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Sevgili İSMMMO Ailesi,
Sonbaharı uğurlamaya hazırlanırken yavaş yavaş
soğuk günleri karşılamaya başlıyoruz.
Pandemi koşullarına karşın oda olarak yeni ve dolu
eğitim programlarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde 2021-2022 eğitim dönemi başladı.
Mesleğimiz için önemli konularla ilgili yüz yüze ve senkron
eğitimleri hayata geçirdik. Online olarak gerçekleştirdiğimiz
seminerlerimizin dışında mesleki kurslarımız da tüm hızıyla
devam ediyor. Ayrıca mesleğimiz hızla değişiyor ve gelişiyor.
Ofislerimizde tek başımıza değil, kurumsallaşan, güvenle
büyüyen, vergi için değil, bilgi için muhasebenin yapıldığı,
güçlerimizin birleştiği yeni çalışma alanları kurmalıyız. Tabii
ki bu süreçte de teknolojinin kolaylıklarını hayatımızda
kullanarak doğru ve güvenilir bilgi ile meslekte uzmanlık
alanlarına yoğunlaşacağız. Klasik muhasebe anlayışından
uzaklaşarak, değişime uyum sağlamanın, teknolojinin
mesleğe ve meslektaşa sağladığı yeniliklerin farkına vararak
kendimizi bu dijital dönüşüme hazırlamamız gerekiyor.
Evet, sizi biraz da meslekten uzaklaştırıp farklı
yaşamlara götürmek istiyoruz. Yaşam dergimizde kapağımızı son dönemde göğsümüzü kabartan kadın sporcularımıza
ayırdık. Tüm spor dallarına yayılan başarıları kadın sporcuları gündeme getirdi. Herkes onlara şans verilince neler
yapabileceklerini gördü…Voleybol, boks, güreş derken
sporun her alanında kadınlar adlarından söz ettiriyor.
Dosyamızda engellileri ve onlara yönelik teknolojileri ele aldık. Dünya genelinde 1 milyar, ülkemizde ise kayıtlı
ve kayıtsız olmak üzere 5 milyon engelli var. Nüfusun
yaklaşık yüzde 12.3’üne denk gelen engelliler için ne
yazık ki ülkemiz zorlu bir yer. Erişilebilirlik, eğitim, çalışma
hayatı ve sağlık engellilerin en çok zorlandıkları, sıkıntıya
düştükleri alanlar. Teknolojik yenilikler biraz olsun engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Onlar için birçok uygulama ve
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yeni inovasyon kullanıma sunuluyor.
Zirvedekilerde, Alzheimer Vakfı ve Geropsikiyatri
Derneği Başkanı Prof. Dr. Engin Eker ile çağımızın gizli
düşmanı Alzheimer ve pandemi sürecini konuştuk.
Gündemin Sesi’nde konuğumuz ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen. Mesleğe yeni nesil
mensuplar yetiştiren Hepşen, teknolojik gelişmelerin meslek
mensuplarının müşterileri için daha yüksek düzeyde analiz
ve danışmanlık yapmalarını sağlayacağını söylüyor. Hepşen,
“Yeni nesil mali müşavirlerin yaratıcılık, güçlü sunum ve
iletişim becerileri alanında kendilerini geliştirmeleri iyi
olacaktır” diyor.
Yaşamın Portresi’nde tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
Ruhi Sarı var. En son Şeflerin Şefi filmiyle karşımıza çıkan
Sarı, “Dijitalleşme sayesinde yapımlar arttı. Çok fazla dizi ve
film çekiliyor. Dijital platformlar arttı. Sektör çok özgürleşti.
Evinde çektiği videolarla tanınan, ünlenen çok isim var
ve bu isimler sonrasında film de çekiyorlar. Ama iş kalite
anlamında nereye vardı? Görüntüler, görsel efektler, dijital
şov anlamında çok ileriye giden ama hiçbir şey anlatmayan
filmler de çoğaldı” diyor.
Renkli Yaşam’da tam bir edebiyat tutkunu olan
meslek mensubu Nurten Demirel’e yer verdik. O, edebiyat
tutkusunu iki kitapla süsledi. Hayri Usta ve Tövbemi Bozdum
Anne kitapları Gece Kitaplığı’ndan çıktı. Yeni kitap projeleri
de bulunan Demirel, meslek mensuplarına da sanat ve
edebiyat sevgisini aktarmak için de çalışıyor.
Seyahat sayfamızda seyahate çıkarken valiz hazırlamanın püf noktalarını yazdık. İstanbul’da ise sizi Sultanbeyli’ye götürüyoruz. Ayrıca, Sağlık, Evim, Sinema, Kitap,
Teknoloji, Mizah, Lezzet, Dostlarımız bölümlerimiz var.
Keyifli okumalar...
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KAPAK

Sporda kadın gücü
Yıllar önce Türkiye’de bir voleybol
turnuvasının en az futbol kadar izleneceğini,
milli takım kadrosunda yer alan oyuncuların
isimlerinin tek solukta sayılacağını,
Türkiye’nin boksta bir kadın olimpiyat
şampiyonu çıkaracağını, bir kadın güreşçinin
ilk 3’e adını yazdıracağını, olimpiyatlardan
5 madalya ile dönülebileceğini sanırım çok
da hayal edemezdik. Tüm spor dallarına
yayılan başarılar kadın sporcuları gündeme
getirdi. Herkes onlara şans verilince neler
yapabileceklerini gördü…
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İÇİNDEKİLER

R Ö P O R T A J

Muhasebe daha da önem kazanacak
Oda Başkanımız Yücel Akdemir, Muhasebecinin Sesi adlı Youtube kanalında
sektörün pandemi sürecini nasıl geçirdiğini, KDV indirimi, sektörün sorunları
ve güncel konular konusunda görüşlerini açıkladı. Akdemir, “Dünya muhasebe
mühendisliğini konuşuyor. Dijitalleşmeyle muhasebeciye daha fazla
10
ihtiyaç olacak ve daha fazla önem kazanacak” dedi.

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Hiçbir şey dünkü gibi değil, her şey değişti’
Salgının ilk döneminde yapılan bir araştırmaya göre  evde Alzheimer hastalığı
olan kişilerle ilgilenenlerin %73’ü koronavirüsüne yakalanırsa sevdiklerine ne
olacağından emin değil. Bakıcıların (% 42), Alzheimer hastası olan sevdiklerinin
hastalanması durumunda ne yapacaklarından emin değil...
12

DOSYA

R E N K L İ

Y A Ş A M

Edebiyat aşkını iki kitapla süsledi

Engelleri aşan teknolojiler
Dünya genelinde 1 milyar, ülkemizde ise yaklaşık 5 milyon
engelli var. Engelliler için ne yazık ki ülkemiz zorlu bir yer.
Teknoloji ile birlikte hayatlarını kolaylaştıracak akıllı kaşıktan görme engellilere okuma ve film izleme
26
fırsatı sunan birçok uygulama ve alet var.

GÜNDEMİN SESİ

Yaratıcılık ve sunum
yeteneği şart
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Hepşen, teknolojik
gelişmelerin meslek mensuplarının
müşterileri için daha yüksek
düzeyde analiz ve danışmanlık
yapmalarını sağlayacağını
söylüyor. Hepşen, “Yeni nesil mali
müşavirlerin yaratıcılık güçlü
sunum ve iletişim becerileri alanında kendilerini
geliştirmeleri iyi
22
olacaktır” diyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Sayı arttı, kalite
sorgulanıyor’
En son Şeflerin Şefi filmiyle
karşımıza çıkan Ruhi Sarı,
dijitalleşme sayesinde
yapımların arttığını belirterek, “Çok fazla dizi ve
film çekiliyor. Ama iş kalite
anlamında nereye vardı?
Görüntüler, görsel efektler,
dijital şov anlamında çok
ileriye giden ama hiçbir şey
anlatmayan filmler de çoğaldı”
32
diyor.

Küçüklüğünden gelen edebiyat tutkusunu iki kitapla süsleyen bir meslek mensubu, Nurten Demirel…
Hayri Usta ve Tövbemi Bozdum Anne kitapları Gece
Kitaplığı’ndan çıktı. Yeni kitap projeleri de bulunan
Demirel, meslek mensuplarına da sanat ve
edebiyat sevgisini aktarmak için çalışıyor.
30
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Sorunların kaynağı plansızlık
Plansız kentleşme nedeniyle dünyamız doğal yapısını
kaybetme tehdidi altında. Hızlı nüfus artışı, plansız sanayileşmenin yarattığı çevre kirliliği gibi birçok sorun var. Zaman
içinde sorunlar çığ gibi büyüyerek küresel ısınma gibi daha
büyük sorunları ortaya çıkardı. Kalabalık şehirleşmenin
yarattığı tehlikeler pandemi döneminde gözler önüne serildi.
İşte bu gerçekten yola çıkılarak plansız kentleşmenin ortaya
çıkardığı sorunlara dikkat çekmek üzere her yıl 8 Kasım
tarihi Dünya Şehircilik Günü olarak kutlanıyor. Şehircilik
konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan etkinliklerde,
şehircilik, planlama, şehir sorunları, çarpık kentleşme gibi
konularda insanlara bilgiler veriliyor.
İnsanların doğada yaptığı tahribatlara günümüzde
sel, yangın gibi doğal afetler de eklenince dünyamızdaki
doğal güzellikler ve doğal yaşam alanları giderek azalıyor.
Ülkemizde büyük kentlerdeki yeşil alanların azlığı dikkat çekerken
yapılaşmanın artması nedeniyle son kalan yeşil alanlar da ne yazık ki
yok oluyor. Kentlerde çıkan çöp ve atıklara büyük bir çözüm bulunmazsa
geleceğimiz tehlike altına girecek. Bu nedenle ülkemizde son yıllarda
atıkların dönüşümü için geri dönüşüm tesislerine yönelik yatırımlar da
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Anadolu’nun ölümsüz
sevgi mimarı: Mevlana
Mevlâna
Celâleddin-i Rûmî, 13.
yüzyılda insanlığa yaptığı çağrıyla, sevgi, barış,
hoşgörü ve kardeşliğin
hakim olduğu bir hayat
felsefesini insanlara
aktarmaya çalışan ve Mesnevisi ile
bugün hâlâ Türkiye’den ABD’ye kadar
dünyanın birçok ülkesinde tanınan ve
sevilen bir isim. Mevlana, “Ya olduğun
gibi görün ya göründüğün gibi ol” diyerek dürüstlüğün önemini insanlığa idrak
ettirmeye çalışmıştır. aksettirmiştir.
Yaşadığı dönemden günümüze
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artmış durumda.
Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ardından karbon
salınımının azaltılmasına yönelik çalışmaların da giderek hızlanması
bekleniyor. Çarpık kentleşme nedeniyle özellikle büyük kentlerde trafik
ve ulaşım sorunları da giderek büyüyor. Bu sorunlara çözüm bulunamazsa dünyamız yaşanabilir bir gezegen olmaktan giderek uzaklaşacak.

kadar dünyada sevgi ve
hoşgörü felsefesinin benimsenmesinde önemli katkıları
bulunan, evrensel öğretileriyle tüm dünyaca örnek alınan
Mevlana Celaleddin-i Rumi,
2-9 Aralık haftası boyunca
anılmakta.
Dil, din, renkten ayrımı
yapmaksızın tüm insanlığı kucaklayan Anadolu’nun sevgi mimarı olan
Mevlana, yaşadığı çağı aşan öğretileriyle günümüzde sevgi, barış, kardeşlik
ve hoşgörünün dünya çapında bilinen
temsilcisi.

Bireylere özgürce
yaşam hakkı

Kadınları toplumda eşit bir birey olarak tanımak üzere
5 Aralık 1934’te Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk
kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verilmişti. Kadınlara
Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın kabulünün yıldönümü olan 5 Aralık tarihi ülkemizde Kadın Hakları
Günü olarak kutlanıyor. İnsanların eşit bir şekilde yaşayabilmeleri için imzalanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildiği
gün olan 10 Aralık ise, tüm dünyada Dünya İnsan Hakları
Günü olarak kutlanıyor.
Ancak günümüzde birçok insan hâlâ cinsiyeti rengi,
dini, dili ve ırkı nedeniyle hor görülebiliyor ya da şiddete
maruz kalabiliyor. İnsanların aynı dünyada barış ve hoşgörü
çerçevesinde bir arada yaşamayı öğrenmelerinin zorunluluğuna da dikkat çekiliyor.
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Atamızı çok özlüyoruz

KASIM-ARALIK 2021

larının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk’le ilgili
filmler gösterilir.

İLK CUMHURBAŞKANIMIZ
Türk milletinin özgürlük mücadelesi olan
Kurtuluş Savaşı’nın ardından TBMM tarafından
29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Yeni
kurulan cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı olarak
da Mustafa Kemal Atatürk seçildi. O günden
itibaren ölümüne dek arka arkaya dört defa
cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en
uzun süre yürüten cumhurbaşkanı oldu. Gazi
Mustafa Kemal’e, 24 Kasım 1934’te 2587 sayılı
Kanunla ‘Atatürk’ soyadı verilirken bu soyadının
başkaları tarafından kullanılması da yasaklandı.

1938 yılında henüz 57 yaşındayken
Dolmabahçe Sarayı’nda saat dokuzu beş geçe
hayata gözlerini yuman Atatürk’ün vefatı sadece
Türkiye’de değil tüm dünyada büyük üzüntüyle
karşılandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden yabancı
devlet adamları taziye mesajları yayımladı. Bunlardan en dikkat çekicilerinden biri de, İngiltere
Başbakanı Lloyd George’un yaptığı şu açıklama
idi; “Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi
yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük
dahi çağımızda Türk ulusuna nasip oldu. Mustafa
Kemal’in dehasına karşı elden ne gelirdi?”
Atamızın Türk bayrağına sarılı tabutu,
Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir
katafalka yerleştirilerek üç gün boyunca Türk
halkının ziyaretine bırakıldı. Cenaze, 20 Kasım
1938’de Ankara’ya getirilip 21 Kasım’da da
büyük bir törenle Etnografya Müzesi’ndeki geçici
kabrine konuldu. Atatürk’ün naaşı, ölümünün
15. yılı olan 10 Kasım 1953’te Anıtkabir’e
nakledildi.

62. GÜN

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük
önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan
ayrılışının 83.yılındayız. Türk milleti olarak
Ata’mıza duyduğumuz özlem giderek artıyor.
Ata’mızın aramızdan ayrıldığı, hayata gözlerini
yumduğu gün olan 10 Kasım Türk milletinin
ulusal yas günü... Bu hüzünlü günde ulu önderimiz Atatürk’ü saygıyla anmak üzere  çeşitli
etkinlikler düzenleniyor; saat 09:05’te ülke genelinde sirenler çalınır, trafikteki arabalar durur
ve 4 dakika boyunca kornalar çalınarak anma
etkinliklerine destek verirler. Ülke genelinde
okullarda, resmi dairelerde törenler düzenlenirken siyasetçiler Anıtkabir’i ziyaret edip, Ata’mızın mozalesine çiçek bırakırlar. Ülke genelinde
Millet Meclisi hariç tüm bayraklar 10
Kasım’da yarıya indirilir. Takip eden
hafta boyunca ise, Mustafa Kemal
Atatürk’ün anısına onun yurtseverliği,
inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo
ve televizyonda Atatürk’ün konuşma-
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Coşkulu bayram kutlaması

İSMMMO HABER

Odamız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
vesilesiyle Cumhuriyetimizin 98. yılına vurgu yapan
bir video etkinliği gerçekleştirdi. Odamızın salgın
sürecinde farkındalık yaratmak amacıyla sosyal
medya üzerinden düzenlediği etkinlikler büyük ilgi
görüyor. Meslek mensuplarımıza yapılan çağrı ile
gerçekleştirilen 29 Ekim etkinliğinde, çocuklarımız
bayramı coşkuyla kutlayarak ‘Cumhuriyet Bayramı’nın önemine değinen mesajlar verdi.
Cumhuriyetimizin 98. yılı Güngören, Kadıköy,
Pendik ve Üsküdar İlçe Temsilciliklerimizin düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Güngören
İlçe Temsilciliğimiz, meslektaşlarımız ve aileleriyle
birlikte boğazda vapur turu yaparak Cumhuriyet
Bayramı etkinliği gerçekleştirdi. Müzikli ve yemekli
düzenlenen kutlamada Oda Başkanımız Yücel
Akdemir katılım sağlarken, havai fişek gösterisiyle birlikte meslek mensupları coşku dolu anlar
yaşadı. Kadıköy İlçe Temsilciliğimizde, Kadıköy
Belediyesi’nin her yıl Bağdat Caddesi’ne düzenlediği
geleneksel ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılım sağlayarak Cumhuriyet Bayramı etkinliği gerçekleştirdi.
Bağdat Caddesi’nde binlerce yurttaşla kutlamalara
katılan meslek mensupları Türk bayrakları, Atatürk
posterleri ve meşalelerle yürüyüş yaptılar.

Pandemide muhasebecilerin emeği büyük
Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Derneği’nce
(TMUD) organize edilen ‘10. Türkiye Muhasebe
Uzmanlığı Kongresi’, 7-8 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleşti. Kongrede oturum
başkanlığı yapan Oda Başkanımız Yücel Akdemir,
sağlıkçılarla birlikte pandemi süreci içerisinde her
türlü iş yükünü kaldıran meslektaşlara da teşekkür
edilmesi gerektiğini ifade etti.
TMUD’un ‘Pandemi ile Değişen Dünya
Düzeninde Dijitalleşme, Ekonomi ve Muhasebe’
panelinde oturum başkanı olarak konuşan Oda
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Başkanımız Yücel Akdemir, “Zorlu bir süreç. Türkiye
genelinde 130 meslektaşımız hayatını salgından
dolayı kaybetti. Ciddi bir bölümü hastanede tedavi
görmek kaydıyla çok sayıda vaka meydana geldi.
Sonuç itibariyle Türkiye’de hepimiz sağlıkçılara
minnettarız. Onlara her yerde teşekkür ediyoruz.
Ancak teşekkür edilmesi gereken bir kesim daha
var. İster YMMM olsun ister SMMM olsun. Kısaca
muhasebeciler diyorum. Bu ülkede çarklar dönüyorsa, ekonomide bazı şeyler düzgün gidiyorsa,
pandemi döneminde milyonlarca işçi evine ekmek

parası götürmüş ise bunun altında muhasebecilerin
imzası var. Ama tüm çabamıza rağmen toplumun
büyük kısmına KDV indirimi getirilirken bize
tanınmadı. Hâlâ yoğun programlarımızın çözümü
için uğraşıyoruz. Dileğimiz şu; düzenlemeler yapılırken büyük camiamızın görüşleri dikkate alınsın.
Gereksiz uygulamalar ortaya çıkmasın” dedi.
TMUD Başkanı Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise
kongrede Covid-19 salgını sürecinde daha da artan
dijitalleşmenin dünya genelinde birçok mesleği
temelden etkilediğine dikkat çekti.
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Karadeniz Odaları’nın Onursal
Başkanlığı’na Yücel Akdemir seçildi

50. Karadeniz Oda Başkanları Platform
toplantısı Kırklareli’nde yapıldı. Oda Başkanımız
Yücel Akdemir, verilen bir önerge ile Karadeniz
Oda Başkanları Platformu Onursal Başkanlığı’na
oybirliği ile seçildi.
Toplantıya TÜRMOB Genel Başkanı YMM
Emre Kartaloğlu, Oda Başkanımız ve Karadeniz
Odaları Platform Başkanı Yücel Akdemir, TÜRMOB
Denetleme Kurulu Başkanı Burhan Düz, Kırklareli
Belediye Başkan Yardımcısı SMMM Ayşe Durmaz,
Kırklareli SMMM Oda Başkanı Faruk Azabaoğlu,
Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını
temsilen Oda Başkanı Bahadır Baş ve yirmi beş
oda başkanı ve oda yöneticileri katıldı. Platform
Başkanı Yücel Akdemir, “Karadeniz odalarının

50’nci toplantısını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde 1993’den bu
yana bir arada oluyoruz. Bugün mesleğimiz ile
ilgili önemli konular konuşacağız. Ama öncelikli
bir konuyu unutmamalıyız aramızdan yakın
zamanda ayrılan Fikri Çalçalı başkanımızı, Cevat
Elmalı ve Orhan Kolcu meslektaşlarımızı rahmet

ile anıyoruz. Toplantıya katılan bütün oda başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu
ise “Her zaman söylediğim gibi mesleki sorunlarımız var ve bunu birlikte çözeceğiz. Bunlara ilişkin
çözümleri hep birlikte bulacağız” dedi.

