebecilik mesleği
sizce dünyadaki uygulamaların neresinde?
Ülkemizde muhasebecilik mesleği
Avrupa ve dünyaya göre çok geç yasal disiplin
altına girmiştir. Ancak bugüne baktığımız da
muhasebe ve denetim standartları oluşturulmuş,
bunlara ait kurullar kurulmuş hızlıca gelişme
sağlamakta olduğu görülüyor. TÜRMOB, Türkiye
Bankalar Birliği, Türk Standartlar Enstitüsü,
Muhasebe Standartlar Kurulu, Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Türkiye’deki muhasebe mesleğinin dünya standartlarına uyması ile ilgili çalışmalar yürütüyor.
Ülkemizde meslek, muhasebe ve sigorta dışında
birçok kanunun sorumluluk yüklediği bir meslek
haline dönüştü. Şunu söylemeden geçemeyeceğim Türkiye’deki muhasebenin gelişmesi,
cumhuriyetten önce İstanbul Ticaret Mektebi,

büyük işe yaradı. En güzel yanı ise, torunum
Aybike’nin, “Dede turşum bitti” diyerek
benden turşu istemesidir.

Darüşşafaka ve Askeri Rüştiye mekteplerinde
ders verilmesi ile başlamıştır. Bu çerçeveden
baktığımızda okulumuzun Türkiye’deki muhasebenin gelişmesindeki rolü büyüktür.
Önümüzdeki dönemde meslekte
nasıl bir değişim bekliyorsunuz? Sizce
muhasebecilik gelecekte mesleği yok
olacak mı?
Teknolojik gelişmeler sonucunda dijital
değişimler muhasebenin önümüzdeki dönemlerde yok olacağı, mesleğin ise daha çok müşavirlik ve denetim yönüne döneceğini gösteriyor. Bu
nereden çıkıyor derseniz, Maliye Bakanlığı’nda
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile muhasebenin
içine giren diğer bakanlıkların uygulamalarında
ve dijital gelişmelerinde muhasebe kayıtları
olmadan da vergi sigorta ve diğer kayıtların
tutulduğu ve bu kayıt ve uygulamalardan
bakanlıkların istediği beklentilerini karşılama
yoluna gidileceği görülüyor.

TEKNOLOJİYLE BARIŞIK OLUN
Yeni nesil muhasebecilere gelecekte
başarılı olabilmeleri için neler tavsiye
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eşimin vergi dairesinde çalıştığı dönemlerde
çevre esnafın bana defter tutturma istekleri
oldu. Tabii ki bu durum o dönemlerde muhasebe piyasasının gelişi güzel herkes tarafından
yapılmasının yanında muhasebe eğitimli bir kişi
olarak gelecekte bu işi daha iyi yapabileceğimi
düşünmemi sağladı.
Günümüzde teknoloji her geçen gün
hayatımızı değiştiriyor ve farklı bir alana
evrilmesine neden oluyor. Sizce muhasebecilik mesleği teknoloji çağı ile nasıl
değişim gösteriyor?
Güzel bir soru. Her türlü teknoloji
öncesinde mesleği icra eden kişilerdenim.
Bir daktilo, facit hesap makinası daha sonra
elektrikli ve pilli hesap makinaları, bir faks ve
bir dolma kalem ve işletme defteri ile büyük
defter adı ile nitelendirilen yevmiye, kebir ve
envanter defteri, manuel çıkarılan, işletme hesap
hülasası, mizan, bilanço ile kar zarar tablosu
vardı. Bugüne baktığımızda ise, teknolojinin tüm
detayları meslekte bütünleşmekte, bilgisayar,
internet, e-posta, Whatsapp,  e-fatura, e-defter,
e-rapor gibi araç ve enstrümanlarla muhasebe
mesleğinin uygulanması hızlı bir şekilde değişim
gösteriyor. Gerçekten mesleğin değişimi hızlıca
ilerliyor.
Koronavirüs süreci sizce mesleği
nasıl etkiledi? Sizce meslek mensupları
kendilerini yetirince güncel tutabiliyorlar mı?
Koronavirüs sürecinin ilk zamanlarında
meslekte meslek mensubu, müşteri ve idare
yönünden bir sıkıntı yaşandı. Meslek mensubu
bu sıkıntıyı TÜRMOB ve İSMMMO sayesinde
çeşitli yöntemlerle kısa sürede aştı. Müşteri de
meslek mensubunun yönlendirmesine uyum
sağladı. Ancak idare bu konuda zaman zaman
duyarsız, zaman zaman keyfi davranarak sürece
tam uyum sağlayamadı. Meslek mensuplarının
bu süreci hiçbir mükellefine zarar vermeden
atlattığına inanıyorum. Çoğu meslek mensubu
teknik altyapısını kurarak ofisinin dışında
uzaktan, evinden, yazlığından çalışarak sürece
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Şişli binası
tapusu ve
yönetim
kurulu.

edersiniz?
Yeni nesil muhasebecilerin tek yapacağı
iş, teknoloji ile barışık olmalarıdır. Bugün bile
meslektaşların hemen hemen her yaptığı işlem
dijitalleşmeye başladı. Muhasebe kayıtları,
beyan bildirimleri, işçi giriş çıkışları, bilanço
tanzimi, vergi ve sigorta prim ödemeleri, haberleşme, tebligatlar olmak üzere tüm işlemler
dijitalleşmeye dönmüştür.
İstanbul Yüksek Ticaret ve
Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları
Derneği Genel Başkanlığı görevini ne
zaman üstlendiniz, dernek olarak ne gibi
çalışmalar yürütüyorsunuz?
Derneğimizin genel başkanlık görevini
2018 Haziran ayında üstlendim. 2020 yılı
Haziran ayı içinde genel kurulumuzu
yapmamız gerekirken dünyayı ve
ülkemizi saran  Pandemi sebebiyle
bugüne kadar genel kurulumuzu
yapamadık. Dolayısıyla görevde ilk
dönemi yürütmekteyim.
1936 yılında kurulmuş olan
derneğimizin, okulumuz mezunları
olan üyelerimizle sosyal, kültürel
ve mesleki çalışmaları bulunuyor.
Türkiye Vergi Kongresi ve Türkiye
Ekonomi Kongresi gibi ülkemizin
ihtiyacı olan çalışmalar yürütülmekte,
üniversite ile ilişkiler  sürdürülmekte.
Mezunlarımıza yönelik kaynaşma,
dayanışma ve kültürel amaçlı etkinlikler yapılıyor. Derneğimiz lokali
sayesinde mezun üyelerimizle birlikte
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olabiliyoruz. Derneğimize üye yöneticiler tarafından oluşturulan İstanbul Yüksek Ticaretliler
Vakfı tarafından okulumuzun İşletme, İktisat
ve Siyasal Bilimler Fakülteleri öğrencilerine
burs veriliyor.
16 Ocak 1936’da Ankara’da kurulan
derneğimizin, şubeleşmeler sonucunda genel
merkezi İstanbul’a taşınmıştır. Derneğimize
bağlı olarak, İstanbul, Ankara ve Giresun’da
şubelerimiz var. Bu dönem İzmir ve Ege
Bölgesi’nde mezunlarımızla buluşarak İzmir’de
de bir şube açmayı planladık. Ancak pandemi
buna olanak vermediğinden önümüzdeki
günlerde bu isteğimizi gerçekleştirmeyi
düşünüyoruz. Derneğimize ait Ankara’da çok
katlı bir bina, lokal ve etkinlik alanı olarak

kullandığımız Mısırlı Apartmanı’nda lokalimiz
bulunuyor. Mevcut dernek genel merkezi,
yönetim kurulumuz olarak birbirini anlayan ve
karşılıklı güven anlayışı içinde derneğimizi yükseltmek amaçlı çalışan bir yönetim anlayışına
sahibiz. Bu anlayış içinde derneğimizde 58 yıl
sonra bir ilk gerçekleştirilerek 2020’de Şişli’de
genel merkez ve İstanbul şubemizin taşındığı
bir bina yönetimimizce satın alınmıştır. Derneğimiz genel merkezi ve İstanbul şubemiz yıllardır
verdiği kiradan böylece kurtulmuş oldu.
Derneğinizde mesleğin gelişimine
yönelik ne gibi faaliyetleriniz var?
Derneğimiz üyelerinin çoğunluğu
serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli
mali müşavirlerden oluşuyor. Bunlar dışında
kamu, bankacılık, sigortacılık,
öğretim görevlisi, akademisyen ve
iş adamlarından oluşan üyelerimiz
de bulunuyor. Muhasebe Mesleği
Kanunu’nun çıktığı 1989 yılından
bu yana derneğimiz mesleğin
gelişmesinde SMMM odalarımızla
ve meslektaşlarla birlikte hareket
etmiştir. Mesleğin bugüne gelmesinde katkısı bulunan bir dernektir.
Daha geriye gidersek 1989’da 3568
sayılı meslek yasasının oluşmasında,
gelişmesinde TBMM’de yasanın
takibi önceki dönem genel başkanlarımızdan sayın Yüksel Çengel’in
milletvekilliği döneminde, derneğimiz önceki dönem yöneticilerinden
YMM Alkan Fidan’ın  SMMM Ziya
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Disanlı’nın desteği büyük olmuştur.
İSMMMO geçmişiniz var. Başkan
yardımcılığı da yaptığınız İSMMMO’da
neler yaptınız?
Meslek yasamızın çıkmasının öncülüğünü
yapan Mali Müşavir Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Başkan Yardımcılığı, Gaziosmanpaşa
Şubesi Başkanlığı’nı yaparak İSMMMO’nun kurulmasında aktif rol alan ve odayı kuran meslek
mensuplarından olduğumu belirtmek isterim. İSMMMO yönetim kurulunda görev almadan önce
ilçe temsilciliği, ilk eğitmenlik görevi ile Mevzuat
Komisyonu Başkanlığı’nı yürüttüm. Çağdaş
Muhasebeciler Vakfı Kuruculuğu ve bir dönemde
yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Daha sonra
1996 yılında İSMMMO yönetim kuruluna ön seçimle seçilerek bir dönem görev aldım. Bu görev
içinde başkan yardımcılığı görevini yürüttüm.
2000 yılında yeminli mali müşavirlik sınavlarına
girerek 2002 yılında YMM olarak bugünkü
mesleğimi yürütmeye başladım.

İSMMMO MESLEĞİN LOKOMOTİFİ
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MESLEĞE KATKI ÇALIŞMALARI
Mustafa Karsavuran, 1982 ila 2002 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
(SMM) olarak mesleği yürüttü. Karsavuran, mesleğin Türkiye’de gelişmesinin hareketlendiği
dönemlerde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevini
üstlenerek mesleki sürece yardımcı oldu.
Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olan Mustafa Karsavuran, CHP Gaziosmanpaşa İlçe
Başkanlığı, Sivas Koyulhisar Hizmet Vakfı Başkanlığı, Karlıtepe Spor Kulübü Derneği Başkanlığı,
Sivaslı Sanayici ve İş Adamları Derneği Sekreterliği görevlerini de üstlendi.
ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunları
Derneği Genel Başkanlığı göreviniz dışında iş yaşamında neler yapıyorsunuz?
Yeminli mali müşavirlik şirketimizde
denetim ve danışmanlık işi yapıyorum. Mesleğin
olmazsa olmazlarından olan bilirkişilik görevimi
uzun yıllardır yürütüyorum.
Ülkemiz ve dünya orman yangınları, sel felaketleri gibi doğal afetlerle
boğuşuyor. Bu konuda düşünceleriniz
nelerdir?
Bilindiği gibi dünyada tabii afetler
kaçınılmaz bir olgudur. Ancak insan yaşamındaki yerleşim alanlarının tespiti kamu idareleri
tarafından düzenlenmektedir. Bu konuda görev
üstlenen kamu idarelerince daha bilinçli daha
detaylı ve afetlerin varlığını düşünerek ileriye
dönük çalışmalar yapılması gereklidir. Son
Giresun, Rize, Sinop ve Kastamonu’daki sel
felaketleri içinde can ve mal kayıplarının bu tür
hesapsızlıklar yüzünden olduğu aşikardır. 2019
yılı sonlarında Giresun şubemizin düzenlediği
bir etkinlik için Giresun’a gittik ve etkinlik
sonrası şube başkanımız ve yönetim kurulu bize

Giresun ve çevresini gezdirdi. Yüksek bir dağdan Dereli İlçesi’ne indik, orada gördüğüm şehir
yerleşmesine inanamadım. Vatandaşın dere
yatağına konutlarının yapması yanında kamuya
ait binaların özellikle bir okulun dere yatağına  
yapıldığını gördüm ve 2020 yılında bilindiği gibi
Dereli’de sel faciası kaçınılmaz oldu. Yangınlara
gelince dünyadaki iklim değişikliği dolayısıyla
dünyada ve ülkemizde oluşan yangınlarda da
bireysel ve kamusal eksikliklerin olduğu görülmektedir. Bireysel eksikliklerde yerleşim yeri
olarak yapılan köy evlerinin yerleşim alanları
ve yapısal eksiklikleri olduğundan bahsedebiliriz. Ancak buradaki en büyük eksiklik ise
çocukluğumuzdan bu yana halkın desteklediği
Türk Hava Kurumu’nun ve bu kurumun sahip
olduğu yangın uçaklarının devre dışı bırakılmasıdır. Kamu idaresi üst düzey yetkililerinin bu
kurum ile söyledikleri bahaneler vatandaşça hiç
de inandırıcı bulunmamaktadır. Tatbikî yangın
uçağı kiralama yerine uçak sahibi olmamız
gerekirdi. Kamunun bu eksiklikleri binlerce
hektar ormanlarımızın yanması ve binlerce
vatandaşımızın mağdur olmasını sağlamıştır.

R Ö P O RTA J

İSMMMO’nun ülkemiz ve meslek
açısından sizce önemi nedir? İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
Türkiye’de, birçok ülkeye göre muhasebe
sistemi çok geç disiplin altına alınmıştır. Meslek
yasasının 1989’da yürürlüğe girmesinde İstanbul’da kurulan odamız, örgütlü yönetim kadroları, sayısal üye çoğunluğu, nitelikli meslek
mensubu, üniversitelerle ve mesleki sivil toplum
kuruluşları ile mesleki kamu kurumlarıyla
iletişimi fazlaca olmasından kaynaklı İSMMMO
Türkiye’de mesleğin lokomotifi olmuştur.
İSMMMO’nun faaliyetleri, kuruluşundan
bugüne mesleki bütünlüğün sağlanmasında,
İstanbul ve Türkiye’deki meslektaşın eğitiminde
ve kurumsallaşmasında, mesleğin örgütlü güç
olmasında daima öncü olmuştur. Muhasebecinin
eğitiminde İSMMMO’nun bir okul ve eğitim
yuvası olduğunu söyleyebilirim.            
Halihazırda İstanbul Yüksek Ticaret

Yeni dernek binasında dernek yönetim kurulu toplantısı.
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Kentsel dönüşümün etkisiyle
kiralarda patlama yaşanıyor
Kiralarda artış en çok büyük şehirlerde görülüyor. Özellikle üniversitelerin yüz yüze eğitime
açılmasıyla kiraların ve ev fiyatlarının daha da artması bekleniyor. Bunun en büyük nedeni
kentsel dönüşüm sonrasında boşaltılan evlerde oturanların kiraya çıkması. İstanbul’da şu anda
100 binden fazla hane kentsel dönüşüm çalışmalarının etkisiyle yeni ev arayışında…Kiralık ev
fiyatlarında yüzde 60-100 arası bir artış yaşanıyor. Gayrimenkul piyasasında birtakım çelişkiler
yaşandığını ve piyasanın biraz şaşkın olduğunu belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı
Nizameddin Aşa, bu artışın 2022 yılı sonundan itibaren dengeye girmesinin beklendiğini söyledi.
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HEM MALİYET
HEM KİRA ARTTI
Son 1 yıl içinde özellikle
İstanbul’un belli bölgelerinde
kiralık konut kategorisinde yüzde
50’nin üzerinde artışlar yaşandı.
Emlak sitelerinin derlediği verilere göre, son 1 yıl içerisinde kiralık
konut kategorisinde ortalama
metrekare fiyatındaki en yüksek
artış %290 ile Sarıyer’in Rumeli
Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı %238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade
semti, %218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, %171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe
semti ve %150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti takip etti. Diğer taraftan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 Haziran ayına ait
inşaat maliyet endeksi, inşaat sektöründeki zamları gözler önüne serdi. 2021
yılı haziran ayında bir önceki aya göre, yüzde 2.89 artan endeks, bir önceki
yılın aynı ayına göre ise yüzde 42.48 arttı. Bu artış endeksin yayımlanmaya
başlandığı 2015’ten bu yana en yüksek yıllık artış olarak tarihe geçti.

ZİRVEDEKİLER

Türkiye’de yatırım tercihlerinde her zaman üst sıralarda yer alan gayrimenkul piyasası yatırımdaki favori yerini
koruyor. Yapılan araştırmalar Türk halkının en çok memnun
olduğu yatırım araçlarının başında yüzde 81 ile gayrimenkulün
geldiğini ortaya koyuyor. Sektör temsilcileri, gayrimenkuldeki
memnuniyetin ana nedenlerinin ‘değer kaybının olmaması’,
‘değer artışı’ ve ‘barınma ihtiyacı’ olduğunu belirtiyor. Talebin
barınma ihtiyacı kısmındaki kiralık ev piyasası da son dönemlerde fiyat artışları ile gündemde. Pandemi sonrasında değişen
ihtiyaçlar ve kısıtlamalar bu sektörde de ana gündem olurken,
gayrimenkul piyasası beklenen büyük İstanbul depremi, kentsel
dönüşüm süreci ve enflasyondan aldığı pay ile hareketli ve
farklı bir süreçten geçiyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı
Prof. Dr. Erol Özvar’ın yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte
üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasının
hemen ardından üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı
kesinleşince,  özellikle ‘öğrenci şehri’ olarak bilinen birçok ilde
kira fiyatlarında artış başladı. 2020’nin Mart ayında koronavirüs vakalarının başlamasıyla öğrenciler evlerine dönmüş ve
genellikle öğrencilerin kaldığı evler boş kalmıştı… Tüm bu
etmenlerle birlikte sonbahar aylarından itibaren İstanbul’da
büyük talep artışlarının yaşanacağını aktaran İstanbul Emlakçılar
Odası Başkanı Nizameddin Aşa, özellikle yılbaşından bu yana
piyasada kıtlık denebilecek ölçüde bir sıkıntının yaşandığına
işaret ediyor. “Bu yıl bu iş böyle devam edecek.
Birtakım çelişkiler yaşanıyor ve piyasa biraz şaşkın.
Ama 2022 yılı sonunda fiyatlar stabil bir şekilde
devam eder, çok fazla değişmez. İkinci yıl sonunda
ise bu durum sona erer. Çünkü daha sonra kentsel
dönüşüme giren binalar da bitmiş olacak. Bu defa
da bir kapasite artışı yaşanacak. 2023 sonu gibi
madalyon tersine dönecek” ifadelerini kullanan
Aşa, ile sektördeki son gelişmeleri konuştuk…
Son aylarda yüksek enflasyon ile birlikte hem kiralarda hem de ev fiyatlarında fahiş artışlar
söz konusu. Oluşan bu tabloyu değerlendirir misiniz?
Özellikle kiralık evlerdeki yükselme son birkaç aydır
yaşanan bir olay. Yıl başında biraz sinyal verildi bunun akabinde
de son iki üç aylık zamanda fiyatlar yükselmeye başladı. Bunun
başlıca sebebini kentsel dönüşüme bağladık. İstanbul’un çeşitli
semtlerinde çok sayıda bina yıkıldı. Her binada 10 daire olduğunu düşünürseniz sadece Kadıköy’den Kartal’a kadar olan bölge-
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ODANIN
KURULUŞUNA
ÖNCÜLÜK YAPTI
1999 yılında, Türkiye’de gayrimenkul sektörünün merkezi olan İstanbul’da
kurulan İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası,
Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa
liderliğinde, yönetim, denetim kurulları ve
genel sekreterlik ekibi ile sektörün geleceğine ışık tutan ve yol gösteren bir kurum
haline geldi. Gayrimenkul sektörünün sadece
İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de gelişmesine
ve yükselmesine katkı sağlamak amacıyla,
üyelerine birçok konuda hizmet veren oda,
sektörün kanunlaşması aşamasında göstermiş
olduğu özverili çalışmalar sonucunda önce
‘Mecburi Standartlar Tebliği’nin, sonrasında
ise bugünkü ‘Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin
yayınlanmasında önemli rol oynadı. Oda
Başkanı Nizameddin Aşa ise 1958 Gaziantep doğumlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi
Beşiktaş’ta bitirdikten sonra, 1983 yılında
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nden mezun oldu. 1980 yılından
itibaren Mali Müşavirlik, Matbaa ve Reklam
Ajansı işletmeciliği, 1987 yılından bu yana da
Beşiktaş ilçesinde gayrimenkul danışmanlığı
yapıyor.
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de 3 binden fazla bina 50 bine yakın hane
yapıyor. Avcılar Bölgesi’nde yine 3 binden
fazla bina 50 bine yakın hane. Bunun akabinde yine Bahçelievler gibi bazı semtlerde
de yıkımlar var. Yani ortalama şu anda
100 binden fazla hane halkı ev aramaya
başladı. Tabi bu talebe cevap verilemedi.
Biz geçen yıl bu zamanlarda ev çokluğundan müşteri yokluğundan bahsediyorduk.
Geçen yıl ben kaba taslak 50 bin tane ev,
sadece öğrenci hareketlerinden dolayı
talep görmeyecek demiştim. Çünkü her yıl
ortalama 150 bine yakın öğrenci hareketi
yaşıyor İstanbul. Yani taşınan, giden gelen,
yeni eve geçen, yeni gelen gibi hareketlenmeler oluyordu. Nereden baksanız her yıl
50 bine yakın ev için sadece öğrencilerden
yeni taşınan ve yeni gelen öğrencilerden dolayı hareketlilik
oluyordu. Şimdi
geçen yıl onu hesapladık. 50 bine
yakın açık olacak
dedik ve oldu.
Ama yılbaşından
sonra son 3-4 ay
içindeki o kentsel
dönüşüm olayı talebe dönüştü ve bu talebi
karşılayamayan bir piyasa ile karşılaşıldı.
Hal böyle olunca da arz çok talep yok ve
fiyatlar yükseldi.

FİYATLAR FIRLADI
Bu süreçte kira fiyatlarında ne
kadarlık bir artış yaşandı, sonbahar
dönemi için beklentiniz nedir?
İstanbul’da ortalama yüzde 30-35
ama ilçe ve bölge bazında yüzde 60-70 ve
yüzde 100’e yakın yükselmeler söz konusu
oldu. Zaten şu anda da sıkışık piyasa. Kentsel dönüşümden dolayı oluşan talebe cevap
verilemedi. Şimdi sadece kentsel dönüşüm
değil pandemiden dolayı memleketine
dönen aile ve öğrenciler de şehre dönmeye

başladı. Bu da bir talep oluşturdu. Bunun
akabinde gelen yeni öğrenciler de var. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda büyük
bir taleple karşılaşılacak. Geçen yıl Beşiktaş,
Şişli ve Kadıköy’de 2.500 TL’ye kadar ev
bulanabiliyordu. Şu anda 3.000-3.500 TL
civarında bulabiliyorsunuz. Avcılar’da 1.500
TL olan ev şu anda 2.500-3.000 TL’ye çıktı.
Eskiden Beşiktaş’ta kiralar diğer semtlerin
iki katıydı. Şimdi hemen hemen eşitlendiler.
Kiracıların zam talebi karşısındaki hakları nelerdir?
Kanunen TÜFE üzerinde zam yapılamaz. Bunun altında yapılabilir ama kanun
12 aylık ortalama ne ise onu yapabilirsin
diyor. Kiracı burada dava açıp fazladan
ödediğini talep edebilir. Yanlışlıkla kiracı
fazladan ödediği kısmı talep edebilir. Mal
sahibi hangi
şartlarda zam
yapabilir? Bir
kere kontrat
tarihi üzerinden
5 yıl geçmesi
gerekir. Mal
sahibi o tarihte
bir tespit davası
açar. Bu kiranın düşük kaldığını ve piyasa
emsallerinin bu olmadığını söyleyip tespit
davası açılır ve burada bilirkişinin tespit
ettiği kira rakamı neyse kiracı bunu öder.
5. yılın sonunda iki taraf anlaşacaksa
belli bir zamda mesele yok ama kiracı
kabullenmezse mutlaka ev sahibinin
tespit davası açması gerekiyor. Burada da
hakim neye hükmederse rakam o oluyor.
Kira mühleti doldu ve ben senin çıkmanı
istiyorum gibi bir durum da yok. Mal
sahibinin kiracıya en az 30 gün öncesinden bir tebligat göndermesi gerekiyor.
Kiracı çıkarsa sorun yok çıkmaz ise 6 ay
içinde tahliye davası açması lazım ve haklı
bir sebep göstermesi gerekiyor. Haklı bir
sebepten tahliye davası açacak. Mahkeme
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mal sahibini burada haklı da görebilir haksız
da görebilir.

SIFIR EVLER FİYATI KATLADI

EYLÜL-EKİM 2021

minin yansıması nasıl oldu?
Depremin piyasaya etkisi büyük. İstanbul’da artık çok fazla yeni proje yapılmıyor.
Yüksek fiyatlarda bunun da etkisi var. Bir de
kıtlık faktörü var tabi. İnsanlar ev bulamıyor.
Bir de pandemi nedeniyle müstakil ve bahçeli
evlere olan talep de yükselmiş durumda. Burada fiyatlar yüzde 100’den fazla yükseldi. Yani
kimsenin bir dönem yüzüne bakmadığı o yazlık
evler 200-300 bin TL’den alıcı bulamazken, şu
anda 600-700 binlere kadar çıkmış durumda.
Tüm etkenler altında İstanbul’un
haritası nasıl değişti?
İstanbul’un haritası şu anda Kocaeli,
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Satın alma tarafında da fiyatlar
maliyetlerle birlikte yükselmiş durumda.
Satın alma kısmında nasıl bir tablo var?
Satın alma kısmında artan maliyetlerin
de etkisyile fiyatlar yükseliyor ve bir miktar
yükselmeye devam edecek. Çünkü burada
artan maliyetler yansıyor. Ancak ikinci elde
böyle bir durum söz konusu değil. Satın alma
kısmında son birkaç yılın fiyatları daha doğrusu
geçen yılın fiyatları ile devam ediyor piyasa.
Yani ikinci elde çok büyük bir yükselme söz
konusu değil. Fiyat yükselmesini tek sebeple
izah etmek doğru değil. Ancak son birkaç yıla
bakıldığında sıfır dairelerde yüzde 30’dan
fazla bir artış var. Ancak ikinci el ile sıfır evler
arasında yüzde yüze yakın bir fark var. Aynı
bölgede aynı vasıfta evler arasında bir fark var.
Örneğin, bir bölgede ikinci el bir ev 750 bin TL
ise yandaki bina sıfır yapılmış aynı ölçüde aynı
sokakta ama fiyatı 1.5 milyon TL.
Piyasaya beklenen İstanbul depre-

Yalova dahil Edirne’ye kadar gidiyor. Sahil
hattına büyük talep söz konusu. Yani sahilden
yol olsa boğazı geçecek olsalar Çanakkale’ye
kadar uzanır. Burada sayfiye ve yazlık evlere
büyük bir talep var. Ama pandeminin bitmesi
ile birlikte buralara olan talepte de azalma
olacaktır. Bu kadar büyük ilgi görmeyebilir. Bu
yıl bu iş böyle devam edecek. Birtakım çelişkiler
yaşanıyor ve piyasa biraz şaşkın. Ama 2022
sonunda stabil bir şekilde devam eder, çok fazla
değişmez. İkinci yıl sonunda ise bu durum sona
erer. Çünkü daha sonra kentsel dönüşüme giren
binalar da bitmiş olacak. Bu defa da bir kapasite artışı yaşanacak. 2023 sonu gibi madalyon
tersine dönecek.
Yabancı konut satışlarında durum
nedir?
Bu fiyat artışlarında yabancı etkisi
yok. Yabancıya konut satışlarında fiyatlar
arttı. Eskiden 3.000 satılırken şimdi 4.000’in
üzerinde satılıyor. Burada yüzde 60’lık bir artış
var. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de
vatandaşlık verilmesi. Ama mülteci ve sığınmacı
fiyatları yükseltti diye bir şey yok. Onlar ev
falan tutamaz. Onların çok fazla etkisi yok.
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Doğal afet öncesi önlem şart
Depremler, yangınlar, seller, heyelanlar… Türkiye, sıklıkla bu tarz doğa kaynaklı afetlere maruz
kalan bir coğrafyada yer alıyor. Dünyada yüksek riskli ülkeler arasında yer alıyoruz. Doğal afetlerin
çok yoğun yaşandığı yaz aylarını geride bırakıyoruz. Ağır kayıpların yaşandığı bu olaylardan sonra
herkes afetler öncesi tedbir almayı ve afet yönetimini sorguluyor. Uzmanlar ise afet yönetiminin
olduktan sonra yapılacaklardan ziyade, olaylar yaşanmadan alınacak tedbirlerle doğru ve sağlıklı bir
şekilde sağlanabileceğine işaret ediyor. Her yönüyle Türkiye’de afet gerçeğini araştırdık.
UMUT EFE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ
Son dönemde afetleri en çok etkileyen
unsur iklim değişikliği… İklim bilimcileri,
küresel ısınmanın, bu yaz dünyanın birçok
bölgesinde baş gösteren sıcak hava dalgaları,
sel ve orman yangınları gibi doğal afetlere

neden olduğunu vurguluyor... Haziran ayının
sonunda, batı Kanada, sıcak havayı hapseden
yüksek basınçların neden olduğu bir ‘ısı kubbesi’ etkisinin altında kalırken, 30 Haziran’da
Lytton kasabasında 49.6 dereceye ulaşan
sıcaklık rekoru kırıldı. ABD’nin Washington
ve Oregon eyaletleri de aynı sıcak hava
dalgasından etkilendi. Aşırı sıcak havalar ve
çıkan yangınlar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanındaki
çeşitli araştırma enstitülerinden uzmanları bir
araya getiren World Weather Attribution’daki

KAPAK

Günlerce süren can pazarının yaşandığı
orman yangınları, binaları bir kağıt gibi
deviren depremler, devasa kayalıkların ve
dev dalgaların şehirleri tarumar ettiği seller,
heyelanlar…
Salgın gündemini geride bırakacak
büyüklükte zararlarla gelen doğal afetler,
gelecek ve yaşam için adeta bir kırmızı alarm
niteliğinde. Artan nüfus, iklim değişikliği,
çarpık kentleşme afetleri artırıyor. Ülkenin bir
yarısı kuraklık ve yangınlarla kavrulurken,
diğer yarısı ise fırtına ve sellerle boğuşuyor. Hafızalarımızda tazeliğini koruyan
görüntüler, bu alandaki risk yönetimi ve

alınması gereken tedbirlerin aciliyetini de
ortaya koyuyor.. Nerede, ne zaman ve hangi
biçimde meydana geleceği kesin olarak tespit
edilemeyen afetler sonuçları itibariyle yıkıma
neden oluyor. Geçmişte başta depremler
olmak üzere birçok doğal ve insan kaynaklı
afete maruz kalan Türkiye’nin günümüzde
de bu afetlere maruz kalma riski ile karşı
karşıya olduğu biliniyor…  
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uzmanlara göre, bu olağanüstü sıcak hava
dalgasının oluşması, insanların neden olduğu
küresel ısınma sorunu olmadan neredeyse
imkansızdı. Bilim insanlarına göre, iklim
değişikliği bu olayın meydana gelme olasılığını
en az 150 kat artırdı. 29 Temmuz’dan bu
yana Yunanistan yoğun bir sıcak hava dalgası
yaşıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, ülkenin
1987’den bu yana en kötü sıcak hava dalgası
ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

YÜKSEK RİSK GRUBUNDAYIZ
Türkiye, pek çok afet türünün önemli
sıklıkta yaşandığı bir ülke. Deprem, heyelan,
sel, çığ gibi birçok doğa kaynaklı afetin yanı
sıra jeopolitik konumu nedeniyle beşeri kaynaklı afet  diyebileceğimiz insani krizlerle de
sıkça karşı karşıya kalabiliyor. İnsani krizlerin
ve afetlerin risklerini ölçmek ve sıralayabilmek
amacıyla oluşturulan risk yönetimi endeksine
göre Türkiye, Küresel Risk Endeksi’nde 191
ülke arasında 45’inci sırada yer alıyor.
5.0 endeks puanı ile ‘yüksek risk’
grubundaki ülkeler arasında
bulunuyor. Afetler söz ko-

nusu olduğunda artık önceliğimiz ‘Yaşandıktan
sonra ne yapılabilir?’ değil. Risk azaltma, hem
dünya çapında hem yerel ölçekte afetlerle
mücadelenin öncelikli konusu haline geldi.
Başarılı bir afet yönetiminin temeline risk
azaltma konulduğunda planlama, müdahale
ve iyileştirme süreçlerinin çok daha başarılı bir şekilde yürütüleceği daha önceki acı
deneyimlerde de ortaya çıkmış bir durum. İki
basit örnekle ifade etmek gerekirse, deprem
bölgesindeki riskli yapı stokunu eritip binalar
daha sağlam hale getirilirse, can kaybını en
aza indirme imkânı bulunabilir. Yahut yoğun
yağış alan bölgelerde dere yataklarına ev
yapılmazsa selin, hayatları önüne katıp
aramızdan koparmasının önüne geçilebilir...
Tabii ki bunların hepsi, afet bilincine sahip bir
toplumla mümkün olacaktır. Afet yönetimi,
devletin büyük sorumluluk sahibi olduğu

ancak tek başına yürütemeyeceği bir süreç
aslında. Sivil toplum, özel sektör ve yurttaşların katılımları, bilinçlenmeleri, afet yönetimi
ve risk azaltma açısından ileriye doğru atılmış
büyük bir adım olacaktır…

250 BİN FUTBOL SAHASI YANDI
Afetlerle ilgili Türkiye’nin yaşadığı son
acı örnek yaşanan orman yangınları oldu.
Haftalarca süren ve büyük bir ekosistemi etkileyen orman yangınları, alan olarak da tarihi
bir yıkıma neden oldu. Greenpeace Türkiye,
yaklaşık iki hafta süren orman yangınlarında
Manavgat, Marmaris, Adana, Osmaniye’de
yanan alanların öncesi ve sonrası hallerini inceleyerek önemli bir rapora imza attı. Yaşanan
yangınların ülkenin gördüğü en büyük yangınlar olarak nitelendiren Greenpeace Türkiye
İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül,

984 AFET YAŞANDI
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İkinci sırada ise 262 olayla fırtına yer aldı. Bu afet kapsamında, hortum ve kum fırtınası gibi olaylar etkili oldu. Verilere
göre, fırtınayı 223 olayla dolu takip etti. Diğer meteorolojik
afetler ise kar, yıldırım, don, heyelan, çığ, orman yangını, sıcak
ve soğuk hava dalgaları ile sis olarak açıklandı. İklim değişikliğinin etkisi ile fırtına ve sel geçen yıl ülkenin büyük kısmında
görüldü. 2020 yılında meteorolojik afetler en fazla yazın ve
bu mevsimin içinde de haziran ayında görüldü. Afetlerin en
fazla etkili olduğu ikinci mevsim ise kış oldu. Şiddetli yağış/
sel, yıldırım ve dolu en fazla haziranda, fırtına en fazla şubat
ayında görüldü. Meteorolojik afetler en fazla Antalya, Van,
Kayseri, Bursa ve Mersin illerinde meydana geldi.

KAPAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de
son yıllarda değişen iklim koşullarının etkisiyle meteorolojik
afetlerin oluşum sayıları, etkili oldukları süre ve şiddetleri
artarken, daha önce fazla görülmeyen bazı afet türleri de
daha sık meydana gelmeye başladı. Yıllar içinde meteorolojik
afetlerin sayısında artışlar yaşanırken, 2020’de toplam 984
meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet rapor edildi. Bu
sayı, 2019’da 936 olmuştu. 2020’de meydana gelen meteorolojik afet sayısı 1940-2020 periyodu içindeki en yüksek değer
olarak kaydedildi. Türkiye’de geçen yıl en fazla meydana gelen
meteorolojik karakterli doğa kaynaklı afet, şiddetli yağış/sel
oldu. 2020’de toplam 297 şiddetli yağış/sel afeti rapor edildi.
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28 Temmuz 2021’de başlayıp iki hafta boyunca devam eden orman yangınlarının, Ege ve
Akdeniz bölgelerindeki yaşam kaynaklarını
kül ettiğine dikkat çekti. 2021 Türkiye Orman
Yangınları ve özellikle Ege ile Akdeniz’deki
yangınların bilinen yangınlara benzemediğine
işaret eden Akgül, şöyle devam etti:  “Devasaydı. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’nin (EFFIS) verilerine göre, 28 Temmuz-12
Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve
Antalya’da yanan ormanlık alan yaklaşık 124
bin hektar. Türkiye’de 2021’in tamamında
yaşanan orman yangınlarında yok olan
ormanlık alan ise 178 bin hektar civarında.
Yani 1 milyar 780 milyon metrekare. Popüler
ölçüyle, yaklaşık 250 bin futbol sahası, tüm
İstanbul’un yaklaşık 5’te 1’i büyüklüğünde
bir alan. Bu rakam, yine EFFIS’in verilerine
göre aynı dönem ve aynı bölgede 2008-2020
arasında ortalama yanan alanın 8 katından
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daha büyük”.
Orman mühendisleri, iklim bilimciler,
konunun uzmanlarının aslında çok uzun
zamandır ormanların yangınlara karşı çok
daha kırılgan hale geldiğini anlattığını ve uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Onur Akgül,
“Ortalama sıcaklıklardaki artışlar, havadaki
nem oranının gitgide düşmesi, sıklığı ve
şiddeti artan sıcak dalgaları, orman yangınları için mükemmel koşullar oluşturuyor. Ve
2021 yangınlarının bize gösterdiği üzere, en
ufak bir tetikleyici, en ufak bir kıvılcım, önü
alınamaz bir faciaya yol açabiliyor” bilgisini
veriyor…

DEPREM GERÇEĞİ
Türkiye’nin bir başka gerçeği ise
depremler… Jeolojik, meteorolojik ve
topoğrafik yapısı nedeniyle Türkiye, sıklıkla
doğa kaynaklı afetlere maruz kalan bir

coğrafyada konumlanıyor... Bu coğrafya
Türkiye’yi başta depremler olmak üzere,
heyelan, su baskını, kaya düşmesi ve çığ
gibi çeşitli afetlerle yüz yüze bırakıyor. AFAD
Raporuna göre, 1980–2017 yılları arasında
meydana gelen afetler incelendiğinde, can
kaybı bakımından Türkiye’de bir milyon
kişi başına yılda ortalama 6-25 kişinin doğa
kaynaklı afetler nedeniyle hayatını kaybettiği
görülüyor. Dünya karasal büyüklüğünün
sadece yüzde 0.5’i Türkiye topraklarını oluşturuyor. 1900’den günümüze meydana gelen
büyük depremler bakımından Türkiye, 77
deprem ile dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye
depremler bakımından dünyanın ‘yüksek
riskli’ olarak nitelenebilecek bir coğrafyasında
bulunurken, ülkemizde ortalama beş yılda
bir geniş çapta can ve mal kaybına yol açan
bir deprem yaşanıyor. Depremlere ek olarak
heyelan, sel/su baskını, kaya düşmesi, çığ
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gibi afetler de bölgeler/mevsimler bazında
sıklıkla görülüyor.

YAĞIŞLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
İklim değişikliği ile birlikte sel de Türkiye’de artışa geçen afetlerden. Onlarca insanın
hayatını kaybettiği, maddi hasarın yüksek
olduğu ve yine doğal ekosistemi tahribata
uğratan sel felaketlerinin, gelecek dönemlerde
de tedbir alınmasa devam edeceğine dair
uyarılar sık sık yapılıyor… Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nün raporuna göre, temmuz ayında yağışlar normaline göre yüzde 23, 2020
su/tarım yılı yağışlarına göre yüzde 22 azaldı.
Bazı bölgelerde iki katından fazla artan yağışlar, bazılarında yüzde 80’den fazla düştü.
Türkiye’nin aşırı hava olayları ile mücadele
ettiği temmuz ayına ilişkin yağış raporu da son
dönemlerin ana gündemi olan iklim değişikliğinin de somut sonuçlarını ortaya koydu. 2021
Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre,
Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normaline
göre artış gösterdi. Temmuz ayı yağışı 19 mm,
normali (1981-2010) 16.4 mm ve 2020 yılı
temmuz ayı yağışı 14.1 mm olarak açıklandı.
Bölge geneli yağışlarda ise Marmara, Ege,
Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri normallerinin
altında yağış aldı. Yağışlar Batı Trakya, İzmir,
Balıkesir, Kuşadası, Marmaris, Kemer, Silifke,
Anamur, Ankara’nın güneyi, Nevşehir, Hatay,

Gaziantep, Şanlıurfa çevreleri ile Van Gölü’nün
batı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğu
kesimlerinde normallerine göre yüzde 80’den
fazla azalma gösterdi. Çanakkale, Sakarya,
Düzce, Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz,
normalinin iki katından fazla yağış aldı. Temmuz ayı il geneli yağışlarda en fazla yağış 235
mm ile Rize’de, en az yağış 1 mm ile Şırnak,
Hatay ve Siirt’te kaydedildi. Normaline göre
en fazla azalma yüzde 89 ile Hatay ve yüzde
88 ile Edirne’de gerçekleşti.

MALİYETİ DE ÇOK YÜKSEK
Aon tarafından hazırlanan 2020’nin
Yıllık Küresel Doğal Afetler Raporu, 2020’de

yaşanan küresel doğal afetlerin toplam
ekonomik kaybının tahmini 268 milyar dolar
olduğunu ortaya koydu. Küresel afet kaynaklı
ekonomik kayıpların, bu alanda zirvenin
görüldüğü 2011 (557 milyar dolar) ve 2017
(485 milyar dolar) yıllarındakinden düşük olmakla birlikte genel ortalamanın (244 milyar
dolar) ve 21’inci yüzyıl orta değerinin (246
milyar dolar) üzerinde gerçekleşmesi dikkat
çekiyor. Sigortalanan yıllık kayıplar 97 milyar
dolar civarında gerçekleşirken, sigortalanmamış kayıpların (171 milyar dolar) toplam
kayıplara oranı yüzde 64 olarak ölçüldü.
2020’de yaşanan 416 afette 8 binin üzerinde
insan yaşamını yitirdi
2020 yılında ciddi seviyede 416 adet
küresel afet yaşanırken yaklaşık 8.100 civarında insan bu afetlerde yaşamını yitirdi.

MARMARA DÖNÜM NOKTASI

EYLÜL-EKİM 2021

KAPAK

Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos
1999 Marmara Depremi’dir. Büyük can
kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu
deprem, Türkiye’de afet yönetimi konusunun
tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir
şekilde ortaya koydu. Eşgüdüm sağlanması
gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı
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afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kıldı. Bu
doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na
bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürlüğü kapatılarak, 2009 yılında
çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a
bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir
çatı altında toplandı. Başkanlık, 15 Temmuz
2018 tarihinde yayımlanan 4 Numaralı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İçişleri
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Bakanlığı’na bağlandı. Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve
zararlarının azaltılması, afetlere müdahale
edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme
çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla
gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve
etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve
kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, esnek
ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurum.
AFAD’ın Vizyonu, “Afet ve acil durumlar ile
ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı
esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir
hizmet sunan uluslararası düzeyde model

alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir
kurum olmak” şeklinde belirlendi. AFAD vizyonuyla, risk yönetimi odaklı, sürdürülebilir
kalkınmanın önemine haiz, hizmet sunumunda etkililiğe, etkinliğe ve güvenirliliğe özen
gösteren, uluslararası düzeyde güçlü ve afet
yönetiminde görev alan tüm kurumları etkili
bir şekilde koordine eden bir kurum olmayı
öngörüyor…

ÖNCELİK RİSK YÖNETİMİ
Uzmanlar ise afet yönetiminin olduktan
sonra yapılacaklardan ziyade, olaylar yaşanmadan alınacak tedbirler ile doğru ve sağlıklı
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ALINABİLECEK TEDBİRLER
DEPREM
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4 Çevredeki yeşil alanlar korunmalı ve artırılmalı.
4 Sel tehlikesi bulunan alanlarda
teraslama ve ağaçlandırma yapılmalı.
4 Çeşitli iletişim kanallarıyla
gerekli uyarılar yapılmalı.
4 Yüksek ve güvenli bir yere
ulaşmaya çalışmalısınız. Fakat bunu
yaparken suyun içinden geçmemeye
dikkat edin. Çünkü görünenden çok daha
derin olabilir.
4 Sel sırasında araç içindeyseniz
asla ileri doğru gitmeye çalışmayın. Aracın
içini terk edip yüksek bir yere geçmek için
çabalayın.

HEYELAN

4 Heyelan riskini azaltmak için
arazi çalışmaları yapılmalı, risk olan
bölgelerde yerleşimden uzak durulmalı.
4 Risk olan yamaçlarda doğal
denge bozulmadan drenaj kanalları
açılmalı, tabakların fazla su alınması
önlenmeli.
4 Heyelan görülebilecek yamaçların eteklerine istinat duvarı inşa edilmeli.
4 Bitki ve toprak örtüsü korunmalı.
4 Açık alandaysanız çamur ve
heyelan akıntısından uzak durup yüksek
yerlere kaçmaya çalışın.
4 Heyelan akıntısından kaçabilecek zamanınız yoksa ve kapalı alandaysanız sağlam eşyaların arkasına sığınarak
çömelin, ellerinizle başınızı ve boynunuzu
koruyun.
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bir şekilde sağlanabileceğine işaret ediyor…
Depremlere karşı sık sık uyarılarda bulunan
ve sosyal medya hesabından sürekli olarak
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür,
1999 depreminde 20 bin kişinin hayatını
kaybettiğine işaret ederken, şu mesajları
paylaşıyor: “22 sene geçti bugün de afetlerle
boğuşuyoruz ve can kaybımız var.  Günümüzde doğal afetlerin verebilecekleri
zararları azaltmak mümkün. Afetler farklı
olabilir ama izlenecek strateji aynı. Şu işleri
sırasıyla yapacaksın: 1) Önce tehlike analizi
yapıp tehlikenin boyutunu hesaplayacaksın,
2) Tehlike oluşursa nasıl ve ne kadar zarar
vereceğini hesaplayacaksın ve 3) Bu tehlike
oluşmadan önce bu zararları önlem almak
suretiyle azaltacaksın. Biz bu stratejiye “Risk
Yönetimi” diyoruz. Bu yaklaşımı maalesef
ne yerel yönetimler ne de iktidarlar seviyor.
Onlar daha çok “afet yönetimini” istiyor. Yani
afet olup iş işten geçtikten sonra sahaya inip
yara sarıyorlar. Bu yolla artı puan topluyorlar
ama bu yöntem çağdaş değil, insancıl değil,
bilimsel değil. Neyse ki son yıllarda siyasiler
risk yönetimine yöneldi ve bu beni umutlandırıyor.”

4 Dolap, kütüphane gibi
devrilme riski olan eşyaları duvara
sabitlenmeli. Arada boşluk kalıyorsa
çarpma etkisini azaltmak için araları
dolgu malzemesi ile doldurulmalı.
4 Tavan ya da duvara asılan
avize, klima gibi cihazları ağırlıklarını
taşıyacak şekilde duvar ve pencerelerden uzağa sağlam bir şekilde asılmalı.
4 Tezgah ya da masa üzerinde
bulunan eşyaları, plastik ya da metal
tutucularla sabitlenmeli.
4 Deprem çantası hazırlanmalı
ve düzenli aralıklarla içindeki malzemeler kontrol edilmeli.
4 Karyolaların üzerinde ya da
yanında ağır ve devrilebilecek eşyalar
bulundurmaktan kaçınılmalı.
4 Ev sahibi iseniz Zorunlu
Deprem Sigortası (DASK) yaptırmanız
gerekir. Bu şekilde depremden kaynaklanan hasarları telafi edebilirsiniz.
4 Deprem sırasında evde ya da
kapalı bir alandaysanız sabitlenmemiş
eşyalardan uzak durarak sağlam bir
eşyanın yanına çömelip başınızı ve boynunuzu ellerinizle koruma altına alın.
4 Kibrit ya da çakmak yakmamalı elektrikli düğmelerden uzak
durmalısınız.
4 Deprem sırasında açık alanda
iseniz duvar dipleri, enerji hatları ve
ağaçlardan uzak durun. Açık arazide
çömelerek kendinizi koruma altına alın.
4 Depreme aracın içinde
yakalandığınızda ise kendinizi ve başka
araçları riske atmadan sağa yanaşıp
sarsıntının geçmesini bekleyebilirsiniz.

SEL
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GÜNDEMİN SESİ

Platin dergisi genel yayın
yönetmeni Oya Yalıman,
“Yazılı basının henüz yok
olmadığını görüyoruz.
Fakat yazılı basın,
web, mobil uygulama,
dijital platformlar,
sosyal medya, haber
bülteni, podcast ve
eğitim gibi alanlarda
da okuyucusuyla
iletişim kuramazsa var
olamayacak. Her alana
uygun farklı içerikler
üretmek ve farklı
kitlelere ulaşmak sadece
yazılı basının değil, tüm
medyanın ana gündem
maddesi” yorumunu
yapıyor.

‘Her mecrada okuyucuyla
iletişim kuran hayatta kalır’
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Yazılı basın Türkiye’de varlığını sürdürürken, bir yandan da teknolojik gelişmelere karşı
yaşam mücadelesi veriyor. Web, mobil, sosyal
medya, podcast derken yayıncılık bir hayli
çeşitlendi. Dergiler ve diğer basılı medya da
bu mecralarda yer alarak varlığını sürdürmek
için çalışıyor. Türkiye’nin köklü aylık ekonomi
dergilerinden biri Platin.
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Oya Yalıman da bu dergiye 19 yılını
vermiş emektar bir isim. 2002 yılında girdiği
dergide pek çok aşamada çalıştı. En son genel
yayın yönetmenliğine kadar yükseldi. Yalıman,
19 yıllık meslek hayatında hep Platin’de olsa
bile grubun televizyonlarında programlar
yapmış, gazetelerinde yazılar yazmış işini farklı
alanlara taşımayı başarmış.
O gazeteciliğe çocukken gönül vermiş.
İlkokulda sevdiği gazete, dergi ve kitaplardan

fotoğraflar ve yazılar keserek kendi dergisini
yaparak gazeteci olacağının sinyallerini daha o
yıllarda vermiş... Platin dergisi genel yayın yönetmeni Oya Yalıman ile sektörü ve gazetecilik
serüvenini konuştuk.
Sizi gazeteci olmaya kim motive
etti? Yeniden başlasanız yine gazeteciliği
seçer miydiniz?
Lisede Türkçe-Matematik alanından
mezun olduğum için işletme eğitimi almaya
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İŞİ İŞTE GÖRDÜM
Farklı bir alanda eğitim aldınız.
Gazetecilik mesleğine nasıl başladınız?
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Fotoğraflar: MESUDE BÜLBÜL
Üçüncü sınıfta aslında ne yapmak
istediğimi biliyordum ama nasıl başlayacağım
konusunda bir fikrim yoktu. İletişim masterı
mı yapmalıydım yoksa Eskişehir’den İstanbul’a giderek staj yaparak mı başlamalıydım
bilmiyordum. O dönem Çukurova Medya
Grubu’nun CEO’su olan Serdar Çaloğlu ile bu
düşüncelerimi paylaşma imkanım oldu. Kendisi
de bana master yapmadan önce işi profesyonel
anlamda görmemi tavsiye etti ve 2001 yılında
Akşam Gazetesi, Güneş Gazetesi, Alem FM,
Alem Dergisi, Platin Dergisi ve Show TV’de staj
yapma imkanım oldu. Ve hayatımda bir dönüm
noktası daha yaşandı. İşi işte görmüştüm ve
medyada çalışmak istediğimden emindim.
1 aylık stajım 3 ay sürdü. Ertesi yıl haziran
ayında mezun oldum eylül ayında ise çalışma
hayatına başladım. Çukurova Grubu, 2002
yılında Medya Management Trainee Programı
açmıştı, ben de staj yaptığım için sınava davet
edilmiştim. Zorlu bir sınavı bugün pek çoğu
önemli pozisyonlarda olan 20 arkadaşımla birlikte geçtik ve 6 aylık özel bir eğitim sürecinden

sonra profesyonel olarak gazeteciliğe başladım.
Daha doğrusu dergiciliğe… Çünkü grup bünyesindeki mecralar arasında işletme mezunu da
olduğum için ekonomi dergisi olan Platin’de
başlamayı seçmiştim.
Aileniz gazeteci olmanıza nasıl
baktı?
Ailem çok hızlı gelişen bu süreçte her
zaman olduğu gibi yanımdaydı. Sadece ailem
değil; Anadolu Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden hocalarım ve arkadaşlarım da…
Hepsine buradan bir kez daha teşekkür etmek
istiyorum çünkü üniversitenin son yılları gerçekten gençler için çok kıymetli doğru insanlara
dokunup doğru kararlar verdiğinizde hayatınız
belli ölçülerde istediğiniz gibi şekillenebiliyor.  
Meslek yaşamınızda hangi yayınlarda çalıştınız?
Medyada pek görülmeyen ilginç bir
örneğim ben… 2002 yılından bu yana ilk işim
olan Platin Dergisi’nde farklı pozisyonlarda bulundum. 2010 yılında da derginin genel yayın
yönetmenliğine getirildim. Buradaki en büyük
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karar verdim. Doğduğum büyüdüğüm şehrin en
önemli değerlerinden biri olan Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimime başladım. Köklü ve aktif bir kampüs hayatı olan
bir üniversitede okuduğum için çok şanslıydım.
İletişim, turizm hatta konservatuardan bile
dersler alma imkanımız vardı. Ben de bütün bu
imkanları değerlendirdim. İletişim fakültesine
bağlı sinema kulübüne üyeydim ve çok önemli
ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenliyorduk.
Üçüncü sınıfta sinema kulübünün internet sitesi
için Haluk Bilginer ile yaptığım röportaj, aslında
benim için bir dönüm noktası oldu. Sayın
Bilginer’in bu röportajı kabul etmesi, soruları
titizlikle yanıtlaması sonrasında devam eden
iletişimimiz benim de karar vermeme yardımcı
oldu. O röportaj farklı gazeteler, sanat dergilerinden de istendi ve yayımlandı. Çok mutlu
olmuştum ve kariyerimi bu yönde geliştirmek
istediğime karar vermiştim. O günden bugüne
neredeyse 20 yıl geçti, kendisinin oyunlarını
takip ederim, fırsatımız olursa oyun çıkışında
mutlaka görüşürüz kendisiyle… Benim için
anlamak, anlatmak ve paylaşmak çok önemli.
O nedenle gazetecilik, dergicilik bana göre bir
iş değil bir yaşam biçimi; yeniden başlasam hiç
tereddüt etmeden yine gazeteciliği seçerim.
İnternet ve sosyal medyanın yazılı
basını etkilemesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yazılı basın, dergiler zamana
ayak uydurabilmek adına kendini sizce
nasıl güncellemeliler?
Yazılı basının henüz yok olmadığını hep
birlikte yaşayarak görüyoruz. Fakat yazılı basın
web, mobil uygulama, dijital platformlar, sosyal
medya, haber bülteni, podcast ve eğitim gibi
alanlarda da okuyucusuyla iletişim kuramazsa var olamayacak. Her alana uygun farklı
içerikler üretmek ve farklı kitlelere ulaşmak
sadece yazılı basının değil tüm medyanın ana
gündem maddesi.
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‘İSMMMO’YU
AKTİF
BULUYORUM’
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İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı bir meslek örgütü olarak
çok aktif buluyorum. Eğitimlerinizin
ve etkinliklerinizin sadece oda
üyelerinin mesleki gelişimi için
değil, Türkiye ekonomisinin
ilerlemesi için de önemli
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir
dergici olarak
da Yaşam Dergisi’ni keyifle
okuyorum.