En çok etkilenen ikinci iş koluyuz
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sayıda canımızı, meslekriskleri de beraberinde
taşlarımızı kaybettik. Hâlâ
getirdi. Meslektaşlarımız
çok ciddi sayılarda sağlık
tam bu sürecin ortasında
problemi olan insanlabeyannamelerini verme,
rımız var. Ben öncelikle
finansal tablolarını hazırbu süreçte kaybettiğimiz
lama, denetim yapma gibi
bütün canlarımız için
birçok işi öncelikle sağlık,
başsağlığı diliyorum. Hâlâ
zaman, mekân baskısı altedavi olanlar için de acil
tında işlerini en iyi şekilde
Cemile Kuzu
şifalar diliyorum. Özel bir
yapamaya çalıştılar. Yaşasüreçten geçtik. Her şey
nan sıkıntılı süreç de meslek mensuplarını yoğun
altüst oldu, bütün özel
bir iş temposunun ortasına çekti. Mesleki etik
sektör ve kamu kuruluşları kurallarına bağlılık çabası altında meslektaşlarıyepyeni çalışma modellerine geçtiler. Birçok
mız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı,
sektörde işler tamamen durdu, işten çıkartmalar bu süreç hâlâ devam ediyor” diye konuştu.
yaşandı. Belirsizlikler her alanda hâkim. FiyatEtik Komitesi Başkanı Aslan Şamcı da
larda oynamalar ciddi anlamda ortada. Artan
meslek mensuplarının sağlıkçılardan sonra en
dijital ticaret, uzaktan çalışma ve hız büyük
çok etkilenen grup olduğunu ifade etti.

İSMMMO HABER

Odamızın Etik Komitesi
online olarak düzenlediği ‘Covid
Döneminde Meslek Etiği’ başlıklı
seminerinde, salgın sürecinde
meslekte yaşanan zorlukları
ve mesleğin işleyişinde etik değerlerin önemine vurgu yapan
sunumlar gerçekleşti. Moderatörlüğünü Etik Komitesi Üyesi
Özlem Saral Bektaş’ın yaptığı
seminerde, TÜRMOB Etik Kurulu
Erol Demirel
Başkanı Cemile Kuzu, ACCA
Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan,
Afganistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz sunumlarını gerçekleştirirken, Odamızın Sekreteri Erol
Demirel ve Etik Komitesi Başkanı Aslan Şamcı da
açış konuşmaları yaptı.
Oda Sekreterimiz Erol Demirel, “Çok
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Oda Başkanımız Yücel Akdemir, Muhasebecinin Sesi adlı Youtube kanalında sektörün
pandemi sürecini nasıl geçirdiğini, KDV
indirimi, sektörün sorunları ve güncel
konular konusunda görüşlerini açıkladı.
Akdemir, muhasebeciliğin geleceğiyle ilgili,
“Dünya muhasebe mühendisliğini konuşuyor. Meslek şekil değiştirecek ama dijitalleşmeyle muhasebeciye dünden bugünden
daha fazla ihtiyaç olacak ve daha fazla
önem kazanacak” dedi.
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Muhasebe daha da
önem kazanacak
Oda Başkanımız Yücel Akdemir, Muhasebecinin Sesi Youtube kanalının kurucusu
Cemil Nizam Atilla ile röportaj yaptı. Başkanımız röportajda mesleki ve güncel sorulara
cevaplar verdi.
Pandemi sürecinde muhasebe
dünyasında neler yaşandı? İSMMMO
ve TÜRMOB olarak meslektaşlara ne
gibi destekler sağlandı?
Yücel Akdemir: Süreç henüz geçmiş
değil temennimiz bu zor sürecin bir an evvel
sona ermesi. 130 kadar meslektaşımız hayatını kaybetti, iki bine yakın meslektaşımız
da pozitif çıktı. Manevi desteğimizin yanında
maddi olarak da desteklerde bulunduk.
TÜRMOB hayatını kaybeden meslektaşlarımızın ihtiyacı olan ailelerine doğal afet
fonundan kira yardımı, nakdi yardımları ile
katkı sağladı.
Eğer Türkiye’de çarklar dönüyorsa
işletmeler ayaktaysa, milyonlarca işçi evlerine
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ekmek götürecek geliri bulmuşlarsa bunda
muhasebecilerin büyük payı vardır. Sağlıkçılardan sonra en büyük teşekkürü ve saygıyı
muhasebecilerin hak ettiğini düşünüyorum ve
bu bağlamda taleplerimize cevap verilmesi
gerektiğine inanıyorum.
Pandemi sürecinde çıkan yeni
bildirimler, çalışmayan sistemler ile
epeyce zorluklar çektik, bu kadar zorluğa rağmen en azından bu süreçte KDV
oranlarımız yüzde 8’e çekilemez miydi?
Yücel Akdemir: Gerek İSMMMO, gerek
TÜRMOB olarak görevimiz bu talepleri ilgili
yerlere iletmektir. Devlet desteklerinden
bir tek muhasebeciler yararlanamadı. Biz
KDV tamamen kaldırılsın demiyoruz ama en
azından bu süreçte bir jest yapılarak KDV
oranları indirilebilirdi çünkü pandemide en
çok ezilen ve zor şartlarda çalışan sektör
muhasebecilerdi.
Tüm bunlara karşın altını çizerek söylü-

yorum biz bu ülkeyi gerçekten çok seviyoruz.
Bütün yüreğimizle bütün gücümüzle çalışacağız ve zaman zaman morallerimiz bozulsa da
işlerimiz yapmaya devam edeceğiz.

‘YANLIŞTAN GERİ DÖNÜLMELİ’
Muhtasarla KDV birleşebilir ya da
KDV1 KDV2 birleşebilir ama Muhtasarla SGK birleşmesi bize göre çok anlamlı
değil, bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Yücel Akdemir: Vergi gibi bir unsurla
sağlık gibi bir unsuru yan yana getiremezsiniz. Biz buna temelden karşıyız, bu iki unsuru
bir araya getirmek ateşle barutu bir araya
getirmektir. İki farklı sistemi ara yazılımlarla
entegre etmeye çalışmak başarı getirmedi ve
bu sıkıntı pek geçecek gibi de gözükmüyor.
Yanlıştan geriye dönülmeli ve MUHSGK
sisteminden mutlaka vazgeçilmelidir. Hem
Gelir İdaresi’nin hem SGK’nın bu işleri
tek başlarına yapabilecek kendilerine has
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STAJYERLERE KAPIMIZ AÇIK
Stajyerlerimize sahip çıkabiliyor
muyuz?
Dünyada bu mesleğe en kolay girilen
ülkelerden biriyiz. Diğer ülkelerde yabancı
dil bilmeden bu mesleğe girilemiyor. Gelişmiş
ülkelerde sınav koşulları ve sorumlulukları
daha ağırken bizim ülkemizde staja başlama
sınavını kazanırsanız, bir sağlık sorununuz
yoksa ya da mücbir sebep olmazsa yüzde
90’ı bu mesleğe girebiliyor. Birçok konuda
eleştiriler olabilir TÜRMOB’a verilen staj sınav
ücretleri, ruhsat ücretleri eleştiriliyor, ama
bir tek staj ve sınav konusunda söyleyeceğim
tek bir şey var, birçok yerde de övünerek
söylüyorum. Adalet. Her şeyi söyleyebilir ve
eleştirebilirler, ama sistemi eleştirenler ve
mesleğe girişi eleştirenler, meslek mensubu
talepleriniz oldu mu?
Yücel Akdemir: Sorunu yaratan biziz,
önce aramızdaki haksız rekabetten vazgeçmemiz daha sonra da üzerimize vazife olmayan
işler konusunda direnmememiz gerekiyor.
Ama meslektaşlarımızın iş kaybetme kaygıları
buna engel oluyor. Bu yüzden de iyi niyetle bu
sorunları göğüslüyoruz. Bilgiler müşterilerden
isteniyor, cezalar da müşterilere kesiliyor. Ama
bu sorulardan bizim Odamızın telefonları kilitlendi. İşte bu tavırlardan dolayı direkt olarak
muhasebeciler düşünsün diyorlar.
Çok sık çıkan aflar konusunda
neler düşünüyorsunuz, sizce bu vergide
adaleti bozmuyor mu?
Kamunun ve esnafın son yıllarda ciddi finansman sıkıntısı var o yüzden son çıkan afları
ben ayrı tutuyorum ve bunların tartışılmasını
doğru bulmuyorum. Sizler bizim aflara genel
bakışımızı biliyorsunuz. Bu kadar sık çıkan
aflarla mali tabloların tamamı bozuldu, bizim
muhasebe yapmamızın hiçbir anlamı kalmıyor.
Muhasebe vergi için değil bilgi için yapılır.
Maalesef bugün vergi için muhasebe yapılıyor.

olup ruhsat dağıtım törenlerine geldiklerinde
ilk olarak mesleğe girişleri kısmayı düşünmüyor musunuz diye bize soruyorlar.
Saygı duyuyoruz onlar bizim geleceğimiz ve ileride odayı yönetecek olanlar da
onlardır.
İçine rüşvet, yolsuzluk karışmayan,
adam kayırma bulaşmayan tek sistem
TÜRMOB’un staj ve sınav sistemidir. Bu çok
önemlidir kimsenin hakkı kimseye yedirilmez.
Defalarca MASAK tarafından incelenmiştir,
adaletlidir, kota vardır, ağırlıklı ortalama
vardır, yakında İngilizce şartı da gelecek. Biz
her zaman stajyerlerimizin yanındayız, onları
meslek mensuplarından farklı görmüyoruz.
İstanbul Odamızın her türlü çalışmasında da
kapılarımız onlara açıktır.

Bu aflar uygulamaya devam ettikçe Türkiye’de
sağlıklı finansal tabloların çıkması mümkün
değil.

MUHASEBE MÜHENDİSLİĞİ
Gelecekte defter tutma, beyannameler olacak mı ve meslekte insan
faktörü olacak mı?
Dünya muhasebe mühendisliğini konuşuyor. Beyannameleri artık makineler hazırlıyor,
dijitalleşmenin önüne geçemeyiz. Şu anda
defter tuttuğumuzu da iddia edemeyiz. Defterleri de makineler tutuyor. Çünkü fiziken defter
kalktı, olmayan bir şeyi tutamazsınız. Tüm
belgeler otomatik olarak kayıtlara yansıyacak,
yakında bu beyannameler bizim kontrollerimizde, bizim müşavirliğimizde makinelerden
yapılacak. Ama bunların dipnotlarını, analizlerini, raporlamalarını biz yapacağız. Tüm dünyada
olduğu gibi bizde de farklı alanlarda uzmanlaşmaya gidilecek. Meslek şekil değiştirecek ama
dijitalleşmeyle muhasebeciye dünden bugünden
daha fazla ihtiyaç olacak ve daha fazla önem
kazanacak.
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yatırımları da var, sistemleri de var, bunlar yol
yakınken ayrılmalıdır.
Tasarı halinde olan yeni ekonomi
paketi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Yücel Akdemir: Geçtiğimiz yıl İstanbul
Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanımız
ekonomik istikrar paketini açıklamıştı. Bugün
konuşulan konular o gün alınmış kararların
toparlanmasından ibarettir.
Basit usulde kayıt nizamı ve defter tutma
devam edecek, sadece vergi alanında cirosu 240
bin liranın altında kalan basit usule tabi mükelleflerden gelir vergisi beyanı alınmayacak.
Bu işletmeye tabi olanları kapsamayacak. Biz
geçmişten beri 4.dönem geçici vergi beyannamesinin kaldırılmasını istemiştik. Bana göre
taslaktaki geçici vergi bölümü biraz muğlak.
Dokuz ay vergi alacaksınız 3 ay almayacaksınız.
Örneğin, 3’er aylık dönemler, 4’er aylığa mı
dönecek. Eğer böyle bir şey olursa son dönem
geçici vergi beyannamesinin Ocak ayında
verilmesi gerekir. Ocak ayı bizim en yoğun aylarımızdan biridir ve mesleğimiz için bir felaket
olur. Benim uykularımı kaçıran bir olay, böyle
olacaksa bırakalım eski şeklinde kalsın.
Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyannamelerinin birer ay erkene çekilmesi planlanıyor. Olsun olmasın diyenler var ama ben farklı
düşünüyorum. Biliyorsunuz finansman gider
kısıtlaması var. Finansman gider kısıtlamasında
öz kaynaklarla yabancı kaynakların karşılaştırılması var. Bunun yapılabilmesi için üçer aylık
dönemler halinde, cari hesapları, bankaları,
kur değerlemelerini, tahakkukları yapmanız
gerekecek. Yani bütün işleri bu şekilde yapabiliyorsak zaten işlerimizi tamamlamış oluyoruz.
İşte o zaman Kurumlar Beyannamesi’nin Gelir
Beyannamesi’nin erken verilmesinde bir sıkıntı
görmüyorum. Ama şimdi bunları yapmak zorunlu hale gelecek. Bu konuda meslektaşlarımızın
görüşlerine başvurabiliriz.
Müşterilerimize gelen cezalar ya
da angarya işler konusunda İTO, İSO ya
da diğer meslek kuruluşlarından destek
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ZİRVEDEKİLER

Pandemi dönemi özellikle yaşlı bireyler ve Alzheimer gibi hastalığa
sahip olan vatandaşlar üzerinde büyük bir etki yaratırken, salgının
ilk döneminde yapılan bir araştırmaya göre  evde Alzheimer
hastalığı olan kişilerle ilgilenenlerin yaklaşık dörtte üçü (%73)
COVID-19 koronavirüsüne yakalanırsa sevdiklerine
ne olacağından emin değil. Bakıcıların (% 42),
Alzheimer hastası olan sevdiklerinin hastalanması
durumunda ne yapacaklarından emin değil...

‘Hiçbir şey dünkü
gibi değil, her şey değişti’
UMUT EFE
Gelişen sağlık teknolojileri ve değişen
yaşam koşulları insan ömrünün ortalamasını
uzatırken, yaşlılık döneminde ortaya çıkan has-
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talıklar özellikle beyin sağlığını ön plana çıkarıyor. Pandemi döneminin de etkisi ile özellikle
65 yaş üstü vatandaşlar karantina döneminde
büyük sıkıntılar yaşarken, Alzheimer, demans
gibi hastalıkların etkilediği bireyler zorlu bakım

süreçleri nedeniyle yaşananlardan çevreleri
ile birlikte daha fazla etkilendi. “Pandemi
Döneminde Alzheimer Hastalarında Davranış
Bozuklukları” çalışmasında “Hiçbir şey dünkü
gibi değil. Her şey değişti. Demans hastalarımı-
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ALZHEIMER HASTALIĞINDA
HEZEYANLAR
TIPIK HEZEYANLAR
l Eşyaların çalındığına ait hezeyanlar.
l Evin kendi evi olmadığına ait hezeyanlar.
l Eşin (veya bakıcının) gerçek olmadığına ait hezeyanlar.
l Terkedilme hezeyanları
l Sadakatsizlik hezeyanları

HALLUSINASYONLAR
l Görsel halusinasyonlar
l İşitsel halusinasyonlar
l Koku ve tat halusinasyonları
l Taktil halusinasyonları

zın bakım koşulları değişti. Hastalar daha önceki
aktivitelerinden vazgeçmek zorunda kaldılar.
Yeni bir rutin içine girmek zorunda kaldılar. Bu
konuda yoğun çalışmalar gerekir” tespitlerine yer
veren Alzheimer Vakfı ve Geropsikiyatri Derneği
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Başkanı Prof. Dr. Engin Eker, 2050 yılında dünya
çapında demanslı insan sayısının yaklaşık 1.3
milyara yükselmesi beklendiğini açıkladı.
Öncelikle Alzheimer hastalığının ortaya çıkışını ve görülme sıklığını etkilerini

ZİRVEDEKİLER

Engin Eker

anlatır mısınız?
Alzheimer hastalığında yaş önemli
bir faktör olarak öne çıkıyor ve ortalama
ömür uzadıkça özellikle gelişmekte olan
ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde bunun
görülme sıklığı artıyor. 65-70 yaş arasında
yüzde 5-7 arasında, 85 yaş üzerinde ise
yüzde 47 civarında olabiliyor. Bu nedenle
yaş risk faktörleri arasında başta geliyor.
Diğer risk faktörleri ise aile fertlerinde
alzheimer hastalığı vakit özellikle anne
baba kardeşlerinden birinde olursa risk
yüzde 10 civarında genel nüfusa oranla
daha fazla görülebiliyor. Hastalık daha fazla
görülüyor ikide bir oranında. Hastalık hasta
açısından hasta yakınları açısından hükümet
devlet Bakımından belediyeler bakımından
büyük bir yük oluşturuyor. Hasta başlangıçta yüksek beyin fonksiyonlarından
gurur duyan bir insanda bu kayıp başladığı
zaman başta bellek olmak üzere büyük bir
kaygı endişe sıkıntı ve depresyon belirtileri
çıkabiliyor. Günlük hayatı etkiliyor. Zaten
nasıl tanımlıyoruz bunamayı başta bellek
olmak üzere kişinin günlük fonksiyonları
kişinin günlük hayatını sosyal ilişkilerini
etkileyecek şekilde bozulması.
Pandemi döneminde davranışsal
etkiler ne ölçüde değişti?
Demans mesleki ve sosyal işlev
bozukluklarına neden olan kronik ve giderek gelişen bilişsel işlevlerde yıkım olarak
tanımlanan nörobilişsel bir bozukluktur.
2050 yılında dünya çapında demanslı insan
sayısının yaklaşık 1.3 milyara yükselmesi
beklenmektedir. Bilişsel semptomlar
genellikle demansın ayırt edici özelliği
olarak kabul edilse bile, hastalar genellikle
çok çeşitli “bilişsel olmayan” nöropsikiyatrik semptomlar gösterir ve bunlar önemli
hastalık belirtileridir. Pandemi, davranışsal
belirtilerin kötüleşmesine yönelik risk
faktörlerini artırabilir. (DPS) nedenleri ve
risk faktörleri çok sayıda ve karmaşıktır.
Bu semptomların ortaya çıkmasına katkıda
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ENGIN EKER KIMDIR?
Dr. Engin EKER
1968’de Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi’nden mezun
oldu. Aynı fakülteden 1976
yılında Nöropsikiyatri
uzmanlığını aldı. 1982’de
Doçent, 1988’de Profesör
oldu. 1977-1979’da Londra
Psikiyatri Enstitüsü’nde “Yaşlı
Psikiyatrisi” üzerinde eğitim
aldı. Aynı enstitüde 1985’de
misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 1999 yılında Philadelphia
UPEN’de yaşlılık psikiyatrisi üzerinde çalışmalarda bulundu.
2009 yılında erken emekliliğini isteyerek 17 yıl başkanlığını
yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ‘’Yaşlılık Psikiyatrisi Bilim’’
dalı başkanlığından ayrıldı. Halen serbest hekim olarak
çalışmaktadır. Dr.Eker Ulusal Yaşlılık Psikiyatrisi Derneği ve
Türkiye Alzheimer Vakfı başkanlığını yapmaktadır. Dr.Engin
Eker özellikle Yaşlılık Psikiyatrisi ve Alzheimer Hastalığı
konusunda yerli ve yabancı dergilerde olmak üzere 150 ‘e
yakın yayını bulunmaktadır.
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bulunan faktörler : “Hastayla ilgili
faktörler (nörobiyolojik değişiklikler
- beyin lezyonları
ve demans tipi,
nörotransmisyon
ve nöromodülasyondaki değişiklikler, akut tıbbi
hastalık - idrar
yolu enfeksiyonu, pnömoni,
dehidratasyon,
kabızlık karşılanmamış ihtiyaçlar ağrı, uyku
sorunları, korku, önceden var olan
kişilik ve psikiyatrik hastalık). Bakıcı
faktörleri (stres, yük, depresyon,
hastalık hakkında eğitim eksikliği,
iletişim sorunları) Çevresel faktörler
(güvenlik sorunları, aşırı uyarılma
veya yetersiz uyarılma, veya yerleşik
rutinlerin değişmesi).”
Koronavirüs süreci Alzhe-