şansım büyük bir medya grubunun bünyesinde
çalışmak oldu. Çünkü bu 19 yıllık süreçte hep
Platin’de olsam da grubun televizyonlarında
programlar yaptım, gazetelerinde yazılar
yazdım.
Deneyimli bir gazeteci olarak
ekonomi basınında nasıl bir değişim
gözlemliyorsunuz? Sizce sektör nereye
evriliyor?
Ekonomi basınından önce ekonominin
değişimi ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. 2000’li yılların başlarında borsa finans
bankacılık ve reel sektörle kısıtlı olan ekonomi
gündemine 21 yılda kurumsal yönetim,
sürdürülebilirlik, eğitim, çevre, İK, e-ticaret,
dijitalleşme ve elbette girişimcilik gibi çok
önemli başlıklar eklendi. Basın da bu alanlarda araştırmalar yapmaya yeni konuları ve
isimleri keşfetmeye başladı. Sektörde eskiden
uzmanlıklarla ilerleyen muhabirlik ve editörlük
bugün değişti. Bugün editörlerden de yayınlardan da beklenen pek çok konuda uzmanlık ve
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‘OKUMAK-YAZMAK
HOBİLERİM ARASINDA’
İş yaşamı dışında nelerle uğraşırsınız, hobileriniz neler?
Medya sektöründeyseniz hayattaki çok şeyi bir şekilde işinize, işinizdeki çok
şeyi de hayatınıza dahil ediyorsunuz. Yazmak ve okumak bu nedenle iş dışında da
hayatımın bir parçası ve
hobilerimin de arasında…
Bunun yanı sıra bitkilerle
ilgilenmeyi, vakit buldukça
suluboya resim yapmayı
da çok seviyorum. Aileme,
arkadaşlarıma ayırdığım
zaman çok önemli mümkün
olduğunca sevdiklerime
zaman ayırıyorum.

dijital medyaya uyum. Günümüz dünyasında
haberleri pek çok farklı kaynaktan alabiliyoruz. Basın da okuyucular da kendini geliştirmek zorunda… Özellikle kaynağa çok dikkat
edilmeli ve medya okuryazarlığı konusunda
her iki taraf da kendini geliştirmeli.
Uzun yıllardan bu yana yöneticilik
yapan bir gazeteci olarak en sevdiğiniz
kademe hangisiydi? Neden?
İş hayatında her kademenin ayrı bir
dinamiği, heyecanı, bilinmezliği ve sorumluluğu
var. Benim için 19 yıl içerisinde Platin’de her
kademede geçirdiğim her gün birlikte çalıştığım
herkes benim için çok kıymetli.  
Türkiye’nin saygın ekonomi dergilerinden birinin yayın yönetmeni olmak
size ne gibi sorumluluklar yüklüyor?
Platin Dergisi, 24 başarılı yılı geride
bırakan yerli ve milli bir yayın, o nedenle Türk
ekonomi basınında çok önemli bir yeri ve itibarı
var. Bu süreçte çok değerli yayın yönetmenleri
ve editörlerle bugünlere geldik. Benim görevim

çok kıymetli ve tecrübeli isimlerden oluşan
ekibimle birlikte markanın değerini korumak
ve yüceltmek. Her sayıda her etkinlikte iş
dünyası, girişimciler ve gençler için farklı bir
vizyon ortaya koyabilmek.
Mesleğe başlarken yayın yönetmeni olmayı hayal eder miydiniz?
Özel hayatımda ve iş hayatımda her
zaman anda kalmayı çok başarabilen biri
olduğumu söyleyemem ama kariyer planımda
anda kaldım galiba… Hiç plan yapmadım o
günün koşulları hangi işi görevi ve sorumluluğu
getirdiyse onu en iyi şekilde yapmaya çalıştım.  
Önümüzdeki dönem için hedefleriniz neler?
Platin olarak son iki yıldır tematik
ekonomi yayıncılığı yaparak bir ilke imza attık.
İçerikten tasarıma birçok değişikliğe gittik ve
farklı bir dünya yaratmak üzere yola çıktık.
Pandemi öncesi her temayı özel bir etkinlikle
pekiştirdik ve o sayıya konuk olmuş katkıda
bulunmuş uzmanlarla bir araya gelerek birbiri-
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mizi yakından tanıma imkanı bulduk. Pandemi
bu süreci biraz sekteye uğratsa da dileğimiz en
normale dönüşle birlikte planlarımıza kaldığımız
yerden devam etmek. Yüz yüze etkinlikleri
yapamadık belki ama çok önemli webinarlar
düzenledik. Yaşadığımız zor sürece uyum
sağlayarak okuyucularımıza farklı kanallardan
ulaşmayı başardık. Bundan sonrasında da
önceliğimiz djitalleşme ve planlamasını yaptığımız pek çok adımı atarak yol aldığımız Platin
dünyasını geliştirmek ve büyütmek olacak.  

FARK YARATAN VAR OLUYOR
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Oya Yalıman, “İlkokul yıllarımda
sevdiğim gazete, dergi ve kitaplardan
fotoğraflar ve yazılar keserek kendi
dergimi yapan bir çocuktum. Daha sonra
bu merakım farklı disiplinlerde dergileri
okumaya, incelemeye ve bir noktada da
yazmaya dönüştü. Kendimi çok şanslı
hissediyorum çünkü çocukken hayalini
kurduğum mesleği yapıyorum. Anadolu
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans
eğitimime başladım. İletişim fakültesine
bağlı sinema kulübüne üyeydim ve çok
önemli ulusal ve uluslararası etkinlikler
düzenliyorduk. Üçüncü sınıfta sinema kulübünün internet sitesi için Haluk Bilginer
ile yaptığım röportaj, aslında benim için
bir dönüm noktası oldu. Sayın Bilginer’in
bu röportajı kabul etmesi, soruları titizlikle yanıtlaması sonrasında devam eden
iletişimimiz benim de karar vermeme
yardımcı oldu. O röportaj farklı gazeteler,
sanat dergilerinden de istendi ve yayımlandı. Çok mutlu olmuştum ve kariyerimi
bu yönde geliştirmek istediğime karar
vermiştim. O günden bugüne neredeyse
20 yıl geçti kendisinin oyunlarını takip
ederim, fırsatımız olursa oyun çıkışında
mutlaka görüşürüz kendisiyle… Benim
için anlamak, anlatmak ve paylaşmak
çok önemli. O nedenle gazetecilik,
dergicilik bana göre bir iş değil bir yaşam
biçimi; yeniden başlasam hiç tereddüt
etmeden yine gazeteciliği seçerim.
Türkiye’de büyük çaba gösteriliyor ve başarılı
adımlar da atılıyor ama daha gidilecek çok yol
var. Türkiye bu alanda çok yaratıcı profesyonellere ve yetenekli gençlere sahip; bu nedenle
kısa sürede medyanın dijital dönüşümüne hep
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Dergi olarak Platin Global 100
Ödülü’nü veriyorsunuz ve geçen yılki temanız dijitalleşme idi. Sizce basın sektörü
dijitalleşen dünyada kendini yeterince
yenileyip çağa ayak uydurabiliyor mu?
Dünyanın ve iş dünyasının geldiği noktada kurallar, hemen her gün yeniden yazılıyor.
Dijitalleşme süreçlerini iş yapış şekillerine dahil
eden, bu alana ara vermeden yatırım yapan
ve dijitalleşmenin de ötesine geçerek veriyi
doğru işleyen şirketlerin hem iç piyasada hem
de global arenada var olabildiği tartışılmaz bir
gerçek. Dijitalleşmenin en güzel tanımlarından
birini geçtiğimiz günlerde şu şekilde okudum; en
alt düzeyde fiziksel çabayla, en üst düzeyede verimliliği sağlamak amacıyla var olan
kaynaklarınızın dijital ürünlerle ikame edilmesi
ya da yenilenmesi… Bu tanım aslında konunun
önemini ve dijitalleşmenin bir seçenekten çok
var olabilmek için bir zorunluluk olduğunu çok
güzel özetliyor. Var olabilmenin bir şartı da fark
yaratabilmek. Fark yaratırken aynı zamanda
sürdürülebilir, verimli ve kârlı da olmanız
gerekiyor. Dijitalleşme işte tüm bu süreçleri
yönetmeniz için bir anahtar. Hangi sektördefaaliyet gösterirseniz gösterin, dijitalleşme yolculuğuna çıkmanız gerekiyor. Geçtiğimiz yılödül
alan şirketlerimizle gurur duyuyoruz, onlar
sanayi alanında bu yolculuğa çoktan çıkmış ve
sektörlerinde örnek uygulamalarla fark yaratmış şirketlerimiz. Basında ise hem dünyada hem

‘HAYALİMDEKİ
MESLEK’

birlikte şahit olacağımızı düşünüyorum…
Pandemi ile birlikte tüm sektörlerde
bir değişim/dönüşüm söz konusu. Birçok
yayın uzaktan çalışmaya ya da hibrit
çalışma modellerine geçti. Sizce basın
bu süreçten nasıl etkilendi? Uzaktan
çalışmaya nasıl bakıyorsunuz?
Bizim işimiz iletişim ve iletişimin her şekline ilk önce bizler ayak uydurmak zorundayız.
Elbette yüz yüze iletişimde yaşanan aksaklıklar
bizleri de etkiledi ama yeni yollar hep vardır. Bu
nedenle hızlı adapte olduk. Dergicilik uzaktan
çalışmaya nispeten daha uygundu yazı süreçlerimizi evlerden devam ettirdik ama bazı önemli
toplantılar için ekibimizle bir araya geldik. Haziran ayı itibariyle de iş süreçlerimizde normale
döndük elbette maske mesafe ve hijyen şartlarına çok dikkat ederek. Uzaktan çalışmaya nasıl
baktığıma gelince günümüz dünyasında uzaktan
veya ofisten çalışmaktan çok her sektörün kendi
dinamikleri çerçevesinde yaratıcı, verimli ve
mutlu çalışmaya odaklanmalıyız.
Gazeteci olmak isteyen gençlere
neler önerirsiniz?
Gazeteci olmak isteyen gençlere önce
çok iyi bir araştırmacı sonra çok iyi bir anlatıcı
olmalarını öneririm. Bu iki özellik zaten insanı
iyi bir haberci olmaya götürür. Haberi ise yeni
dünyada gazete, dergi, radyo, televizyonun
yanı sıra kendi medyalarından da aktarabilirler.
Günümüzde önemli olan mecradan çok içerik!
Ve içeriğin farklı bölümlerinin farklı mecralardan uygun kitlelere aktarılması… Bu konu
üzerine çalışmalarını ve dijital dünyanın dinamiklerini çok iyi takip etmelerini tavsiye ederim.  
Her alana uygun farklı içerikler üretmek ve
farklı kitlelere ulaşmak sadece yazılı basının
değil tüm medyanın ana gündem maddesi.
Yazılı basının henüz yok olmadığını hep birlikte
yaşayarak görüyoruz. Fakat yazılı basın web,
mobil uygulama, dijital platformlar, sosyal
medya, newsletter, podcast event ve eğitim gibi
alanlarda da okuyucusuyla iletişim kuramazsa
var olamayacak.
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Şehirden göç var!
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Pandemide adeta evlere
kapandık. Bu durum pek çok
Hayatın koşuşturmacası, iş stresi, geleinsana hayatı sorgulatırken, ceğinin ne olacağını bilememek, hava kirliliği,
trafik, yaşamın pahalı olması, sevdiklerine vakit
farklı arayışları da
ayıramamak…
beraberinde getirdi. Yazlık
Bunlar şehirlerde yaşayanların klasik
yerlere, köylere, sayfiyelere sorunları. Pandemiden önce de sık sık gündeme
yerleşen sayısı çığ gibi arttı. gelen bu sorunlar pandemi sonrasında zirve
yaptı. Pek çok insanın emekliliği için kurduğu bir
En çok nerelere göç
küçük köy ya da sayfiyede yaşam pandemide
edildi? Sayfiyede yaşamak
gerçek oldu. Evlerde karantinada yaşamak
istemeyen pek çok kişi yazlığına, köyüne, saysanıldığı kadar kolay ve
keyifli mi? Bu tarz yerlerde fiyeye taşınma kararı aldı. Adeta bir göç dalgası
başladı. Bu dalga normalleşme adımları sırasında
yaşamın artı ve eksi
da devam ediyor. Özellikle evden çalışma kültürünün başlaması bu kararı alan genç profesyonel
yanlarını araştırdık...
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sayısını da artırıyor.
Köy ve sayfiyelere göç pandemi ile
başlamadı. Eskiden emekli olup maaş güvencesi
elde edenler sayfiyelere göç edip sakin bir
hayatı seçerdi. Ancak günümüzde beyaz ve mavi
yakalı genç profesyoneller de şehir yaşamını
terk edenler arasında yerlerini alıyor. Bunda
şehir hayatının zorlayıcı yaşamına ekonomik
ve yaşamsal kaygıların artması da etkili oluyor.
İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerin kalabalığı,
son yıllarda yapılaşmanın yarattığı beton kirliliği,
trafikte geçirilen zamanlar, stres gibi faktörler
kentlerden sayfiyelere göçün temel nedenleri
arasında sıralanıyor.
Büyük şehirlerden tersine göçün başlamasıyla birlikte Sinop’tan Antalya’ya, Adana’dan
Burdur’a kadar birçok kentte köyler yeniden
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NEDEN
TAŞINIYORLAR?
l Kent yaşamının trafiği, stresi ve yaşam koşullarının zorluklarından kaçma isteği.
l Doğa içinde huzurlu, keyifli yaşam arayışı.
l Sakin, huzurlu ve ihtiyaçların kolayca karşılandığı
bir yaşam beklentisi.
l Kalabalıktan uzaklaşıp sosyal mesafenin korunabilmesi, kendi seçtiği hayatı yaşayabilme arzusu.
l Tüketim toplumunun insanları zorladığı yaşam
biçiminden uzaklaşma arzusu.
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Büyük kentlerde yaşayıp
sakin bir yaşamı arzulayanların
en büyük endişesi şehirden
sayfiyelere ya da köylere yerleşince nasıl geçinecekleri konusu
oluyor. Peki, sayfiyelere göç
edenler bu işi nasıl çözüyorlar? Köye ya
da sayfiyelere göç edenlerin büyük bir
kısmı ya birikimlerini değerlendirerek
orada geçimlerini sağlıyorlar ya da
bulundukları bölgede tarhanadan reçele
kadar organik ürünler üreterek geçimlerine katkı sağlıyorlar. Sayfiyelere göç
edenlerin bir kısmı da pandemide işlerin
evlere taşınmasıyla işlerini uzaktan yapabilenlerden oluşuyor. Bu kesim zaman
zaman büyük kentteki işlerini halletmeye şehre gidiyor. Kimileri de gittikleri
yerde turizmden hayvancılığa kadar
çeşitli alanlarda girişimci oluyorlar.  
Hayallerinin peşinden koşup sayfiyeye
yerleşen Zeliha ve Erol Asna çifti de
Karaburun’da karavan otel girişimini
yaparak iki çocuklarını doğanın içinde
büyütürken buradan kazandıklarıyla
hayatlarını sürdürüyorlar.
Erol Asna, çocuklarının trafik
lambası olmayan bir yerde keyifle
çocukluklarını yaşayabildiklerini
söylüyor. Şehirden küçük kasabalara

yerleşenlerin en büyük endişesi olan
çocukların bir şeylerden geri kalma korkusu için de Asna, “Yüzmeyi havuzda
değil de denizde öğrensinler istedik.
Hayalimizdeki hayat doğada yaşamaktı.
Varsın onlar da şehirdeki çocuklardan
geri kalsın ama çocukluklarını doyasıya
yaşasınlar. İlerde şehirde yaşamak
isterlerse yaşarlar” diyor.  Üniversiteden
mezun olduktan sonra eczane ve nalbur
işleten Erol Asna’nın İstanbul’u bırakma
sebepleri arasında kendini şehre ait
hissetmeme duygusu olmuş. Tüm
arkadaşlarının ev ve araba alabilmek
için krediler alıp gece yarılarına kadar
çalışmak zorunda kaldıklarına dikkat
çeken Asna, zaman zaman kendisinin de
bu çarka kapıldığını ancak bu çarktan
çıkma kararıyla sayfiyeye yerleştiğini
vurguluyor. Asna, İstanbul’da yaşarken
sabah 8 akşam 7 saatleri arasında
çalışırken, Karaburun’daki kendi
işinde sabahın erken saatlerinden gece
yarılarına kadar çalıştığını ama mutlu
olduğunu söylüyor.  
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hareketlenmeye başladı. Kimileri de Ege ve Akdeniz bölgelerindeki sayfiyeleri ve köyleri tercih ediyor. Bu durum
hem bu bölgelerin sosyo kültürel yapısını değiştirirken
hem de bu bölgelerdeki konut fiyatlarının, kiraların ve
arazi satış fiyatlarının artmasına neden oluyor.
Beş yıl önce ailesiyle köye göç eden eski ilaç
mümessili Kaan Atakan... Eşi Gizem Hanım da onun gibi
eski ilaç mümessili. Ankara’da tanışıp evlenen çift, kızları
Ada’nın okulu başlamadan önce karar verip Muğla’da bir
köye yerleştiler. Kaan Atakan, “Pazartesi sabah 09.00’da
toplantıya yetişme stresi yok, patron buna kızar mı
korkusu yok! Köyün zorlukları var ama en azından stres
yok” diyor.
Gizem Atakan, “Kızımızın köy okulunda okumasını
hayal ettik. Zorlu bir karardı ama gerçekleştirmeyi başardık. Toprağa aşık bir insan olarak sürekli tüketmek yerine
üretime geçmeyi seçtik. En azından domates, salatalık gibi
sebzeleri kendimiz üretelim, dünyaya bir zararımız olmasın dedik” diye konuşuyor. Gizem Hanım’ı kent hayatında
en çok zorlayan ve şimdi yaşadıkları köy hayatına geçme
kararında en belirleyici unsur sabahın erken saatlerinden
günün geç saatlerine kadar çocuğundan ayrı kalması ve
ona yeterince vakit ayıramaması olmuş... “Şu anda günün
hemen her saati eşim ve iki çocuğumla birlikteyim. Oğlum
Ata burada doğdu. Bundan daha büyük ne mutluluk olabilir ki” diyerek aldıkları karardan ve yeni yaşamlarından
son derece mutlu olduklarını vurguluyor.
Çift, ‘Şehirden Köye Göç’ adıyla Youtube ve Instagram üzerinden köyde yaşadıkları deneyimleri paylaşıp
köy yaşamının artı ve eksi yanlarını meraklılarıyla
paylaşıyorlar. Şehirden köye göç edenlerin büyük bir kısmı
bu tür paylaşımlarla hem yaşadıkları bölgeleri hem de

ÇOCUKLARI İÇİN KARABURUN’A
YERLEŞTİLER
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İKİNCİL EV ARAYIŞI
İçinde bulunduğumuz dönemde kent hayatından kopamayan
ama doğa özlemi duyanlar da şehirde yaşamaya devam ederken
kentin kalabalığından ve gürültüsünden kaçıp kolayca ulaşabilecekleri yer arayışına girdi. Hem yazlık hem de yeri geldiğinde
kışlık olarak da kullanabilecekleri ikincil ev arayışı kentin çeperlerini değerlendiriyor. Bu durum özellikle İstanbul’un yakın çevresindeki bölgelerde bu talebe uygun, hızlı teslim yapılacak projelerin
geliştirilmesini sağlıyor. Klasik ev ya da yazlık anlayışından uzak
bu projeler akıllı, güneş enerjisi ile elektriğe sahip çevreci projeler
oluyor. Depreme uygun, insanların kendine vakit ayırabilecekleri
uygun fiyatlı, İstanbul ve çevresinde yaşayanların ikinci ev olarak
kullanabilecekleri konseptli projeler de geliştiriliyor.
yeni hayatlarındaki deneyimlerini paylaşmayı
seçiyorlar.  Pandemi ile büyük kentlerden
köylere ya da sayfiyelere yerleşenlerin sayısı
da artmış durumda. Örneğin, Türkiye’nin en
popüler tatil cenneti Bodrum’un nüfusu son bir
yılda üç katı arttı.

DOSYA

SICAK BÖLGELER
Şehirden kaçanların en çok tercih ettikleri yerler daha çok sıcak havası ve yeşil doğası ile öne çıkan yerler oluyor. Türkiye’nin en
uzun kıyı şeridine sahip olan Ege ve Akdeniz’e
kıyısı bulunan kentler büyük şehirlerden göç
alan yerler arasında başı çekiyorlar. İhtiyaçların giderilmesine yönelik alışveriş olanakları,
okul, hastane gibi olanaklara sahip olmaları bu
bölgelerin tercih edilmelerinin diğer sebepleri
arasında yerini alıyor. Ulaşım ağı gelişmiş,
kent merkezine yakın ilçelere göç artarken bu
bölgelerdeki gayrimenkul ve arazi fiyatları
da son bir buçuk yıllık dönemde yüzde 60’ları
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aşan oranlarda yükseldi. Özellikle Muğla ve
ilçelerinde yüzde 100’lere ulaşan fiyat artışı
gözlenen yerler de bulunuyor.
TÜİK verilerine göre, son beş yılda
ülke nüfusu yüzde 6 artarken, Çeşme, Dikili,
Seferihisar, Urla, Foça, Güzelbahçe, Bodrum,
Dalaman, Datça, Fethiye, Ortaca ve Marmaris
gibi ilçelerde nüfus yüzde 10 ila 20 oranında
artmış durumda.
TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel
Müdürü Makbule Yönel Maya, son birkaç yıldır
insanların bir kısmının kırsala taşındığını bir
kısmının da pandemi sonrası artan bir grafikle
kent hayatına daha çok doğayla birlikte olarak
devam etmek istediklerini vurguluyor. Pandemide, “Bir arazim olsun içinde yaşayayım
ve biraz tarım yapayım” şeklindeki isteklerin
arttığına dikkat çeken Maya, “Uzaktan çalışma
modeli hayatımıza girmişken şimdi ikisini
birleştirerek bir ürün haline getiren projeler
yurtdışındaki gibi ülkemizde de bu süreçte

gündeme geliyor. İstanbul’a yakın, kentin
çeperlerinde çok geniş arsa alanlarında bu tür
konut projeleri geliştirilmeye başladı” diyor.

ULAŞIM ETKİLİ
İstanbul-İzmir-Çanakkale köprü bağlantısı, İzmir-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesi
ve İstanbul-Bursa-İzmir otoyol çalışmalarıyla
İzmir’e ulaşımın çok daha kolay sağlanması
özellikle yazlık kullanıma uygun bahçeli
evleri popüler yaptı. ProjEkspert Gayrimenkul
kurucusu Emel Akbaş İdilkut, karantinada
yasaklar kalkar kalkmaz yazlık bölgelere akın
edenlerin evden çalışma ve online eğitimin
devam etmesi ile bölgede kaldıklarını bu
durumun da kıyı bölgelerindeki gayrimenkul
fiyat ve taleplerini etkilediğini söylüyor.
İdilkut, en yoğun talep ve göç alan bölgelerin
başında Bodrum ve İzmir’in ilçelerinin geldiğini
de söylüyor.
TÜİK Mart 2021 konut satış istatistikleri
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Z KUŞAĞIYLA
YAYGINLAŞACAK

de Muğla’ya olan ilgiyi kanıtlar nitelikte. Muğla’da 2020 yılı mart ayına göre bu yılın mart
ayında konut satışları yüzde 31,2 artarak 2 bin
adete ulaştı. Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp,
salgın döneminde Bodrum’un nüfusunun üçe
katlandığını, insanların ilçede 12 ay yaşamaya
başladıklarını söylüyor.  Bodrum’a ilginin artmasının bir diğer nedeni ise ilçeye doğalgazın
gelecek olması.
Gebze-İzmir Otoyolu’nun bu bölgelerden
İstanbul’a ulaşımı kolaylaştırması da etkili oldu.
18 Mart 2022’de açılması planlanan Çanakkale
Köprüsü’nün ve bağlantı yollarının da devreye
alınması ile özellikle kuzey Ege’ye göçleri artırması bekleniyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu ile Marmara Bölgesi’nin karayoluyla bir daire çizebilecek şekilde dolaşılacak
olması bu hatta yer alan Silivri, Çanakkale,
Ayvacık, Edremit, Güre gibi bölgelerin daha çok
rağbet görmesini sağlayacak. Otoyolla ulaşımın
kolaylaşmasıyla birlikte bölgede nüfus artışı
olması da öngörülüyor. Ege Bölgesi’nde sanayi
yatırımları açısından önümüzdeki yıllarda gelişim görülmesi de bekleniyor. Böylece önümüzdeki 10 yıllık süreçte Ege Bölgesi’nde boşalan
köylere geri dönüşlerin de olacağına vurgu
yapılıyor. Planlanan hat dikkate alındığında
sanayi, lojistik ve turizm başta olmak üzere
değişim ve gelişim bekleniyor.

istenilen her yere taşınabilmeleri. O2 belgeli bir
römork üzerine inşa edilen, trafiğe çıkabilen,
ruhsatlı ve plakalı, özel tasarım evler, özgür bir
yaşam arayanlar için geliştirildi ve iki yıl garantili. 15 farklı modelde tasarlanan evler hiçbir altyapı hazırlığı olmadan istenilen araziye
konulabiliyor, plakalı ve ruhsatlı olarak teslim
ediliyor. Türkiye’de yasal olarak karavan olan
bir araç olarak tanımlanan bu evler Karayolları
yönetmeliğine tabi, Karayolları Yönetmeliği
gereği şoförünün BE sınıfı ehliyetinin olması
gerekiyor. Bu nedenle herhangi bir araziye
koymak için imar izni gerekmiyor.

ÖZGÜR YAŞAM ARAYIŞI

SÜRECİ HIZLI
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Adalı A.Ş Ortağı ve Genel Müdürü Ali
Rıza Adalı, Tiny House Adalı markasını pandemide hayatı daha keyifli kılma arayışıyla ortaya çıktığını söylüyor.  Adalı, “Pilot modelimiz
Gezgin’i kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda
tasarladık. Gezgin yola çıkınca, görüp özellikle
bizim ürettiğimiz bir Tiny House’a sahip olmak
isteyen bir çok kişi oldu” diye konuşuyor.
Bu konsept, daha az kullanılan kaynaklarla,
ekolojik ayak izni hafifleterek gelecekte daha
iyi bir dünya vaat ediyor. Genişlik, ferahlık ve
alan algısını yaratacak bir tasarımla tasarlanan
bu evler, az eşya ile doğal yaşam taleplerini

DOSYA

Günümüzde hemen herkesin hayali doğa
içinde müstakil bir eve sahip olmak. Ancak kimileri için güç olan bu hayali gerçekleştirmenin
en hızlı ve ekonomik yolu ‘tiny house’ olarak
adlandırılan küçük mobil evler ile konteyner ve
prefabrik evlerden geçiyor. Aynı ailenin farklı
bireyleri olan bu evlerin maliyeti kullanılacak
malzemeye, metrekare büyüklüğüne göre
değişiyor. Örneğin, 55 m2’lik prefabrik bir evi
90 bin TL’den başlayan fiyatlara mal etmek
mümkünken mobil evlerde rakam daha da
yükseliyor. Mobil evlerin farkı ise, prefabrik evler gibi ruhsata ihtiyaç duyulmaması ve araçla

İnsanların özgürlük arayışıyla
köylere, sayfiyelere göçler artarken
karavanda ve teknede yaşayanların sayısı da giderek artıyor. Örneğin, sanatçı
Yeşim Büber, ailesi ile birlikte 14 yıldan
bu yana teknede yaşıyor. Özgürlüklerine düşkünlükleri ile ayrışan Z kuşağı
ile birlikte önümüzdeki yıllarda özgür
yaşam hareketinin daha da yaygınlaşması bekleniyor.

karşılayıp lüks, estetik ve özgürlüğü bir arada
sunuyor.
Ev yapmaya uygun arsası bulunan
herkes yeni nesil sistemlerle A sınıfı enerji
verimliliğine sahip bir evi kısa sürede inşa
edebiliyor. Birçok marka evlerin inşası için
gereken ürünleri de montaja hazır biçimde
teslim ederek, ev yapanların projelendirme
maliyetinden kurtarıp inşaat sürecini hızlandırıyor. Montaj ekipleri, 100 m²’lik bir evin kaba
inşaatını ortalama 5 haftada, anahtar teslim
inşaatı ise 8-10 haftada tamamlıyor. Bu evlere
olan ilginin artması yerli ve yabancı yatırımcıları harekete geçirdi; Adana’dan Tekirdağ’a
kadar Türkiye’nin çeşitli kentlerinde mobil ev
ve prefabrik ev üreticilerinin sayısı giderek
artıyor.  
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı
Fethi Hinginar, pandemide arazi ya da arsası
olanların bu yerlere ev yapmak istediklerini ve
‘Kendi evimi yapabilir miyim?’, nasıl yapabilirim sorusuyla çok karşılaştıklarını söylüyor. Bu
talebe cevap verecek şekilde Ytong panellerle inşa edilen tek ve iki katlı konut yapım
sistemlerini yenilediklerini belirten Hinginar,
“Ülkemiz şartlarına uygun, güncel tasarım
trendlerini yansıtan yeni ev modelleri tasarladık. Yapım hizmeti sunacak uygulamacı çözüm
ortaklarımızı belirleyerek Ytong Ev projesini
hayata geçirdik” diyor. Hinginar, ‘Evim yönetmeliklere uygun mu, ısıtma soğutma masrafım
çok olur mu, projeyi kime çizdireyim, hangi
malzemeleri seçmeliyim?’ diye düşünmeden
inşaata başlanabileceğini de vurguluyor
Agra Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı
ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen,
pandemi ile birlikte insanların doğa özleminin
arttığına dikkat çekerek, insanların müstakil alanlarda kısa sürede bitecek konutları
tercih etmeye başladığını söylüyor. Bu süreçte
prefabrik evlere talebin yüzde 40 arttığını
belirten Şen, Ege Bölgesi, Marmara, Akdeniz ve
Karadeniz bölgelerinde kullanımlarının arttığını
vurguluyor.
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Tam bir
şiir tutkunu
Duayen meslek mensubu Mehmet
Nuri Toplu, tam bir şiir tutkunu.
Küçük yaştan itibaren şiire
meraklı olan Toplu, bugüne kadar
350 şiir yazdı. Onun üç tane de
yayınlanmış şiir kitabı var. O, şiir
yazarken her şeyi unuttuğunu ve
devamlı negatif enerjilerden uzak
durduğunu anlatıyor. 1995’de ilk
olarak Batan Güneşim adlı şiir
kitabı yayınlandı. 1999 yılında
‘Sev Ey Deli Gönül Sev’ adlı şiir
kitabı yayınlanmış. 2021 yılında
da üçüncü kitabı ‘Sevda Gülleri Hiç
Solmasın’ satışa çıktı.
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GAYE DELEN
Mesleğe uzun yıllarını vermiş
duayen meslek mensubu Mehmet Nuri
Toplu, şiir tutkusu ve yayınlanmış üç şiir
kitabıyla öne çıkıyor…
O, 1946 Bursa doğumlu. İlkokulu
Reşitpaşa, ortakokulu Çelebi Mehmet,
liseyi de Bursa Erkek Lisesi’nde okudu.
Yüksek öğrenimini İstanbul İktisadi
Ticari İlimler Akademisi’nde ve Marmara
Üniversitesi’nde tamamladı.
1973 yılında avukat Fethinur
Hanımla evlendi. 1995 yılında eşini kaybetti. Onun anısına ise şiir kitabı Batan
Güneşim’i yayınladı. Kızı Prof. Dr. Deniz
Uzunsoy, halen Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim

üyesi. Defne Uzunsoy adında torunu var.
Damadı Yard. Doç. Dr. Erdem Uzunsoy, Bursa Teknik Üniversitesi Makine
Fakültesi’nde öğretim üyesi. Oğlu Prof.
Dr. M. Can Toplu ise, halen Kanada’da
Toronto’da Seneka Koleji’nde öğretim
görevlisi. 2010 yılında ‘İflas Ertelemesinin Türkiye’de Uyguluma Süreçleri’ adlı
kitabı yazdı. Eşi, aynı kolejde çalışan
Dr. Esra Kılıçaslan. Kaan ve Okan adlı
çocukları var.
Toplu, mesleğin de eskilerinden.
1967-1973 yılları arasında resmi ve
özel şirketlerde muhasebe sorumlusu
ve muhasebe müdürü ve yönetici
olarak görev yaptı. 1973-2018 tarihleri
arasında Toplu Serbest Mali Müşavirlik’i
kurdu. 1987’den beri de Sulh, Asliye,
Hukuk, Ticaret, Ağır Ceza, Tüketici Mah-
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kemeleri’nde bilirkişi olarak görev yapıyor.
2016’dan beri de KGK bağımsız denetçi
olarak görev alıyor.
Muhasebecilik mesleğini, küçük yaşta
ticaret yapmayı çok sevdiği için seçtiğini
anlatıyor. O, mesleğin Türkiye’deki gelişiminin de adeta canlı tanığı. Sektörün daha da
gelişmesi için şu önerilerde bulunuyor: “Mesleği çantacı muhasebecilikten kurtarmak
gerekir. Mesleği çok seven, sevgi, yüklü,
bilgili, öğrenmeye açık, yabancı dillere vakıf
bir çalışan grubu oluşturulmalı. Yabancı
yayınları sürekli takip eden, konferansları,
kaçırmayan kendisini daima geliştiren bir yapıya sahip olunmalı. Ülkemizde avukatlara
tanınan tüm haklara sahip olan bir mesleki
grubu yaratmalıyız. 1990 yılında çıkarılan
SMMM-YMM ve muhasebecilik yasasının
revize edilerek tek bir çatı altında mali
müşavirlik yasasının meclisten geçirilmesi
gerekir. Yurt dışında bulunan üniversitelerde
öğretim görevlisi olarak çalışan meslektaşlarımıza ülkemizde mali müşavirlik haklarını
tanıyarak mesleğimize kazandırmamız
lazım….”

İLK ŞİİR UNUTULMAZ
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MUTLAKA HOBİ EDİNİN
Mehmet Nuri Toplu, meslektaşlara da
işleri ne kadar yoğun olursa olsun mutlaka
bir hobi edinmeleri tavsiyesinde bulunuyor:
“Meslekle ilgili makaleleri takip etsinler.
Seyahat ederek yabancı ülkeleri tanısınlar. Türk
Sanat Müziği, Halk Müziğini, evrensel müziği
dinlesinler. Tiyatrolara gitsinler. Kendilerini çok
sevsinler. Hayattan zevk alsınlar. Ben kanser
hastalığını sevgi ile atlattım.”

DAMLALAR
HALİNDE
SEVGİM VAR
ULUDAĞ’DAN
Damlalar halinde
Sevgim var sana,
Uludağ’dan,
Gözlerinin rengini kelime. kelime,
Yazdım sayfalara,
Aşkımızın başladığı
Uludağ yamaçlarında,
Mehtaplı bir dolunay gibi
Doğuyor Bursa akşamlarında,
İskeletsiz balık,
Kadehsiz şarap,
İçkisiz mehtap,
Seni düşünüyorum,
Aşıklar meyhanesinde
Bir elimde kalem,
Diğer elimde şişe,
Senin gelmeni bekliyorum,
Seviyorum seni, Bursam.

MEHMET NURİ TOPLU

RENKLİ YAŞAM

Mehmet Nuri Toplu, ilk olarak şiir
yazmaya 1964’de başladığını anlatıyor. İlk
şiiri ise Uludağ’da yazdığı ‘Damlalar Halinde
Sevgim Var Uludağ’dan.’ 1995’de ilk olarak
Batan Güneşim adlı şiir kitabı yayınlandı.
1999 yılında ‘Sev Ey Deli Gönül Sev’ adlı şiir
kitabı yayınlanmış. 2021 yılında da üçüncü
kitabı ‘Sevda Gülleri Hiç Solmasın’ satışa
çıktı.
Onun dört tane de bestelenmiş şiiri
bulunuyor. ‘Sana Adak Yaptım’ın bestecisi
Tamer Özkök. ‘Gerçek Dosta’nın bestecisi
öğretim görevlisi Kadri Mirza. ‘Ben Sana
Muhtacım’ın bestecisi Mimar Mustafa Öz, Acı
Hasret’in bestecisi Mustafa Öz.
Bugüne kadar yazdığı yaklaşık 350
şiiri var. Mehmet Nuri Toplu, şiirlerini düz

serbest olarak yazdığını belirtirken,
“Yazdığım şiirlerimin teması Tanrı
sevgisi, yaşam, doğa, hayatı sevmek, kendim,
çocuklarım, ülkem… Negatif düşüncelerden
uzak durarak şiirlerimi yazarım. Şiir yazarken
her şeyi unutuyorum. Çalan Türk Sanat Müziği
eşliğinde pozitif enerji ile hayatı yeniden yaşamaya çalışıyorum. Negatif enerjileri kendimden
uzaklaştırıyorum. Çünkü önce ben Tanrımı,
sonra kendimi, yaşadığım hayatı, çocuklarımı,
torunlarımı, Türkiye’mi çok seviyorum. Çünkü
ben 1968 kuşağıyım.”
O, iş dışında Türk Sanat Müziği, edebi,
felsefi konularda çalışmalarda bulunuyor.
Şiir yazmayı, spor yapmayı, yabancı ülkeler
gezmeyi seviyor. Yaşam tarzının pozitif enerji
ile kaplı olduğunu dile getiren Toplu, sevginin
bitmeyeceği bir hayatı yaşamak istediğini ifade
ediyor.
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İKİ BELGESELLE ÜNLENDİ

YAŞAM’IN PORTRESİ

1980 Adana doğumlu olan Cansel Karacan, Marmara Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölümü mezunu. Sinema filmleri ve dizilerde reji asistanlığı yaptıktan sonra
bir süre NTV’de seslendirme yaptı. Beykent Üniversitesi Sinema TV Bölümü’nde
yüksek lisans eğitimine devam ediyor ve belgesel projeleri üzerine çalışmalarını
sürdürüyor. Annemin Sinemaları ve Tersine Göç adlı belgeselleri bulunan yönetmen
şimdilerde Mor Cepken belgeselini çekiyor.

‘Bu belgeselin gerçek
kahramanları tüm kadınlar’
Yörük kültürüne ait olan Mor Cepken
simgesi belgesel sinema dünyasına gelmeye
hazırlanıyor. Yönetmen Cansel Karacan
tarafından çekilecek Mor Cepken adlı
belgeselde bu gelenek bütün ayrıntılarıyla
ele alınacak. Eskiden kadınlar bu kültürde
erkek şiddetini ifşa etmek için Mor
Cepkeni giyip köy meydanına çıkarlarmış.
Köy kadını koruma altına alırken şiddet
uygulayan kocayı da cezalandırırmış.
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BANU BOZDEMİR
Mor Cepken, Yörük kültürüne
ait bir simge. Eskiden kadınlar bu
kültürde erkek şiddetini ifşa etmek
için Mor Cepkeni giyip köy meydanına
çıkarlarmış. Köy kadını koruma altına
alırken şiddet uygulayan kocayı da
cezalandırırmış. Yönetmen Cansel
Karacan, kadına yönelik şiddet haberleriyle daha fazla çevrelendiğimiz
şu günlerde bu deneyimi belgesele
aktardı.

Karacan, ‘Mor Cepken’ geleneğini belgesel haline getirdi. Belgesel,
Mor Cepken simgesinden yola çıkarak
Yörük kadınına gösterilen saygı ve
toplumun ona tanıdığı doğal hakları
odağına alıyor. Osman Şahin’in,
‘Mor Cepken’, Kamile Yılmaz’ın ‘Mor
Cepkenli Kadınlar’ adlı kitaplarını
okumasıyla konuyu araştırmaya
başladığını anlatıyor, Karacan.
Belgeseli şiddet gören, katledilen kadınlara ses olması amacıyla
çektiğini belirten Cansel Karacan,
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kadınları koruyan, kollayan gelenek ve
yasaların hep devam etmesi gerektiği bilinciyle
yola çıktığını, erkek şiddetiyle karşılaşan veya
bu durumdan tedirginlik yaşayan kadınların
artık Mor Cepken giyerek sokaklara çıkması
gerektiğini vurguluyor. Karacan’la kariyerini ve
Mor Cepken’i konuştuk.

Annemin Sinemaları ve Tersine Göç
belgeselleriyle izleyicilerle buluştunuz.
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gelenek göreneklerimiz, kültürel değerlerimiz
öylesine güzel ve zengin ki.. Günümüzde ise
yozlaşma, şiddet, sadece tüketim odaklı bir
yaşam söz konusu. Biraz geriye dönüp biz ne
yaptık, neleri kaybettik diye bakmak gerekiyor
diye düşünüyorum. Belgesel yolculuğumda da
hep bu değerleri göz önüne alarak ilerleyeceğimden eminim.
Mor Cepken belgeseli için hikayeyle
buluşmanız nasıl oldu?
Hikâyeye vakıf olmam Osman Şahin’in
Mor Cepken ve Kamile Yılmaz’ın Mor Cepkenli
Kadınlar adlı öykü kitaplarını okumamla
başladı. Hikâyeyi besleyen bir başka öykü kitabı
ise Etem Oruç’un Gizemli Kadın Efe kitabıdır.
Kitapları okuyup konuyu araştırdıktan sonra
yazarlarla görüşmeler yaptım, devamında ise
Antalya, Mersin, Bursa, Aydın ve Muğla Yörük
köylerine odaklandım ve araştırmalar yaptım.
Böylece belgesel artık şekillenmeye başladı.
Yörük kızlarının evliliği için bir gelenek olan bu giysinin ve hikayenin sizin

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

ZOR VE KEYİFLİ YOLCULUK

Belgesel yönetmenliğindeki bu yolculuğu
nasıl görüyorsunuz ve neler hissediyorsunuz?
Benim için zor ama bir o kadar da keyifli
bir yolculuk oldu. Başlangıçta hedefim aslında
akademisyenlikti. Fakat yüksek lisansa devam
ederken fark ettim ki ben alanda olmak,
üretmek ve kaybolmaya yüz tutan değerlerimizi
yeniden gün yüzüne çıkararak öz kültürümüzü
hatırlatmak istiyorum. Çok değil bundan 60, 70
yıl öncesine bile baktığımızda yaşam şeklimiz,
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ÖZGÜRLÜK
SİMGESİYDİ
Bir yönetmenin duyguları
önemlidir, çektiği, yakın olduğu
konulara yaklaşımı. Ama ya karşı
taraf. Onlar neler hisseder bu ilgi
karşısında?
Kadınlar ne hissediyor, onları
anlatıyorsunuz ve bazılarının unuttuğu
bizim ise bilmediğimiz bir geleneği….
Gözlemlerinizi aktarabilir misiniz diye
soruyoruz Cansel Karacan’a. …  
Röportaj yaptığım tüm Yörük
kadınları atalarından miras kalan ve
kadının en önemli özgürlük simgesi
olan Mor Cepkene sahip çıkamamış
olmaları, kıymetini bilemedik, cümleleriyle hüzne dönüşüyor. Hiç bilmeyenler
ise daha hayretle hem üzülüp hem de
öz kültürlerinde var olan bu geleneği
yeniden yaşatabilmek adına ellerinden
geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu beni
etkileyen bir noktaydı. Kaldı ki İstanbul
Sözleşmesi’nin iptalinden sonra şu günlerde bu düşünce ve yaklaşım elbette
daha anlamlı hale geliyor.
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açınızdan önemi nedir?
Öncelikle kadına sunulan bu özgürlük
zırhı beni çok etkiledi. Günümüzde geldiğimiz
noktaya bakınca ise kadına şiddetin günden güne daha çok can yakan bir hal almış
olduğunu görüyoruz. Bu konuda yaptırımların,
cezaların artması gerekirken İstanbul Sözleşmesi’nin iptali konuya folklorik bir kültürel
malzeme olmaktan çok çığlık atarcasına ‘kendine gel ey insan, kendine gel ve dön yeniden
özüne bak’ isyanı uyandırdı içimde. Dileğim ve

amacım ses yerini bulsun.
Belgeselde hikayenin gerçek kahramanları var mı, onları izleyebilecek miyiz?
Benim için hikayenin gerçek kahramanları
tüm kadınlardır. Hepimiziz fakat unuttuk, daha
doğrusu unutturuldu. Bu üzücü yanı elbette.
Hikâyenin gerçek kahramanlarına gelince
onlar maalesef hayatta değil ama bu kültürü
aktararak miras bıraktıkları çocukları, torunları
büyük bir özenle koruyup, yeniden gün yüzüne
çıkarmak için çabalıyorlar ve bize de bunu belge-
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ÖNEMLİ BİR
GELENEĞİ
AKTARIYOR
GÜNÜMÜZDE BİLİNİYOR
Yörüklerde, kenarları sarı simgelerle işlenmiş, yelek biçiminde, mor renkli bir
giysi olan Mor Cepkeni giyen kadının köy meydanına, herkesin görebileceği bir yere
çıkması “Eşimden şiddet görüyorum” anlamına gelirdi. Böylece mor cepkeni giyen kadına köylüler tarafından yardım edilirdi. Kocası ise dışlanırdı. Yalnız kalan koca evinden
dışarı çıkamıyor, kahveye gidemiyor, kimsenin yüzüne bakamıyor. Mor Cepken, Karacaoğlan türkülerinde geçiyor. Mor Cepken günümüzde Ege, Akdeniz bölgelerimizde yaşlı
Yörük kadınları tarafından hâlâ biliniyor. Evlenme çağındaki kızların çeyiz bohçasına
önce Mor Cepken konuyor. Ve Yörük Türk kızları sevdikleriyle evleniyorlar. Başlık parası
gibi alışkanlıkları yok. Türklerin kadına tanıdığı hak ve özgürlük var.

KADINA DEĞER VERİLİYOR
Belgesel sürecinde sizi etkileyen hikayeler oldu mu?
En çok etkileyen hikaye diyemeyeceğim ama genel anlamda Yörük
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kültüründe özellikle kız çocuklarına
verilen değerin ön planda olması. Asla
zorla ya da küçük yaşta evlendirmek,
başlık parası almak gibi çağ dışı
yaptırımların olmaması etkilendiğim
ve en sevindiğim noktalardı. Bir diğer
etkilendiğim ve mutlu olduğum konu
da görüştüğüm tüm Yörük kadınlarının
kurduğu şu cümlelerdi: Biz şiddet
nedir, neden olur bilmedik kızım, bizde
kadına el kalkmaz, bunlar bu zamanın
kötülükleri.
Bundan sonra yeni film
projeleri var mı?
Evet ön araştırmalarını yavaş
yavaş yapmaya başladığım birkaç
belgesel konusu daha var fakat süreç
içerisinde hangisine başlayacağım net
olmadığı için şimdi bir şey söylemek
doğru olmaz.

YAŞAM’IN PORTRESİ

lemek ve daha çok kitlelere duyurarak
geleceğe miras bırakmak kalıyor.
Mor Cepken belgeselinin
çekimleri nasıl geçti?
Çekimler, Bursa Keles ilçesi
Sorgun ve Kocakovacık köylerinde
başladı ve şimdi Antalya, Mersin
köylerinde devam ediyor. Sandığında
Mor Cepkeni hala özenle saklayanlara
ulaşmak elbette kolay olmuyor. Fakat
bu geleneği yeniden hatırlayarak
hafızadan hatıraya, sandığa yönelmeleri
ve yeniden buluşmaları da sürecin en
güzel yanı.

Cansel Karacan, önemli bir geleneği belgeselleştirdiğini vurgulayarak, şunları söylüyor:
“Mor Cepken geleneği Yörük kültüründe oldukça
önemli bir yere sahip olan gelenektir. Genç kızlar
evlendirilirken çeyizlerine ilk önce bir Mor Cepken
konulur ve “İnşallah hiçbir zaman bu cepkeni giymek
zorunda kalmazsın” denir. Çünkü evli bir kadın Mor
Cepkeni giyinip de köy meydanında herkesin görebileceği bir yere oturursa bu ‘ben eşimden şiddet
görüyorum ve boşuyorum’ anlamına gelmektedir. Eğer
şiddet uygulayan eş özrünü kabul ettirip de cepkeni
çıkarttıramaz, kendini affettiremezse bir daha o köyde
kimse onunla konuşmaz, kahvehanelere giremez
ve hatta ömür boyu bir daha o köyden evlenemez.
Yörüklerin göçebe yaşamına baktığımızda göç ettikleri
yerlere kendi kültürlerini taşıdıklarını görürüz. Ancak
günümüzde kültürü korumak ve kültüre sahip çıkmak
zamana ayak uydurma çabalarıyla zorlaştığından,
Yörükler de bazı gelenek ve göreneklerini yitirme
tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Mor Cepken geleneğinin yeni nesillere
aktarılıp yaşatılması gerekliliğine yürekten
inanıyorum.
Bu kültürün ve geleneğin kadını ne kadar
onurlandırıp koruduğu, daha çeyiz hazırlanırken kadın
hakkı ve boşanma özgürlüğünün öncelendiği bilinmelidir. Çekeceğim belgeselin genelinde Yörük kültürüne
ait birçok öğeye değinecek olsam da başat noktam Mor
Cepken simgesinden çıkışla, Yörük kadınına gösterilen
saygı ve toplumun ona tanıdığı doğal haklar olacaktır.
Ben bu belgeselin yapım aşamasında hikayeyi bilen,
Mor Cepkeni miras almış olan ve belgesele katkı sunmak isteyen herkesi belgeselde yer almaya ve destek
olmaya çağırıyorum; Haydi kadınlar, Mor Cepkenlerimizi giyinip çıkacağız sokaklara, tüm şiddet gören
katledilen kadınlar adına.”

İSMMMO YAŞAM l 37

KARİYER

Çalışma hayatında
tükenmeyin!
Yoğun iş temposu, ev ve ofis UMUT EFE
arasında ortadan kalkan
Pandemi döneminin getirdiği en büyük
ayrım, çalışma sürelerinin
dönüşümlerden biri ofislerde yaşandı. 2020
tamamen belirsizleşmesi,
yılının ilk döneminde sokağa çıkma korkusunun
pandemi sonrasında artan yarattığı psikoloji ve hastalığa dair bilgilerin
tükenmişlik sendromunda
sınırlı olduğu o belirsizlik döneminde ofisler hızla
evlere taşınırken, çalışma hayatındaki büyük
büyük etken… İlk
dönüşümün de ilk adımı atılmış oldu. İlk etapta
etapta büyük avantaj gibi
zorunlu bir geçiş olarak hayata geçen bu durum,
görünen evden çalışma
hibrit ve tamamen evden çalışma modelleri
sistemi, baskının artması
ile bazı kesimler için kalıcı hale geldi. Çalışma
durumunda farklı etkiler
şartlarındaki bu değişim, çalışma psikolojisinde
gösterebiliyor.
de farklı etkiler yaratırken, özellikle ev ve ofis
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ayrımının ortadan kalkmış olması tükenmişlik
sendromunu tetikleyen ana etkenlerden bir tanesi.  Covid-19 salgını başlamadan önce insanların
ideal çalışan olma baskısını hissettiği bir işyeri
kültürünün gelişmesiyle birlikte dünya üzerinde
tükenmişlik oranları gittikçe artış gösteriyordu.
Çalışanlar yöneticileri ya da işverenleri için sürekli ulaşılabilir olma ve işe hayatlarında her şeyden
daha fazla öncelik verme zorunluluğu hisseder
haldeydi. Salgınla birlikte bu baskı kendini daha
fazla hissettirir oldu.
Batılı bazı kaynaklar evden çalışan
kişilerin yüzde 69’unun, yani üç kişiden ikisinin
tükenmişlik belirtileri bildirdiğini gösteriyor.
Tükenmişlik kişinin işte üretkenliğini azalttığı
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BUNLARI YAPIN!

TATİLE ÇIKIN Tükenmişlik duygusu sizi

kadar fiziksel ve psikolojik sağlığını da
olumsuz etkileyen bir sorun. Yüksek
tansiyon, kalp hastalığı, obezite,
zayıflamış bağışıklık sistemi, anksiyete,
depresyon, bilişsel gerileme ve hatta
ölüm tükenmişliğin sonuçları arasında
yer alıyor…

EN YAYGIN SORUNLARDAN

KENDİNE SAYGI ÖNEMLİ
Özellikle home office çalışmalarda,  sıklıkla karşılaşılan durumların
başında, sınırların kaybolması, özel ve
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ÖNCE SAĞLIK Meşgul olduğunuzda veya

strese girildiğinde sağlık genellikle akla gelen
son şeydir. Yetersiz uyku, yetersiz beslenme, spor
yapmamak. Bunların hepsi bir araya geldiğinde
tükenmişlik duygusunu oluşturur. Aynı şekilde bu 3
şeyden birinde meydana gelen olumlu değişim, tükenmişliğin giderilmesinde de olumlu rol oynuyorlar.

HOBİNİN GÜCÜ Bir hobiye sahip olmak

mola vermeyi ve işten uzaklaşmayı sağlayabilir…
Hobi edinmek, sosyalleşmenin, yeni bir beceri edinmenin ya da sadece rahatlamanın bir yolu olabilir.
İş dışında yapmaktan zevk aldığınız ve aklınızı
işten uzaklaştıracak bir şeyin olması büyük önem
taşıyor… Tükenmişliği yenmek için ruh halinize
veya nasıl hissettiğinize göre seçtiğiniz birkaç
hobinizin olması bu duygu durumundan çıkmanıza
yardım edebilir… Kendinizi aşırı yorgun hissediyorsanız, okuma, meditasyon, yazma gibi sakin bir
hobi edinebilirsiniz. Kızgınsanız koşu, fitness veya
dövüş sanatları gibi daha aktif olacağınız bir hobiyle
ilgilenmeniz de öfkenizi kontrol altında tutmaya
yardımcı olabilir…

KARİYER

Özellikle pandemi sürecinde
hızlıca hayatımızda yer edinen home
office uygulaması, hem çalışanlar hem
de işverenler açısından birçok konuda
avantajlı bir çalışma modeli olarak
görülüyor. Fakat bu uygulama doğru
bir formatta gerçekleşmezse özellikle
çalışan için avantajlar, dezavantajlara
dönüşebiliyor… Tükenmişlik sendromu,
günümüzde en yaygın görülen psikolojik
durumların başında geliyor. Bu durum
daha çok yoğun ve stresli iş hayatı, iş
yükünün ağır olması, uzayan mesai
saatleri ve belirsizlik gibi olumsuzluk
yaratan durumlarda ortaya çıkıyor.
Sürekli negatif etkiye maruz kalan
çalışanlarda ise zamanla ruhsal çöküntü
hali görülüyor. Yıpranma hissi, enerji
azalması, tatminsizlik, yapılan şeylerden
keyif alamama, anlamlandırma bozuklukları ve başarısızlık hissi gibi psikolojik
düşünceler baş gösteriyor.

iş hayatı dengesinin şaşması, sosyalleşememe, aşırı yoğun tempoda çalıştırılma,
insanlarla daha az iletişim kurma, dış
dünya ile bağlantının kopması gibi
konular başı çekiyor. Özellikle iş hayatında, bu durumlar kişinin psikolojik sorunlar yaşamasına, motivasyon kaybına
ve devamında da tükenmişlik sendromu
yaşamasına neden oluyor… Çalışanlar
açısından burada hatırlanması gereken
ilk konu ise farkındalık... Uzmanlara
göre, kişi öncelikle çalışmanın bir amaç
değil bir araç olduğunun farkına varmalı... İş ve özel hayat dengesinin doğru bir
şekilde kurgulandığından emin olmalı,
aksayan yönler varsa tespit edip çözüme
kavuşturulmalı… Sosyalleşme ile ilgili
kısıtlamalar yaşadığımız zamanlarda
özellikle farklı iletişim ağlarını genişletmeli ve dış dünya ile bağını kuvvetlendirme de tükenmişlik sendromundan
çıkış için öne çıkan çözümlerin başında
yer alıyor… Ancak bu noktada en
önemli konu olarak ise kişinin kendisine
duyduğu saygı ve özeni kaybetmemesi
olduğu belirtiliyor…Ev içinde olsa dahi
bakıma, giyime, düzene dikkat etmek
yine çözümlerden biri…  Özellikle evin
içinde dahi olsa bakıma, giyime, düzene
dikkat edilmeli. Çünkü zihin hangi
ortamdaysa onu benimser ve onu yaşar.
Zamanlama periyotlarına özen
gösterilmeli. Çok acil bir durum olmadığı sürece tatil günlerinde kendisine,
sevdiklerine, hobilerine zaman ayırmalı,
ruhunu ve bedenini dinlendirmelidir.

sarmaya başladıysa, muhtemelen uzun süredir
izin kullanmadınız… Bu noktada tükenmişliği
yenmenin en iyi yollarından biri, ara vermek ve
işten uzaklaşmak. Bunun için illaki şehir değiştirmeye veya tatile çıkmaya gerek yok… Sadece
işte olmamak da yetiyor… Üç ya da dört günlük
mini bir mola, bu tür durumlarda en güzel seçenek.
Uzaklaşma konusunda başarılı olmak için gerekli
olan ise işten tamamen uzaklaşmak ve sizi mutlu
eden başka bir şeye yönelmek... Hemen tatile
çıkamıyorsanız, yaklaşan bir yolculuğun programlanması bile motivasyon kaynağı olabiliyor. Ne
kadar kısa ya da uzun bir tatile çıkacak olursanız
olun, mutlaka uyulması gereken kural tatil boyunca
çalışmak yok. İşle ilgili her şeyden kendinizi tamamen soyutlamalısınız. Aksi takdirde tatilin avantajlarından yararlanamazsınız.
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Hepatitli misiniz?
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünyada 325 milyon
kişi hepatit B ve hepatit C ile enfekte. Yılda 1.4 milyon kişi
viral hepatitlere bağlı gelişen siroz ve karaciğer kanseri gibi
nedenlerden dolayı yaşamını yitiriyor. Hepatit B ve C hakkında
bilgi sahibi olmak, korunma açısından son derece önemli bir konu.
Hepatit gerçeği ve bireysel korunma yolları...