imer hastaları üzerinde nasıl bir
etki bıraktı?
Koronavirüsten kaynaklanan
genellikle ciddi hastalıklarla ilgili
endişeler, Alzheimer’ın bakıcılarının
kendi sağlıkları ve sevdiklerine ne
olacağı konusunda endişelerini de etkiledi. Evde Alzheimer hastalığı olan
kişilerle ilgilenenlerin yaklaşık dörtte
üçü (%73) COVID-19 koronavirüsüne
yakalanırsa sevdiklerine ne olacağından emin değil. Bakıcıların (% 42),
Alzheimer hastası olan sevdiklerinin
hastalanması durumunda ne yapacaklarından emin değil. Sevdiklerinin
sağlık durumunu bilememe / doğru
bir şekilde değerlendirememe (%
74), tesisin sevdiklerine yeterince
bakma konusunda endişe (% 46),
tesisin durumu yönetme kabiliyetine
ilişkin endişe (% 41) yüksek. % 41’i
sevdiklerinin bakım düzeyine daha
az güveniyor. Bakıcıların% 15’i
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İLK TANI 1906’DA
Alzheimer hastalığı beynin düşünme, hafıza ve dil bölümlerini etkiler. Hastalığın başlangıcı sinsidir ve yıkım genellikle yavaştır. Günümüzde hastalığın sebebi bilinmemekte ve şifası
bulunmamaktadır. Alzheimer hastalığının adı, 1906 yılında alışılmadık bir akıl hastalığından
öldüğü düşünülen bir kadının beyin dokusundaki değişiklikleri betimleyen Dr. Alois Alzheimer’dan gelmektedir. Bu değişiklikler bugün Alzheimer hastalığının karakteristik anormal
beyin değişiklikleri olarak bilinmektedir. Alzheimer hastalığı, toplumun bütün gruplarını
etkiler ve sosyal sınıf, cinsiyet, etnik grup ya da coğrafi bölge ile bir ilgisi bulunmamaktadır.
Ayrıca, Alzheimer hastalığı yaşlılar arasında daha sıklıkla görülmekle birlikte genç insanlar da
bu hastalıktan etkilenebilmektedirler. Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin
hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve
davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş
yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir. İlerleyici bir hastalık olması
nedeniyle Alzheimer’da erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde
görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte
zorlanacak hale gelebilirler. Sosyal beceriler, davranışlar ve mantıklı düşünme yeteneği de
zamanla olumsuz etkilenir. İleri evre Alzheimer hastaları çoğunlukla bir kişiyle karşılıklı olarak
sohbet edebilme yeteneğini kaybeder, kendilerine yöneltilen sorulara ve çevrelerinde gelişen
olaylara yanıt vermekte güçlük çekmeye başlar. Hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilese de daha genç başlangıçlı örneklerine de sıklıkla rastlanması nedeniyle bir yaşlılık dönemi hastalığı olarak nitelendirilemez. Alzheimer, uzun yıllardır bilimsel araştırmalara
sıklıkla konu olan bir hastalık olsa da hastalığın gelişim nedeni henüz kesin olarak belirlenebilmiş değildir. Bununla birlikte hastalığın ortaya çıkışında risk faktörü olarak değerlendirilen,
bir diğer deyişle hastalığın gelişiminde rol oynayabileceği üzerinde durulan olası nedenler şu
şekildedir: İleri yaş. Ailede Alzheimer öyküsünün bulunması. Down sendromlu olmak. Geçmişte
yaşanan kafa travmaları. Uyku düzeni bozuklukları. Yetersiz fiziksel aktivite. Obezite. Sigara
kullanmak veya sürekli olarak sigara dumanına maruz kalmak. Yüksek tansiyon ve yüksek
kolesterol. Kötü kontrollü tip 2 diyabet hastalığına sahip olmak
hazırlanırken hasta ve yakınlarının istekleri
dikkate alınmalıdır. Ortama uyum göstermeyen
hastalar için ortamı hastanın gereksinmelerine
uydurmak gerekir. İdeal ortam stresi olmayan,değişmeyen, bildik ortamdır.
Beyin sağlığı için neler öneriyorsunuz?

Hep vurguladığımız konulardan bir tanesi
sosyal hayatınız iyi olacak. Dostlar arasında iletişim önemli. Az oranda stres yararlı ama aşırı
stres beyinde hafıza ile ilgili alanlarda hücre
kaybına neden olabiliyor. Yapılan çalışmalarda
fiziksel aktivite çok önemi haftada 3 defa yarım
saat 40 dakika yürümek de çok faydalı olur.

ZİRVEDEKİLER

sevdiklerini kurumdan çıkarmayı düşünecek
kadar endişe içindeler.
Bir de bakımevleri bu dönemde sıkı
tedbirlerin ana merkezi oldu sanırım?
Yaşlı sakinleri aile üyeleri ile yüz yüze
teması kaybetti. Huzurevlerinde grup faaliyetleri de yasaklandı. Huzurevleri sakinleri daha
yoğun sosyal izolasyon içine girdiler. Yaşlının
yakınları bir taraftan enfeksiyon korkusu
ve sakinlerinin durumu hakkında endişeler
yaşıyorlar. Huzurevlerinde personel arasında
anksiyete düzeyi arttı ve yorgunluk ve tükenmişlik belirtileri gelişti
Bu dönemin Alzheimer ve demans
hastalarının bakıcılarına etkisi nedir?
Alzheimer hastalarında davranış ve
psikiyatrik belirtiler çok sıktır. Bu belirtiler hasta
ve bakıcılar üzerinde büyük bir yük oluşturur.
Alzheimer hastalarına bakanlar arasında
depresyon oranı yüksektir. Ekonomik kayıplara
neden olurlar. Bakıcılarda görülecek depresyon
ve tükenmişlik semptomları iyi izlenmelidir.
Demans sadece kişinin hastalığı değildir. Bakıcının, özellikle eşlerin de hastalığıdır. Bakıcılar
üzerinde hastalık psikolojik, fiziksel (hipertansiyon, daha fazla ilaç kullanma, daha sık doktora
gitme), sosyal ve ekonomik yük oluşturur.
Depresyon bakıcılarda sıktır(%60). Depresyon
hasta uzun süreli bakım veren merkezlere yatırıldığı zaman bile devam eder. Bakıcılar, sosyal
izolasyon içinde olabilirler. Bakıcıların yakınları,
arkadaşları bunama belirtilerini gördüklerinde
rahatsız olurlar. İlişkiyi sürdürmek istemezler.
Bakıcılık sorumluluğu, bakıcının hobilerinden
uzaklaşmasına, işini terk etmesine, sosyal
ilişkilerden uzaklaşmasına neden olur.
Bu noktada Alzheimer hastalarına
bakanlar için neler önerirsiniz?
Bakıcıların yeni problem çözüm tekniklerine uyum göstermeleri ve önerilen değişikliklerin bakıcılara yeni yük getirmemeleri,
en önemlisi hastaların ve bakıcıların kişiliklerine saygı göstermek, onurlarını göz önünde
tutmaktır. Sorunlarla baş etme programları
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Sporda kadın gücü
Yıllar önce Türkiye’de bir voleybol turnuvasının en az futbol kadar izleneceğini, milli takım kadrosunda
yer alan oyuncuların isimlerinin tek solukta sayılacağını, Türkiye’nin boksta bir kadın olimpiyat
şampiyonu çıkaracağını, bir kadın güreşçinin ilk 3’e adını yazdıracağını, olimpiyatlardan 5 madalya ile
dönülebileceğini sanırım çok da hayal edemezdik. Tüm spor dallarına yayılan başarılar kadın sporcuları
gündeme getirdi. Herkes onlara şans verilince neler yapabileceklerini gördü…
UMUT EFE

KAPAK

Halet Çambel
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Bundan 85 yıl önce,  1936 Berlin
Olimpiyatları’nda Türkiye spor tarihi
açısından alışılmadık ve bir o kadar
da tarihi bir olay
yaşandı…

20 yaşında bir
arkeoloji öğrencisi,
kendisi gibi başka bir
kadın sporcu ve erkek
takım arkadaşlarıyla Türk
milli takımını temsil etmek
üzere 1936 yılında Berlin’e
gitti. Türk spor tarihine adını
yazdıran bu iki genç kadın eskrim
dalında yarışırken, açacakları çığırın farkında mıydılar bilinmez ama madalyayla
dönemeseler de Türkiye’nin ilk kadın
olimpiyat sporcuları olarak isimlerini
tarihe yazdırdılar.

Fransa’daki lisans öğrenimi sırasında boş vakitlerini eskrim, masa tenisi
ve binicilikle değerlendiren Halet Çambel,
1936 yaz olimpiyatlarında eskrim dalında
Türkiye’yi temsil etti ve Suat Fetgeri Aşeni
ile birlikte olimpiyatlara katılan ilk Türk
kadın sporcu oldu. Kadın sporcular için
tarihi bir kapı açan bu katılımın ardından,
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda kadın
sporcularımızın göz dolduran başarıları,
sporda kadın gücünün geldiği noktayı
ve başarıları da ortaya koyarak, bizlere
büyük bir gurur yaşattı. 1908 ve 2016
yılları arasında gerçekleşen olimpiyatlarda Türk kadın sporcular toplamda sadece
beş madalya kazanırken, Tokyo’da düzenlenen olimpiyatta beş kadın sporcu da
madalya elde etti.

SALGINI UNUTTURDULAR
Son dönemde uluslararası pek çok
organizasyona katılan, salgın günlerinde
zaferleriyle kasvetli havayı dağıtan kadın
sporcularımız, Türk sporunun gelişimine
sundukları katkıyı bir anlamda taçlandırdı. Kadın voleybol milli takımı, önce
olimpiyatlarda daha sonra da Avrupa
Şampiyonası’nda bizlere büyük bir
gurur ve heyecan yaşattı. Aslında son 20
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yıldaki gelişimiyle Türkiye’nin
buralara ulaşması sürpriz
değil. Hayatın her alanında
olduğu gibi sporda da Türk
kadınları, güreşten eskrime,
tekvandodan okçuluğa kadar
birçok branşta elde ettikleri
başarılarla adlarını spor
tarihine yazdırdı. Pek çok kız
çocuğuna da örnek olan bu
başarılar sporda da ana akımı
değiştirirken, Türkiye’nin dört
bir yanındaki kız çocukları
hem bu örnek başarılar hem
de çeşitli sosyal sorumluluk
projeleri ile geleceğin yıldız
sporcuları olmaya aday bir
şekilde yetişiyor…

ENGELLER AŞILDI
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kadının spora ilgisini arttırmak, dahası aktif
olarak sporun içinde yer almasını sağlamak için
çaba sarf edilmelidir.  

İLK KADIN HAKEM
Türkiye’de ise Halet Çambel ve Suat
Fetgeri Aşeni ile birlikte başlayan bu süreç,
her ne kadar isimleri daha sonra parlasa da
bulundukları döneme büyük katkı sağlayan kadın sporcularla birlikte ilerledi. “Kadın futbolu
daha zevkli. Kadınlar daha sportmence futbol
oynuyorlar, daha çok gol atıp daha az sarı kart
görüyorlar. O yüzden de kadın futbolu gerçekten yükselen trend. FIFA da bunun farkında…”
Bu sözler, Türkiye’de erkek egemen ilerleyen
ve belki de kadınlar için en zorlu alan olan
futbol dünyasında ilk kadın hakem olarak yer
alan Lale Orta’ya ait. 1986 yılında hakemliğe
başlayan Orta, Futbol Federasyonu’nun açtığı
kurslara katılarak profesyonel liglerde antrenörlük ve teknik direktörlük yapabilecek diplomaya sahip. Türkiye liglerinde Orhan Ayhan
ile birçok maç anlatan Orta, 1995 yılında FIFA

KAPAK

Dünyada kadınların sporda kabul görmemesi eski Yunanda olimpiyatlara kadınların
alınmamasıyla başlamış, modern oyunların tekrar doğmasıyla Baron De Coubertin tarafından
da sürdürülmüştür. Dünya sporunun gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli bir yeri olan
Coubertin yaptığı ateşli konuşmalarla, 1901’de
“kadınların rolü, erkeklerin galibiyetini takdir
etmektir”, 1902’de “kadın sporları, doğanın
kurallarına aykırıdır”, 1912’de “Olimpiyat
oyunları erkeklere ayrılmalı ve kadın sporcuların görünüşlerinin korkutucu olduğu düşüncesi
vurgulanmalıdır” düşüncelerini dile getirmişti.
1924 yılında kadınlar erkeklerden 20 yıl
sonra yarışmaya başladıklarında ise Coubertin,
Uluslararası Olimpiyat komitesinde kadınların
oyunlardan uzaklaştırılmasını istemiştir. 1925’te
kadınların tasnif dışı yarışmalarını önerirken,
1934’te kadın sporcuların yarışmalarda yer
almasının erkek sporcular için iyi olmadığı
konusunda uyarılarda bulunmuştur. 1935’te ise

tekrar ısrarla kadınların halk karşılaşmalarına
katılmasına karşı olduğunu, onların toplum içerisinde spor yapmaması gerektiğini, olimpiyat
oyunlarında kadınların asıl rolünün erkeklerin
başarılarının ödüllendirilmesinde görev almak
olduğunu vurgulamıştır... Kadın hareketleriyle
birlikte belirli ölçüde sosyal değişim sağlanmasına rağmen hâlâ yarışma sporlarına katılımda,
çalışma ve boş zamanları değerlendirmede
sporun yer alışı bakımından kadın ve erkekler
arasında büyük farklılıklar vardır. Ancak belli
bir sosyo ekonomik ve kültürel seviyeye sahip
aileler, kız çocuklarının spor yapması için
çaba sarf etmekte ya da kendisi geçmişte spor
yapmış anneler kız çocuklarını spor yapmaya
teşvik etmektedir. Buna rağmen spora başlayan
kız çocuklarının spor yapma süreleri ve
düzeyleri yine toplumun yapısına bağlı olarak
erkek çocuklara kıyasla daha düşük. Belirli bir
yaşa kadar çocuk üzerinde annenin etkisinin
daha fazla olduğunu göz önünde bulundurarak,
sporun toplum geneline yayılması ve büyük
çoğunluk tarafından yapılır hale gelmesi için
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Lale Orta

Hakem listesine 27
ülkeden 54 kadın
hakemle birlikte
giren ilk Türk kadın
hakemi unvanına
sahip.
Buz patenini
Türkiye’ye sevdiren
Tuğba Karademir
ise ülke spor tarihinde önemli ilklere imza attı.
2006’da Torino Kış Olimpyatları’nda Türkiye’yi
buz pateninde ilk kez temsil eden Karademir,
2010 Vancouver Olimpiyat Oyunları’nda ise
bu başarısını tekrarladı. Yine erkek sporcuların
daha fazla öne çıktığı güreş alanında ilk öne
çıkan kadın sporcumuz ise Elif Jale Yeşilırmak
oldu. Yeşilırmak, Dünya Şampiyonası’nda 58
kiloda kazandığı bronz madalya ile dünya
şampiyonalar tarihinde güreşte bu başarıyı elde
eden ilk Türk kadın sporcu oldu.

KAPAK

TÜM SPORLARI YAPABİLİR
Spor ve Toplumsal Cinsiyet Araştırması’na göre; kadınların yüzde 53’ü herhangi bir
koşul gerektirmeden tüm sporları yapabileceğini düşünüyor. Araştırma, pek çok kadının
spor alanında cesaret duymadığını da gözler
önüne serdi. Buna göre; kadınların yüzde
47’si, erkeklerin de yüzde 36’sı ancak gerekli
özelliklere sahip kadınların belli spor dallarını
yapabileceğini düşünüyor. Kendilerine uygun
sporları tanımlarken kadınların yüzde 21’i
vücut yapılarına uygun olması, yüzde 16’sı
spor dalının ağır güç gerektirmemesi, yüzde
5’i estetik olması gerektiğini ifade ediyor. Spor
dallarının cinsiyete göre uygunluğunun da
sorulduğu araştırmada, kadınlar ve erkekler
arasında çocukların cinsiyetlerine göre spor
tercihlerinde belirgin bir fark gözlemlenmedi.
Buna göre; her iki cinsiyete de uygun olduğu
düşünülen sporlar yüzde 99 ile yüzme, yüzde
98 ile kayak, yüzde 97 ile atletizm ve tenis
olarak sıralandı. Bazı spor dallarında ise cinsiyete göre uygun bulunma oranının değiştiği
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dikkat çekiyor. Katılımcıların
yüzde 48’i güreşin, yüzde 41’i
halterin erkeklere daha uygun
bir spor dalı olduğunu düşünüyor.
Katılımcıların yüzde 20’si jimnastiğin, yüzde 12’si ise voleybolun
kadınlara daha uygun spor dalları
olduğunu ifade ediyor.

YÜZME ÖNDE
Araştırmaya katılanların
yüzde 96’sı çocukluk döneminde
yapılan sporun, onların geleceğini
olumlu etkilediğini düşünüyor. Katılımcılar spor yapan çocukların,
öz disiplin, zaman yönetimi ve okul konularında başarılı olduklarına inanıyor. Ebeveyn
katılımcılar, kızlarının yüzme, tenis, jimnastik,
voleybol ve kayakla ilgilenmesini isterken,
erkek çocuklarının da yüzme, basketbol, tenis,
kayak ve futbolla ilgilenmesini arzu ediyor.
Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’nin yüzde
55’i haftada birkaç kez veya daha sık sportif
bir aktivitede bulunuyor. Bu grup içerisinde
rutin yürüyüşü de sportif aktivite olarak görenlerin yoğun olduğu gözlemleniyor. Bu şekilde
spor yapanlar içerisinde en yüksek oran yüzde
75 ile yürüyüş kategorisinde. Hemen ardından
yüzde 23 ile fitness, yüzde 19 ile koşu geliyor.
Türkiye genelinde kişilerin kendine uygun
bulduğu spor dallarının başında yüzde 85 ile
yüzme geliyor. Ancak gerçekte bu sporu düzenli yapanların oranı yüzde 4. Tenis de kişilerin
kendilerine en uygun buldukları sporlardan
biri. Genel kitlede bunu belirtenlerin oranı
yüzde 68 olsa da bu sporu gerçekte düzenli
olarak yapanların oranı genel kitlede olduğu
gibi kadınlarda da yüzde 1. Takım sporlarında
benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Genel kitlenin
yüzde 39’u futbolu, yüzde 51’i basketbolu,
yüzde 56’sı voleybolu kendine uygun buluyor.
Ancak gerçekte bu sporları veya bu spora
yönelik antrenmanları düzenli yapanların oranı
sırayla yüzde 3, yüzde 3 ve yüzde 2.

Yasemin Adar

SPOR TARİHİNDE KADINA BAKIŞ
Prof.Dr. Füsun Öztürk Kuter’in Toplumsal
Boyutlarıyla Spor isimli kitabında, bir toplum
içinde kadının spora katılımının kadının o toplum içerisindeki genel statüsünün bir yansıması
olduğuna dikkat çekilirken, dünya genelinde de
kadının konumu ve kendisine biçilen roller düşünüldüğünde, spor içinde kadının sporcu özelliğinden önce cinsiyetiyle değerlendirildiği ifade
ediliyor.  Özellikle 1970’lerin başından itibaren
gelişen feminist akımla birlikte, kadın ve spor
konusu ciddi olarak ele alınıp, tartışılmaya başlamıştır. Feminizm, cinsiyet ayırımcılığına karşı
çıkarak cinsler arasında siyasal, ekonomik ve
toplumsal eşitliği savunan bir görüştür. Fransız
Devrimi’nin ardından kadın özgürlüğünün, kadınların seçme, seçilme ve mülkiyet haklarının
savunulması biçiminde ortaya çıkmış, çeşitli
eylem ve reformlar sonucunda bazı hakların
elde edilmesinden sonra ise erkeğin kültürel
egemenliğiyle mücadeleye yönelik bir harekete
dönüşmüştür.  Bu gelişmelerin bir ürünü olarak,
kadına eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacıyla
Amerika Birleşik Devletleri’nde “Islah Eğitimi
1972” çalışmaları başlatıldı ve “Title IX” projesi
ile Federal Fonların kullanılması sağlanarak
kadınların spor yaparak halk gündeminde statü
elde etmeleri sağlandı. Title IX’un içeriği, sporda kadınlara fırsat ve ödül eşitsizliğine karşı
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organize lobi birlikteliği sağlamaktı. Her ne kadar feministlerin 1972’de Eğitim Islah Hareketi
ile bekledikleri kanun hükmündeki düzenlemeler
tam 16 yıl sonra 1988’de gerçekleşmiş olsa bile
bu süreç içerisinde, okullarda kız spor programlarının yaygınlaşması, kızlar için düzenlenen
okul müsabakalarının yaygınlaşması, kızlar için
düzenlenen organizasyonlara daha fazla kaynak
ayrılmasına neden olmuştur. Her konuda olduğu
gibi sporda da cinsiyet üstünlükleri söz konusudur. Spor dallarında, farklı yüzde performans
düzeyleri ile bir dominant taraf mevcuttur. Ancak
gelişim düzeyleri farklı toplumlarda bu konuya
olan bakış açısı değişmekte, endüstrileşmiş ülkelerde kadınların spora katılım oranı fazla iken
gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran düşüktür.