SAĞLIK

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Ertuğrul Bey siroz olduğunu öğrendiğinde henüz 50’lerinin başındaydı. Oysa kendinin
sağlıklı olduğunu sanıyordu. Tetkiklerin ardından uzun yıllardan bu yana hepatitli olduğunu
ancak bunun farkına varmadığı gerçeğiyle
yüzleşti. Askerlik döneminde aynı enjeksiyon kullanılarak aşılandıklarını hatırlayınca
hastalığın kendisine nereden bulaşmış olacağı
sorusunun yanıtını da bulmuş oldu... Çevremizde bu ve benzeri bir çok vaka bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tespitlerine göre, dünyada 325 milyon kişi hepatit
B (HBV) ve hepatit C (HCV) ile enfekte olmuş
durumda. Yılda 1.4 milyon kişi ise, viral hepatitlere bağlı gelişen siroz ve karaciğer kanseri
nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünyada her
3 kişiden birinin HBV ile, 185 milyondan fazla
kişinin ise HCV ile enfekte olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde yaklaşık 2.5-3 milyon hepatit B
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ve 500 bin Hepatit C hastası bulunuyor ancak
bunların yüzde 80-90’ı hastalığından haberdar
değil. Bu da bu kişilerin ölümcül karaciğer hastalığıyla karşılaşmasına ve bilmeden başkalarına bu hastalığı bulaştırmalarına neden oluyor.
Türkiye’de de Hepatit B ve C gibi virüs
ilişkili karaciğer hastalıklarının sık görüldüğüne dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof.
Dr. Binnur Şimşek, hastalık hakkında toplumun
bilinçlendirilmesinin hastalığın yayılmasını
yavaşlatmada etkili olduğunu vurguluyor.
Şimşek, Hepatit B ve C ile ilgili bilgi sahibi
olunması halinde hepatiti tespit edip tedavi
etmenin kolaylaşacağını da söylüyor.

HEPATİT NEDİR?
Hepatit, karaciğerin bazı etkenlere
bağlı olarak iltihaplanma durumu olarak
tanımlanıyor. Viral hepatitler ise, virüs tipine
bağlı olarak; Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C,
Hepatit D, Hepatit E, Epstein-Barr virüsünün

yol açtığı hepatit ve herpes virüsü hepatiti
olarak adlandırılıyor. Hepatit A, E ve Epstein-Barr virüsü gibi virüslere bağlı hepatitlerde,
virüs haftalar ya da aylar içinde iltihaba neden
olup, vücut virüse karşı savaşıyor ve kendini
virüsten temizleyebiliyor. Ancak Hepatit B,
C ve D’de hastalık kronikleşebiliyor; mikrop
vücutta sürekli tutunup, ilerleyen zamanlarda
karaciğerde siroza yol açabiliyor. Hepatit D ise
yalnızca Hepatit B ile infekte kişilerde kronikleşebiliyor. Türkiye’de mikrobun tanınması,
nasıl bulaştığının bilinir hale gelmesiyle yeni
kuşaklarda kronik hepatit hasta sayısını hızla
azaltıyor.
Dünyada görülen hastalık, Güney Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde daha yaygınken,
Türkiye orta derece riskli kuşakta bulunuyor.
Aşı ile önlenebilen rahatsızlığın 6 aydan uzun
sürmesi durumunda hastalık, kronik Hepatit
B olarak adlandırılıyor. Karaciğerde yara
dokusuna yol açan kronik Hepatit B, karaciğer
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SİNSİCE İLERLİYOR
Çocuklarda yeni gelişen bağışıklık sistemi, mikrobu tanımıyor ve onunla savaşamıyor.
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ÖNLEME
YOLLARI
4 Etkin biçimde aşılama yapılmalı.
4 Hepatit B taşıyıcı annelerden hastalığın bebeğe geçmesi önlenmeli.
4 İğne ve şırınga gibi enjeksiyon malzemeleri paylaşılmamalı.
4 Damar içi ilaç kullanıcılarda ortak
enjektör paylaşımından kaçınılmalı.
4 Tıraş bıçağı, tırnak makası ve diş
fırçası gibi nesneler ortak kullanılmamalı.
4 Enfekte kişilerin açık yaralarına ya da
kanına temas edilmemeli.
4 Korunmasız cinsel ilişkiye girilmemeli.
4 Uygun koşullar sağlanmadan dövme
yaptırılmamalı.
4 Manikür ve pedikür gibi işlemlerde
ortak aletler kullanılmamalı.
Tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi halsizlik,
kırgınlık, yorgunluk, bulantı, kusma, hafif
ateş, ishal gibi belirtilere bazen göz aklarında
sarılık ve idrar renginde koyulaşma da eşlik
edebiliyor.
Rutin kan testleri ile böbrek ve karaciğer
işlev testleri sırasında karaciğer enzimlerinde

bir yükselme gözlenirse daha ayrıntılı ek
incelemelerle hastalık teşhis ediliyor. Belirtiler
genellikle iki ay içinde ortaya çıksa da bu süre
bazen altı aya kadar uzayabiliyor. Vücut bazen
virüse hemen tepki göstermiyor, mikrop karaciğerde çoğalmaya başlasa da iltihap oluşmuyor.
Bu durum inaktif veya taşıyıcı olarak adlandırılıyor ve hastaya virüsün uyuma evresinde
olduğu bildiriliyor. Virüs uyandığı zaman
ise aktif infeksiyon başlıyor. Vücut mikrobu
öldürmeye çalışıyor, karaciğer hücrelerinde
patlamalar oluyor. Bu durum, kronik hepatit
safhası olarak adlandırılıyor. Yenidoğanlarda
“immün tolerans” nedeniyle, başlangıçta daha
çok taşıyıcı formda ilerliyor. Karaciğer enzimlerinin incelenmesinde hiçbir belirti görülmüyor
ve virüs varlığını sessizce sürdürüyor.

SAĞLIK

yetmezliği, karaciğer kanseri ve siroza yol
açabiliyor.
Hepatit B ve Hepatit C kan yoluyla
bulaşıyor. Tırnak makası, diş fırçası, tıraş
bıçağı, dövme, akupunktur iğnesi, manikür-pedikür malzemeleri, diş tedavisinde kullanılan
ancak iyi sterilize edilmeyen delici ve kesici
aletlerin ortak kullanımı bulaş riski yaratıyor.
Ayrıca cinsel yolla ya da kan ürünleriyle de
bulaşma olabiliyor. Teknolojinin gelişmesi ve
kan ürünlerinin düzgün kontrolüyle bu yollarla
bulaşma günümüzde çok nadir görülüyor.
Hastalık, doğum sırasında anneden çocuğa da
geçebiliyor. Hepatit B’nin alt gruplarından Hbe
Ag antijeni pozitif olan hastalarda, doğum sırasında bir önlem alınmazsa vajinal yolla doğan
bebeklerin yüzde 90’ına B virüsü bulaşabiliyor.
Bu bebeklerde önemli oranda kronikleşebiliyor
ve kronik Hepatit B hastası oluyor. Hastalık geri
kalmış toplumlarda doğum yoluyla kuşaktan
kuşağa aktarılıyor ve hasta sayısı yüksek
oranlara ulaşıyor.
Hepatit B ve Hepatit C virüslerinde
bulaşma yolları aynı olsa da kronikleşme
oranları farklı; kişinin yaşı ne kadar gençse,
kronikleşme oranı da o kadar artıyor. Anneden
doğumda bulaşan virüs yüzde 90 oranında
kronikleşirken, bu oran beş yaş altında yüzde
15 ile 30, yetişkinlerde ise yüzde 5’in altında
görülüyor. Hepatit B hastalarında mikrobun
vücuda girmesinin ardından önce akut bir enfeksiyon gelişebiliyor ve vücut mikrobu yenip,
tamamen temizleyebiliyor. Yetişkinlerde mikrop
vücuttan temizlendikten sonra hasta ona karşı
doğal bir bağışıklık geliştiriyor ve mikrop tekrar geldiğinde hastalık oluşmuyor. Hepatit B,
akut döneminde nadiren ölümlü tablolara yol
açıyor. Hepatit C’de vücudun mikrobu yenme
oranı yüzde 15, hastalığın kronikleşme oranı
ise yüzde 85.
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Yaz aylarıyla
birlikte inişe geçen
vaka sayılarında
yeniden bir atak söz
konusu ve
4. dalga korkusu
her platformda dile
getirilir hale geldi.
2021-2022 döneminde
okullar açıldı. Eğitim
sürecini destekleyici
alternatiflerle veli
ve öğrencilere
eğitimde nasıl bir
yol izleyebilecekleri
konusunda öneriler...

Eğitime evden destek

EĞİTİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Her öğrenci gibi Kemal için okulun
açılması, yüz yüze eğitim artık bir ödül haline
gelmişti. Oysa geçmiş yıllarda okula giderken
sabahları uyanmakta zorlanır kimi zaman okula gitmek istemezdi. Ancak pandemi ile birlikte
uzun aylardan beri görmediği arkadaşlarını ve
öğretmenlerini çok özlemişti. Virüs korkusunun
bitmesi ve eskisi gibi okuluna rahatça gitmeyi
diliyordu... Türkiye’de ve dünyada bir çok
evde benzer hisler yaşanıyor. Artık öğrenciler
okullarında yüz yüze eğitim görmek istiyor
ancak bir yandan da virüs korkusu, 4. Dalga
söylentileri velilerin akıllarını karıştırıyor.
Herkes okulların açılmasını ama çocuklarının
da virüsten etkilenmeyecekleri şekilde tedbirler

42 l İSMMMO YAŞAM

alınmasını istiyor.  6 Eylül’de okullar açıldı. Biz
de çocukların sıkılmadan iyi eğitim alabilmeleri
için virüs korkusu olmadan evden yapılabilecek
alternatif çalışma yollarını araştırdık...

ODAKLANMAK İÇİN
Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle
eğitim kurumları, öğretmenler ve velilerin
yanı sıra öğrenciler de süreçten etkilendi.
Dijital eğitime geçiş dönemine kadar teknolojik
cihazları oyun, eğlence ya da sosyalleşme
amacı ile kullanan öğrencilerin bu cihazları bir
eğitim aracı olarak içselleştirmesi öğrenciler için
zorlayıcı oldu. Öğrencilerin dikkati derste kolaylıkla dağılırken, birçok öğrenci odaklanma
problemi yaşadı. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan,

uzun dönemde planlama yapmak, ders içeriği
ve günlük yaşamın organize edilmesi, düşünce
ve duyguların zaman içerisinde değişebileceğinin fark edilmesi gibi gelişim basamaklarının
kazanımı için düzenli olarak günlük tutmayı
öneriyor.  Tufan, “Çocuğun düzenli olarak günlük tutması, bu günlüğe o gün için düşünceleri,
duyguları ve öğrendiklerini kısaca not alması
fayda sağlayacaktır” diye konuşuyor. Tufan,
koronavirüs sürecinde çocuk ve ergenlerin
dikkatlerini ders içeriğine odaklamalarını
sağlamada ve uzaktan eğitim sürecinin tatil olmadığını fark ettirmede ebeveynlere önemli
görevler düştüğünü de vurguluyor.
Evlerde kaldığımız, az sosyalleşebildiğimiz bu süreçte çocukların gelişimine katkı
sağlayan ve öğrenme süreçlerine yön vermede
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4 GÜVENLİ ÇOCUK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
tarafından hazırlanan guvenlicocuk.org.tr çocuklar için hazırlanan
eğlenceli ve eğitici bir internet sitesi. Sitede sudoku ve satranç gibi zeka
oyunlarının yanı sıra, eğlenceli aktiviteler ve yararlı bilgiler bulunuyor.

4 STAR WALK: Gökyüzünü, uzayı ve yıldızları merak eden çocukları heyecanlandıran uygulama; teleskop olmadan telefonu ya da tableti gökyüzüne
tuttuğunuzda yıldızların konumunu görmenizi sağlıyor. Gök cisimlerini gerçek
zamanlı olarak cihazların ekranlarından keşfetmeye sağlayan uygulama
Android ve IOS mağazalarından indirilebilir.

4 MENTALUP: Çocuk gelişim uzmanları ve pedagog desteğiyle
hazırlanan MentalUP, çocukların dikkat, hafıza, mantık, görsel ve sözel
zeka gelişimini destekleyen bir oyun uygulaması. Bilimsel egzersizler
oyun formatında tasarlandığı için çocuklar ödev gibi görmüyor. Eğlenerek öğrenen çocukların zihinsel beceri gelişimlerine katkı sağlayan
uygulama unutkanlığa iyi geliyor, çocukların derslerde öğrenme verimliliğini artırıyor. Odaklanma ve konsantrasyon becerilerini güçlendiriyor, çocukların güçlü yönlerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. Dijital
çağın zeka oyunu olarak adlandırılan uygulamayı akıllı telefonunuza
indirebilirsiniz. Bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

EĞİTİM

destek olan internet siteleri ve mobil uygulamalar bulunuyor. Ebeveynler,
telefonları ve tabletleri çocuklardan uzak tutmayı tercih etse bile bu internet
siteleri ve mobil uygulamalar çocuğun dijital dünyada kaliteli vakit geçirmesine destek oluyor. Bu uygulamalardan başlıcaları şöyle:
4 NASA KIDS CLUB: NASA’nın
çocuklara özel internet sitesi NASA
Kids Club, özellikle bilim ve teknolojiye meraklı olan çocuklar için
ideal. Bu sitede uzayla ilgili eğlenceli
oyunların yanı sıra, uzay haberlerine
de ulaşılabiliyor. Ayrıca çocuklar, beğendikleri resimlerin çıktılarını alarak uzayla ilgili boyamalar da yapabiliyor.
4 BİR DOLAP KİTAP: İnternet sitesiyle başlayıp bir Instagram
hesabı ve Youtube kanalıyla devam eden Bir Dolap Kitap, çocuklara
kitap önerilerinde bulunan bir platform. Çocuk kitaplarını seven Banu ve
Yıldıray’ın ortaya çıkardığı Bir Dolap Kitap’ın yayınlarını Açık Radyo’da da
dinlemek mümkün.
4 DİNLE ANLA: Tohum Otizm Vakfı’nca hazırlanan bu uygulama, otizm
spektrum bozukluğu olan çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların
dinlediğini anlama becerisinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Uygulama IOS ve Android marketlerden indirilebilir.
4 SÜPER PENGUEN: 7-13 yaş grubu için hazırlanan ilk mizah dergisi
olan Süper Penguen, mizah ve duyguları ifade etme konusunda çocukların
hayal gücünü geliştiriyor. İçeriği psikologlar ve uzmanlarca hazırlanan dergi,
miniklere karikatür çizmeyi öğreten faydalı uygulamalardan biri. Derginin
sayılarını alabileceğiniz gibi, internet sitesine girerek karikatür ve mizah
hakkında bilgi edinmesini, çizim yapıp Süper Penguen’e göndermesini
sağlayabilirsiniz. Youtube kanalları da ziyaret edilebilir.
4 WWF TOGETHER: Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF)
hazırladığı uygulama, dünyadaki ilginç hayvanların öykülerini farklı bir
bakış açısıyla sunuyor. Uygulama, nesli tükenmekte olan hayvanların
dünyasını keşfedilmesine fırsat sağlıyor. Çocukların doğa ve hayvanlarla
olan ilişkisini başka bir boyuta taşıyan uygulama içindeyken kendinizi bir
kelebeklerin kanat çırpışlarında ya da bir kaplanın gözünde bulabiliyorsunuz. Uygulama şimdilik sadece App Store’dan indirilebiliyor.
4 PET BİNGO BY DUCK:
Matematik çocuklara sevdirmesi
en zor konulardan biri. Pet Bingo,
çocuklara matematiği eğlenceli
bir yolla öğreterek sevdirmeyi
amaçlayan faydalı uygulamalardan biri. Eğlenceli animasyonlarla
aşama aşama zorlaşan işlemler oyuna dönüştürülüyor. Mobil uygulama IOS ve Android marketlerde.
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Sonbaharda alerjiler kapıda
Sonbaharla beraber polen ve toz yeniden hayatımızda. Evcil dostlarımızın da bu konuya hassasiyeti olabileceği
gibi alerjik reaksiyonlar bazı belirtilere dikkat edilirse erken tanı ile müdahalesi kolay bir durum haline geliyor...
UMUT EFE
Pek çok insanın bir ömür boyu yaşamak
zorunda kaldığı ve zaman zaman hayatı zorlaştıran alerjik reaksiyonlar, evcil dostlarımızın
da muzdarip olduğu konuların başında geliyor.
Dostunuzda kızarık gözler, kabuklanma, kaşıntı, tüy kaybı gibi belirtiler varsa bunlara dikkat
etmelisiniz. Kedi ve köpeklerde de insanlar gibi
alerji semptomları görülebiliyor. Küresel ısınmanın etkisiyle, atmosferdeki sera gazlarında
artışa bağlı olarak kedi ve köpeklerde alerji
vakalarına daha sık rastlanıyor… Hayvanlarda
görülen deri lezyonlarının yüzde 30’dan fazlası
alerji ile ilgili. Havadaki polenler ilkbahar ve
yaz aylarında artış gösterdiğinden, bu aylarda
minik dostumuzda alerji semptomlarının olup
olmadığını not etmemiz önem taşıyor. Bunun
dışında evcil dostlarımızda ortaya çıkan alerjinin hangi maddelere karşı olduğunun da tespit
edilmesi gerekir.

DOSTLARIMIZ

TOZA, ÇİME, BÖCEĞE DİKKAT
Evcil hayvanınızın iyi görünmesini ve iyi
hissetmesini istiyorsunuz. Ancak atopik dermatit – alerjik cilt reaksiyonu varsa bunlar pek
de mümkün değil. Kaşıntı, köpek veya kedinizi
kızarıklıklar, kanamalar ve cilt enfeksiyonlarıyla perişan edebilir. Atopik dermatit “atopi”
olarak da anılır ve kedi ve köpeklerde görülen
cildin çevresel etkenlere gösterdiği alerjik
reaksiyonları tanımlar. Ciltte karşılaşılan bir grup alerjik reaksiyon
için ortak terim de denebilir.
Atopinin çevrede bulunan
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bazı proteinlerin solunum veya cilde direkt
temas yoluyla vücuda girmesiyle meydana
geldiğine inanılıyor…  Bu noktada polenler
(çimler, ağaçlar ve otlardan kaynaklı), küf
sporları, ev tozu/ev tozu akarları proteinleri,
böcek proteinleri gibi sık karşılaşılan ve hatta
insan cildinden veya doğal fibrinlerden gelenler
gibi diğer çeşitli proteinler alerjenlere örnek
olarak verilebilir. Atopik hayvanlar, bir veya
daha fazla etkene, oldukça bireysel farklılıklarda reaksiyonlar gösterebilir…

KÖPEKLERDE GENETİK
Köpeklerdeki atopik dermatitin altında
yatan genetik bir temel vardır ancak bu durum
kedilerde kanıtlanamamıştır. Her iki türde de
coğrafya (bölgesel polenler ve bitkiler), diğer
alerjenlerin varlığı (pireler gibi) ve endokrin
hastalıklar (köpeklerdeki tiroid hastalığı gibi)
gibi başka faktörlerin varlığı atopiyi olduğundan daha kötü hale getirebilir. Oldukça benzer
semptomlara neden olabilir veya atopi ile
birlikte seyredebilir. Atopili hayvanlar oldukça
kaşıntılı olurlar ki bunun sonucunda
cilt yaralanmaları ve ikincil cilt
enfeksiyonları ortaya
çıkar. Atopi ilk kez
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BU BELİRTİLER
VARSA DİKKAT
4 Generalize kaşınma ve sürtünme
4 Ciltte kızarıklık
4 Sık dişleme, yalama, çiğneme
4 Kaşınma nedeniyle tüy kaybı
4 Ciltte isilikler, enfeksiyonlar ve irritasyon
4 Kabuklanma ve kanamalar
4 Normal olmayan koku
4 Ciltte kalınlaşmalar ve renk değişiklikleri
4 Kulak enfeksiyonları
4 Cilt üzerinde kepekli görünüm

EN ÇOK
GÖRÜLEN
TÜRLER

genellikle 3 yaşın altındaki
hayvanlarda görülmesine
rağmen daha yaşlı köpekler
de bu durumdan mustarip
olabilir. Maalesef atopi
meydana gelen hayvanlar
çoğunlukla ömürleri boyunca
4 Köpek türlerinde;
cilt problemleri yaşamaktadırl Retriever
lar. Kediler simetrik bölgeleri
l Beyaz tüylü ırklar
(en çok karın, sırt, bacakların
arkası) aşırı yalayarak ve/
4 Kedi türlerinde;
veya boyun etrafı, kuyruk
l British
dibi veya başka bölgelerde
l Scottish
minik kabuklanmalar şeklinl Ankara Kedisi
de belirtiler gösteriyor.
l Van kedisi
Alerji, canlıların bazı
l Beyaz tüylü ırklar
maddelere karşı duyarlı
olmasıdır. Bu duyarlılık,
vücutta bazı değişimler ile kendisini belli ederken, kedi ve
köpekler de tıpkı insanlar gibi bazı faktörlere bağlı olarak
alerjik reaksiyon gösterebiliyor.  Bu alerjiyi tespit etmek bu
reaksiyonların gerçekleşmesi sayesinde kolay bir şekilde
anlaşılabiliyor. Bu reaksiyonların başında kaşıntı, yalanma,
kendini ısırma, kusma, ishal yer alıyor. Bu durumlardan bir
ya da birkaç tanesini evcil dostunuzda görmeniz durumda
mutlaka acil veteriner kliniğine başvurmanız gerekiyor. Bu
belirtilerin enfeksiyon, mantar, tümörel ya da alerjik durumlar
gibi olumsuz durumların habercisi olabildiği aktarılıyor. Bu
noktada kedi ve köpeklere uygulanılabilen alerji testleri var.
Ancak bu testler fazla maliyetli olması ve sadece belli başlı
kategorilerde oluşabilen alerjileri tespit etmesi nedeniyle çok
fazla tercih edilmemektedir.

4 Kusma, ishal, kaşıntı gibi belirtilerin nedeni
olabilecek bazı alerjik faktörler:
l Mama (Gıda) alerjisi
l Çim alerjisi
l Plastik alerjisi
l Koku alerjisi (Oda spreyi, parfüm kaynaklı)
l Temizlik malzemesi alerjisi
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DOSTLARIMIZ

BAZI ALERJİK
FAKTÖRLER
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Tarladan
tabağa akımı

Gıdada tarladan tabağa akımı yaygınlaşıyor. Amerika’da başlayan
bu akımın arkasında doğal, ilaçsız, doğru koşullarda yetişen
taptaze malzemenin restoran tabağında önünüze ulaşması, şefin
üreticiyi ve ürettiği malzemenin sürdürülebilirliğini desteklemesi
yatıyor. Bu akım ülkemizde de trend haline geliyor.

LEZZET

UMUT EFE
Pandemi öncesinde başlayan sağlıklı
yaşam ve doğal beslenme akımları, pandemiyle birlikte zirve yaptı. Hem restoranlarda
hem de zincir perakende satış noktalarında
topraktan tabağa kadar gıda takibi öne çıkan
trend haline geldi. Şefin, kaliteli malzemenin
tadını ortaya koymaktaki hüneri, yakaladığı
uyum, bir hikâyesi olan sade tabaklar ön
planda. Hiper lokal olarak ifade edebileceğimiz yerel ve lokal malzeme kullanımının çok
daha küçük bölge ve topluluklara ait ürünler,
teknikler kullanılarak bir adım daha ileriye
taşınmış versiyonuna da restoranlarda sıklıkla
rastlıyoruz. Menüler mikro sezonsal. Uzun
yıllardır üst segment restoranlardaki haki-
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miyetini sürdüren ‘tarladan tabağa’ fikrinin
ardında doğal, ilaçsız, doğru koşullarda yetişen taptaze malzemenin restoran tabağında
önünüze ulaşması, şefin üreticiyi ve ürettiği
malzemenin sürdürülebilirliğini desteklemesi
yatıyor. Önceleri doğru üreticiye ulaşmakla sınırlıydı, bugün artık şefler kendi ekip biçtikleri
tarlalara sahip. Restoran mutfaklarında kendi
yetiştirdikleri ürünleri kullanıyor, bununla da
pek fazla övünmüyorlar.
Farm-to-table, yani tarladan tabağa
akımını birçok restoranda, menüde ya da bu
akımı takip eden şeflerden duymuşsunuzdur.
Tarladan tabağa akımı, ilk olarak Amerika’da
ortaya çıkıyor. Tam anlamı, masadaki her tabağın, bir işlemden, bir mağazadan, pazardan
veya distribütörden geçmeden yani hiçbir işle-

me maruz kalmadan servis edilmesi anlamına
geliyor. Aynı zamanda bu akımı benimseyen
restoran ve çiftlikler arasında doğrudan bir
ilişki oluyor. Restoranlar bu sayede menülerinde, sezonluk ürünler kullanıyor. Sadece
meyve ve sebze değil, peynir çeşitleri, taze
yumurtalar, et ve balık ürünlerine yer veriyor.
Yani sadece mevsimlik değil, neredeyse bir
iki günde hızla değişiyor. Restoranlar için
basitin ve sadenin kolay olduğu anlamı asla
çıkmamalı. Tam tersine minimalist pişirme
yöntemleri, tabak uygulamaları ve servis
çoğunlukla hayli zorlu bir operasyon anlamına
geliyor. Sürdürülebilirliği ve gıda israfını
önleyebilmekse şefler için gerçek bir sınavdan
farksız.
Tarladan tabağa akımı sayesinde,
restoranlar dondurulmuş ürünler yerine hiçbir
işleme maruz kalmamış doğal yiyecekleri
tercih ediyor. Bu akım sayesinde doğallık
ve mevsimsellik ön planda tutuluyor. Bu
mekanların hemen hepsi sosyal mesafeyi
önemsediğimiz şu günlerde bahçeli alanlarıyla
rahat bir servis de sunuyor.
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OD URLA

DOĞAYI DİNLEYEN
TARİFLER
“Tariflerimizi doğayı dinleyerek yaratıyor
ve mevsimlik malzemeleri tarladan sofraya
taşıyoruz.” Od Urla’nın bu sözlerle başlayan
hikayesi, tarladan tabağa trendinin de tek
cümlenin özeti gibi. İzmir’in gastronomik bir
belde olma yolunda ilerleyen ilçesi Urla, üzüm

ve zeytin ağaçlarıyla bezeli yollarının arasında
saklı lezzet noktalarına sahip. Beldeye bu gastronomik unvanını hakkıyla veren restoranlardan biri olan Od Urla, benzersiz bir atmosferde
özel bir deneyim sunuyor. Tarladan sofraya yaklaşımıyla mutfaklarında sadece mevsimsel ve

yerel ürün kullanıyorlar. Şef Osman Sezener’in
kendi aile arazisini dönüştürdüğü bu göz alıcı
mimarili mekan, dönemsel değişen tadım ve
kokteyl menüleri, ambiyansı ve ince düşünülmüş detaylarıyla ile Türkiye’nin yüz akı lezzet
durakları arasında yer alıyor.

GRANDMA’S WONDERLAND
İSTANBUL’DA YANIBAŞINIZDA

KOLBURAN

TARİHİ MEKAN,
YEREL LEZZET
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LEZZET

Kolburan çiftinin hayallerini gerçekleştirmek üzere
hayata geçirdiği Kolburano’s odun ateşinde geleneksel
İtalyan pizzaları sunan bir mekan. İzmir’in Reisdere köyünde
Rumlardan kalma 200 yıllık taş bir binada 2015 yılından beri
hizmet veren Kolburano’s, yerli üreticiden, pazarlardan alınan
mevsimsel ürünleri olabildiğince sade, basit ve lezzetli bir
şekilde misafirlerine sunuyor. Yazın bahçede, kış aylarında ise
taş binanın içinde kuzine ateşi karşısında hem pizzaların hem
de menüdeki diğer lokal tatların keyfini çıkarabilirsiniz.

İstanbul’daysanız ve şehrin kalabalığından kaçıp huzurlu bir hafta sonu
geçirmek istiyorsanız işte size bir alternatif… Şehir merkezine sadece 45 dakika uzaklıkta, Silivri’de bulunan bir aile çiftliği olan Grandma’s Wonderland’in
tarladan tabağa konseptli yemekleri ile buluşan bedeniniz doğayla da kucaklaşacak… 46 dönüm üzerine kurulu Grandma’s Wonderland’in içinde konumlanan The Barn restoranda soğuk kış günlerinde romantizmin eşlikçisi şömine
de bulunuyor. Grandma’s Wonderland’in bağ ve bahçesinde yetişen meyve ve
sebzelerle hazırlanan tabaklar, The Barn’da sunuluyor. Pancar salatası, pastırmalı mısır çorbası, pazı mücver, isli yoğurtla servis edilen kaz tirit; karalahana
mıhlama, confit yer elması ve karamelize arpacık soğanla tabaklanan kuzu sırt,
kış mönüsünde yer alan lezzetlerden…
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EVİM EVİM

Fazlalıklardan arının!
Sonbahara girdiğimiz şu dönemde evlerimizde kullanmadığımız,
bize hizmet etmeyen eşyalardan arınma dönemi. Giysiden mutfak
gereçlerine ve mobilyalara kadar evlerde ayıklanması gerekenler
için bir arınma rehberi hazırladık...

nizi tatmin edecek. Sadece kullandığınız kadar
eşya ile yaşamanın getirdiği huzur ve sade bir
ev, taze ve temiz başlangıçlar için önemli ilk
adım oluyor.

NİL DENİZ DEMİRCİLER

Evde sadeleşme çalışmalarına başlarken
öncelikle sizi en çok sıkan ve daha çabuk
kurtulmak istediğiniz eşyanın bulunduğu dolaplardan başlayın. Eğer bu yer mutfak ise, bir
gününüzü mutfak dolaplarındaki ürünleri ayıklayıp sadeleşmeye ayırın. İşiniz veya okul için
evden yemek hazırlamıyorsanız mutfağınızdaki
plastik ürünlerden kurtulun. Eve yemek sipariş
ettiğinizde gelen ve artan tek kullanımlık kısa
ömürlü sos paketlerini daha sonra kullanmak
için biriktirmeyin. Buzdolabındaki uzun süredir
tüketmediğiniz azalmış konserveler, soslar ve
artık yemekleri atın.

Evde geçirdiği zamanı artıran Leyla
Hanım’ın, evden çalışmaya da başlamasıyla
evinden beklentisi değişti. Artık eşyanın esiri
olmak istemiyordu. Ayakkabı dolaplarını,
giysi dolaplarını, mutfak dolaplarını açtığında
üzerine üzerine gelen giysiden ayakkabıya,
tabak çanağa kadar gereksiz eşyadan arınmak
istiyordu. Ancak bu karmaşadan kurtulmak
için uzaktan çalıştığı işini evde yürütürken bu
işleri yapmak için nasıl bir yol izleyeceğini de
bilemiyordu...  
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Pandemi nedeniyle hayatını sorgulayan
pek çok insanda benzer duygular hakim. Herkes artık üzerindeki yüklerden, fazlalıklardan
kurtulup hafiflemeyi seçiyor. Bu arınma, hafifleme yolunda atılacak adımları araştırdık...
Yenilenme ve tazelenme için dolapların ve çekmecelerin altını üstüne getirip
kullanılmayan ve giyilmeyen eşyaları ayırıp
işe yaramayanlara atın, işe yarayacakları da
ihtiyacı olanlara verin. Kullanılmayan eşyaları
ve giyilmeyen giysileri eleyip atma süreci zor
olsa bile sonrasında ulaşacağınız sadelik ve
düzenin verdiği mutluluk sizi ve aile bireyleri-

NEREDEN BAŞLAMALI?
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Son 6 aydan bu yana kullanmadığınız
mutfak aletleri, tabak takımları ve mutfak
eşyasını, plastik depolama ürünleri, katı meyve
sıkacağı veya waffle makinası gibi küçük ev
aletlerini, hediye gelen ama kullanılmayan
ürünleri elinizden çıkarın.  Baharatlar, 6 aydır
kullanılmayan, böceklenmeye yüz tutmuş kiler
ürünlerini elemenizi öneriyoruz.
Evinizde kullanmadığınız ancak atmaya
da kıyamadığınız fazla koltuk, sandalye,
tabure, sehpa gibi yer kaplayan ürünleri de
atın, satın ya da ihtiyacı olanlara bağışlayın. Bu
konuda ilçe belediyeleri kullanılabilir durumdaki
ev eşyasını ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak organizasyonlar yapıyorlar. Bu organizasyonlara
haber verip bu ürünlerin evinizden alınıp ihtiyaç
sahibi birine ulaştırılmasını da sağlayabilirsiniz.

VAZGEÇİLMESİ GEREKENLER...
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HIZLA KURTULUN!

Evinizde hızla kurtulmanız
gereken ürünler arasında tarihi geçmiş
Evde sadeleşme çalışması yaptıktan sonra
güneş kremleri, güneş ürünleri, makyaj
attığınız ya da bağışladığınız ürünlerin benzerlemalzemeleri ve ilaçlar sayılabilir. Makyaj
rini almamaya özen gösterin. Çünkü burada
ürünlerinin ambalajlarında kullanım
temel amaç sadeleşmek. Gönderdiklerinizin yesüreleri yazar ancak kuruyan rimelleri,
rini boş bırakın ki bu hedefinize ulaşabilirsiniz.
rengi değişmiş malzemelerle kokusuAksi halde tüketim toplumunun size dayattığı
nu kaybetmiş esans ve parfümleri de
alış-veriş döngüsünden kurtulamazsınız...
atılacaklar grubuna dahil etmelisiniz. Ecza
cihazları da eleyerek teknolojik ürünlerin geri
dolabınızı, ilaç kutunuzu da elden geçirin,
dönüşümünü sağlayan kuruluşlara ve organison kullanım tarihi geçenleri tespit edip çöpe
zasyonlara ulaştırabilirsiniz.
atın.
Günümüzde elektrikli aletlerin kurulum
GİYSİ VE AKSESUARLAR
ve kullanım kılavuzlarına internet üzerinden
Dolaplarda biriken giysi, ayakkabı ve
ulaşabiliyor, bu nedenle, satın aldığımız
aksesuvarlar en çok el oyalayan ürünler oluyor. ürünlerin kullanım kılavuzlarından kurtularak
Bu nedenle eşini bulamadığınız çorapları,
dolap ve çekmecelerini ferahlatabilirsiniz.
eskiyen ya da hiç kullanılmayan giyim eşyasını
Evindeki elektrikli eşyalar nedeniyle biriken
ayıklayın. İşe yarayan vaziyette olanları giysi
uzaktan kumandaları elden geçirerek güncel
bağış kutularına atabilir ya da internet üzerinde olarak kullanılmayan, işinize yaramayanları
ikinci el satış yapan sitelerden satabilirsiniz.
elden çıkarın. Bunları elektronik ürünlerin geri
Kullanılmayan yanlış numaralı gözlükdönüşümünü sağlayan kuruluş ve organizasyonleri, kalitesiz güneş gözlüklerini, uzun süredir
lara ulaştırabilirsiniz.
kullanmadığınız takıları ve aksesuarları ara sıra
Evinize yemek siparişi vermek için
eleme yaparak ayıklayın.
biriktirdiğiniz farklı restoranlara ait broşür, buzÜzerinize olmayan, uzun süredir giymeyi dolabı magneti, kartvizit gibi reklam ürünlerini
tercih etmediğiniz kıyafetlerinizi, ayağınıza
saklamayın. İnternet üzerinden hızlıca ulaşauymayan, konforsuz ayakkabıları elden çıkarın. bileceğiniz bu ürünler gereksiz yer kaplayan
Gömlek, mont ve kabanlarla gelen düğmeleri
ürünler, bu ürünlerden kurtulup çekmece ve
biriktirmeyi bırakın, sadece kullandıklarınızın
dolaplarınızda yer açabilirsiniz.

EVİM EVİM

Birçok evde uzun zamandan beri
okunmayan ya da okunup atılmayan gazete
ve dergiler bulunur. Beğendiğiniz, elinizin
altında bulunmasını istediğiniz makale, yazı ve
metinleri daha az yer kaplaması, daha az toza
sebep olması için keserek bir dosya içerisinde
düzenleyebilirsiniz. İnternet sitesinden ulaşabileceklerinizi de hemen atmanızı öneririz.
Arınma sürecinde elden çıkarılması
gerekenler arasında çekmecelerde birikmiş çalışmayan kalemler, biten yapıştırıcılar, kuruyan
boyalar, yarım kalmış mumlar, bozuk elektronik
aletler gibi ürünleri ayırıp atılması gerekenleri
atın. Dönüşüme gidecek olanları da dönüşüm
kutularına atın. Çalışır durumda olan ancak
kullanmadığın ürünleri ise ihtiyaç sahiplerine
bağışlamanızı öneririz. Hevesle alınan ama kullanılmayan ajandalar, takvimler ve günlükleri,
kitaplıklarda bir daha okumayacağınız kitapları
kütüphaneye bağışlayın ya da birilerine hediye
edin. Bulunduğunuz ilçedeki kütüphaneye ya da
çocuğunuzun okulunun kütüphanesine kitap ve
dergileri bağışlayabilirsiniz.
Bozuk telefon, çalışmayan hesap makinesi, kullanılmayan kablolar ve şarj aletleri gibi

SADELEŞİRKEN
DİKKAT!

yedeklerini saklayın.
İşe yaramayan düğmeleri terziye
bağışlayabilir ya da çocuğunuzun el işi
ödevi için kullanabilirsiniz.
Kullanmadığınız eskiyen havlu, çarşaf, yastık, battaniye, yorgan ve nevresim
takımı gibi ev tekstillerini de elden çıkarıp
dolap ve bazalarınız içini sadeleştirin.
Sadece kendiniz ve çocuklarınız için
kullandığınız takımlar ile gelen misafirler
için kullanılabileceğiniz takımları elinizde
bulundurman yeterli olacaktır.
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İmparatorların yazlık
bölgesi: Sancaktepe

GEZİ-İSTANBUL

NİL DENİZ DEMİRCİLER
İstanbul, Anadolu’dan yoğun göç alan
bir kent. Sürekli olarak büyüyen kentte zaman
içinde birçok yeni ilçe ortaya çıktı. Sancaktepe
de bulunduğu bölgedeki sosyoekonomik değişime paralel olarak 2008 yılında ilçe statüsüne
kavuştu. O dönemde Ümraniye ilçesine bağlı
Sarıgazi ve Yenidoğan beldeleriyle, Kartal
ilçesine bağlı Samandıra beldesi birleştirilerek
Sancaktepe adıyla yeni bir ilçe oluşturuldu.
Güneyinde Kartal, güneybatısında Maltepe,
batısında Ataşehir ve Ümraniye, kuzeyinde
Çekmeköy, doğusunda Pendik ve Sultanbeyli
ilçeleriyle komşu. Sanayi bölgelerine yakınlığı
ile öne çıkan ilçe günümüzde göç almaya
devam ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
2016 verilerine göre, 377 bine ulaşan nüfusuyla İstanbul’un önemli ilçelerinden biri konumunda. Ulaşım akslarına yakınlığı, doğal güzellikleri
ve tarihi mirasa sahip olmasıyla cazip bir yerleşim yeri olma özelliğini hala koruyor... Toplam
19 mahallesi bulunan ilçenin İstanbul’un kent
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merkezine uzaklığı ise, yaklaşık 31 km...
Sancaktepe, ilk çağlardan itibaren
mesire alanı ve yazlık sarayları ile öne çıkan
bir bölge üzerinde konumlanıyor. Bölgedeki en
eski yapı ise, I. Tiberius Konstantinos (578582) ve Mavrikos (582-602) dönemlerinde
inşa edilen bir Bizans Sarayı olan ve adını tarım
tanrıçası Demeter’den alan Damatris Yazlık Sarayı. Günümüzde sarayın kalıntıları Samandıra
sınırları içinde yer alıyor.
Türklerin bölgeye gelişi ise, VII. yüzyıl
başlarında Avar Türklerinin İstanbul’u kuşatmasıyla gerçekleşmiş. Türkler IX. yüzyıldan itibaren yoğun olarak Bizans topraklarında görülürken, Üsküdar’a kadar gelmeyi başarmışlar...
Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkmasından sonra
bölgede kalıcı olmuşlar. Sancaktepe bölgesi,
1328 yılında Orhan Gazi’nin Samandıra’yı fethi
ile Türklerin eline geçer. Sancaktepe’yi bölgesi
Samandıra ve Sarıgazi’den oluşur; Samandıra
eski bir yerleşim yeri olurken Sarıgazi köyünün
İstanbul’un fethinden sonra kurulduğu varsayılıyor. O dönemde fethe katılan Sarı Kadı adlı
kişiye mülk olarak verilmesiyle bir yerleşim

Anadolu Yakası’nda konumlanan Sancaktepe, 2008
yılında ilçe oldu. Tarihi ve
doğal güzellikleri ile öne çıkan
ilçe, yeme-içme mekanları ile
İstanbullulara keyifli vakit
geçirebilecekleri fırsatlar sunuyor. Bizans imparatorlarının
yazlık sarayına ev sahipliği
yapan ilçede çok sayıda tarihi
çeşme kalıntısı da bulunuyor...

yeri halini aldı.
Cumhuriyet döneminden 1970’li yıllara
kadar sakin bir dönem geçiren bölgede sosyokültürel anlamda önemli bir değişiklik olmadı.
Bu tarihlerden sonra tarımsal üretimden
sanayi üretimine geçişin hızlanmasıyla kırsal
kesimden kentlere doğru hızlı bir göç başlarken yoğun göç alan Kocaeli ile İstanbul’un
arasında konumlanan Sancaktepe bölgesi de
bu göçten nasibini aldı... İstanbul’un merkeze
uzak ilçelerinden biri olan Samandıra, tarihi
ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Bölgede,
alışveriş yapıp tarihi mekanları gezebilir yorulduğunuzda Türk mutfağının birbirinden leziz
yemeklerini sunan lokanta ve restoranlarında
dinlenip enerji depolayabilirsiniz... Gezilecek
yerler arasında Sancaktepe’nin ilk AVM’si olan
Rings Alışveriş Merkezi de yer alıyor. Siz alışverişinizi yaparken çocuklarınız da oyun alanlarında keyifli vakit geçirebilir. AVM’nin cafe
ve restoranlarında dinlenebilirsiniz. Kültürel
etkinlikleri ile de öne çıkan ilçede Sancaktepe
Kültür Merkezi’nden Sarıgazi Kültür Merkezi’ne
kadar altı tane kültür merkezi bulunuyor. Bu
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Safa Tepesi

merkezlerde şiir dinletisinden tiyatroya kadar çeşitli
kültürel etkinlikler düzenleniyor.

DAMATRİS SARAYI
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ve tuğlanın sıralı kullanıldığı almaşık teknik uygulaması
görülüyor. Yerleştiği alan, boyutları dikkate alındığında,
Bizans’tan günümüze ulaşan en önemli yapılardan birisi
olduğu da varsayılıyor. Yapılacak arkeolojik kazılarla
saray hakkında daha fazla bilgi edinilebileceğini ve
alanın restore edilerek güzel bir açık hava müzesine
dönüştürülebileceği öngörülüyor. Alanın genişletilip bir
meydan haline gelebileceği, Sancaktepe’ye bir yaşam
merkezi kurulup İstanbul’un kültürel mirasına değerli
bir varlığın kazandırılabileceği de öngörülüyor.

SAFA TEPESİ
Sancaktepe’nin Yenidoğan semtinde yer alan Safa
Tepesi, kentin gürültüsünden
uzak hem dinlenip hem de eğlenmek isteyenlerin uğrak yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Toplamda 100 dönümlük alana
Dimitri Sarayı sahip olan Safa Tepesi’nde
çocuk parkları, seyir terası, spor
yapmak isteyenler için de yürüyüş parkurları, voleybol
ve basketbol sahaları, tenis kortları bulunuyor.
Safa Tepesi’nin bulunduğu alan içerisinde yer
alan tesiste Türk mutfağından farklı lezzetleri tadabilir,
seyir terasında İstanbul’un eşsiz manzarasını izleyip
dinlenebilirsiniz. Çocuklar için oyun alanlarının olması
da ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenip sosyal aktivite
yapmalarına da fırsat sağlıyor.

ABDURRAHMAN GAZİ TÜRBESİ
Abdurrahman Gazi Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçmiş önemli bir kumandan...
Aynı zamanda Aydos Kalesi’nin de fatihi. 1328’de
Orhan Gazi, Abdurrahman Gazi ile Konur Alp’i Aydos
Kalesi’nin fethiyle görevlendirdi. Bu kalenin istihkamları
çok sağlam olduğundan, kalenin fethi uzadı. Bu arada

NASIL
GİDİLİR?

Sancaktepe’ye İstanbul’un pek çok farklı bölgesinden otobüsten minübüslere
kadar farklı ulaşım alternatifleriyle ulaşmak mümkün. Ayrıca,
karayoluyla Kadıköy’den Şile
Otoyolu üzerinden yaklaşık
49 dakikada, O-6 otoyoluyla yaklaşık 48 dakikada
Sancaktepe’ye ulaşabilirsiniz.
Üsküdar’dan O-4 otoyolunu
kullanarak yaklaşık 50 dakikada, Şile Otoyolu’yla yaklaşık
52 dakikada, Ataşehir’den
İstanbul Çevre Yolu ve O-2
otoyolunu kullanarak yaklaşık
45 dakikada ulaşılabilir.
Denizyolu ile ulaşım
alternatifini kullanmak
isteyenler de İstanbul Şehir
Hatları vapurlarını kullanarak
Beşiktaş’tan ve Eminönü’nden
Üsküdar’a geçip Üsküdar’dan
farklı otobüs hatlarını ve metro
hatlarını kullanarak Sancaktepe’ye gidebilir. Eminönü’nden
vapurla Kadıköy’e geçip sadece
otobüs aktarması yaparak da
ilçeye ulaşabilirsiniz. Ayrıca
Anadolu Yakası’ndaki ilçelerden
otobüs ve metro hatlarını kullanıp ulaşım sağlayabilirsiniz.

GEZİ-İSTANBUL

Sancaktepe’de gezilip görülmesi gereken yerlerin başında Damatris Yazlık Sarayı bulunuyor. Bizans
İmparatorları II. Maurikios and Tiberius (578-602)
tarafından Samandıra’da inşa edilen Damatris Sarayı,
boyutları ve nitelikleri göz önüne alındığında Bizans’tan
günümüze ulaşan en önemli yapılardan biri. Sarayın
adı Samandıra’nın tarihteki ilk ismi olan Demeter’den
geliyor. Yunan mitolojisinde Demeter, tarım ve bereket
tanrıçası olarak anılıyor ve insanlara ekip biçmeyi öğreten tanrıça olarak da biliniyor. Saray, yapıldığı dönemde
İstanbul dışında inşa edilen en büyük ve en önemli eser
olma özelliğine sahipti.
Samandıra rivayetlere göre, yabani hayvan
çeşitliliği sayesinde avlanma için de çok tercih edilen
bir yerdi. Bu özelliği sayesinde Bizans imparatorlarının
dinlenmek için kullandıkları
en gözde mekanlar arasında yerini almış. Damatris
Sarayı da o dönemde avlanma
meraklarıyla tanınan Bizans
İmparatorları II. Tiberus ve
Maurikios tarafından yaptırılmış ve İstanbul’un Anadolu’ya
açılan kapısı olmuş...
Anadolu’ya yapılacak seferlerin yol güzergahında inşa edilen saray, Bizans ordusunun toplanma
ve konaklama yeri olarak da sıklıkla kullanılmış.
İmparatorlar, Anadolu’dan sefer dönüşlerinde başkente
girmeden gecelerini bu sarayda geçirmişler. İmparatorlar sefer dönüşü bu sarayda dinlenirken haberciler
başkente ulaşır ve imparatoru karşılamak için gerekli
hazırlıkların yapılmasını sağlarlardı... Saray 12. ve 13.
yüzyıllarda kullanılmaz hale gelmiş.
Günümüzde sarayın kalıntıları arasında, haç biçiminde olan sarnıcı, sütun ve tonozları bulunuyor. Sarayın günümüzde görülebilen kısmından çok daha büyük
bir alanı kapladığı da tahmin ediliyor. Yapı malzemesi
olarak taş ve tuğla olan kompleks kalıntısında, taşıyıcı
birimler, kemerler, masif duvarlar; kesme taş, kesme taş
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YEME-İÇME MEKANLARI

GEZİ-İSTANBUL

Sancaktepe’yi ve tarihi mekanlarını gezip gördükten sonra yeme-içme mekanlarında
dinlenebilirsiniz. Sancaktepe Sevenler Caddesi
üzerinde yer alan Niyazibey Sancaktepe, gün
boyu misafirlerine farklı menülerle hizmet
veriyor. Zengin içerikli kahvaltıları uygun
fiyatlarla sunan Niyazibey, ulaşım olanaklarıyla da rahat gidebileceğiniz bir mekan.
Sancaktepe Ortadağ semtinde konumlanan Bervaze Ortadağ Sosyal Tesisleri, Aydos
Ormanları ve panoramik İstanbul manzarasıyla keyif mekanı... Tesis düğün, kına ve iş
toplantıları gibi birçok etkinliğe de hizmet
veriyor. Dünya mutfağından lezzetleri burada
tatmak mümkün. Ayrıca lezzetli kahvaltılık-

larla Aydos Ormanı manzarası eşliğinde güzel
bir hafta sonu geçirmek isteyenler için ideal
bir mekan.
Yakacık Caddesi üzerindeki Marmara
Et Köylüce, et yemeklerinin yanı sıra kahvaltı
menüleriyle de ilgi odağı olan bir mekan.
Şarküteri ürünleri de şarküteri bölümünde
satışa sunuluyor.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde
bulunan Yavuzbey Konya Mutfağı ise, Konya
mutfağının en sevilen lezzetlerini İstanbul’a
taşımış... Çocuklar için özel tasarlanan dev
çocuk oyun alanında çocuklarınız güvenle
oyun oynarken sizde kahvaltının, yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz.

kale tekfurunun kızının gördüğü rüyadan sonra belirtiliyor. Türbenin bugünkü Sarıgazi Ticaret
yazdığı mektup üzerine yapılan uygulanan
Lisesi’nin bahçesinde bulunan üç eski ağacın
taktik neticesinde kale fethedildi. Orhan Gazi
ortasında olduğu düşünülmektedir. Lise bahçekale tekfurunun kızını Abdurrahman Gazi ile
sinde türbenin olduğu varsayılan yer belirgin bir
evlendirdi. Abdurrahman Gazi bundan sonra
şekilde dikkat çekmekte.
İznik üzerine akınlar düzenledi. Bursa fethediSarı Kadızade Şeyh Mustafa Efendi
linceye kadar, Bizans
Türbesi ise, Sarıgazi’de,
sınırında uçbeyi olarak
Sarıgazi Köyü Camii
hizmetlerde bulundu.
diye bilinen caminin
Doğum tarihi ve yeri
sağ tarafında yer
bilinmemekle birlikte
alıyor. Mustafa Dede
Ertuğrul Gazi zamaSarı Kadı Mehmet
nında başlayan devlet
Efendi’nin oğludur
hizmetini Osman Gazi
ve babası ile birlikte
ve oğlu Orhan Gazi
İstanbul’un fethinde
Abdurrahman Gazi Türbesi
devirlerinde de devam
bulunduğu rivayet oluettirdiği biliniyor. 1329
nur. Fetihte Sarıgazi’ye
yılında vefat eden Abdurahman Gazi’nin adı
yerleşen Mustafa Dede, 1482’de vefat etmiş ve
Eskişehir’de bir köyde yaşatılırken mezarı da
türbenin bulunduğu yere defnedilmiş. Yığma
Samandıra da yer alıyor.
taştan yapılan türbenin ahşap çatısı bulunurken,
İlçede yer alan bir diğer türbe de Sarı
kuzeye açılan kapısının önünde bir revak, kapı
Kadı (Sarıgazi) Mehmet Efendi Türbesi... Sarıüzerinde de bir kitabe bulunuyor.
gazi Köyü’ne ismi verilen, Gebze’den geldiği
rivayet edilen zatın türbesidir. İstanbul’un
TARİHİ CAMİLERİ...
fethinde bulunan Sarı Kadı Mehmet Efendi’ye
Sancaktepe ilçesi tarihi camileri ile de
köyün mülk olarak verildiği çeşitli kaynaklarda ünlü bir ilçe... Arap Hekim Cami, Sancakte-
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pe’nin üç beldesinden biri olan Samadıra’da
bulunuyor. Caminin ne zaman yapıldığına dair
kesin bir bilgi bulunmuyor ancak Tahsin Özcan
tarafından yapılan Osmanlı Kanuni Sultan
Süleyman dönemine ait Üsküdar şeriye sicillerinde Arap Hekim Camii ve Vakfı ile ilgili hüccet
kayıtları olduğu belirtiliyor. 1520-1567 tarihleri
arasında Arap Hekim Camii ve Vakfı ile ilgili 48
belge tespit edilmiş. Bazı bölümlerinin orijinal
haliyle günümüze ulaşan cami, tarih meraklıları
tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gereken
yerler arasında gösteriliyor.
Sarıgazi Köyü Mescidi ve Camii’nin de
ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemekle
birlikte 1554 yılında tekke olarak kullanıldığı
rivayet olunuyor. Zaman içinde tekke harap
olmuş ve 1580 yıllarında mescit olarak yeniden
inşa edilmiş. Takip eden yıllarda mescit camiye

Üçüncü Kadın Çeşmesi
dönüştürülürken, 1972 yılında yapılan caminin
adı Sarıgazi Merkez Camii olarak değiştirilmiş...