SPOR DALLARINDA AYRIMCILIK
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Eda Erdem

FİLEDEKİ RÜZGÂR ESİYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa
Şampiyonası’nda 16 yıl sonra final oynama
başarısı gösterdi. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye’nin
ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda
ortaya koyduğu performansla alkış aldı. Ankara’da oynanan final maçında son şampiyon
Sırbistan’a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli
Takım, organizasyon tarihinde 2. kez gümüş
madalya kazandı. Türkiye, organizasyondaki
madalya sayısını 4’e (2 gümüş, 2 bronz)
çıkardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’nın ev sahipliğindeki 2020 CEV Tokyo
Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri’nde
finalde Almanya’yı 3-0 yenerek olimpiyatlara
katılmaya da hak kazandı. A Milli Kadın
Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat
Oyunları’nda çeyrek finale kadar çıktı. 2021
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda
ise milli takımımız üçüncü olarak tarihe bir
kez daha adını yazdırdı… 1.98’lik Zehra,

1.97’lik Ebrar, 1.94’lük Meryem, 1.90’lık
Hande… Bugün Türk Milli Takım’ında rakiplerine yükseklerden bakan, fizik kapasite
anlamında hiçbir kompleks duymayan bir
oyuncu grubu var. Türkiye Kadınlar Ligi ya
da resmi adıyla Sultanlar Ligi dünyanın en
iyi voleybol liglerinden biri. Belki İtalya Ligi
Türkiye’yle boy ölçüşebilir. Uzmanlara göre,
2009’dan itibaren özellikle üç büyük takım
Fenerbahçe, Vakıfbank ve Eczacıbaşı’nın
bütçeleri artırmasıyla beraber dünyanın en iyi
oyuncuları Türkiye Ligi’ne gelmeye başladı.
ABD’den, Çin’den, Kore’den, Sırbistan’dan,
Rusya’dan gelen milli oyuncular Türk takımlarıyla her sezon Şampiyonlar Ligi’nde finaller
oynadılar, şampiyonluklar aldılar. Bu sayede
Türk oyuncular öncelikle dünyanın en iyi
oyuncularıyla her gün beraber idman yapıp
kendi kapasitelerini yukarı çektiler. Daha
sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynayarak sürekli
üst düzey rekabetin içinde oldular.
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Spora katıldığında ise, kadının tenis,
yüzme, paten gibi artistik ve estetik branşları
seçmesi önerilmektedir. Spor genelde özgür
ve isteyerek yapılıyor görünür. Katılım, yaş,
cins, sınıf ve ırka bağlı olduğu halde, ihtiyacın
doğurduğu alanlardan (maaşlı erkek işleri ve
maaşlı kadın işlerinden) biri olmadığı için özgür
görünür. Sporun bu özgür ve bağımsız iç hayatı,
kadına gelince kaybolur. Çoğunluk bilincinde
yatan, kadının sporda varlığının garipsenmesidir.
Medyada kadın sporcularla ilgili haberlerin
çoğunda onların ev hanımı ve annelik özelliği
üzerinde durulur. Kadınların yaptığı sporlar
Güney Amerika’da gazetelerin yüzde 15’lik bir
haber oranını oluştururken, bu oran tüm spor
magazininin yüzde 3 ile yüzde 7’sini, kadın
magazin medyasını ise yüzde 1 ile yüzde 3’lük
bir oranda kapması anlamına gelir. Bu marjinal
kapsam tüm spor yarışmalarında ve basında
aynı orandadır; yerel genç sporcuların yaptıkları
spordan tutun, olimpik sporlara kadar bu oran
değişmemektedir. Toplumdan topluma farklılıklar
göstermesine rağmen tüm ülkelerde, spor içinde
yer alan kadına karşı hakim olan bu düşünceler,
kadının spora yönelmesindeki oranları ve aktivite
çeşitlerini belirlemektedir.
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Busenaz Sürmeneli

KAPAK

TOKYO 2020: EN BÜYÜK
BAŞARI KADIN SPORCULARDAN

20 l İSMMMO YAŞAM

Tokyo 2020, Türkiye’nin en fazla
madalya sayısına ulaştığı olimpiyat
oyunları oldu. Türkiye Olimpiyatları
13 madalya ile tamamladı. Madalyaların beşi, kadın sporculardan geldi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)
Başkanı Thomas Bach, olimpiyat
oyunlarının sona erdiğini duyururken,
küresel koronavirüs salgını nedeniyle
“en zorlu Olimpiyat yolculuklarından”
birinin tamamlandığını ifade etti. Salgın
nedeniyle bir yıl ertelenen ve seyircisiz
düzenlenen olimpiyat oyunları, yerel
saatle 22.14’te olimpiyat ateşinin söndürülmesi ile resmen sona ermiş oldu.
Yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı
olimpiyat oyunlarında 17 dünya rekoru
kırıldı. Tokyo’da 39 altın, 41 gümüş ve
33 bronz ile en çok madalya alan ülke
ABD oldu. Bunu 38 altın, 32 gümüş ve
18 bronz ile Çin izledi. Ev sahibi Japonya ise 27 altın, 14 gümüş ve 17 bronz
ile üçüncü sırada yer aldı… Türkiye ise
iki altın, iki gümüş ve dokuz bronz ile
toplamda 13 madalya kazandı. Tokyo
2020, Türkiye’nin madalya sayısının en
yüksek olduğu olimpiyat oyunları oldu.
Milli sporcu Mete Gazoz okçulukta, milli

boksör Busenaz Sürmeli ise 69 kiloda
altın madalya kazanarak, Olimpiyat
şampiyonu oldular. Boksör Buse Naz
Çakıroğlu 51 kiloda, karatede Eray
Şamdan gümüş madalyanın sahibi oldu.
Tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice
Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve Taha Akgül, jimnastikte
Ferhat Arıcan, karatede Ali Sofuoğlu ve
Merve Çoban bronz madalya kazandı.
Bu madalyalar ile Türkiye ilk kez
jimnastik, okçuluk ve karatede madalya
kazanmış oldu. Kadınlar boksta Buse
Naz Çakıroğlu Türkiye’ye ilk madalyayı getiren sporcu olurken, Busenaz
Sürmeneli ise ilk altın madalyayı
kazanan boksör olarak tarihe geçti.
Bronz madalya kazanan Yasemin Adar
da kadınlar güreşte madalya kazanan
ilk milli güreşçi oldu. 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi 50’si
kadın, 58’i erkek toplam 108 sporcu 18
branşta temsil etti. 1908 ve 2016 yılları
arasında gerçekleşen olimpiyatlarda
Türk kadın sporcular toplamda sadece
beş madalya kazanırken, Tokyo’da düzenlenen olimpiyatta beş kadın sporcu
da madalya elde etti.
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TARİHE GEÇEN ZAFERLER
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l Türk serbest dalışcı Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği “beyaz kıta”da dalış yaparak tarihe geçti. Şahika, Türk bilim insanlarıyla
kıtaya giderek Türk bayrağını Antarktika’da dalgalandırdı. Antarktika’da tüpsüz dalış
gerçekleştiren ilk Türk kadın sporcu olan Şahika, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
l Milli tekvandocu Nur Tatar Askari ise
iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan
tek Türk kadın sporcu konumunda bulunuyor.
Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları’nda
gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları’nda ise bronz
madalya aldı.
l  Tekvandonun “Yaman” kadını Milli
sporcu İrem Yaman, 2015’te Rusya, 2019’da
İngiltere’de düzenlenen Dünya Tekvando
Şampiyonası’nda 62 kiloda altın madalya
kazandı. İrem, böylece iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu
oldu. Büyükler kategorisinde iki Avrupa
şampiyonluğu da bulunan İrem Yaman, Dünya
Tekvando Federasyonu tarafından 2018
yılının en başarılı kadın sporcusu ödülüne de
layık görüldü.
l Yasemin Ecem Anagöz yılın okçusu

seçildi. Türkiye’nin son dönemde önemli başarılar elde ettiği okçuluk branşında Yasemin
Ecem Anagöz, dünyada yılın sporcusu ödülüne
layık görüldü. Yasemin Ecem Anagöz, kadınlar
klasik yayda 2018 yılının sporcusu seçildi.
Milli okçu, Polonya’nın Legnica kentinde
gerçekleştirilen 2018 Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar klasik yay kategorisinde altın
madalya elde etti.
l  Paralimpik halterci Nazmiye
Muratlı, hem 2012 hem de 2016 paralimpik
oyunlarında altın madalya kazanarak İstiklal
Marşı’nı dünyaya dinletti.
l 016 Rio Paralimpik Oyunları’nda
Kadın Golbol Milli Takımı, finalde Çin’i 4-1
yenerek şampiyon oldu. Kadın Golbol Milli
Takımı, oyunlar tarihinde Türkiye’ye takım
sporlarında ilk şampiyonluğunu getirdi.
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l Judocu Hülya Şenyurt, 1990’daki
Avrupa ikinciliği ve 1991’deki Avrupa
gençler şampiyonluğu sonrası olimpiyatlarda
da madalya alarak tarihe geçti. Henüz 19
yaşındayken 1992 Barcelona Olimpiyatları’na
katılan Hülya Şenyurt, 48 kiloda elde ettiği
üçüncülükle olimpiyatlarda madalya kazanan
ilk Türk kadın sporcu olmayı başardı.
l Bir dönem Türkiye’nin olimpiyatlarda altın madalya kazanan tek kadın sporcusu
unvanına Nurcan Taylan sahipti. Nurcan
Taylan, 2004 Atina Olimpiyatları’nda Halil
Mutlu ve Taner Sağır ile birlikte halterde altın
madalya kazanan Türk sporcular arasında yer
aldı.
l Dünya ve Avrupa şampiyonu milli
sporcu Yasemin Adar, Türk güreş tarihine
ismini altın harflerle yazdırdı. Kadın güreşinin
sembolü haline gelen Yasemin, Türkiye’de adını 2016’da Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda duyurdu.
Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi,
organizasyon tarihinde Türkiye’ye kadınlarda
ilk altın madalyasını kazandırdı. Türk kadın
güreşinde yeni bir sayfa açan Yasemin, bu
şampiyonlukla da yetinmedi ve üst üste 4 kez
adını Avrupa’nın zirvesine yazdırdı.
l Milli sporculardan Neslihan Yiğit
badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke
Özyüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş
Şanlı ise jimnastik branşında olimpiyatlarda
Türkiye’yi temsil eden ilk sporcu oldu. Neslihan Yiğit ve Göksu Üçtaş Şanlı 2012 Londra
Olimpiyatları’nda, Çağla Büyükakçay ve İlke
Özyüksel ise 2016 Rio Olimpiyatları’nda
mücadele etti.
l Milli tenisçi Çağla Büyükakçay,
2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta tarihi
şampiyonluk yaşadı. Çağla, finalde Karadağlı
Danka Kovinic’i yenerek WTA turnuvalarında
şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olarak
kayıtlara geçti.
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Teknolojik gelişmeler ve
dijitalleşme muhasebe
mesleğinin ve meslek
mensuplarının çağın
ihtiyaçlarına göre kendilerini
yenilemelerini zorunlu
kılıyor. Mesleğe yeni
nesil mensuplar yetiştiren
İstanbul Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen,
teknolojik gelişmelerin meslek
mensuplarının müşterileri için
daha yüksek düzeyde analiz
ve danışmanlık
danışmanlık yapmalarını
sağlayacağını söylüyor. Hepşen,
“Yeni nesil mali müşavirlerin
yaratıcılık güçlü sunum ve
iletişim becerileri alanında
kendilerini geliştirmeleri iyi
olacaktır” diyor.

Yaratıcılık ve güçlü sunum
yeteneği geliştirilmeli
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Prof. Dr. Ali Hepşen, yaklaşık 20 yıldan
bu yana İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Finans Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi... Diş
Hekimi babası merhum Ertan Hepşen ile birlikte
askerlik sonrası inşaat işleri yapmayı planlarken okulunda kadro açılması üzerine akademisyen oldu.  Uluslararası gayrimenkulden
şirket birleşme ve satın almalarına kadar birçok
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alanda uzmanlığı olan Hepşen on parmağında
on marifeti olanlardan... Sürekli olarak kendini
güncelleyen Hepşen, yeni neslin iş yaşamına
donanımlı hazırlanması için de çabalıyor...
Gayrimenkul Gelişen Piyasalar Uzmanı, İstanbul
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen
ile ekonomiden teknolojinin mesleğe etkilerine
kadar birçok konuyu konuştuk.
Kendinizden bahseder misiniz?
1978 İzmir’in Tire ilçesi doğumluyum;

ilkokulu Tire’de okudum ama sonrasında elde
valiz aileden uzak yatılı bir okul hayatım oldu.
Önce İzmir Bornova Anadolu Lisesi’ni bitirdim.
Yatılı okumanın tüm güzelliklerini yaşadım diyebiliriz. Sonrasında, İstanbul maceram başladı.
İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü
bitirdim. Hemen devamında ise, üniversitemde
finans anabilim dalında akademi yaşamım
başladı. Bu sırada, yüksek lisans ve doktora
eğitimlerimi finans alanında tamamladım;
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PANDEMİDE DAHA ÇOK YAKINLAŞTIK
Yoğun iş temposunda ailenize, kızınıza
yeterince zaman ayırabiliyor musunuz?
Pandemi döneminde derslerimiz online
platformlara kaydı. İş yaşamlarımızı daha
çok eve taşıdık. Kızımız Pelin’in okulu, bizim
çalışma hayatımız aynı evde hep beraberce
yoğun bir dönem geçirdik. Bu yoğunluğun
bizlere kattığı en önemli nokta, birbirimizi
biraz daha fazla tanıdık, birbirimize daha
başlangıç oldu diyebiliriz; iç sesim motive etti
desem yanlış olmaz. Ailem bu süreçte bana
hep destek oldu, özellikle de annem Şehnaz
Hepşen...  
Akademisyen olmasanız hangi
mesleği seçerdiniz?
İnşaat işleri ile uğraşırdım sanırım.
Ama siz plan yapıyorsunuz, hayat başka şekilde
yönlendiriyor. İlginçtir, aradan yıllar geçti;
babamızı kaybettik 2011’de vefatından önce
başladığı iki inşaat projesi vardı. Biri kaba
inşaatta, diğeri ise henüz plan aşamasındaydı.
O iki binayı da tamamlatmak bana kısmet oldu.
Ustabaşımız Ömer çok iyi yönetti süreci, ben
İstanbul-Tire arası mekik dokudum; annem,
kardeşim, eşim çokça destek oldu bu süreçte.
İnşaatları en iyi şekilde bitirdik, sorumluluğumuzu güzel şekilde yerine getirdik.
Meslek yaşamınızda sizi en mutlu
eden kademe ve olaylar hangisiydi?
Doktora yeterlilik sınavını geçtiğimde ve

fazla zaman ayırdık. Bu açıdan pandemi
faydalı da oldu. Bu yıl da aynı şekilde zaman
ayırıyoruz birbirimize, aşılama süreçleri ve
pandemi koşullarının biraz daha gevşetilmesiyle kurslar girdi hayatımıza. Okul etkinlikleri ve çalışmalarına ilave jimnastik ve satranç
kurslarıyla biraz daha renkli hayatımız.
Kızımın satrançta beni yenmesi dışında sorun
yok diyebilirim…

benzer şekilde doçentlik yeterlilik sözlü sınavımı
başardığımda geçtiğimde çok mutlu olmuştum;
akademik hayattaki önemli kilometre taşları…
Diğer taraftan, gerek öğrencilerimin gerekse de
farklı akademik çalışmalarda ya da projelerde
beraber çalıştığım kişilerin hayatına dokunmak,
onların beni geçtiğini görmek ve sonrasında
onlardan bir şeyler öğrenmek kadar mutluluk
verici bir durum olmadığını içtenlikle belirtmeliyim.

20 YILLIK AKADEMİSYEN  
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı’nda 2002’de
başladığınız meslek hayatınızı neredeyse
20 yıldır sürdürüyorsunuz. Bu istikrarı
neye borçlusunuz?
Zaman çok hızlı geçmiş gerçekten, geriye
dönüp baktığımızda her şey dün gibi. Disiplinli
olmayı ve çalışmayı seviyorum. En önemlisi
yaptığım işi seviyorum, üretken olmaya çalışıyo-
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devamında ise, doçentlik diplomamı ve profesörlük unvanımı yine finans alanında aldım.
Çocukken, gençken neler yapardınız; ne olmak istiyordunuz?
Bizim çocukluğumuzda yaz çırağı olmak
önemliydi. Rahmetli babam Ertan Hepşen’in
de yönlendirmesiyle manifaturacı, gözlükçü,
kuyumcu yanında ilkokul yaz dönemlerimi geçirdim; esnaflığı sevdiğimi hatırlıyorum. Babam
kendi mesleğinin yanı sıra inşaat işleri ile de
uğraşırdı. İnşaatlarda çivi toplayıp düzeltmekten
tutun da, tuğla taşımaya, ahşap doğrama/
boyama işlerine kadar inşaatın tozunu bolca
yuttum, çok keyif aldım. Babamın ödemelerini
yapardım, banka şubelerinde çokça vakit geçirmişliğim olurdu. 90’lı yıllarda, lise döneminde,
ise ekonomi kırılgandı, döviz çokça hareketliydi;
bizde döviz alım satımı yapardık kendi bütçemiz
ölçeğinde. O dönemlerden finansal piyasalara
ilişkin ilgim oluşmaya başlamıştı; gazetelerin
ekonomi sayfalarını okurdum. Lisedeyken
işletme okumaya karar vermiştim; o şekilde de
devam eden bir çalışma hayatım oldu. Bugünkü
kariyerime bakıyorum da, içinde geçmişten
gelen kazanımlar hep olmuş, iyi ki de olmuş.
Sizi akademisyen olmaya kim motive etti? Aileniz akademisyen olmanıza
nasıl baktı?
Hayat rastlantıların bir sonucu sanırım.
Üniversiteyi tamamladıktan sonra aklımda
akademisyenliğe yönelik bir düşünce yoktu
aslında. Hatta İstanbul’da kalmak şeklinde de
bir düşünce yoktu. Üniversite sonrası askerlik
ve devamında Tire’de inşaat işleri ile uğraşmak
gibi bir planım vardı; babamla kendimizce bu
şekilde bir düşünce oluşturmuştuk. Sonrası ise
akademisyenlik ve İstanbul çok hızlı gelişti.
Teyzemden bir telefon almıştım bir akşamüstü,
kendi doktorası için okula uğramıştı, tesadüfen
üniversitemde kadro ilanı açıldığını duymuş.
İçimdeki sesi dinledim, annemin katkısı da büyük oldu tabi, o gün akşam İstanbul otobüsünün
son koltuğuna yer aldım. İstanbul’a geldim,
birkaç gün sonra sınava girdim. Kazandım ve
göreve başladım. Hızlı ve biraz da plansız bir
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İSMMMO’NUN
EĞİTİMLERİ KATKI
SAĞLADI

İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl
buluyorsunuz?
Eşim Güldeniz Hepşen de meslek mensubu,
11’inci yılını tamamladı. Yakın zamanda iş değişikliği de yaptı. Aile şirketi niteliğindeki bir yapıdan,
halka açık bir şirkete geçti. Yoğun temposu daha
da yoğunlaştı. Ancak bu sürecinde bilgi birikimini
artıran, kariyerini geliştiren, uzmanlaşmasını
sağlayan İSMMMO’dan aldığı eğitimlerin büyük
katkısını gördü. Diğer taraftan, Oda’nın mensuplarının mesleki hak ve hukuku koruduğunu da
görüyorum. Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde hızlı karar alınarak meslek mensuplarının
hastalığa yakalanması halinde TÜRMOB Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun kullanılmasını takdirle karşılamıştım.
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rum; öğretici olmak haz veriyor. Sanırım
bu da istikrarlı yapıyor.
Yaklaşık 20 yıldan bu yana
binlerce öğrenciye ders veren bir
akademisyen olarak yeni neslin ilgi
alanına neler girdi?
Finansal piyasalar, 1980’li yıllar
sonrasında ülkelerdeki finansal serbestleşme hareketlerine bağlı olarak gelişmeye ve derinleşmeye başladı. Ancak asıl
gelişim özellikle teknolojinin de çok hızlı
gelişmesiyle son 10 yılda oldu desek yanlış olmaz. Özellikle finansal hizmetlerin
sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan “fintech”
kavramı ise çok önemli bir yenilik. Son
dönemde, kripto para, soğuk cüzdan,
blokzincir gibi kavramlarla tanıştık.
Finans sektörü değişirken, yeni neslin de
buna uyumu çok hızlı oldu. Derslerimizde
bu tür kavramları ele almak, günceli
yakalayan öğrencilerimizin sorularını
yanıtlamak bizleri de geliştirdi.
Yeni nesil meslek mensuplarına teknoloji çağını yakalamaları ve
dijital dünyaya iyi adapte olabilmeleri için neler önerirsiniz?
Teknolojik gelişmeler ve bunların devamı şeklinde olan dijitalleşme,
bence muhasebe meslek mensuplarının
da çağın ihtiyaçlarına göre kendilerini
yenilemelerini zorunlu kılmaktadır. Muhasebe endüstrisinin her alanında dijital
sistemlerin kullanılacağı muhakkaktır.
Gelişmeler, meslek mensuplarının müşterileri için daha yüksek düzeyde analiz ve
danışmanlık yapmalarını sağlayacaktır
diye düşünüyorum. Dolayısıyla, yeni nesil
mali müşavirlerin yaratıcılık güçlü sunum
ve iletişim becerileri alanında kendilerini
geliştirmeleri iyi olacaktır.
Uzmanlık alanlarınızdan biri
de şirketlerin kurumsal yönetimleri
ve finansal sürdürülebilirlik konusu.

Ülkemizde kurumsallaşma çalışmaları arttı mı, şirketlerin kurumsallaşma sürecinden beklentileri
nelerdir?
Kurumsallaşma tüm işletme
yapıları için çok önemlidir; aslında
kurumsallaşma bir sistem kurmaktır.
Ülke yapıları incelendiğinde, kendisini
kurumsallaştırarak dönüştüren, nesilden
nesile büyüyerek insanlığa hizmet eden
uluslararası şirketlerin faaliyetlerini
devam ettirebildiklerini söylemek mümkündür. Günümüz rekabet ortamı irdelendiğinde sürdürülebilir olmanın önemli
unsurları, yeterli donanıma sahip kişilerin
yetişmesi, şirket yönetiminde profesyonel
tepe yöneticilerine yer verilmesi, işletme
yönetimlerinde yer alan aile bireylerinin
kendilerinin de kurumsallaşmaya uyum
sağlayarak işletmede profesyoneller gibi
davranabilmesi, stratejik karar noktalarında finansman kurumları ile eşgüdüm
halinde çalışılması şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. Ülkemizde de bu yönde
önemli gelişmelerin yaşandığı söylenebilir. Özellikle, KOSGEB tarafından mevcut
durumda yürütülen destek programlarının günümüzde giderek artan rekabet
koşullarında işletmelerin “kurumsallaşma
düzeyini” belirlemede katkısı son derece
önemlidir. Aslında kurumsallaşma olgusu
küçük veya büyük tüm işletmeler için bir
şart olarak kendisini kabul ettirmektedir.
Kurumsallaşma çalışmalarını yürüten
küçük işletmeler, hem kısa ve orta vadeli
amaçlar hem de uzun vadeli amaçlar
dolayısıyla stratejik planlar üzerinde
dururlar. Bu şekilde işletmenin güçlü
ve zayıf yönlerini belirleyerek fırsat ve
tehditleri değerlendirirler. Kurumsallaşma
doğrultusunda işletme sistemlerinin
gözden geçirilmesi veya artı değer
yaratmayan sistemlerin kaldırılması, bu
sistemlerin örgüt kültürü ile uyumlu hale
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Herkesin bildiği üzere, ekonomilerde durağanlığa yönelik
eğilimler belirmeye başladığında, merkez bankaları genellikle, para arzını genişletici ve
faiz oranlarını düşürücü para
politikalarını tercih ederler.
Pandemi ortamında da bunu
somut olarak gözlemledik.
Faiz ortamının aşağı yönlü
eğilimi, dünyada gayrimenkul
piyasalarına yönelik talep canlanmasını başlattı. Tam da bu
noktada gayrimenkul üretimi
tarafında ise farklı bir ortam
söz konusuydu; arz daralması.
Ülkemizde 2017’den sonraki
“Biraz klasik bir ifade olacak ama açıkçası seyahat en
süreçte yeni inşaatlara yönelik
keyif
aldığım
hobim; imkân yarattıkça ailemle birlikte farklı
ruhsat alımlarının azalması ve
rotalar izlemeyi, keşfetmeyi seviyoruz. Farklı kültürleri tanımak
özellikle 2020 yazında konut
hoşumuza gidiyor, bizi günlerin getirdiği yoğunluktan uzaklaştıkredi faiz oranı ortalamasının
rıyor. Fotoğraf ile uğraşmayı da seviyorum; hele ki, seyahat ve
aylık yüzde 1’in altına inmesi
fotoğrafı birleştirince uğraşı daha keyifli hale geliyor.”
iki şeyi etkiledi: ilki, satış
fiyatları yukarı yönlü eğilim
ortamda kira değerlerini yukarıya taşımıştır.
gösterdi; ikincisi ise yeni arzın
İstanbul özelinde ve Anadolu genelinde artan
gelmemesine de bağlı olarak mevcut kiralık
kira değerlerine yönelik çözümün kolay değil.
konutların kira değerleri arttı.
Serbest piyasa ekonomisi temelinde sağlıklı ve
Deprem gerçeğinin sürece etkisi
sürdürülebilir bir konut satılık ve kira piyasaları
oldu mu?
için arsa temin zorluğunu aşmak öncelikli hedef
Son 2-3 yıldır yoğunlaşan deprem
tecrübeleri (İzmir-Elazığ) toplumun bu konudaki olmalıdır. Bu noktada da, kentsel dönüşüm
farkındalığını artırdı ve deprem sonrası yapılmış tarafına yine yeniden eğilinmesi gerekmektedir.
Türkiye ekonomisinin içinde bulunkonutlara yönelim arttı. Dolayısıyla, kira ve
duğu durum konusunda yorumunuz nedir?
satış fiyat hareketlerinin özellikle deprem
Sadece ülke ekonomisi açısından değil,
sonrası konutlarda oluştu. Arsa temin zorluğu ve
aynı zamanda da global olarak pandemi sonrası
geliştiricinin artan inşaat maliyetleri nedeniyle
yeni konut yapımına yönelik iştahının olmaması kolay olmayan bir süreçten geçiliyor. Azalan
da ayrı bir problem. Sürece etki yapan bir diğer hammadde varlığı ve artan emtia ile enerji fiyatları nedeniyle arz (maliyet) yönlü, ekonomilerin
faktör de pandemide eğitim öğretim faaliyetaçılma çabaları kapsamında izledikleri genişletici
lerine ara verilmesi ve devamında Eylül ayı ile
para politikaları nedeniyle talep yönlü enflasyon
birlikte özellikle üniversitelerin örgün eğitme
tehlikesi söz konusu. Enflasyonun yaratacağı
başlayacaklarını duyurmaları oldu. İstanbul’da
kırılganlık önümüzdeki dönemde tüm ekonomiöğrenci hareketliğinin başlaması kiralık konut
ler üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir.
arayışlarını artırmış ve arz kısıtının olduğu
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getirilmesi söz konusudur. Kurumsallaşma ile
çalışanlara verilen önem artar, müşterilere sunulan hizmet ile kalite ve güvenilirlik yakından
takip edilir, kamuoyuna karşı sorumluluk bilinci
gündeme gelir.
Pandemide şirketlerin finansmana
erişimleri nasıl? Günümüzde şirketler
için finansal sürdürülebilirlik konularında
neler oluyor?
Günümüz ekonomik koşulları şirketlerin
kredi mekanizması üzerinden finansman sağlanmasını daha maliyetli hale getirmiş durumda,
burada pandeminin etkisi de muhakkak. Diğer
taraftan, şirketlerin sürdürülebilirliği noktasında
eğer hedef kaynak maliyetini düşürmek ve
yatırımın getirisini artırmak ise, şirketlerin
finansman ve yatırım politikaları doğrultusunda
doğru ve akılcıl karar vermeleri gerekiyor.
Pandemi ortamında şirketlerin daha yoğun
şekilde halka arza yöneldiklerini gözlemliyoruz.
KOBİ’ler için bunun daha da önemli olduğunu
söylemeliyim.  
Halkbank KOBİ internet sayfasında
şirketlerin sorularını yanıtlıyorsunuz? En
çok hangi konularda soru alıyorsunuz?
2018 yılından bu yana kullanıcıların her
hafta internet sayfasına gelen sorularını yanıtlamaya çalışıyorum. Dört yüz soru yanıtlamışım;
yine ayda bir şirketlerin kurumsal yapılarına
yönelik makale hazırlıyorum. Özellikle son
dönemlerde, birleşme, satın alma, bölünme
gibi konularda daha ağırlıklı sorular geliyor.
Sanırım soruların bu türden oluşması, günümüz
ekonomik koşullarının da bir yansıması diye
düşünüyorum.
Türkiye’de ve dünyada konut fiyatları ve kiralar giderek yükseliyor. Bunun
sebebi nedir? Bu yükseliş devam eder mi?
Pandeminin ortaya çıkması ve dünyaya
hızlı bir şekilde yayılması hayatımızda pek çok
şeyi değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor.
Pandeminin başlarında, ortaya çıkan karamsarlığa bağlı olarak özellikle talep tarafında ülkemiz
ve dünya genelinde bir durağanlık egemendi.
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Engelleri aşan teknolojiler
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Dünyanın belki de en tanınmış fizikçisidir Stephen Hawking...
Üstelik bedensel engelleri de aşmanın iyi temsilcisiydi... Bedensel
engeline, tekerlekli sandalyeye mahkum yaşamına aldırmadan
matematik, fizik ve evren bilimi konusundaki çalışmalarıyla birçok ödülün de sahibi oldu. Ancak
engellilerin engellerini aşmalarına desteklerin sınırlı kaldığı ülkemizde böyle örnekleri
görmek pek de mümkün değil...
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre,
dünyada 1 milyardan fazla engelli insan
yaşıyor yani nüfusun yaklaşık yüzde 15’i
engellilerden oluşuyor... Birleşmiş Milletler
(BM) verilerine göre, dünyadaki 60 yaş ve
üzeri insanların yaklaşık yarısının bir tür engeli
var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temmuz 2021 Engelli
İstatistik verilerine göre, ülkemizde Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne kayıtlı toplam 2.5 milyon engelli yaşıyor.
Bunların 1.4 milyonu erkek, 1.1 milyonu ise
kadın engellilerden oluşuyor. Ulusal Engelli
Veri Sistemi’nde engelli raporu almak
için yetkili hastanelere başvurmamış ve
hizmet için devlete temasa geçmeyen
kişiler bu verilere dahil değil. Ancak
onlarla birlikte engelli sayısının
5 milyona ulaştığı tahmin
ediliyor. Sisteme kayıtlı olan
görme engelli sayısı 215
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Dünya genelinde 1 milyar, ülkemizde ise kayıtlı
ve kayıtsız olmak üzere 5 milyon engelli var.
Engelliler için ne yazık ki ülkemiz zorlu bir yer.
Teknoloji ile birlikte engelli bireylerin hayatlarını
kolaylaştıracak akıllı kaşıktan görme engellilere
okuma ve film izleme fırsatı sunan birçok
uygulama ve alet de kullanıma sunuldu. Ancak
yine de hayatları kolay değil...
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bin, işitme engelli sayısı 180 bin, dil ve konuşma engelli sayısı 34 bin, ortopedik engelli
sayısı 311 bin, zihinsel engelli sayısı 385 bin,
ruhsal ve duygusal engelli sayısı 171 bin kişi.
Türkiye’de ve dünyada engellilerin bir
kısmı ailesince desteklenip yaşama katılırken
bir kısmı da ne yazık ki evlerine hapis bir hayat
yaşıyor. Oysa bir ülkenin gelişmişlik düzeyi engelli bireylerini topluma dahil etmesiyle ortaya
çıkıyor. Peki ülkemiz bu konuda ne durumda?

ZORLU YAŞAM ŞARTLARI

KENT PLANLAMASI
ABD, Afrika, Avrupa, Brezilya, Çin,
Endonezya, Hindistan, Meksika ve Türkiye
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Dr. Öztaş
ofisleriyle hizmet veren WRI, sürdürülebilir
şehirler konusunda çalışan uluslararası bir
araştırma enstitüsü. İnsan odaklı şehirler için
kent içi sorunlara sürdürülebilir çözümler
üretip bu çözümleri projelendirerek yerel ve
merkezi yönetimlerle birlikte uyguluyor.
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler
Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi
Dr. Çiğdem Çörek Öztaş, kentlerde çocuklar,
yaşlılar, özellikle de engelli bireylerin ihtiyaç
ve beklentilerine göre planlama yapmanın
giderek önem kazandığını söylüyor. Kentler
engelli bireylerin ihtiyaç ve talepleri düşünülmeden planlandı. Peki engelli bireylerin
yaşamlarını insanca sürdürebilecekleri kentler
için neler yapılabilir?
Öztaş, kentin planlaması, kamusal alanların, bina girişlerinin, yolların ve kaldırımların
tasarlanmasında engelli bireylerin planlama
sürecine dahil edilmesi, ihtiyaç ve beklentilerin
dinlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Sokaktan bina girişlerine kadar engellileri kısıtlayacak fiziksel ve dijital bariyerlerin
kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Öztaş,
“Kentin planlama ve tasarım aşamasında,
engelli bireylerin hareketini kısıtlayacak bariyerler oluşturmamalı, kullanımla ilgili ortaya

NASIL TANIMLANIYOR?
Engelli tanımı kanunla belirlenmiş durumda. Avukat Mehtap Tepe, doğuştan ya da
sonraki herhangi bir nedenle bedensel, ruhsal,
zihinsel, sinirsel, ruhsal sosyal yeteneklerini
çeşitli nedenlerle kaybetmiş topluma uyum
sağlama, günlük gereksinimlerini karşılama
konusunda zorluk çeken, korunma, bakım,
rehabilitasyon, destek hizmetlerine ihtiyaç
duyan kişiye engelli denildiğini söylüyor.
Bir kişinin engelli sayılabilmesi için sağlık
kurulu raporu olması gerektiğine dikkat çeken
Tepe, “Engelli sağlık kurulu raporunun ilgili sağ-
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Ülkemizde engellilerin en çok zorlandıkları konu sokaklarda, parklarda, okulda,
markette onlara uygun şartların hazırlanmaması. Örneğin, tekerlekli sandalyeye mahkum
ya da görme engelli birinin tek başına sokağa
çıkıp bir yere gitmesi neredeyse imkansız. Son
yıllarda asansörlerin genişliklerinden metrolara kadar bu zorlukları kaldırmaya yönelik
adımlar atılıyor ama hâlâ yeterli düzeyde
değil... Fiziksel engelliyseniz, sokaklarda diz
boyu kaldırımlardan inmek ya da çıkmak için
sürekli birilerinin yardımını istemek zorunda
kalırsınız. Görme engelliler için çukurlar,
direkler bezdirici oluyor. İşitme engelliler içinse
kural tanımayan trafik, düzensiz ulaşım her an
bir kaza nedeni... Engelli insanların sokaklara çıkmayışının ikinci nedeni de korunma
içgüdüsü oluyor.
Ne yazık ki toplumun engelli insanlara
bakışı engelli; engelliler işe yaramayan,
ortalıkta sadece görünüp var olmalarıyla doğal
akışı aksatan birileri olarak görülebiliyor... Bu
bakış açısı değişse de hâlâ engellilere acıyan
gözlerle bakanların sayısı azımsanamayacak
kadar çok! Engelli bireylere uzaylı gibi uzun
uzun bakanlar... “Anne şuna bak? Neden öyle
gidiyor?” diye çocuklar tarafından yüksek
sesle yapılan yorumlar...

çıkabilecek bariyerlerin olmaması da önemli”
diye konuşuyor.
Dünyada ve Türkiye’nin büyük
kentlerinde hızla yaygınlaşan scooterlar, park
etme düzensizliği nedeniyle çoğu zaman
kaldırımlarda erişimi engelleyerek, özellikle
yayaların, pusetli ebeveynlerin, kör bireylerin
ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının erişim
hakkını kısıtlıyor. Öztaş, “Kaldırımdan geçişe
izin vermemek, scooterlar için kaldırımlar
dışında yeterli park etme alanı oluşturmak gibi
acil önlemler geliştirilmeli. Yollarda karşılaşılan
bariyerler ve yönlendirme için özellikle kör
bireylere sesli asistanlar oluşturulmalı. Yolda
karşılarına çıkabilecek fiziksel koşullarla ilgili
bilgilendirilmeliler. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun altyapıları ve toplu taşımaya
entegrasyonu gösteren haritalar ile telefon
uygulamaları kullanılması da kapsayıcı kentler
oluşturmak için gerekli” yorumunu yapıyor.
Otizmli ya da down sendromlular için
topluluk duygusunu destekleyecek, bireyleri
ait ve güvende hissettirecek mahalle ortamının sağlanması gerektiğini belirten Öztaş,
“Sakin, bilindik ve tanışıklık duygusu bulunan
mahallelerin teşvikiyle bu bireylerin toplumsal
hayata daha fazla katılmaları mümkün. Kısaca
kent planlamada her zamankinden daha
fazla insancıl ve kapsayıcı bir bakış açısıyla
uygulama adımları atılmalı” diyor.
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AZ GELİŞMİŞ
ÜLKELERDE YOĞUN

ENGELLİLER
GÜNÜ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na göre,
engellilerin yüzde 80’i gelişmekte ve az gelişmiş
ülkelerde yaşıyor. Ayrıca OECD ülkelerinde düşük
eğitimli nüfusta engellilik oranları daha yüksek.
Ortalama olarak, daha düşük eğitimli kişilerin yüzde
11’ine kıyasla daha az eğitimli insanların yüzde 19’u
engelli. UNESCO’ya göre, gelişmekte olan ülkelerdeki
engelli çocukların yüzde 90’ı okula gidemiyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık
1992’de Uluslararası Engelliler Günü olarak
kabul edildi. Engellilerin erişim olanaklarının
arttırılması için engellerin ortadan kaldırılması sosyal kalkınmanın sağlanmasında da
büyük öneme sahip. Bu kapsamda engellilerin topluma eşit katılım sağlamalarına ilişkin
çalışmalar teşvik ediliyor.