ÇEŞMELERİYLE ÜNLÜ
Tarihi zenginlikleri ile öne çıkan Sancaktepe’de çok sayıda tarihi çeşme de bulunuyor.
Tarih meraklılarının ilgisini çeken bu çeşmeler
ilçede gezilip görülmesi gerekenler listesinde
mutlaka yerini almalı. Şevknihal Usta Çeşmesi,
Sultan Abdülmecid’in saray ustalarından
Şevknihal tarafından yaptırılmış. Sarıgazi’de
konumlanan çeşme, bugün mevcut olmayan
eski caminin karşısındaki meydanda idi. 1950’li
yıllarda yıkılan çeşmenin kitabesi ve mermer
taşları Sarı Kadızâde Şeyh Mustafa Dede
türbesinin yanına nakledilmiş.
Nakşidilik Valide Sultan Çeşmesi veya
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‘İLÇEMİZ CİDDİ GÖÇ ALIYOR’
Sancaktepe ilçesi Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve Tem bağlantı yollarına yakınlığıyla lojistik sektörünün tercih ettiği ilçelerden
biri konumunda. Son yıllarda yoğun göç
alan ilçe hızlı bir gelişim sürecinde. İSMMMO
Sancaktepe İlçe Temsilciliği’ne kayıtlı, 335
bağımlı 195 bağımsız olmak üzere toplam
530 adet meslek mensubu bulunuyor.
İSMMMO Sancaktepe İlçe Temsilcisi
Serap Gültekin Taka, 2014 yılından beri mali
müşavirlik yapıyor. Taka, 2016 yılından bu
yana da Sancaktepe İlçe temsilciliği görevini
yürütüyor.
İSMMMO Sancaktepe İlçe Temsilcisi

Serap Gültekin Taka, son yıllarda ciddi bir
göç alan Sancaktepe’de inşaat sektörünün
oldukça hareketli olduğunu söylüyor. Bu
nedenle ilçedeki yapılaşmanın hızla arttığına
dikkat çeken Taka, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin de hızlandığını vurguluyor. Taka,
“Bunun yanı sıra ilçemizde Panasonic, BİM,
Ekol Lojistik gibi kurumsal firmaların genel
merkezleri bulunmakta. İlçemizde 2018
yılında açılan 53 bin m2 kapalı alana yapılan
380 yatak kapasiteli Sancaktepe Prof. Dr.
İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi
de konumu sebebiyle birçok bölge tarafından
tercih ediliyor” yorumunu yapıyor.

Serap Gültekin Taka

yollarının tamiri sırasında Abdülmecid’in üçüncü
kadınınca yaptırıldığı anlaşılıyor.

SARIGAZİ KÖYÜ KUYUSU

Sarıgazi Köyü kuyusu
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Kartal motifli sütun başlığı
Rum çete ve eşkıyaları saklamak üzere yapılan
mağara günümüzde hala korunmakta.

KARTAL MOTİFLİ SÜTUN BAŞLIĞI
Kara Kuvvetleri eski komutanlarından
Orgeneral Refik Yılmaz, 1. Ordu Komutanlığı
görevi esnasında Samandıra ile özel olarak
ilgilenip 1. Ordu ile Samandıra’yı kardeş köy
ilan etmiş. 1965 ve 1966 yıllarında Refik
Yılmaz’ın teşvik ve gayretleriyle Samandıra
köylülerinin de katılımıyla önemli çalışmalar
yapılmış. Bu çalışmalarda imparatorluk simgesi
olan kartal motifli sütun başlığı bulunmuş. Sütun
başlığı günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde
sergileniyor.

GEZİ-İSTANBUL

Atik Valide Sultan Çeşmesi, Sarıgazi köyü camiinin kıblesi yönünde konumlanıyor. Valide-i Atik
Nurbanu Sultan tarafından 1571-1575 tarihleri
arasında yaptırıldığı tahmin ediliyor. Zamanla
harap olan çeşme, Sultan II. Mahmud’un annesi
Nakşidil Valide Sultan tarafından 1809 yılında
onarılmış. Çeşmenin yanında Nurbânu Sultan
tarafından yaptırılan bir şadırvanın olduğu ve
köylülerin enkazından istifade etmek için bu
şadırvan ve çeşmeyi yıktıklarından bahsediliyor.
İlçede Sarıgazi’de yer alan Üçüncü Kadın
Çeşmesi, Sarıgazi köyündeki mektebin önünde
bulunuyor. Tekke arkasındaki servi ağaçlarına
dayalı kitabesi olan çeşmenin, buradaki su

Geçmişte buğday tarlası içinde bulunan
kuyu, Sarıgazi Lisesi bahçesindeyken günümüzde 60. Yıl İlköğretim Okulu temeli altında
kalmış durumda. Hicri 1289 (Miladi 1872-73)
tarihi ve kitabesi olan, som mermerden yapılan
kuyunun bileziği, Sarıgazi Merkez camiine
yakın bir yerde yaşayan Mehmet Güneş tarafından Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ne
bağışlandı. Belge ve kalıntılardan Sarıgazi’de
çok sayıda kuyu olduğu anlaşılıyor. Bunların bir
kısmı günümüze ulaşırken bir kısmın da sadece
kuyu bileziği ya da kuyu ağzı denilen parçaları kalmış... Sarıgazi Camii avlusunda da iki
kuyu ağzı bulunmakta. Bir diğer kuyu bileziği
ise bugün veterinerlik binasının arkasında
bir parçası kırılmış olarak bulunurken bugün
Merkez Camisi’nin su ihtiyacını karşılamakta
kullanılıyor.
Bölgedeki bir diğer dikkat çeken yer olan
Paşaköy Rum Mağarası da köy meydanındaki
caminin arka tarafında bulunuyor. Milli mücadele döneminde faaliyet gösteren Paşaköylü

İSMMMO YAŞAM l 53

Vize yok, seyahat var!
Pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla seyahatler hız kazandı.
Yakın çevrede ve vizesiz gezilebilecek ülkeler seyahat severlerin listesinin başında yer alıyor. En büyük ilgiyi hem seyahatin
serbest olduğu hem de vize istemeyen ülkeler çekiyor. Vize
işlemlerinin bitmek tükenmek bitmeyen prosedürleri ve masrafları, vize istemeyen ülkelere olan ilgiyi bir hayli artırıyor.  
GAYE DELEN
Pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla seyahatler de normal seyrine dönmeye başlıyor. Covid-19’un yeni varyantları da çıksa da aşılananlar pek çok ülkeye
seyahat edebiliyor. Türkiye’den vize istemeyen, online vize kolaylığı sağlayan ve
kapıda vize veren ülkeler de gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Seyahatlerin
de açıldığı bu ülkelere sadece bir valiz, uçak bileti ve pasaportla gitmek mümkün.
Vizesiz gidilen ülkelere seyahat etmeden önce pasaportun en az 6 ay geçerlilik
süresi olduğunu mutlaka kontrol etmekte yarar var. Vizesiz seyahat edilecek ülkelerin kaç gün vizesiz seyahate izin verdiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Sınır kapısında vize veren ülkeler yanında pasaportla seyahat edilebilen ülkeler
var. Bütün kıtalarda pek çok ülkeye vizesiz seyahat mümkün ancak biz yakın
coğrafyada seyahat edilebilecek ülkelere tekrar bir mercek tuttuk. Balkanlarda
pek çok ülke Türkiye’den vize istemiyor. İlk akla gelenler Bosna Hersek, Sırbistan,
Kosova, Makedonya, Arnavutluk. Arnavutluk 90 güne, Bosna Hersek 180 güne
kadar, Kosova 90 güne, Makedonya 90 güne kadar, Sırbistan 180 gün içinde 90
günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahate izin veriyor.

GEZİ

BOSNA HERSEK
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Yakın tarihinde üzücü
olaylara şahit olan ülke,
tarihi ve doğal güzellikleriyle
öne çıkıyor. Soykırım ve
savaş anılarını geride bırakmaya çalışıyor. Gezilecek
pek çok yeri var. Başkenti
Saraybosna. Burada Başçarşı
mutlaka görülmeli. Osmanlı Dönemi’nde inşa edildi. Ortasında tarihi bir sebil var. Bu sebil şehrin simgelerinden
biri. Ahşap şadırvanıyla dikkat çekiyor. Başçarşı Sebili
önünde fotoğraf çektirmek adeta bir gelenek. Sebilden su
içenlerin de tekrar şehre geldiğine inanılıyor. Saraybos-

EYLÜL-EKİM 2021

na’nın en etkileyici yerlerinden bir diğeri
de Umut Tüneli, savaşın izlerini en etkileyici
şekilde görebileceğiniz yerlerden biri. Savaş
sırasında ulaşım, ilaç, erzak ve iletişim gibi
ihtiyaçlar için kullanılan tünel 960 metre
uzunluğunda ve 1,5 metre yüksekliğinde
bir insanın ancak geçebildiği bir genişlikte
yapılmış. Saraybosna Katedrali de mutlaka
görülmeli. Diğer önemli şehri ise Mostar.
Neretva Nehri üzerinde kurulan Mostar Köprüsü dünyanın en önemli yapıları arasında.
Ziyaretçi akınına uğruyor. Mostar’da bulunan
en fazla ziyaret edilen tarihi mekanlardan
birisi de Kravice Şelaleleri…

ARNAVUTLUK
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Balkan yarımadasının merkezinde yer
alıyor. Roma ve Osmanlı döneminden kalma
köprüleri, tarihi binaları ve ibadet merkezleri
ile gezginleri çekiyor. Tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra eğlence hayatının da iyi olduğu bir
ülke. Üsküp, Ohri mutlaka görülmesi gereken
şehirleri. Başkent Üsküp’te mutlaka görülmesi
gereken yerler Kurşunlu Han, Türk Çarşısı, 13
Kemerli Taş Köprü, Davut Paşa Hamamı. Halkı
da çok misafirperver. Üsküp yeni yapılanma
sonrasında tam bir heykeller şehri oldu. Bir
günde gezilebilecek kadar da küçük bir şehir.
Heykelleriyle ünlü Makedonya Meydanı mutlaka görülmeli. Meydanda Bizans İmparatoru tarafından yapılan Taş Köprü, Türk Çarşısı ziyaret
edilebilir. En güzel şehirlerinden biri de Ohrid.
Ohri Gölü’ne adını vermiş. Şehri gezmek için
bir gün yeterli. Minik ve sevimli. Gölde tekne
turu yapabilir, yüzebilir, sokaklarını gezebilir ve
göl balıklarının tadına bakabilirsiniz.

KOSOVA

Balkanların merkezinde minik bir ülke.
2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. En önemli
şehri Priştine. Şirin görüntüsü, tarihi yapıları,
sakin sokakları ve güzel yemekleriyle turistlere
çok şey vaat ediyor. Şehirde doğal güzellikler
de var.  En büyük gölü Gazidova. Ibar Nehri
üzerindeki manzara muhteşem. Kosova’nın
en kalabalık ikinci şehri olan Prizren’de de
görülecek çok şey var. Kosova mutfağı İtalyan
ve Türk mutfağının çok fazla etkisinde.

KARADAĞ

Balkanların yükselen yıldızı. 700 bin nüfuslu
minik bir ülke. 2006’da
Sırbistan’dan bağımsızlığını kazandı. 90 güne kadar
vizesiz olan Karadağ, mavi
ve yeşilin sakinliği ve isteyene de eğlence sunuyor. En çok ziyaret edilen
şehirleri Budva, Kotor ve Tivat. Bar, Niksic ve
Ulcinj de diğer görülecek şehirleri. Adriyatik
Denizi’nin gizli incisi. Her köşesinde yeşil ve
maviyi yaşıyorsunuz. Montonegro adıyla da
biliniyor. Köyler, körfezler, dağlar, göller ve
ovalarıyla tam bir görsel şölen sunuyor. Kotor
Körfezi, İşkodra Gölü ve Podgorica görmeye
değer. Ülkenin başkenti Podgorica. Kotor şehri
Unesco Dünya Mirası Listesi’nde ve en turistik
şehri. Özellikle Old Town ya da Stari Grad adı
verilen tarihi kısım görülmeli. Budva en güzel
planlara ev sahipliği yapıyor. Tivat’ta doğanın
tüm güzelliğini deneyimleyebilirsiniz.

SIRBİSTAN

Başkent Belgrad’dan
gezmeye başlamak gerekir.
Tuna ve Sava nehirlerinin
birleştiği platoda yer alıyor.
Kalemegdan Parkı ve kalesi,
şehri ve nehirleri alçak bir tepeden izlemek için ideal nokta. Belgrad Kalesi’nin de içerisinde bulunduğu
parkta müzeler, anıtlar, kiliseler ve heykelleri
muhteşem nehir ve orman manzarası eşliğinde
görebilirsiniz. Parkta Osmanlı eserleri de var.  
Ülkenin en büyük Ortodoks katedrali Aziz Sava
Katedrali, Belgrad Kalesi, Nikola Tesla Müzesi
gibi birçok mimari ve kültürel yapı var. Alışveriş
ve kafeler için Knez Mihailova Caddesi’ne
gidebilirsiniz. Bar ve kulüpleriyle ünlü şehirdeki
gece hayatı oldukça hareketli. Novi Sad, Sırbistan’ın 2. büyük şehri. Daha sakin bir atmosferi
var. Mimari yapılarıyla öne çıkıyor.

GEZİ

Hem vizesiz hem uygun fiyatlı.
Başkent Tiran’a İstanbul’dan 1.5 saatlik bir
uçuşla ulaşılabiliyor. En gözde ülkeleri Ohri,
Saranda ve Dıraç. Başkenti Tiran’da tarihi
saat kulesi, ulusal müze, Enver Hoca’nın
eski anıt mezarı gezilecek yeler arasında.
Osmanlı İmparatorluğu’ndan izler taşıyan
ülkede Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda
gezebilirsiniz. Tiran’ın kalbi İskender Bey
Meydanı. Meydandaki İskender Bey Heykeli
de turistlerin gözdesi. Halkın da önemli buluşma noktası. Heykel 40 bin metrekarelik bir
alanın tam ortasında. Etrafında Saat Kulesi,
Opera Binası, Ethem Bey Cami, Tiran Kültür
Sarayı ya da Tiran Ulusal Tarih Müzesi gibi
şehrin önemli yapıları yer alıyor. Berat şehri
de görmeye değer. Burada eski Osmanlı
evlerini görebilirsiniz. UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ndeki bu şehir hem ağaçlar ve hem de
ahşap işlemelerle doğal güzellik sunuyor.

MAKEDONYA
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WRATH OF MAN
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Guy Ritchie
Vizyon Tarihi: 2 Ekim 2021
Oyuncular: Jason Statham, Holt
McCallany, Josh Hartnett

‘Adamın Gazabı’, Ivan Atkinson ve
Marn Davies ile birlikte yazdığı bir senaryodan
Guy Ritchie tarafından yönetilen 2021 aksiyon
gerilim soygun filmi… Wrath of Man, içinde

yüz milyonlarca dolar olan zırhlı kamyonu her
hafta Los Angeles sokaklarında taşımaktan
sorumlu olan soğuk ve gizemli bir sürücü
olan H’yi takip ediyor. Guy Ritchie ile Jason
Statham’ın yeniden bir araya geldiği Wrath of
Man, çocuğunun katilini bulabilmek için büyük
meblağlarda nakit para taşımacılığı yapan
bir firmada güvenlik olarak işe başlayan
gizemli bir adamın kişisel intikam mücadelesini anlatıyor.

THE FATHER

SİNEMA

Tür: Dram
Yönetmen:
Florian Zeller
Vizyon Tarihi:
17 Eylül
2021
Oyuncular:
Anthony
Hopkins, Olivia Colman,
Mark Gatiss
The Father,
yaşı ilerlemesi
ve kızı Anne’nin
ısrarlarına rağmen tek başına yaşamakta direnen Anthony’nin,
yaşlanma, demans gibi deneyimleri tecrübe edişini çarpıcı bir
şekilde ele alıyor. Film, yaşlılığı ile başa çıkmaya çalışan bir
adamın hikayesini konu ediyor. Yaşlılığın etkilerini gün geçtikçe
daha çok hisseden bir adam, bu süreçte yanında olmaya çalışan
kızının tüm yardımlarını reddeder. Hayatındaki değişen koşulları
anlamaya çalışan adam bu süreçte sevdiklerinden, kendi zihninden hatta gerçekliğinden şüphe duymaya başlar. Film, Florian
Zeller’in ilk yönetmenlik denemesinde ortak yazıp yönettiği
2020 yapımı bir drama filmidir; Zeller’in 2012 oyunu Le Père’ye
dayanan oyun yazarı Christopher Hampton ile birlikte yazdı.
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SON DÜELLO
Tür: Dram, Tarihi
Yönetmen: Ridley Scott
Vizyon Tarihi: 15 Ekim
2021
Oyuncular: Matt Damon,
Adam Driver, Jodie Comer
Norman (Normandiya’da yaşayan Frenk ve İskandinav kökenli
halk) şövalyesi Jean de Carrouges
ve Norman beyi Jacques le Gris eskiden çok yakın arkadaşlardır. Carrouges savaşa gider ve döndüğünde
hiçbir şey eskisi gibi değildir. Le
Gris, Carrouges’in karısına tecavüz
etmek suçundan yargılanıyordur.
Ancak kimse Margerite’e inanmaz.
Bunun üzerine asker, karara itiraz
etmek üzere Fransa kralına kadar
gider. Hakim açısından ise Le Gris
avantajlı konumdadır. Mahkemenin
yeni kararına göre iki adam düello yapacak ve bu düellonun sonucunda
biri ölecektir. Hayatta kalan kişi Tanrı’nın isteğini yerine getirmiş olacak
ve eğer ki Le Gris hayatta kalırsa da aklanacaktır. Ayrıca eğer ki Carrouges kaybederse karısı ceza olarak bir kazığa bağlanarak yakılacaktır.
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ÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK
Tür: Aksiyon, Gerilim, Casusluk
Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
Vizyon Tarihi: 1 Ekim 2021
Oyuncular: Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydou
Ölmek İçin Zaman Yok, Metro-Goldwyn-Mayer ve Eon Productions tarafından yayımlanan
yirmi beşinci James Bond filmi. Filmde James Bond
rolüyle beşinci kez Daniel Craig yer alırken, filmin
yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga yapmaktadır.
Filmin geliştirilmesi 2016’da başladı. Son dört filmde 007’de olarak karşımıza çıkmış Daniel Craig’in,
sevilen karaktere belki de son kez hayat vereceği

Bond 25, aktif hizmetten ayrılan Bond’un CIA’den
olan eski bir dostunun yardım çağrısıyla kısa süre
içerisinde görev başına dönmek zorunda kalışını ve
yüksek teknolojiyle donanmış gizemli bir kötüyle
karşı karşıya kalışını konu ediniyor.
Aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına
uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond’un huzuru,
CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın kendisinden
yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond’dan kaçırılan
bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi
beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul
eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış kötü bir
adamın peşine düşer.

PLATFORMLARDA NELER VAR?

THE SWARM

ait olan hukuk bürosunda çalışır. Kırılgan ama inatçı bir kadın olan Filiz ise,
bir avukat adayıdır. Esma ve Filiz’in
yolları bir cinayet nedeniyle kesişir.
Hükümsüz dizisi oyuncuları arasında
Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir,
Alican Yücesoy, Mehmet Ulay, Ruhsal
Öcal, İsmail Hacıoğlu, Şebnem Doğruer, Pınar Bibin bulunuyor.

Platform: Netflix

Filmin yönetmenliğini
Just Philippot yaparken, fikir
ve senaryo kısmında Jérôme
Genevray ve Franck Victor ikilisi
yer alıyor. Başrol kadrosunda
ise Suliane Brahim, Sofian
Khammes ve Marie Narbonne
gibi ünlü isimler bulunuyor.
Film, bekar bir annenin çekirgeler ile yaşadıkları maceraları konu alıyor.
Bekar bir anne, çiftliğini iflastan kurtarmak için yüksek proteinli gıda
türü olan çekirgeleri yetiştirmeye karar verir. Ancak bir türlü çekirgelerin
üremesini sağlayamaz. Ta
ki çekirgelerin kana olan
düşkünlüğünü ve sevgisini fark edene kadar.

Paltform: EXXEN

Hırslı ve güçlü bir
kadın olan Esma, ikinci
patronu olduğu babasına
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TEMMUZ-AĞUSTOS

Platform: GAİN
İyi bir aileden gelen
Jean çalışkan ve hırslı bir
aşçıdır. Michelin yıldızlı bir
restoranda işe girer. Fakat
acımasız düzende ayakta
kalabilmek için bir o kadar
acımasız olan şefini etkilemek
zorundadır. Bu durum mutfak
içinde ve dışında bir farklılık
savaşı başlatır. İçiniz sıkışarak
izleyeceğiniz bir kısa film.

SİNEMA

HÜKÜMSÜZ

CRU
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İSTANBUL’DA
CAZ AKŞAMLARI
İstanbul Caz Festivali, eylül ayında caz coşkusunu
şehre yaymaya hazırlanıyor. Açık hava mekânlarında
40’a yakın konserle şehri konser alanına dönüştürecek
28. İstanbul Caz Festivali, 1-24 Eylül tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenecek. 24 günlük
festival maratonunda konser verecek isimler arasında
Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angélique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı ‘İhtimaller’
projesiyle Kenan Doğulu, Ennio Morricone’ye adadığı albümü
‘Morriconne Stories’den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto
saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve
prodüktör Niels Broos ile festivale özel projesiyle Mabel Matiz,

bu topraklardan şarkılarla dünyaya gerdan kırdıran ve geçen yıl
Grammy’ye aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan Atlantic
Records’ın kurucusu Ahmet Ertegün’ün hikâyesini şarkılar eşliğinde
sahneye taşıyan Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü’nü kazanan ve
Glastonbury ve Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde
yer alan Arlo Parks ve daha nice isim var.

K Ü LT Ü R S A N AT

DOĞU AVRUPA’NIN GELENEKSEL MÜZİĞİ
Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra
olarak tanıdığımız, farklı milletlere mensup 8
yetenekli müzisyenden oluşan Barcelona Gipsy
balKan Orchestra, Doğu Avrupa’nın geleneksel
Roman, Balkan ve Klezmer ezgilerini kendi
özgün coşkuları ile yorumlamak üzere 14
Ekim 2021’de %100 Studio’da! Uluslararası
müzisyenlerden oluşan Barcelona Gipsy balKan
Orchestra, Ortadoğu, Akdeniz ve Balkan’ların
en sevilen halk ezgilerini tüm sıcaklıklarıyla
yeniden yorumluyor. Barcelona’da kurulan,
Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra’nın bir
dönüşümü olarak hayata geçen grup, ilk kuruldukları seneler içerisinde dünya çapında ilgi gördü. Enerjik ve tutkulu
yorumlarıyla günümüzün değerli Roman, Balkan ve Klezmer ezgilerinin
içinde farklı sesler arayan İtalyan akordiyonist Mattia Schirosa, Fransız
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gitarist Julien Chanal, Sırp kontrbasçı Ivan Kovacevic, Yunan perküsyonist
Stelios Togias, Katalan klarnetçi Dani Carbonell, Ukraynalı kemancı
Oleksandr Sora, Katalan kemancı Pere Nolasc Turu ve İtalyan solist
Margherita Abita hayran kitlesini her geçen gün arttırıyor.

NOT: Olağanüstü zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde, salgın nedeniyle sürekli güncellenen tedbirler kapsamında
etkinliklerde ve saatlerinde son dakika değişiklikleri olabilmektedir...
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Sağlıcakla Kal, Abasıyanık’ın hikâyesine
nokta koyduğu yerden yola çıkarak bir madde
ve bir imge olarak suya dair çok yönlü bir
anlatım sunuyor. SALT’ın Ardışık sergilerinin
üçüncüsü olan Sağlıcakla Kal‘da, sanatçı
Volkan Aslan yaşamını sürdürdüğü İstanbul’un
aciliyetlerine ve politik iklimle şekillenen
dalgalı ruh hâllerine atıfta bulunuyor. SALT
Galata’nın çatısından -1 katındaki sergi
mekânına, oradan da sokağa uzanan işlerinde
su, yerleşikliğe direnç gösterme ve özgürleşme
arzusuna işaret ediyor. Bir yandan da geçmişin
bugüne yüklediği ağır miraslarla ilişkileniyor.
Serginin merkezinde, iki arkadaş arasındaki
hayalî mektuplaşmalara dayanan Sağlıcakla
Kal (2021) ve En İyi Dileklerimle (2019)
filmleri yer alıyor. Yazanı ve gönderi adresi
bilinmeyen bu mektuplar, tek sesli olmalarına
karşın, kayıplara “tutunmak” ve kayıpları
“geride bırakmak” arasında gidip gelen
bir iç sesi tarif ediyor. Kısa bir yol hikâyesi
anlatan En İyi Dileklerimle, “içten içe” sevilen
şehrin keşmekeşinden ve bir avuç topraktan

İSTANBUL’UN RUH HALİ:
SAĞLICAKLA KAL

mahrum kalma tehlikesinden dem vuruyor.
Kamera, sokağa yansıyan tahammülsüzlük
ve öfkeyi, olağanlaşan şiddeti, çeşitli sınır
ihlâlleri ve direniş biçimlerini kayda alıyor. En

İyi Dileklerimle‘nin devamı olan Sağlıcakla
Kal filmiyse, eve geçerek insanı boğan bütün
buhranları yutacak dev bir dalganın tahayyüllüyle biçimleniyor.

Ülkemizin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev,
15 Eylül 2021 akşamı kendi müzik dünyasında en sevdiği piyanistlerden biri olan Bill Evans’a ithaf ettiği bir geceye imza atacak.
Kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman, saksafonda Engin
Recepoğulları’ının sahne alacağı akşam hem Bill Evans için yazdığı
besteleri hem de Bill Evans’a ait besteleri çalacak. Piyanoda Kerem
Görsev’in yer alacağı gecede, Ferit Odman davulda, Volkan Hürsever
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kontrabasta, Engin Recepoğulları saksafonda yer alacak. Etkinlik,
15 Eylül saat: 20.00’da Zorlu PSM’de gerçekleşecek. William John
Evans, çoğunlukla üçlü gruplarda çalan Amerikalı bir caz piyanisti
ve bestecisiydi. Kullanmış olduğu izlenimci armoni, geleneksel caz
repertuvarının yaratıcı yorumu, blok akorlar, belirgin ritmik olarak
bağımsız özelliği ve “nağmeli” melodik dizileriyle bugün de caz
piyanistlerini etkilemeye devam ediyor.

K Ü LT Ü R S A N AT

GÖRSEV’DEN
USTAYA İTHAF
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EN ÇOK SATANLAR

l Yazar: Ayşe Kulin l Yayınevi: Everest Yayınları l Sayfa Sayısı: 352 Türk ede-

biyatının usta isimlerinden Ayşe Kulin, son kitabı Hazan ile birlikte okuyucuları ile buluşuyor. Yazar için
ayrı bir yeri olan bu otobiyografik eseri Ayşe Kulin, şöyle anlatıyor: “Hazan, sonbahar demek. Hüzünle
akraba olan bu sözcüğün bir başka anlamı özlem ve ayrılık mevsimi… bir diğeri sararıp solmuş, eski
canlılığını kaybetmiş kimse. Kimi tanımlarında kendimi bulduğum bu kelimeyi çok sevdim ve madem ben de
sonbahar mevsimindeydim ömrümün, kitabımın adını Hazan koydum. Veda ile başlayıp Umut- Hayat- Hüzün ve
Hayal  ile sürdürdüğüm otobiyografik yolculuğumu Hazan ile noktalıyorum. Kitabın hüzün dozu aşırıya kaçmasın
diye komik ve mutlu anılarımdan da seçtim siz okurlarım için. Hayat bir döngüdür, bahar er geç gelir ve yaza
kavuşur. Benim bir kış günü yazmaya başladığım Hazan ile siz bir yaz günü buluşacaksınız. Yaz mevsiminizin
mutlu, huzurlu geçmesi dileğiyle keyifli okumalar diliyorum.”

BİLMEK DEĞİL SADECE
HAYAL ETMEK İNSANI MUTLU KILAR
l Yazar: Kerem Kına l Yayınevi: Destek Yayınları l Sayfa Sayısı: 157 Hitler

faşizminin gölgesinde yaşayan ve üreten bir yazar olarak Stefan Zweig’ın yaşamına bakmak, onun
sadece sanatına bakmak demek değildir. Onun hikâyesi, aynı zamanda Avrupa’nın da hikâyesidir. Bu
kitap, hayal kuran ve hayali uğruna mücadele veren, ancak ne yazık ki hayalinin gerçekleşmesinde
sabırsızlık eden bir yazarın yolculuğudur. Hayali gerçekleştiğinde artık yaşamıyor olan sabırsız bir
yüreğin yolculuğu... Stefan Zweig, eserlerinde neden kazananın değil de, yenilenin yazgısını kaleme
alıyordu? Sanatının kökleri nereye dayanıyor? Yazmaya yeni başlayanlara tavsiyesi nedir? Hayalinde nasıl bir
Avrupa vardı? Erasmus’u neden ustası olarak kabul ediyordu? Yaptığı iki evlilik hayatını nasıl etkiledi? Onu
kendi yaşamına son vermeye iten sebepler nelerdi?