lık kurulunun sevk etmesi ile yada kişi kendi
sağlık kuruluşuna gidip bu raporu alabilir. Bu
kuruluşları www.sağlık.gov.tr adresinden öğrenmek mümkün. Bu raporu almak için ücret
talep edemez. Bu raporu almak için herhangi
bir neden bildirilmesi gerekmiyor. Sağlık
kurulu raporunun formatı belli bu format
dışındaki raporlar kabul edilmiyor. Format dışı
rapor alınırsa, eksiklikler düzeltilmezse bu raporu düzeltmek mümkün olmuyor o nedenle
raporun iyi kontrol edilmesi önemli” diyor.
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EĞİTİM HAKKI
5378 Sayılı Engelliler Kanunu’nun
15. Maddesi’nde engelli bireylerin eğitim
haklarının güvence altına alındığına işaret
eden Tepe, genel eğitim, özel eğitim, mesleki
eğitim alabileceklerini vurguluyor.
Engelliler için kaynaştırma eğitimi,
sınavların, kampüs şartlarının onlara göre
ayarlanması konuları da kanun ile güvence
altına alınmış durumda.
Engelliler konusunda önemli olan bir
diğer husus da engelli aylığı olarak sıralanıyor; 2022 Sayılı 65 Yaşını doldurmuş, muhtaç,
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güçsüz, Türk vatandaşlarına aylık bağlanması
hakkında kanunun ilgili maddelerinde tanımlanıyor. Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde
olan 18 yaşını doldurmuş bireyler, engel oranı
yüzde 40 ve yüzde 69 arası olan 18 yaşını
doldurmuş engelliler, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış engelli
yakını bulunanlar bu aylığı alabilir.
Batı toplumlarında engelli olmak, bazı
araç ve önlemlerle üstesinden teknik olarak
gelinebilecek bir durum. Bu sadece ekonomik
ve sosyal anlamda, toplumu rahatlatacak bir
ödev değil, toplumun görevi... Gerekli araçları bulup engellilerin hizmetine sunarsanız,
toplumda azımsanamayacak sayılara ulaşın
bu insanları hayata kazandırmak mümkün...
Öyle ki, gözkapaklarından başka bir şeyi
kımıldatamayan, ancak çağ açan düşünce
ve teorileriyle insanlığın geleceğine yön
verecek başka Stephen Hawking’ler çıkarmak
mümkün olabilir.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Vücudun herhangi bir bölgesindeki sinir
sisteminde oluşan aksaklıklarının, düzenlen-

mesini sağlamak için kullanılan yöntemlerden
olan nöromodülasyon yöntemleriyle, parkinson, distoni, tremor yani titreme, istemsiz
hareket ve kasılma gibi birçok sinir sistemi
rahatsızlığında çözümsüz olarak bilinen
birçok şikayet sonlandırılabiliyor.
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.
Atilla Yılmaz, nöromodülasyon ameliyatları
bünyesinde toplanan beyin pili, omurilik pili,
mesane pili gibi girişimlerin bu aksaklıkların
düzenlenmesini sağladığını söylüyor.
Bu girişimlerin avantajları arasında
önceden test uygulaması yapılabilmesi, uygulanacak elektrik akımlarının ayarlanabilir
olmasını ve girişimlerin kalıcı hasar bırakmaması sayılıyor. Bu ameliyatların birçoğu
hastayı uyutmadan lokal anestezi ile yapılıp
öncesinde test girişimlerinin yapılabilmesi
başarıyı yükseltiyor.
Yılmaz, teknolojik bu ameliyatların
ülkemizde çok fazla yerde yapılamadığını
hatta dünyanın bir çok ülkesinden beyin ve
sinir cerrahisi uzmanlarının merkezlerinde
gelip eğitim aldığını da vurguluyor.
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ONLAR İÇİN AKILLI ÜRÜNLER

l Engellilerin en büyük sorunu tekerlekli sandalye ile merdivenlerden çıkamamak,
sokakta gidememek... İsviçre merkezli tıp
teknolojileri üreticisi Scewo’nun ürettiği elektrikli tekerlekli sandalye merdiven çıkabilme
yeteneğine sahip. Scewo’nun alt kısmında, palet
formunda tasarlanmış iki yardımcı tekerlek yer
alıyor. Kumandasındaki tuş yardımıyla açılan
paletler, merdivene tutunarak sandalyenin
devrilmemesini sağlarken rampa gereksinimini
de ortadan kaldırıyor.
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l İşitme engellilere özel uygulama Ava, işitme engelli bireylerin
karşıdaki kişinin mimiklerini çözmesine
destek oluyor. Sesi dinleyen ve ekrana
metin olarak getiren uygulama alanında
tek değil. Dünya genelinde sesli iletişimi
yazıya çeviren pek çok uygulama bulunuyor. Felçli hastalar için özel uygulama
Voice4U, konuşma güçlüğü çeken hastalara yönelik olarak geliştirildi. Uygulama,
kullanıcıların düşüncelerini paylaşabilmelerine imkan veriyor. Ekrana gelen
seçenekler üzerinden iletişim kurmaya
çalışan kullanıcı, bu şekilde iletişimini
daha kolay şekilde sürdürebiliyor.
l Kulakları duymayanlar için
dudak okumak ya da karşısındaki
kişinin jest ve mimiklerinden yola çıkıp
konuyu anlamak imkansız olabiliyor.
StationEar, özellikle telefon konuşması
ya da acil durumlarda yapılan aramaları  kolaylaştırıyor. StationEar, mobil
uygulama aracılığıyla yapılan aramalarda
karşı tarafın sesini yazı diline çevirirken
engelli kullanıcıların yazdıklarını da karşı
tarafa sesli olarak iletiyor. Böylece işitme
engelliler, aileleri başta olmak üzere
acil durumlarda ilgili kişilerle rahatlıkla
iletişim kurabiliyor.
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l Görme engelliler için Young Guru Academy ve Vestel tarafından geliştirilen WeWalk,
akıllı baston olarak anılıyor. Türkiye’de mühendislerce geliştirilen akıllı baston, Times Dergisi
tarafından 2019 yılının en iyi icatlarından biri
olarak seçildi. Google Maps ve sesli asistan Alexa
ile entegre çalışabilen ürün, uzun bir batarya
ömrüne sahip ve görme engellilerin önündeki engelleri sensörü yardımıyla kullanıcıya bildiriyor.
Bu ultrasonik sensör ile birlikte titreşimli uyarı
motorlarına da bünyesinde yer veren WeWalk,
kullanıcıların telefonlarını eline almadan baston
üzerinden kontrol edebilmelerini de sağlıyor.
l Fiziksel engelliler için Sesame Phone
ismiyle geliştirilen cep telefonu göz hareketiyle
kullanılabiliyor. Akıllı telefonlara indirilen
birçok uygulama da engelli bireylerin hayatını
kolaylaştırıyor.

l Türk Telekom ve Boni Global işbirliğiyle geliştirilen Sesli Adımlar uygulaması, görme
ve işitme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor.
Uygulama, kapalı alanlarda kişileri yönlendirmeye yarıyor, acil durumlarda kullanıcıyı
doğrudan tahliye noktalarına yönlendirebiliyor.
l Google’ın görme engelliler için geliştirdiği Talkback uygulaması ekran okumasını
sesli hale getiriyor; gelen mesajlar sesli olarak
dinlenebiliyor ve ses ile yanıt gönderilebiliyor.
l Yazılı ve basılı metinleri tek tuşla
algılayarak sesli okuma haline dönüştüren
KNFB Reader uygulaması, bünyesindeki görüş
alanı bildirimi, otomatik sayfa algılama ve eğim
kontrolü gibi özellikler sayesinde kullanıcıların
mektup, reçete, basılı ders notları gibi materyalleri sesli olarak dinleyebilmelerini sağlıyor.
l Turkcell Hayal Ortağım uygulaması,
görme engellilerin güncel haberleri, köşe
yazılarını, eğitimleri, kitapları takip edebildikleri, toplu yaşam alanlarında navigasyon olarak
kullanabiliyorlar. Vizyon filmleri hiçbir ayrıntıyı
kaçırmadan tek başlarına takip edebiliyor.
l Görme engellilerin kullandığı Braille
alfabesine uygun
akıllı saatler de var.
Güney Kore’de geliştirilen Dot Watch,
Braille alfabesiyle
kullanılabiliyor.
Engelli bireyler,
bu saat üzerinden
mesajlarına erişip tweet atabiliyor, e-postalarını
okuyup mesaj yazabiliyor.
l Türk Telekom’un görme engelliler
için geliştirdiği sesli uyarı sistemi EyeSense,
nesneleri tanıyabilen bir uygulama. Kullanıcı,
etrafındaki objeleri ve renkleri bu uygulama
üzerinden sesle duyabiliyor. Telefonu bir
renge tutan kullanıcı o rengin ne olduğunu
duyarken, bunu yapmak için telefonun
kamerasını kullanıyor.

l Litfware, özellikle parkinson
hastaları için geliştirildi. Hareket bozukluğu
sorunu yaşayan kullanıcılar, bu cihazı
yemek yerken kaşık veya çatal olarak kullanabiliyor. El titremesi durumunda dengeyi
sağlayan ve aynı açıda kalabilen ürün, bozulmayı yüzde 70 oranında düzeltebiliyor.
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Edebiyat
aşkını
iki kitapla
süsledi
Küçüklüğünden gelen edebiyat tutkusunu iki kitapla süsleyen bir meslek mensubu, Nurten Demirel…
Hayri Usta ve Tövbemi Bozdum Anne kitapları Gece Kitaplığı’ndan çıktı. Yeni kitap projeleri de bulunan
Demirel, meslek mensuplarına da sanat ve edebiyat sevgisini aktarmak için çalışıyor.

RENKLİ YAŞAM

GAYE DELEN
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Nurten Demirel… Tam bir edebiyat tutkunu meslek mensubu. Küçüklüğünden itibaren
hep kitaplara, okuma ve yazmaya merakı olmuş.
O, minik notlarla başladığı yazma tutkusunu iki
kitapla süslemeyi başardı. İlk kitabı geçen yıl
basıldı. Babasına atfettiği ‘Hayri Usta’ ve yazdığı
öykülerin seçkisinden oluşan ‘Tövbemi Bozdum
Anne’ kitabı Gece Kitaplığı’ndan çıktı.

YAŞAMI ÜSKÜDAR’DA GEÇTİ
Onun hayat hikayesinin tamamı İstanbul
Üsküdar’da geçiyor. Halen de hem işi hem evi

bu ilçede. Bartınlı olsa da doğum yeri Üsküdar.
İlkokul, ortaokul ve liseyi bu ilçede okudu.
Sakarya Üniversitesi’nde Muhasebe eğitimi
alması onun meslekle tanışmasını sağladı. Daha
19 yaşındayken 1985 yılında Sefaköy’deki bir
tekstil fabrikasında başlayan muhasebe yaşamı
o gün bugündür sürüyor. 22 yıl bir firmada
bağımlı çalışan Demirel, emekli olduktan sonra
kendi mali müşavirlik bürosunu açıyor. 2008
yılından beri kendi işini yapıyor. Üretmekten
ve çalışmaktan büyük keyif alan Nurten
Demirel, sektörün Türkiye’deki gelişiminin de
tanıklarından. Dolmakalemle tutulan hesaplar,
mizan tutturmak, kuruşları işlemek, kalamazo
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defteri, daktilolar derken bugün tamamen
dijital ortama geçen hesaplar. Hepsini birebir
yaşadığını anlatan Demirel, geçmişteki insan
ilişkilerini özlese de teknolojinin muhasebeye
getirdiği hızdan memnun. O mesleğe çok
gönüllü girmese de işini severek yapıyor. Ancak sektördeki haksız rekabetten ve sorunlu
müşterilerden de bir o kadar şikayetçi.

geliyor. Gündüzleri kesinlikle
yazamıyorum. Birkaç öykümü
bir müzenin bahçesinde yazdım
ama genelde evde ve akşamdan
sonra yazı yazıyorum.”
En çok okuduğu yazarları ise Selim İleri, Bedri Rahmi
Eyüboğlu, Sabahattin Eyüboğlu,
Ayşe Kulin, Azin Nesin, Nazım
Hikmet şeklinde sıralıyor. O,
Selim İleri’yi sevdiği yazarlar
arasında en önde tutarken,
duygularını en iyi onun yansıttığını belirtiyor. Demirel, aynı
zamanda tam bir İstanbul aşığı.
İstanbul’la ilgili de geniş bir
kütüphanesi bulunuyor.

TACİZİ YAZDI

GECELERİ İLHAM GELİYOR
Onun yeni kitap projeleri de var. Pek
çok öyküsü bulunan Demirel, sadece kadın
meseleleri üzerine yazmıyor. Erkek hikayeleri
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SON KİTAPTA
11 ÖYKÜ
YER ALIYOR
Nurten Demirel’in Gece Kitaplığı’ndan çıkan kitabında 11 öykü yer
alıyor. 83 sayfalık kitaptaki öykü adları
ise şöyle:
“Çok Geç Kaldım, Tövbemi Bozdum
Anne, Hayırdır İnşallah, Mahalle Kahvesinde Öğleden Sonra, Korku, Kahrolası
Fren, Biz Kızımla Da Oynarız Bu Oyunu,
Adı Özlem, Onlar Mutlu Olsun, İkimizin
Hikayesi, Artık Yaşamıyorsun.” O, Tövbemi Bozdum Anne öyküsünün kitabının
ismi olmasına karar vermiş.
ve başka konulardaki yazılarını da kitaplaştırmayı düşünüyor. Ona en çok ne zaman
yazdığını ve ilhamın ne zaman geldiğini
soruyoruz: “Ben en çok geceleri yazarım. En
verimli o saatlerde hissediyorum. İlham perisi

MESLEKTAŞLARINA
TUTKUSUNU AŞILIYOR
Demirel’in meslek mensuplarına
edebiyat aşkı aşılamak için çalıştığını da
öğreniyoruz. O, İSMMMO Üsküdar İlçe temsilciliği ve Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği
Derneği Üsküdar Şubesi üyesi. Bir dönem de
temsilci yardımcılığı yaptı ve dernek yönetim
kurulunda yer aldı.
İlçe üyelerine e-posta’yla giden bültenleri ise on yıldır hazırlıyor. Bu bültenlerde her
hafta bir yazar, şair ya da ressamı tanıtıyor.
Üyelere şiirler, öyküler ve resimler gönderiyor.
Bu görevi de severek sürdürdüğünü anlatan
Demirel’e çok da olumlu dönüşler oluyor. O
da bir nebze olsun birilerine sanatı, edebiyatı
sevdirebilmenin kendisini çok mutlu ettiğini
anlatıyor. Demirel, meslek mensuplarına
da mutlaka bir hobi edinmeleri önerisinde
bulunuyor: “Edebiyat, sanat olmasa da ilgi
alanlarına giren bir konuda mutlaka bir hobi
edinsinler. Kendilerini dört duvardan kurtarsınlar. Yoğun çalışmak mazeret değil. Benim
bütün hayatım yoğun çalışarak geçti. Edebiyat
ve sanatla stresimi azaltıyorum. Herkes benzer
hobiler edinebilir.”

RENKLİ YAŞAM

Onun edebiyat merakı küçüklüğünden
geliyor. Hep öğretmen olmak ya da edebiyat okumak istemiş. Ailesinin daha kolay
iş bulabileceği yönlendirmesiyle muhasebe
okumuş. Halen öğretmenlik isteğini stajyerlere muhasebe öğreterek, edebiyat tutkusunu
da yazarak tatmin ediyor. Bir dönem Berfin
Bahar, Kahve Molası gibi dergilerde öyküleri
yayınlandı. Sonra kendi bloğunu açarak her
gün köşe yazısı gibi yazılar kaleme aldı. O
hayatı boyunca yazıdan ve üretimden hiç
kopmadı. Kitap yazma isteği hep oldu. 2019
yılında babasının ölümü üzerine ilk kitabını
yayınladı. Yağlı boya ustası olan babasının
hayatını kaleme aldı. İkinci kitabı ise bu yıl
yayınlandı. Son kitabında yıllardır yazdığı
öykülerinin bir kısmına yer verdiğini söylüyor.
Kitapta 11 öyküsü yer alıyor. Kitapta daha
çok kadın hikayeleri var. Toplumsal sorunlar,
kadın hakları, yalnızlık temaları gibi konulardaki öykülerinden en ilgi çekeni ise cesurca
kaleme aldığı kendi hikayesi. 6 yaşındayken
komşuları tarafından tacize uğradığını anlatan
Demirel, bunu da öykü şeklinde yazarken
kadınlara ve çocuklara yol göstermek amacını
taşıdığını aktarıyor. Yıllarca bunu anlatamayan Demirel, kitabı yayınlandıktan sonra
komşusunun kız kardeşini de taciz ettiğini
öğreniyor…
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En son Şeflerin Şefi
filmiyle karşımıza çıkan
Ruhi Sarı, dijitalleşme
sayesinde yapımların
arttığını belirterek, “Çok
fazla dizi ve film çekiliyor.
Ama iş kalite anlamında
nereye vardı? Görüntüler,
görsel efektler, dijital şov
anlamında çok ileriye giden
ama hiçbir şey anlatmayan
filmler de çoğaldı” diyor.

‘Dizi ve film sayısı arttı
ama kalite sorgulanıyor’
YAŞAM’IN PORTRESİ

BANU BOZDEMİR
Ruhi Sarı… Tiyatro, sinema ve dizi
oyuncusu. En son geçtiğimiz haftalarda vizyona
giren Şeflerin Şefi filminde rol aldı. Sanat
hayatına şimdiye kadar onlarca film, dizi,
tiyatro oyunu, TV filmi ve kısa film sığdırdı.
Birçok filmde, dizide karşımıza çıkan başarılı ve
dinamik bir oyuncu. O, ilk olarak oyunculuğa
1995 yılında Sen de Gitme filmiyle başladı.
Yedi Numara, Yılan Hikayesi, Diğer Yarım,
Cesur Hemşire, Ezo Gelin, Aşk Yakar, Haziran
Gecesi, Mavi Kelebekler, Türkler Çıldırmış
Olmalı, Sen Benimsin, Diğer Yarım, Sümela’nın
Şifresi: Temel, Kırgın Çiçekler, Seni Seven Ölsün,
Söz, Kafalar Karışık, Canavar Gibi: Türk İşi
Frankeştayn, Güvercin, Şuursuz Aşk, Öteki İhtimal gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Ayrıca birçok
tiyatro oyununda da sahne aldı. Ruhi Sarı’yla
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tanışıklığımız çok eskilere dayanır, kardeş
tiyatro gruplarında başlayan tanışıklık onun
benim Bakış isimli kısa filmimde oynamasıyla
devam etti. Verdiği keyifli cevaplarla detaylı ve
uzun bir söyleşi ortaya çıkarmamızı sağladı.

PANDEMİYİ ÇALIŞARAK GEÇİRDİ
*Pandemi sürecini üretime dönüştüren sektör insanlarından birisin.
Sektörün bir kısmı dijital platformlara
kaydı ama sen hâlâ organik, sinema
filmlerinde oynuyorsun. Bu süreci biraz
anlatabilir misin?
İki yıllık pandemi sürecinde çekilmiş ve
vizyona girmeyi bekleyen filmler var. Onların
içerisinde benim de üç tane filmim var. Bir
tanesi vizyonda, diğer ikisi de vizyon sırasını
bekliyor. Evet dijital platformlara geçiş oldu. Bu
çok da pandemiyle alakalı değil, pandemiden

önce de dijital platformlarda işler yapılmaya,
işler açılmaya başlamıştı zaten. Organikten kastın sinema ve televizyon sanırım. Ama benim
de henüz yayınlanmasa da dijital platformlar
için çektiğim iki dizi var. Aralıktan itibaren
onlar da seyircisiyle buluşacak. Pandemi süreci
benim için biraz yoğun ve çalışarak geçti.
Aslında sinemadaki oyunculuk
kariyerin daha bağımsız filmlerle
başladı. Sonrasında başka tarz filmlerde
de (komedi ve popüler) seni görmeye
başladık. Bu tesadüf müydü yoksa senin
oyunculukla ilgili bakış açında bir değişim
mi oldu, bu durumu nasıl yorumlarsın?
Aslında sinemaya bağımsız filmlerle
başladım cümlesi çok da doğru değil. İlk sinema
filmim Tunç Başaran’ın Sen de Gitme Triyandafilis filmiydi. O dönem bağımsız adına çok
da önemli örnekler yoktu. İkinci filmim Zeki
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Şeflerin Şefi filmi vizyona girdi. Filmle
ilgili nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz,
nasıl hazırlandınız onu sorayım öncelikle?
Son dönemde öne çıkan yemek yapma
yarışmalarını anlatan bir film sanırım,
rolünden bahseder misin biraz?
Şeflerin Şefi önce bir televizyon dizisi
olarak tasarlandı. Eğlenceli ve insanların yüzünü
çok güldüreceğini düşündüğümüz bir hal aldı ve
sinemaya uygun görüldü. O süreçte de sevgili
Sermiyan Midyat’la beraber, eski arkadaşız
ve birbirimizin malzemesini de iyi biliyoruz,
karşılıklı oynamak da keyif verdi. Çocukluk-

larından beri anlaşamayan iki farklı yörenin,
iki dik kafalı arkadaşının Samatya’da karşılıklı restoranları var. Bu restoranları işletirken
didişmeleri devam ediyor. Bu didişmenin arasına
bir de aşk giriyor. Eğlenceli bir mahalle komedisi
oldu. Evet bunun içinde yemek yarışması var.
Son günlerde televizyonlarda sıkça gördüğümüz
yemek yarışma programlarıyla buluşması, bu
iki restoran sahibinin kozlarını bir yemek yarışmasına taşımasıyla devam ediyor. Son derece
eğlenceli, yer yer tatlı atışmaları olan bu yemek
programlarına seyircinin bakış açısıyla da ilgili
küçük şakaları olan bir film. Umarım seyircisi
de sever.

YENİ FİLMLER GELİYOR
Ve sonrasında rol aldığın
ve vizyon sırasını bekleyen
diğer filmler var. Onlardan da
kısaca bahsetmen mümkün
mü?
Muallim isimli bir sinema
filmi var, TRT destekli. O bir dönem
hikayesi. Osmanlının son dönemlerinde Anadolu’ya sürülen jön Türk
olan bir öğretmenin o kasabada,
daha doğrusu o kasabaya giderken
yolda bir şeyler yapması gerektiğini hissetmesiyle yaşanan olaylar
anlatılıyor. Hem onun değişimini
hem de kasabada ona karşı olan
önyargının değişimini anlatan bir

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

Demirkubuz’la çektiğim Üçüncü
Sayfa, evet bir bağımsız yapımdı. Ama zaten o dönem, klasik
Yeşilçam filmlerinin yerini bağımsız
yapımlara bıraktığı, Türk sinemasının değişip, gelişmeye başladığı bir
dönemdi. O döneme ait bağımsız
yapımların sayısı bende bir hayli
fazla ama bugünlerde de bağımsız yapımlarda oynuyorum. Bir
komediye, gişe filmlerine yönelme
gibi bir çabam, kariyer planlamam
olmadı. Ben oynamaktan keyif
aldım. Oynarken keyif alacağım işlerde, sinema,
TV, tiyatro ayrımı yapmadım. Oyunculuk benim
için her alanda kıymetli. Sadece oynayacağım
karakteri kendimle tanıştırdığımda mutlu
oluyorum. Oynadığım karakterin gerekliliğine
inanmaya çalışıyorum. Geriye dönüp baktığımda
iyi ki oynamışım dediğim karakterleri canlandırmaya çalışıyorum. Önemli olan canlandırdığınız
karakterin seyirci nezdinde ne kadar anlaşılır ve
kıymetli olduğudur.
Bir oyuncu olarak pandemi sürecini
nasıl geçirdin, bu süreç için bir rol yazman
gerekse kendine nasıl bir
rol yazardın?
İlk üç ayı herkes gibi
evde geçti ama sonrası biraz
farklı gelişti. Pandemi öncesi
daha sakin geçerken, üç ay
sonrası çok yoğun oldu. Bu sürece dört tane sinema filmi, bir
televizyon dizisi, dijitale çekilmiş
bir dizi ve birkaç da oyun projesi
sığdırdım. Bu süreçle ilgili kendime bir rol yazmak isteseydim
herhalde değişimle ilgili bir
karakter olurdu. Dünyanın,
hayatın, insanların zaman içinde
yeni zamana ayak uydurması
ve o değişime uyum sağlamaya
çalışan bir karakter olurdu.
En yakın olarak
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hikaye. Yaklaşık iki yıldır vizyon bekliyor o da.
Bu kış vizyona girecek. Yurt dışında birtakım
festivallerde de ödüller aldı. Bizi çok mutlu etti.
Bir diğer filmim de İstiklal Marşı’nın yüzüncü
yılı olması sebebiyle Mehmet Akif Ersoy’un
hayatını anlatan bir film. Filmin çok sürprizli
bir karakterini oynadım. Çok özel mekanlarda filmin kıymetli sahnelerini çektik. O da
seyircisiyle ekim ayında buluştu. O da
seyircisini de bizi de mutlu eder umarım.
Bir diğer filmim de Dost Kazığı diye bir
komedi. Filmi daha yeni çektik, kurguda.
Marmaris’te orman yangınlarından önce
o coğrafyanın son yeşil görüntülerini
biz çektik. Filmi çektiğimiz mekânlar da
orman yangınlarına maruz kaldı ve o
güzelim ormanlar yok oldu.
Oyunculukla ilgili nasıl bir
hayalin vardı, onu gerçekleştirebildin mi? Ya da varmak istediğin bir
nokta, canlandırmak istediğin bir
rol? Oyunculuk nasıl bir meslek?
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Ben öyle çok büyük hayaller kurarak,
büyük hırslarla başlamadım oyunculuğa. Ya da
bu benim için öyle bir yöntem değil. Kendimi
ifade edebildiğim en iyi şeyin oyunculuk
olduğunu düşünüyorum. Hayatta herkesin de
kendini ifade eden, mutlu eden işler yapması
gerektiğini düşünüyorum. Ben çok büyük
kitlelere ulaşacak filmler yapma sevdalısı

olarak başlamadım. Ağzımın tadının kaçmadığı
işlerde yer almaktı hayalim. Hep de öyle oldu.
Yarattığım karakterlerden çok mutluyum.
Yanlarına sağlığım elverdikçe, ayaklarımın
üstünde durdukça yenilerini katabileceğim
rollerde oynamaya devam etmek istiyorum.  
Bu klasik bir soru olacak ama çalışmaktan keyif aldığın yönetmen ya da
yönetmenler kimler? Ya da kafandaki
oyuncu, yönetmen ilişkisini en iyi
uygulayan, yansıtan?
Çalışmaktan keyif aldığım çok yönetmen oldu. İyi isimlerle çalıştım, hepsinden
çok şey öğrendim. Çok yönetmen var,
hepsinin ismini bir çırpıda söyleyemem ama
benim için en özeli sevgili Tunç Başaran.
İlk filmim, ilk setim. Bu sektörde gördüğüm, bildiğim her şeyin ilkiydi. Ve onun
oyunculuk yönetimi benim çok özlediğim
bir oyunculuk yönetimidir. Henüz öyle bir
ilişki kuran bir yönetmen de görmedim.
Çök özel bir insandı. Bir diğeri de Yavuz
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RUHİ SARI KİMDİR?
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reye vardı? Görüntüler, görsel efektler,
dijital şov anlamında çok ileriye giden
ama hiçbir şey anlatmayan filmler de
çoğaldı. Bu bir anlamda iyi bir anlamda
da kötü tabii.

TİYATRO ÇOK ETKİLENDİ
Tiyatro bu süreçten en fazla
etkilenen sanat dallarından biri
oldu. Senin oyunculuk kariyerinin
başlangıcı tiyatro. Ben de takip
edemedim en son ne zaman tiyatroda oynadın? Bu süreçte tiyatro
ile ilgili neler yapılabilirdi?
Pandemiden en çok etkilenen
alanlardan biri de tiyatro. Tiyatro birebir
seyirciye oynanan bir sanat dalı. O
sırada sizi izlemeye gelecek insanlar
yoksa sanatınızı yapamıyorsunuz. Çok
fazla sayıda tiyatro salonu kapandı,
geçimini sadece tiyatrodan kazanan
teknik ekip arkadaşlarımız açıkta kaldı.
Sadece tiyatro yaparak hayatını kazanan birçok oyuncu arkadaşımız da ya
işsiz ya da başka işler yapmak zorunda
kaldı. Tıpkı müzisyen arkadaşlarımız
gibi. Tiyatro var olduğu tarihten bu yana
birçok pandemi atlatmış, birçok savaş
görmüş, ekonomik kriz yaşamış ve hep
ayakta kalmıştır. Bunun da üstesinden
gelir. Hatta pandemiyi tiyatro sayesinde

yenebiliriz. İnsanları sağlığına kavuşturabiliriz. Yani tiyatro
perdelerini açacak, seyircisiyle buluşacaktır.
Kısa filmlerde rol alıyor musun, kısa filmciler
profesyonel oyuncu bulmak da epey zorlanıyor. Kısa
film de sektörün epey büyük bir bölümünü oluşturuyor, bu konuda neler söylersin?
Kısa filmlerde elbette rol alıyorum. Senin bile bir kısa
filminde oynamıştım ben. Pelin Batu ile birlikte oynamıştık
hatta. 😊  Birçok  kısa  filmde  oynadım  ama  son  zamanlarda 
yapabildiğim bir kısa film olmadı. Bir tanesi ile iki ay önce
çalışacaktık ama tarihlerimiz uymadı. Kendim de bir kısa film
çekmek üzere çok hevesliyim aslında.
Son olarak neler söylemek istersin?
İçinden geçtiğimiz süreç gerçekten de kolay değil.
Maddi manevi her alanda yaralar açtı. Ölümler oldu, maddi
zorluklar oldu. Yetmedi üzerine orman yangınları oldu,
seller oldu. Orada da büyük kayıplar oldu. Canlılar yok oldu.
Umarım bu son olmuştur ve bundan sonraki süreçte güzel
günlerde güzel filmler, oyunlar, konserler, sanat adına ne
varsa güzellikle buluşan seyircimizle buluşur. Herkese sağlıklı
günler diliyorum.
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Turgul. Yavuz Turgul’un senaryosunu
yazdığı, sevgili Ömer Vargı ile çektiği
Kabadayı’da rol almıştım. Bu iki seti
unutamam. Çünkü Ömer Vargı dünyanın
en güzel insanlarından biridir ve çok
da keyifli bir yönetmendir. İki ismi baş
tarafa koyarım ama diğerleriyle de
çok keyifle çalıştım. Zeki Demirkubuz,
Serdar Akar, Tayfun Pirselimoğlu ve
diğerleri. Hepsiyle mutlu çalıştım ve bir
şeyler öğrendim.
Çok fazla dizi ve film
çekiliyor, dijital platformlar arttı.
Yani önümüzde kocaman bir izleme
dünyası oluştu adeta… Bu konuda
senin düşüncelerin neler?
Önceden Antalya Film Festivali’ne
senede 4-5 film giderdi. Hatta biz Üçüncü Sayfa ile gittiğimizde on film gelmişti
ve ön elemenin olmadığı yıllardı. Kim
film çekmişse hepsinin kabul gördüğü
festivallerdi. O tarihlerden öyle tarihlere
geldik ki yüzlerce film çekiliyor. Bunun
için ön eleme jürileri var. Bunun nedeni
eskiden negatife çekiliyordu, artık
dijital var. Çok daha özgürleşti sektör.
Birilerinin yaptığı işi duyurabilmesi için
basına çok ihtiyacı yok. Evinde çektiği
videolarla tanınan, ünlenen çok isim
var ve bu isimler sonrasında film de
çekiyorlar. Ama iş kalite anlamında ne-

Ruhi Sarı, 18 Mayıs
1972 yılında Trabzon’da
dünyaya gelmiştir. Eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro
Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk olarak oyunculuğa
1995 yılında Sen de Gitme
filmiyle başlayan Ruhi
Sarı; Hiçbir Yerde, Made in
Europe, Üçüncü Sayfa, Sen de Gitme, Gişe Memuru, Yedi
Numara, Yılan Hikayesi, Diğer Yarım, Cesur Hemşire,
Ezo Gelin, Aşk Yakar, Haziran Gecesi, Mavi Kelebekler,
Türkler Çıldırmış̧ Olmalı, Sen Benimsin, Diğer Yarım,
Sümela’nın Şifresi: Temel, Moskova’nın Şifresi: Temel,
Kırgın Çiçekler, Seni Seven Ölsün, Sümela’nın Şifresi 3:
Cünyor Temel, Söz, Kafalar Karışık, Canavar Gibi: Türk
İşi Frankeştayn, Güvercin, Şuursuz Aşk, Öteki İhtimal,
Sultan Makamı gibi dizi ve filmlerde rol almıştır. Ayrıca
birçok tiyatro oyununda da sahne almıştır.
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Şirket kültürü şart
Günümüzde ‘şirket
kültürü’ süreklilik,
çalışan bağlılığı ve yeni
çalışanları cezbetmek
açısından büyük önem
taşıyor. Şirket sahibi
ve yöneticilerinin iş
yapış şekillerinden
bağımsız olan bu
kavram, marka olma
hayalinin en önemli
unsurlarından...
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UMUT EFE
Pandemi sonrasında hızlanmaya başlayan
çalışma hayatındaki değişimlerle birlikte kavramlar ve uygulamalar da yeniden ele alınmaya,
yenilenmeye devam ediyor. Özellikle Z kuşağı
açısından büyük önem taşıyan ‘şirket kültürü’
yeni dönemin çalışma hayatının da kilit noktası
olacak gibi görünüyor… Kültür, genellikle bir
şirkette “işlerin yapılma şekli” olarak adlandırılıyor. Aslında bir şirketin kültürünü oluşturan 3
unsur var: Davranışlar, sistemler ve uygulamalar.
Bu kavramların hepsi birbiriyle uyum içinde
olduğunda mükemmel kültürden de bahsedi-

lebilir. Eğer bu 3 kavram arasında bir çözülme
varsa, o zaman da bazı boşluklar ortaya çıkmaya
başlar. Bu boşluklar birçok şekil alabilir. Bir şirket
“iş-yaşam dengesi”ni destekleyebilir, ancak
ücretli ebeveyn izni sunmayabilir. Bir yandan
fikir birliğine önem verildiği söylenirken diğer
yandan son aşamadaki karar vericiler her zaman
yöneticiler olabilir. İşte, tüm bu durumlar kültürel
boşlukları yaratıyor…

İŞ SAHİBİ VE MÜDÜRDEN BAĞIMSIZLIK
Şirket kültürü çalışanların şirkete
bağlılığını sağlayan ve destekleyen bir kavram
mı, yoksa sürekli değişen kaygan ve orta
kademe müdürlere bağlı bir algı mı? Bir şirketin
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kurucusu veya lideri şirket kültürünün doğrudan onun davranışlarına
bağlı olduğunu düşünebilir. Girişimci
firmaların ilk dönemlerinde, herkesin
herkesi tanıdığı ve kurucunun
neredeyse tüm süreçlerde yer aldığı
bu ilk dönemde kültür, kurucunun
yaklaşımları ile oluşabilir. Şirket
büyümeye başladığında da artık
kültür kurucunun “kontrolünden”
çıkarak birçok müdürün ve bölümün
iş yapma biçiminin yansımasına
dönüşür. Çoğunlukla bu alt kültürler
“bilinçsizdir.” Bu noktada kurucu bazı
davranışları “tanıyamaz” hale bile
gelebilir ve kendine “Buranın kültürü
nedir, nasıl oluşturup nasıl tanımlayabiliriz?” diye sormaya başlar.
Kültür iş sahibi veya genel
müdür orada olmadığında işlerin
yapılma biçimidir. Çalışanların
problemlerin çözümünde göz önüne
alacakları yargılar bütünüdür. Kimse
bakmazken, çalışanların davranma
biçimleridir. Şu cümle bu tanımı güzel
bir şekilde toparlıyor:

İŞVEREN MARKASI HAYALİ
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ÖNEMLİ BEŞ ADIM
Şirket kültüründeki en önemli
5 adım:
l İşe alım: “Kültürel uyum”
için genellikle şirket kültürüne uygun
adayların başvuruları değerlendirilir.
Kültürel uyum yakalanan çalışanlarla
başarı da birlikte gelir.
l Strateji ve hedef
belirleme: Bu faaliyetler kültür
bazında iki şey yapar: Çalışanların
ulaşması beklenen sonuçlar hakkında
rehberlik yapar ve benzer hedefler
etrafında insanları toplar.
l Değerlendirme: Davranışlar nasıl değerlendirilir? Ne sıklıkla
gözden geçirilir? Geri bildirim kültürü
ne kadar yerinde uygulanıyor? Tüm
bu sorulara vereceğiniz cevaplar, bu
konudaki şirket karnenizi ortaya
koyacaktır.
l Gelişim olanakları sunma: Çalışanlarınıza mesleki ya da
kişisel gelişim açısından sunacağınız
her eğitim fırsatı, aidiyet duygusunu
da pekiştirecektir.
lÖdüllendirme: Takdir birçok konuda olduğu gibi iş hayatında
da en önemli motivasyon kaynaklarından. Bu nedenle genellikle iyi bir
şirket kültürü oluşturmuş şirketlerde,
ödül mekanizması da iyi işlemektedir.

ÖN KOŞULLARI NELER?
Şirket kültüründe değişimler yaratılmasının ön
koşulları şöyle:
l Değerler üzerinden değil davranışlar üzerinden
ilerleme
l Üst yönetim/iş sahibi/genel müdür tarafından
desteklenmesi ve davranışları ile uyumlanması
l Davranışlar değiştikçe bunun iç iletişiminin
yapılması ve “kültür değişiminin” altının çizilmesi
l Her bir ekip liderinin kendi “kültürünü” oluşturması yerine diğer gruplar ile etkileşim üzerinden ortak
kültür kodlarının paylaşılması
l İstenen kültür standardının altında olan davranışlarda, doğru tepkinin gösterilip çizginin çizilmesi
l Cezalandırma veya hiyerarşi kültürü yerine
doğru kültür kodları ile yaşanan olumlu hikayelerin
paylaşılması yoluna gidilmesi
l Tüm bu sayılan çabanın sürekli olması
l Kültür değişiminin hesap verebilirlik ile planlanması
l Şirketlerin kültürü günlük iş dalgalanmalarının
dışında tutulması gereken ve organizasyondaki tüm “havayı” belirleyen en önemli kavram. Bu nedenle konuya
daha çok ilgi ve yatırım yapmak gerekiyor.
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Eğer kültürde olmamasını
düşündüğünüz bir davranış görür
ve bir şey yapmazsanız, yeni
bir kültür oluşturmuş olursunuz.
Kültürünüz olumlu ve geliştirici olsa
bile örneğin; bir ürününüz pazarın
taleplerine yanıt veremiyorsa, yine
de başarısız olabilirsiniz. Kültür bir
sonraki ürünü bulma sürecinde sizi
başarıya götürecek mayadır. “Kültür
stratejiyi kahvaltıda yer” sözü de
buradan geliyor. Simon Barrow’un
1990’lı yıllarda ortaya attığı “işveren
markası” kavramı, son dönemde
popülerliğini gittikçe arttırdı ve
işletmeler tarafından da daha çok

benimsenmeye başlandı. En çok
tercih edilen kurumları tanımlamak
için kullanılan bu terim çalışanlara;
psikolojik, ekonomik, sosyal ve eğitici
faydaları bir bütünlük içerisinde
sunuyor. Çalışan bağlılığı ve motivasyonu yüksek, insan kaynakları (İK)
maliyeti düşük, takdir ve teşekkür
kültürünün geliştiği, itibar sahibi bir
“işveren markası” olmak, bugünün
şirketlerinin en büyük hayâli.
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Nezle ve grip artıyor!
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Pandemi döneminde
sosyal mesafenin
Nezle, virüsler tarafından meydana getirilen
korunması nezle ve grip bir burun, boğaz hastalığıdır. 200’den fazla virüsün
vakalarının görülme
nezleye yol açtığı bilinirken hastalığı meydana
getiren başlıca virüsler; rinovirüsler, coronavirüsler,
oranını azaltmıştı.
adenovirüsler ve RSV’dir. Sonbahar ve kış aylarında
Normalleşme ile
daha sık görülen bu hastalığın diğer adı ise, soğuk
okulların açılması ve
algınlığıdır. Kuluçka süresi 24 ila 72 saat olan soğuk
havaların soğumaya
algınlığının süresi genellikle bir hafta kadardır ancak
küçük çocuklarda bu süre uzayabilir. Nezle sıklıkla
başlamasıyla birlikte
griple karıştırılır fakat gribe göre daha hafif seyrevakalarda artış
den bir hastalıktır; nezle ile grip arasındaki en büyük
yaşanıyor. Nezle ve
fark gripte burun akıntısı olmamasıdır. Soğuk algıngripten korunmak için
lığı ateş yükselmeden, hafif kırgınlık, burun akıntısı,
hapşırma gibi belirtilerle kendini gösterir, halsizliğe
neler yapılmalı?
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yol açmadığı için yatak istirahati gerektirmez. wDr.
Sinan Akkurt, gribe karşı günde 2 gram C vitamini
alınmasını, eğer sigara içiliyorsa bağışıklık zayıfladığı
için bunun iki katına çıkartılmasını, elektromanyetik
kirlilikten korunmasını, dengeli beslenilmesini,
organik gıdaların tercih edilerek hormonlu gıdalardan kaçınılmasını öneriyor. Dr. Akkurt, gripten ve
nezleden korunma yollarını şöyle sıralıyor:
DOĞAL BESLENİN: Sağlıklı bir yaşam için
tüketilen her türlü gıdanın doğal olmasına özen
gösterilmeli. Sebze ağırlıklı beslenip, fast food’dan,
bisküvi, cips, gofret gibi atıştırmalıklardan uzak
durulmalı. Konsantre ürünler yerine taze sıkılmış
meyve ve sebze suları tercih edilmeli ve sıklıkla
salata tüketilmeli.
KAHVALTININ ÖNEMİ: En önemli öğün
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TEDAVİ İÇİN...
Sayılan tüm önlemlere rağmen grip
ya da soğuk algınlığına yakalandıysanız bol
miktarda sıvı tüketin. Su, meyve suyu, limon
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KORUNMANIN
10 YOLU
1. Gripten korunmak için aşılanın.
2. Sık ve etkili biçimde ellerinizi
yıkayın.
3. Hastayken öksürme sırasında ağzınızı elinizle kapatın ve maske kullanın.
4. Bol sıvı alın.
5. Düzenli beslenmeye özen gösterin.
6. C vitaminince zengin besinleri
mümkün olduğunca çok tüketin.
7. Açık ve temiz havada 45-60 dakika
yürüyüş yapın.
8. Havadan bulaşma riskini azaltmak
için klimanıza düzenli bakım yaptırın.
9. Ev ve işyerinizi sürekli havalandırın,
temiz tutun.
10. Selamlaşmak için öpüşme alışkanlığından vazgeçin.