YAŞAMAK SAKİNLİK İSTER

KİTAP

l Yazar: Özgür Bacaksız l Yayınevi: Destek Yayınları  l Sayfa Sayısı: 216

Koşturmacanın hakim olduğu günümüz dünyasında yeni bir pencere açan Özgür Bacaksız, yeni kitabı
ile sakinliğin ve yavaşlamanın hayata katkısına değiniyor. Bacaksız kitabını ise şöyle anlatıyor: “Ne
kadar hızlı olursan hayatı o kadar erken ve kuvvetli yakalarsın gibi geliyor. Ne kadar hızlı olursan o
kadar başarılı ve kazançlı olacağına inanıyorsun. Hayatta kalabilmenin tek çaresi, çağın hızına ayak
uydurabilmek diye düşünüyorsun. Oysa sen hızlandıkça, stres ve kaos artıyor sadece... Sen hızlandıkça çözümsüz görünen sorunlar, kaygı ve belirsizlik çoğalıyor. Çözmek için daha da hızlandığında,
çözümsüz bir hal alıyor her şey... Ne zaman çözümcü, üretken, başarılı, kazançlı ve en önemlisi de
sağlıklı olursun biliyor musun? Yavaşladığında... Çünkü sakinliğin içinde çözüm vardır, çare vardır,
yaratıcılık ve fikir vardır. Sakinlikte bilgelik, bilgelikte anlam ve değer vardır. Sakinlik “detay” demektir ve
unutma ki farkı yaratacak olan da yine detaylardır. Çünkü detayda fırsatlar vardır. Çağımızın insanı, ihtiyaç
duyduğu fırsatları, çareleri, huzuru, güveni, sağlığı, başarıyı ve ilhamı hızın içinde kaybetti. Oysa sükûnette
beklemeye devam ediyor hepsi... Bu kitap sükûnete verilecek emeğin yol rehberidir işte…”
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     Sonlanacak
l Bilmek Değil Sadece Hayal Etmek İnsanı
     Mutlu Kılar
l Tanrı Gerçeği Görür Ama Bekler
l Yaşamak Sakinlik İster
l İnsan Neyle Yaşar
l Söylenmemiş Sözler
l Suriye

ŞİİR
ANCAK YAZGIDIR BU
Kimdi o kedi, zamanın
eşyayı örseleyen korkusunda
eğerek kuşları yemlerine,
bana ve suçlarıma dolanan?
Gök kaçınca üzerimizden ve
yıldız dengi çözüldüğünde
neydi yaklaşan
yanan yatağından aslanlar geçirmiş
ve gömütünün kapağı hep açık olana?
Yedi tül ardında yazgı uşağı,
görüldüğünde tek boyutlu düzlüktür o
ve bağlanmıştır körler
örümcek salyası kablolarla birbirine
sevişirken,
iskeletin sevincini aklın yangınına
döndüren, fil kuyruğu gerdanlıklarla.
Yine de, zaman kedisi
pençesi ensemde, üzünç kemiğimden
çekerken beni kendi göğüne,
bir kahkaha bölüyor dokusunu
düşler marketinin,
uyanıyorum küstah sözcüklerle:
Ey, iki adımlık yerküre
senin bütün arka bahçelerini
gördüm ben!

NİLGÜN MARMARA

EYLÜL-EKİM 2021

l  Remzi Kitabevi

HAZAN

l Hazan
l Balıkçı ve Oğlu
l Kayıp Tanrılar Ülkesi
l Harari: Tarih İnsanın Tanrı Oluşuyla

BÜYÜKELÇİNİN GÖZÜNDEN SURİYE
l Yazar: Ömer Önhon l Yayınevi: Remzi Kitabevi
l Sayfa Sayısı: 368 ”Son Büyükelçimiz anlatıyor: Komşuda yangın...”
Suriye‘yle 1998’de savaşın eşiğindeydik. 2010’lu yıllara gelindiğinde ise,
karşılıklı vizeleri kaldırmış, ortak Bakanlar Kurulu toplantıları yapıyorduk.
Arap Baharı, Mart 2011’de Suriye’ye de geldi. Sokak gösterileri bir süre
sonra iç savaşa evrildi. 6,5 milyon Suriyeli ülkesinden kaçtı. Suriye krizi,
büyük insanlık dramlarına yol açtı. Krizin etkileri ülke sınırlarının ötesine

yayıldı. Bu duruma nasıl gelindi? Müslüman Kardeşler’in rolü neydi? Yedi saate yakın süren Esad-Davutoğlu görüşmesinde ne konuşuldu? Esad, Türkiye’nin
yardım çabalarını nasıl karşıladı? Türkiye ne zaman tutum değiştirdi? Kürtler
Suriye’deki olayların neresindeydi, bugün neresindeler? Olayların bu noktaya
gelmesi engellenebilir miydi?  27 Mart 2012’de büyükelçiliğimizin kapısını
kilitleyen Türkiye’nin Şam’daki son büyükelçisi Ömer Önhon’un anı ve değerlendirmeleri merak edilen birçok sorunun yanıtını ve arka planını veriyor.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
DİKKAT ZEKA
Yazar: Alison
Primrose
Yayınevi : Dikkat ve
Zeka Akademisi
Sayfa Sayısı: 72
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Yazar: Hugh
Lofting
Yayınevi : MK
Mirhan Kitap
Sayfa Sayısı:
298
Hugh John Lofting
(14 Ocak 1886 - 26
Eylül 1947) çocuk klasikleri arasında yer
alan Doctor Dolittle karakterini yaratan
İngiliz yazardır. Lofting’in karakteri, Batı
Ülkesinde küçük bir kasaba olan Puddleby-on-the-Marsh’ta hekim olan ve hayvanlarla konuşabilen Doktor John Dolittle, ilk
olarak 1.Dünya Savaşı sırasında siperlerde
çocukları için yazıldı. Savaşta ciddi şekilde
yaralandı. Savaşın anlamsızlığını, dehşeti
deneyimlerken, cephede hayvanların çektiği
acılara da tanık oldu. Doktor Dolittle karakteri hayvanlara ve hayvanların yaşamına
saygıyı öne çıkararak hayvanlar üzerinden
çocuklara seslendi. Hikâyeleri kendi çocukları dâhil dünyanın her yerinde çocuklar
tarafından okundu.

Yazar:
Gerda
Muller
Yayınevi
: Tübitak
Yayınları
Sayfa
Sayısı: 27
Ali ve Mira, kuzenleri Mehmet ile birlikte orman evinde kalmayı çok seviyor.
Mehmet onları en sevdiği ağaç olan 300
yaşındaki ulu meşe ağacına götürüyor.
Çocuklar sonbaharda meşe ağacının kocaman dalları altına bir barınak yapıyor
ve sincapların meşe palamutlarını nasıl
sakladıklarını gözlemliyor. Çocuklar
ilkbaharda porsukları, geyikleri ve
tavşanları aramaya çıkıyor. Bu serüvende ulu meşe ağacı hiç beklemediği
hayvanlarla karşılaşan Ali’ye yardım
ediyor. Çocuklar ağaca teşekkür etmek
istiyor ama nasıl? Genç okurlar büyük
meşe ormanına ve burada yaşayan
hayvanlara bayılacak.

KİTAP

Oxford kitapları gelişim
ve değerlendirme
etkinliklerinde temel
becerilerdeki güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarır.
Kısa derslerle düzenli sistemli bir çalışma programı
oluşturur. Bireysel gereksinimleri belirler. Görsel
akıl yürütme uygulamaları yapılır. Kısa süreli
testler uygular. Ev ödevleri olarak çalışma imkânı
sunar. Bu kitap görsel okul öncesi çocukların
görsel algı çalışmalarına yardımcı olmak için
hazırlanmıştır. Hazırlanan soru türleri akıl
yürütmenin temelini oluşturur. Düzenli uygulanan
görsel akıl yürütme çalışmaları temel dikkat ve
odaklanma becerilerinde güçlü ve zayıf yanları
belirler. Çocukların bireysel ihtiyaçları belirlenerek
geliştirmeleri sağlanır. Oxford kitapları hazırlanırken dikkat ve zekâ etkinliklerinin esnek olmasına
özen gösterilmiştir. Öğretmenler, eğitimciler,
ebeveynler tarafından rahatlıkla tercih edilen seri
olmuştur. Çocukların gösterdikleri performansa
yönelik program düzenlenmesi önemsenmiştir.

DOKTOR DOLİTTLE’IN ULU MEŞEYLE
BİR YIL
SERÜVENİ
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Hızlı şarj teknolojisi gelişiyor.
Telefon ve bilgisayarların pil
ömrü hepimiz için çok önemli.
Yeni inovasyonlarla bu ömrün
uzatılması için çalışılıyor.
Ancak basit önlemlerle şarj
ömrünü artırmak mümkün…

Pil ömrünü uzatın

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Hızlı şarj teknolojileri gelişimini sürdürüyor. Teknolojik cihazların pil ömrü günlük
ve iş hayatımız için çok önemli hale geldi.
Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi cihazların
pil ömürleri henüz belli süreler dayanıyor.
Yeni teknolojilerle bu sürenin artırılması
hedefleniyor. Ancak bu cihazların pil ömrü
kadar hızlı şarj olması için de çalışılıyor. Quick
Charge yani hızlı şarj teknolojisi geliştiriliyor.
Cep telefonlarının pil ömrünün uzunluğu için
çalışan markalar süper hızlı şarj konusuna
ağırlık veriyor. En çok inovasyon bu alanda
yapılıyor. Şu anda en fazla 18 dakikalık
noktaya ulaşılmış durumda.
Bir telefonun pil kapasitesini anlamak
için miliamper saatlik değerine yani mAh’a
bakmak lazım. Ne kadar büyükse o kadar
iyi. Bunun yanında hızlı şarj özelliği de
telefonun pil ömrü konusunda dikkat edilmesi
gereken önemli bir kriter. Watt’la ifade edilen
telefonun şarj hızı ve şarjın kapasitesi de pilin
dolum süresi üzerinde çok etkili. Hızlı şarja
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uygun adaptörünüzün de olması gerekiyor.
Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo ve diğer büyük cep telefonu ve bilgisayar markaları daha
hızlı şarja izin veren teknolojiler üzerinde
çalışıyor.

BUNLARI YAPIN
Cep telefonu pilinizin daha uzun gitmesi için basit önlemler alabilirsiniz. Pil gücünü
daha az harcayan ayarları yapabilirsiniz.
Ekran parlaklığı yüksek olunca enerji tüketimi
çok olur. Uygulamaların ses seviyelerini
yüksek ayarda tutmak da enerjiyi tüketir.
Sıcak ortamlarda telefon bataryaları daha

hızlı boşalır. Ekranınızı daha kısa sürede
kapanacak şekilde
ayarlayın. Daha
karanlık arka plan
fotoğrafları seçin.
Ekran parlaklığını
azaltın. Parlaklığı
otomatik olarak
değişecek şekilde
ayarlayın. Klavye
seslerini veya titreşimlerini kapatın. Yüksek
düzeyde pil kullanımına sahip uygulamaları
kısıtlayın. İhtiyacınız yoksa titreşim özelliğini
açmayın. GPS çok pil tüketir. Kullanmadığınız
zaman bu özelliği kapalı tutun. Bluetooth
ve Wi-Fi’ı ihtiyacınız olmadığı zamanlarda
kapatın. Wi-Fi’ın açık kalması sürekli bağlantı
noktası aramasına neden olacağı için pili
azaltır. Kullandığınız uygulamaları açık bırakmayın. Telefonunuzu gece boyunca şarjda
bırakmayın. Uzun süreli şarj etme ileride
bataryanın bozulmasına ve batarya ömrünün
kısalmasına sebep olur.
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T E K N O L O J İ L E R

GÜN BİTER MÜZİK BİTMEZ
Honor, Earbuds 2 Lite ile kesintisiz müzik keyfine hazırlıyor. Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği ve 32 saate kadar
süren batarya ömrü sunuyor. 55 mAh gücünde bataryası olan  
Earbuds 2 Lite, tek şarjla 10 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte
toplamda 32 saat boyunca müzik dinleme ya da 20 saat boyunca
sesli görüşme yapmanıza imkân tanıyor. Kulaklığın hızlı şarj özelliği de bulunuyor. İstenmeyen gürültüleri azaltan aktif gürültü
engelleme teknolojisine sahip Honor Earbuds 2 Lite’ın kulak içi
yapısı da dışarıdaki sesleri engelleyecek şekilde tasarlandı.

LAPTOP
ŞARJ
EDİYOR

YENİ MODEL TÜRKİYE’DE
TCL’nin 20L+ modeli Türkiye’de satışa sunuldu. 6.67 inç’lik ekranı
olan telefon, 64 MP’lik dörtlü arka kameraya sahip. Telefonda kullanıcıların tüm resimlerinde en iyi ayrıntıları elde etmesi için arka aydınlatmalı
selfie’lere, makroya, derinliğe ve süper geniş açılı çekimlere özel kameralar
bulunuyor. 6 GB’lık RAM’i, 256 GB’lık depolaması ve 1 TB’lık genişletilebilir
depolama alanı var. Güçlü Qualcomm Snapdragon 662 sekiz çekirdekli işlemcisi bulunan telefon iki günlük normal kullanım için yeterli olan 5000 mAh
pil ile birlikte geliyor. 18W hızlı ve ters şarj ile bu deneyim uzun sürüyor.

TÜYLÜ DOSTLARI TAKİP EDİN
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Evcil hayvanını kaybetme korkusu artık sona
eriyor. Evcil hayvanınızın tasmasına bağlayacağınız
yeni Galaxy SmartTag cihaz sayesinde, artık onu
hemen bulabilirsiniz. Cihaz kullandığı artırılmış
gerçeklik teknolojisiyle, akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak kaybolan tüylü arkadaşlarınızın
bulunduğu yeri görüntülemenizi de sağlıyor.
Galaxy SmartTag cihazını, evcil hayvanınızı
rahatsız etmeyecek şekilde tasmasına takmanız
durumunda tüylü dostunuz kaybolduğunda Galaxy
cihazınızdaki SmartThings Find hizmetiyle konumu
kolayca ve doğru bir şekilde tespit edebiliyorsunuz.  

Laptop şarj edebilen
taşınabilir şarj cihazı Anker
Powercore III Elite, Türkiye’de
satışa sunuldu. Laptop ve tabletlerle de uyumlu olan cihaz,
25.600 mAh’lik yüksek pil
kapasitesine sahip. Yüksek
şarj kapasitesi, hızlı şarj teknolojisi ve sıcaklık kontrolü
yapan güvenlik sistemi özellikleriyle dikkat çeken ürün,
eğlenceyi kesintisiz hale
getirecek. 87 Watt’lık güç
çıkışı ve Type-C bağlantısıyla
pek çok laptopu ve cihazı
şarj edebilen powerbank, 4
farklı çıkışıyla aynı anda 4
farklı cihazı şarj edebiliyor.
Cihaz, Power IQ teknolojisiyle
hızlı şarj özelliğine de sahip
durumda.
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MİZAH

l

K O M İ K

R E S İ M L E R

HAYVANAT BAHÇESİ

İŞTE O ZAMAN YANDIK!

Aylardır iş bulamayan delikanlı artık önüne gelen her yere müracaat
etmeye başlamıştı. Hayvanat bahçesinin önünden geçerken durdu ve ‘neden
olmasın’ deyip, oraya da müracaat etti. Olacak ya bahçenin gözdesi goril önceki
gece ölmüştü ve bunu ziyaretçilerden bu günlük gizlemeyi başarmışlardı.
-Yeni gorilimiz gelene kadar, onun postunu giyip goril taklidi yapabilir
misin?’ diye sordular.
Delikanlı önce şaka herhalde diye düşündü ama hayır adamlar gerçekten
ümitsiz görünüyorlardı.-Parada anlaşırsak yaparım. Anlaşmaları uzun sürmedi.
Ertesi sabah geldi, hazırlanmış postu giydi, gorilin kafesine girdi ve o güne
kadar seyrettiği belgesellerden aklında kaldığı kadarıyla goril gibi davranmaya
başladı. Ara sıra homurdanıyor, göğsünü yumrukluyor, dört ayak üzerinde yürüyor, bir dala sıçrıyor, sallanıyor, seyircilerin attığı meyveleri yiyordu. Birkaç gün
sonra işine öyle adapte olmuştu ki, daha yüksek dallara bile tırmanıyor, daldan
dala atlayabiliyordu.
Ama son atladığı dalı tutamadı, kafesini yan kafesten ayıran kafesin
üzerine düştü, yıpranmış kafes teli yırtıldı ve kendini yan kafesin içinde buldu.
Bu aslanın kafesiydi.
‘İmdat’ diye bağırdı ama kendi sesini kendi bile duymadı. Korkudan sesi
kısılmıştı. Tekrar bağırdı. Eh! hiç olmazsa kendi duymuştu. Önce neler olduğunu
anlayamayan aslan yavaşça yattığı yerden kalktı, delikanlıya doğru ağır adımlarla yaklaştı. Seyirciler çığlık çığlığaydı. Bir çocuk sanki goril anlayacakmış gibi
‘tırman, kafese tırman’ diye bağırdı.
Ama korkudan gorilin sadece sesi kısılmamış, eli kolu da felç olmuştu.
Aslan affetmedi, geldi, önce pençesini gorilin göğsüne dayadı, sonra başını başına
yaklaştırdı ve fısıldadı:
‘Kapa çeneni. Beni de işimden edeceksin!’

Temel Dursun’a sorar:-Savaş çıkarsa yandık
galiba.
Dursun düşündü:-İki olasılık var. Ya çıkar ya
çıkmaz. Çıkmazsa mesele yok, çıkarsa iki olasılık var:
-Ya çürüğe çıkarız ya askere alınırız. Çürüğe
çıkarsak mesele yok, askere alınırsak iki olasılık var.
Ya geri cephe ya ileri cephe. Geri cephede kalırsak
mesele yok, ileri cepheye gidersek iki olasılık var. Savaşı ya kazanırız ya kaybederiz. Kazanırsak mesele
yok, kaybedersek iki olasılık var. Ya esir düşeriz ya
ölürüz. Esir düşersek mesele yok, ölürsek iki olasılık
var. Ya gömerler ya kağıt fabrikasına yollarlar.
Gömerlerse mesele yok, kağıt fabrikasına yollarlarsa
iki olasılık var. Ya gazete kağıdı ya tuvalet kağıdı.
Gazete kağıdı olursak mesele yok, tuvalet kağıdı
olursaaak… İşte o zaman yandık Temel!
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TEMEL VE İNGİLİZCE
Temel, İngiltere’de lüks bir otele yerleşmiş.
Oda servisini arayıp:-Tu ti tu tu tu tu” demiş
Oteldekiler telaşa kapılmış. Bu mesajı çözmek
için oraya buraya haber salmışlar. Sonunda konsolosluktan bir çevirmen bulmuşlar ve Temel’in ne dediği
anlaşılmış:
-2 çay, 222’ye!

EYLÜL-EKİM 2021

l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )
DUVAR YAZILARI

Bir gün bir bilim adamı yılbaşı nedeniyle hastaneleri gezip
akıllanan delileri salmaya karar vermiş. Bir sürü hastaneyi gezmiş
fakat hiç akıllandığına kanaat getirilen deliye rastlamamış. En sonunda
bir hastaneye gitmiş bir de bakmış ki bütün deliler zıplıyor.
Hemen onlarla ilgilenen doktorlara sormuş:
-Bunlar neden böyle zıplıyorlar?
Doktor:-Bunlar kendilerini mısır patlağı zannediyorlar, demiş.
Bir de bakmışlar ki bir tanesi zıplamadan yatağın üzerinde sabit
bir şekilde duruyormuş. Hemen ona yaklaşarak sormuş:
-Sen neden zıplamıyorsun?
Deli:-Ben tavaya yapıştım…

DÜŞMANIM YOK!
Pazar ayininin sonunda rahip haftalık vaazını şöyle bitirdi, “Demek ki Tanrı adına ne yapmamız lazım? Düşmanlarımızı affetmemiz lazım. Şimdi bu sohbetimizden sonra aranızdan kaçı düşmanlarını affetti?”
Cemaatin yarıdan fazlası elini kaldırdı.
Rahip sorusunu yineledi. Bu kez hepsinin elleri havadaydı, en
öndeki yaşlı teyze hariç.
Rahip sordu:- Bayan Neely. Hayırdır? Düşmanlarınızı affetmek
size bu kadar mı zor geliyor?
Bayan Nelly:-Düşmanım yok ki!
Cemaatten uğultular, şaşkınlık nidaları yükseldi, rahip devam
etti:- Oooo! Bu gerçekten inanılmaz güzel bir şey. Kaç yaşındasınız
Bayan Neely? -108!”
Cemaat ayağa kalkıp gözyaşları içinde alkışlamaya başladı.
Rahip: -Bayan Neely, lütfen, şöyle yanıma gelir misiniz? Lütfen
buradan cemaatimize bu işin sırrını söyler misiniz? Nasıl oluyor da
insanın 108 yıl gibi uzun bir ömür zarfında hiç düşmanı olmuyor?
Yaşlı kadın, sırtını rahibe dönüp cemaate baktı:-Hepsi öldü
şerefsizlerin.

Cevaplar
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DELİ HASTANESİ

1-Benim bir hayvanım var, kuyruğundan uzun burnu var.
2-Bir sapı var yüz topu var.
3-İnci gibi dişlerim, odunları dişlerim.
4-Dal üstünde al yanak inanmazsan ye de bak.
5-İnim inim inler cümle alem dinler.
6-İki çubuk bir makas hokkabaz mı hokkabaz.
7-Dişim var ağzım yok.
8-Kuş konmayan kafese ne denir?
9-Tavuklar en çok hangi ülkeyi sever?

1-Fil
2-Üzüm
3-Testere
4-Elma
5-Davul
6-Leylek
7-Tarak
8-Göğüs kafesi
9-Mısır

l Döner gelirse senindir, biz pide söyledik.
l Akbildeki 10 kuruş canımı sıkıyor.
l Uçmuyorsak Newton’a olan saygımızdan.
l Sendeki dertte bizdeki iddia kuponu mu?
l Tipi Tarlabaşı egosu Nişantaşı.
l Rihanna tarzsa Yıldız Tilbe farzdır.
l Mahallemizde havaalanı yok fakat pilot çok.
l Kırdığın kalp annenin porselen takımı değil.
l Hesap işletim ücreti gibisin.
l Ev işlerini Marslılar yapsın.
l Aşk insanın kendine yakışanı öpmesi mi?
l Kuşlar da mutluluktan uçmuyor zaten.
l Ben şeytana uymam, projemi anlatırım
uygun bulursa dahil olur.
l Ne polisi alkol bey.
l Herkesin hayatına kimse karışamaz.
l Ne kadar içersen iç başın döner giden değil.
l Olursa olur olmazsa alıştık zaten.
l Hayaller bile hayal oldu.
l Poşet çaylara karşı bu savaşta demlik
tarafındayım.
l O da sevecekti işi çıktı demek ki yoksa
kesin severdi.
l Oluruna bırak olmazsa tekrar bırakırsın.
l Çevrimiçi oluşunu izlemek de sevdaya
dahil mi?
l Artık şifresiz Wi-Fi olsan bile bağlanmam
sana.
l Hep çalışmadığım yerden üzüyorlar.
l Bazı şeyler paradan da önemli mesela
altın.
l Yanaklarım duruyorken canımı sıkman
çok saçma.
l Kimin ne olduğu belli de kime ne olacağı
hiç belli değil bu hayatta.
l Tamam bir dinazor bir ejderha değilim
ama ben de tükendim.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

KARMA
KARIŞIK
Öğretmen öğrenciye
sorar:
-Dünya yuvarlak
mıdır?
-Hayır!
-Peki düz müdür?
-Hayır!
-Peki nasıldır
evladım?
-Babam karma karışık olduğunu
söyler.
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14
15
SOLDAN SAĞA

1. Kapalı alan korkusu. 2. Giuseppe Verdi’nin bir operası – İri taneli üzüm
cinsi. 3. Bir soru sözü – ABD’de eyalet – Çiftlik uşağı. 4. İtalya’da kent –
Kur’an’da sure – Almanca’da “sen”. 5. Desenli dokunmuş olan kumaş –
Şüphe. 6. “… Thurman” (aktris) – Sporda çıkış işareti – Lütesyumun simgesi.
7. Pirinçten yapılan bir tür Japon rakısı – Osmiyumun simgesi – Buyuran,
üst. 8. Elçilik uzmanı – Avrupa Serbest Ticaret Birliği. 9. Safi – Kaldıraç. 10.
Parola – Ayakkabı ve çanta yapılan sepilenmiş dana derisi. 11. Kastamonu’nun bir ilçesi – “… Ekberg” (aktris). 12. Telli bir çalgı – Bir nota – Kemiklerin
toparlak ucu – Neonun simgesi. 13. Franz Kafka’nın mektuplaştığı kadın –
Öküz yemliği. 14. Ağabey (yöresel) – Közlenmiş patlıcan, sarmısaklı yoğurt
ve kıyma ile yapılan bir çeşit kebap. 15. Nilüfer cinsinden bitkilerin ortak adı
– Külde pişirilen yağsız çörek .

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Eski dilde ocak ayına verilen ad – Çare. 2. Almanca’da “şarkı” – Aritmetik,
cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini
inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. 3. Ateş – İyileşme, ayağa kalkma –
Değerli bir taş. 4. Fin hamamı – Hayat arkadaşı – Mehil, önel. 5. Roman
Polanski’nin bir filmi – Anıtkabir’i, Orhan Arda ile birlikte gerçekleştiren
Türk mimarı. 6. Deniz altında kalmış bir vadinin alt bölümü – Otomobil
(kısa) – Suyla çevrili kara parçası – Erik. 7. Türk tiyatrosunun en önemli
yazarlarından biri – Duman kiri. 8. Çok eski bir tarihi gösteren söz – Baş,
kafa – Elektrik ampullerinde akım geçerken akkor duruma gelen ince
iletken tel. 9. Telli balıkçıl – Bitlis’in bir ilçesi – Elma, armut gibi meyvelerin
kurutulmuşu. 10. Temel, esas – “… West” (aktris) – Cılız, zayıf, güçsüz. 11.
İstençli – Bir toprak türü. 12. Et kesimi – Baş çoban.

KARE BULMACA 1
SOLDAN SAĞA
1. Klostrofobi. 2. Aida – İrikara. 3. NeUtah-Azap. 4. Udine-Asr-Du. 5. FasoneŞek. 6. Uma-Start-Lu. 7. Sake-Os-Amir.
8. Ataşe-Efta. 9. Net-Manivela. 10. İmVidala. 11. Abana-Anita. 12. Ut-Do-OmNe. 13. Milena-Akere. 14. Aka-Alinazik.
15. Lotus-Kete.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kanunusani-Umar. 2. Lied-Matematik.
3. Ot-İfakat-Lal. 4. Sauna-Eş-Vade. 5.
Tess-Emin Onat. 6. Ria-Oto-Ada-Alu.
7. Orhan Asena-İs. 8. Fi-Ser-Filaman. 9.
Okar-Tatvan-Kak. 10. Baz-Mae-İneze.
11. İradeli-Laterit. 12. Apukurya-Eke.

K O L A Y

Z O R

Ç Ö Z Ü M
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SOLDAN SAĞA: 1. Klostrofobi. 2. Aida - İrikara. 3. Ne-Utah-Azap. 4. Udine-Asr-Du. 5.
Fasone-Şek. 6. Uma-Start-Lu. 7. Sake-Os-Amir. 8. Ataşe-Efta. 9. Net-Manivela. 10. İm-Vidala. 11.
Abana-Anita. 12. Ut-Do-Om-Ne. 13. Milena-Akere. 14. Aka-Alinazik. 15. Lotus-Kete.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Kanunusani-Umar. 2. Lied-Matematik. 3. Ot-İfakat-Lal. 4.
Sauna-Eş Vade. 5. Tess-Emin Onat. 6. Ria-Oto-Ada-Alu. 7. Orhan Asena-İs. 8. Fi-Ser-Filaman. 9.
Okar-Tatvan-Kak. 10. Baz-Mae-İneze. 11. İradeli-Laterit. 12. Apukurya-Eke.

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.