suyu, tavuk çorbası soğuk algınlığı ve grip
belirtilerinin azalmasına yardımcı olur. Çünkü o
bölgedeki ağrıyı, şişkinliği giderir ve burun içindeki salgının hareketini geçici olarak hızlandırır
böylece burundaki virüsler hızla atılır.
Ateşiniz veya şiddetli öksürüğünüz varsa
okula veya işe gitmeyip evde dinlenin. Böylece
hızla iyileşip hastalığı çevrenizdekilere bulaştırmazsınız. Bu süreçte odanızın havası kuruysa
buhar yapın; bir miktar suyu orta büyüklükte
bir ısıtıcıyla kaynatabilirsiniz. İsterseniz suyun
buharını solumak için başınıza bir havlu örtüp
buharı 5-10 dakika boyunca direkt olarak
soluyabilirsiniz. Bu işlem için suya 7-8 damla
esansiyel yağ damlatabilirsiniz; suyun üzerini
açık bırakarak su buharının odanızın havasını
nemlendirmesini, esansiyel yağın kokusunun
odayı kaplamasını sağlayabilirsiniz.
Burun akıntısı ve boğaz ağrısını ha-

fifletmek ve hastalık sürecini kısaltmak için burnunuza nazal yıkama, boğazınıza da gargara
yapabilirsiniz. Bunun için kaynatılmış ve ılıtılmış
bir çay bardağı suyun içinde bir çay kaşığı tuzu
eritin ve bu suyla boğazınızı gargara yapın. Her
kullanımda bu karışımı taze olarak hazırlayın.
Grip ve soğuk algınlığı yaşanılan süreçte
ellerinizi sık sık yıkamaya özen göstermelisiniz
çünkü soğuk algınlığı ve grip virüslerinin büyük
kısmı direkt temas yoluyla bulaşır. Evinizdeki ve
işyerinizdekilere bu virüsleri bulaştırmamak için
hijyen kurallarını daha da sıkılaştırmalısınız.
Hapşırdıktan sonra telefona, bardağa, kaleme
dokunmadan önce ellerinizi yıkayın. Sık sık
kolonya kullanımı da virüslerin yok edilmesinde
yardımcı olur. Ellerinizi yıkamak için lavaboya
gidemiyorsanız alkollü mendille ellerinizi temizlemek de bulaşmayı önlemede size yardımcı
olacak bir diğer yöntem.

SAĞLIK

kahvaltıdır; özellikle siyah ve yeşil zeytin
bulunmalı. Gribe karşı kahvaltı sofrasında
bulunmasında fayda olan diğer besinler ise,
portakal suyu, yumurta, şekersiz reçel çeşitleri,
doğal üretilen şekersiz bal, domates, salatalık,
peynir çeşitleri. Bunların yanında 1- 2 dilim
kepek ekmeği olabilir.
HAREKET EDİN: İşe, okula, çarşıya-pazara giderken mümkün olduğunca yürüyerek
gitmelisiniz. Özellikle güneşli havalarda 1-2 km
yürüyüş yapıp güneş ışınlarından D vitamini
alabilir ve direncinizi kuvvetlendirebilirsiniz.
DOĞRU NEFES ALIN: Karnımızı
şişirerek nefes almaktır. Böylece vücudumuza
daha fazla oksijen alabiliriz. Ayrıca burundan
nefes alın yediye kadar sayın, yediye kadar
nefesinizi tutun sonra tekrar yediye kadar
sayarken verin. Bu egzersizi günde 20 dakika
yapın. Burnun sağından alınan nefes, sağ beyni
solundan alınan nefes sol beyni etkiler. Bunun
için burnun her iki tarafından da nefes alınmalı.
TEMİZ HAVA: Yaşam alanlarımız
düzenli olarak mutlaka havalandırılmalı. Güneş
ışığının içeri girmesi de sağlanmalı.
MASKE KULLANIN: Virüslerden
korunmak için toplu taşıma araçlarında, okulda,
işyerinde maske kullanılmalı.
KLİMA TEMİZLİĞİ: Evlerde ve iş yerlerinde bulaşma riskini azaltmak için klimaların
bakımları düzenli olarak yapılmalı. Aksi halde
havadaki mikroplar hızla yayılabilir.
HİJYENİN ÖNEMİ: Hijyen kurallarına
uyup sık sık ellerimizi yıkamalıyız. Çocuklara
ellerini çok iyi yıkamayı, mikrop hapşırırken
elleriyle ağızlarını kapamayı öğretmeliyiz.
ŞEKERİ BIRAKIN: Rafine şeker
kullanımı bağışıklığı zayıflatır. Bu nedenle şeker
içeren gıdalardan uzak durmalısınız. Şeker yerine de doğal stevya bitkisini tercih edebilirsiniz.
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Teknoloji eğitimin ayrılmaz
bir parçası; dizüstü
bilgisayarlar, tabletler,
akıllı tahtalar, medya
oynatıcılar, yazıcılar,
hoparlörler ve kameralar
okullardaki teknolojik
cihazlar... Öğrenciler web
sayfalarına, işbirliğine
dayalı farklı yazılım
programlarına ve diğer
uygulamalara bu cihazlarla
bağlanıyorlar. Siber
zorbalara, korsanlara ya
da kötü niyetli kişilere
karşı ne kadar güvendeler?
Güvenli olmaları için neler
yapılmalı?

Çocuklar güvende mi?

EĞİTİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
İlkokul ikinci sınıf öğrencisi olan Elis,
tabletinden okulunun sistemine bağlanıp
ödevlerini yapıyor, öğretmeninin gönderdiği
videoları izliyor. Ancak arama motoruna girdiğinde görmemesi gereken resimler ve videolar
da görebiliyor... Bunlar bilimkurgu filmlerinde
yaşanan olaylar değil. Çünkü çağımızda
teknoloji artık eğitim siteminin ayrılmaz bir
parçası haline gelmiş durumda. Öğretmenlerin
ve öğrencilerin dizüstü bilgisayarları, tabletler,
akıllı tahtalar, medya oynatıcılar, yazıcılar, hoparlörler ve kameralar okullardaki teknolojik
cihazlar eğitim sisteminin birer parçası oldu.
Yapılan araştırmalara göre, 8-18 yaş
arasındaki çocuklar, haftada yaklaşık 45
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saatlerini internette harcıyor. Çocukların yüzde
40’ı ise internetten tanıştığı bir yabancıyla
konuşuyor. Ne yazık ki internetten tanıştıkları
kişilerle konuşan çocukların yüzde 53’ü bu
kişilerle telefon numaralarını paylaşırken
yüzde 15’i de tanımadığı biriyle buluşuyor.
Çocukların teknolojiyi ebeveynlerinden daha iyi
kullanmaları nedeniyle ebeveynler, çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini kontrol etmekte
yetersiz kalıyorlar. Öğrenciler web sayfalarına,
işbirliğine dayalı farklı yazılım programlarına
ve diğer uygulamalara bu cihazlarla bağlanıyorlar. Bu süreçte siber zorbalara, korsanlara
ya da kötü niyetli kişilere karşı güvenlik
zafiyetleri oluşabiliyor. Peki, çocukların ve
gençlerin güvende olabilmeleri için neler yapılmalı? Dijital eğitimde güvenlikle ilgili bilinmesi

gerekenler...
Siber güvenlik şirketi ESET, sınıflarında
teknolojiyi kullanan çocukların güvende kalmalarına yönelik önerileri şöyle sıralıyor:

BUNLARI SORGULAYIN
Sınıflarda dijital öğrenimde kullanılan en
yaygın cihazlar dizüstü bilgisayarlar, tabletler
ve akıllı telefonlar oluyor. Okul tarafından
verilen cihazlarda, kurumun erişimi izlemek
ve içeriği kontrol etmek için kullanılan bir
güvenlik ilkesi olduğundan emin olun. Buna ek
olarak şu soruların yanıtını arayın: Öğrenciler
sınıfta ekran başında ne kadar süre geçiriyor? Okuldayken internete erişmek, başkalarıyla iletişim kurmak, sınıf etkinliklerine
katılmak için kendi cihazlarını kullanmalarına
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izin veriliyor mu? Çocukların cihazları eve
getirmelerine izin veriliyor mu? Bu soruların yanıtları, bu cihazların güvenliğini sağlamak için
ne kadar kapsamlı adımlar atmanız gerektiğini
belirler. Akıllı telefonlar gibi kişisel cihazlarda
da çocuğun okulda ve dışarıda cihaz kullanımını
yakından takip etmek için bir mobil cihaz
güvenlik çözümü kurmanız faydalı olacaktır.
Öğrenci ve öğretmenler belgeler yüklemek, bunlara erişmek, ev ödevi planlamak,
ödevlerini notlandırmak ve daha fazlası için
öğrenim yönetim sistemlerini kullanır. Reklamlar ya da istenmeyen e-postalar olmadığı
ve güvenli erişim olduğu için bu araçların çoğu
oldukça güvenli kabul edilir. Ebeveynler Google
Classroom gibi platformlar kullanıldığında bu
platformların yönetilmesi ustalık isteyen mesaj
panoları olduğunu bilmeli.

E-POSTALARA DİKKAT!
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Her 5 çocuktan 3’ü evlerinde
internet tabanlı cihazlar kullanıyor ve
haftada yaklaşık 45 saati internette
geçiriyorlar. Pandemide evde geçirilen
süre arttığı için bu süre de arttı. Henüz
okul çağında olmayan çocukların hangi
uygulamalara ve oyunlara eriştiğini
kontrol etmek kolayken daha büyük
çocukların çevrimiçi etkinliklerini
kontrol etmek daha zor. Ekran süresi
arttıkça riskler de artıyor. Gençlere
sosyal medyada ve internette nasıl
güvende kalabilecekleri öğretilmeli.
ken Zoom gibi video konferans çözümlerinden
faydalanıldı. Günümüzde çocuklar bazen tamamen yüz yüze bazen uzaktan, bazen de her iki
uygulamanın birlikte kullanıldığı yöntemlerle
derslere devam ediyorlar. Birçok işbirliği ve
sosyal öğrenim platformu, video, öğrencilerin
çalışmalarını paylaşma, geri bildirimde bulunma
ve mesajlar gönderme yolları oluyor. Video,
işbirliği ve sosyal öğrenme platformlarıyla ilgili
kaygılar erişim ve yönetimdir. Bu platformlara erişimi kontrol etmek bir öncelik olmalı.
Örneğin, Zoom sınıfları parola korumalı olsa da
bu sınıflar Zoom baskını gibi şeyler yaşanıyor.
Bu platformlarda paylaşılan, söylenen ya da
gönderilenleri yönetmek zor.
Ebeveynlerin çocuklarının cihazlarında güvende kalmalarını sağlamak için üretilen
güvenlik çözümlerine güvenebileceklerine
dikkat çekiliyor. Birçok okul, öğrencilerine verdikleri de dahil olmak üzere, kendi cihazlarının

güvenliğini zaten sağlıyor. Ancak, ebeveynler
öğrencilerin evde internete bağlanmak için
kullandıkları kişisel cihazlara bir başka koruma
katmanı daha ekleyebilir.
Çevrimiçi olarak bir şeyler yayınlamak
veya paylaşmak gençlere zararsız gelebilir
ancak dijital dünyanın nasıl çalıştığını onlara
açıklamalısınız. Örneğin, bir fotoğraf çevrimiçi
bir mecrada yayınlandığında silinse dahi sonsuza kadar çevrimiçi mecrada kalıyor. Bu nedenle
çocukları sosyal medyada paylaşım konusunda
dikkatli olmaları için uyarın. Profillerinin
gizlilik ayarlarını sadece arkadaşları tarafından
görülebilecek şekilde değiştirin.
Dijital dünya, güvenilir bir kişi veya
arkadaş olarak kendilerini tanıtan siber suçlular
tarafından sıklıkla istismar edilen bir alan!
Çocuğunuza, yabancılarla yapılan çevrimiçi iletişimde kırmızı çizgiler oluşturması gerektiğini
öğretin. Bunun en kolay yolu mesaj isteklerini
göz ardı etmeleri. Kimlerle arkadaş oldukları
konusunda temkinli davranmalarını öğütleyin.
Siber zorbalığın çocuklar üzerinde ciddi
psikolojik etkileri olabilir. Siber zorbaların
kullandığı en yaygın taktikler arasında kötü
yorumlar yazmak, söylentileri yaymak, tehdit
etmek ve hatta çevrimiçi itibara zarar vermek
için sahte bir hesap açarak taklit etmek yer
alıyor. Çevrimiçi ortamda taciz edilen çocuğunuz
bu konuda sizinle konuşmak için yeterince
rahat hissetmeli. Siber zorbaları çevrimiçi
platformlara veya yerel yetkililere bildirin.

EĞİTİM

Mesajlaşma ve e-posta iletişimi kontrollü
ortamlarda gerçekleşir. Ancak çocukların kendi
e-posta adresleri olması, öğretmenler ve diğer
öğrencilerle iletişim kurmak için bu adresleri
kullanmaları alışılmadık bir durum değil.
Çocuğunuzu güvenlik uygulamaları ve e-posta
kaynaklı tehditler konusunda eğitmelisiniz.
Örneğin, kimlik avı hırsızlığı hâlâ e-posta
güvenliğine yönelik en büyük tehditlerden biri.
Parolaların, kişisel bilgilerin ve hatta fotoğraflar
gibi hassas medya dosyalarının paylaşılması,
e-posta konusunda yaygın güvenlik açıkları
arasında. Birçok çocuk şüpheli ya da bilinmeyen
dosyaları açmaması gerektiğini bilmez. Herhangi bir şeyi tıklamadan önce ya da e-posta
aracılığıyla bilgi paylaşmadan önce iki kez
düşünmeleri ya da size danışmaları konusunda
çocuğunuzu uyarın.
Ebeveynler için diğer bir seçenek çocuklarının e-posta hesaplarını ayarlamak olurken,
gmail gibi yaygın kullanılan sağlayıcıların
ötesinde, çocuklar için birkaç tümleşik koruma
katmanı daha sağlayan e-posta sağlayıcılarına
göz atılabilir. Pandemide uzaktan eğitim yapılır-

SİBER
GÜVENLİK
EĞİTİMİ
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Bakımlarını aksatmayın
Günlük egzersizlerden doğru yıkamaya, beslenmesinden sağlığına kadar köpek
dostlarımız bakıma belki de diğer evcil hayvanlardan çok daha fazla ihtiyaç duyar…
Günlük bakım periyotları patili dostlarımızın sağlığı üzerinde de büyük etki yaratıyor…
UMUT EFE
Her canlı gibi evcil dostlarımız da yaşamını sürdürmek için belli koşullara ve standartlara ihtiyaç duyar. Bu
ihtiyaç köpek dostlarımızda biraz daha fazla. Barındıkları yerin sağlıklı yaşamalarına elverişli olup olmadığından
tutun, gereksindikleri besin türü ve oranının karşılanıp
karşılanmaması, temizlik ve bakımlarının yapılıp
yapılmaması, hareket etme ve dolaşma olanağı bulup
bulmamalarına değin pek çok etken, sağlıkları üstünde
tesirler yaratır. Kediler kendi kendilerine bir süreliğine de
olsa bakabilseler de köpekler size her zaman muhtaçtır.
Onlara günlük zaman ayırmalı, beslenmesine, aktivitesine, sosyalleşmesine, sağlıklı bir yaşam sürmesine
yardımcı olmalısınız.

DOSTLARIMIZ

TARAMADA DİKKAT EDİLECEKLER
Köpeklerin tüy bakımında taranmaları, fırçalanmaları ve düzenli aralıklarla banyo yapmaları
gerekirken, uzun tüylü ırkların her gün taranmasında
bir sakınca yoktur. Böylece dökülmesi gereken tüyler tarama yoluyla dökülür, sağlıklı ve canlı tüylerin çıkmasına
yardımcı olunur.
Kısa tüylü köpeklerin ise haftada en az 2 kez fırçalanması yeterli gelebilir. Tarama ve fırçalama köpeğinizin derisinde yara, parazit gibi belirtileri görebilmeniz
için de bir fırsattır. Köpeklerin tüylerinin altında bir yağ
tabakası bulunuyor. Bu yağ tabakası köpeğin sağlıklı bir
cilde ve tüylere sahip olması açısından büyük önem taşıyor. Köpeğinizi ne kadar sık yıkarsanız bu yağ tabakasını
o kadar kurutacağınız anlamına geliyor. Bu durumda da
alerjik cilt problemleri başlıyor… Bu sebeple köpeklerin
1 yıl içerisinde uygun köpek şampuanı ile 3-4 defa
yıkanması yeterli gelir. Öncelikle yıkanacak köpeğin
kulaklarının büyük pamuk parçaları ile tıkanması kulağa
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su kaçma ihtimalini ortadan kaldırdığı için önemlidir.
Kullanılacak olan şampuanın seçimi köpeğin ırkına, tüy yapısına, rengine ve alerjik olup olmadığına göre
değişebilir. Köpeğinizi yıkarken asla ve asla insanlar için
üretilmiş olan şampuanların kullanılmaması gerekmektedir. Yıkama işlemi hava cereyanı olmayan yerlerde ve
ılık su ile yapılmalıdır. Şampuan uygulanırken köpeğin
gözlerine ve burnuna gelmemesi önemlidir. Şampuandan
sonra ılık su ile iyice durulanan köpeğin kulak pamukları
çıkartılıp kulak temizliği de yapılmalıdır. Bir havlu yardımıyla ıslak olan köpeğinizi güzelce kuruladıktan sonra
uygun bir tarak ile tüylerin çıkış yönünün her iki tarafına
doğru ters-düz şekilde taranmalıdır.

30 DAKİKALIK EGZERSİZ
Kış aylarında mutlaka saç kurutma makinaları ile
tüyleri kurutulmalıdır. Yazın sıcak ve esintisiz havalarda
ise kendi halinde kurumaya bırakılabilir. Kurutma işlemi
tamamlandıktan sonra tüylerin son bir defa taranması
ölü tüylerden arınmak için faydalı olacaktır.
Tüy bakımında aralıklı olarak kuru şampuanlarla
fırçalama işlemi yapmak, köpeğin yıkanma sürecini
erteleyecektir. Tıpkı insanlar gibi köpeklerin de her gün
egzersiz yapmaya ve sosyalleşmeye ihtiyaçları var. 30
dakika ile 2 saat arasında günlük egzersiz yapmaları
idealdir.
Günün farklı saatlerinde yürüyüşler yapmak ve
çeşitli aktivitelerle enerjilerini atmalarını sağlamak en
ideal yöntemdir. Köpekle birlikte oynanan oyunların
başında at-getir oyunu gelir. Bunun için sopalar, toplar
ve frizbi gibi oyuncaklar tercih edilebilir. Köpeğinizle
saklambaç oynayın. Sevdiği bir oyuncağını bir yere
saklayabilir veya kendiniz saklanarak sizi bulmasını
sağlayabilirsiniz. Bulduğunda ödül maması vermeyi
unutmayın.
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DOĞRU MAMA
SEÇİMİ ŞART
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4 Kuru ve yaş mamalar, köpeklerin
gelişimini destekleyici omega 3 yağ asitleri,
vitaminler ve mineraller bakımından zengin
besinlerdir.
4 Köpeklerin sağlıklı bir yaşam sürmesi için onlar için özel üretilmiş mamalarla
beslenmeleri gerekir.
4 Doğru köpek maması seçiminde
yavru, yetişkin ve yaşlı köpek mamaları
arasından seçim yapılmalıdır.
4 Köpeklerin ırklarına ve özel
ihtiyaçlarına uygun mamalar tercih edilmelidir. Örneğin; yoğun bir egzersiz programı
olan Alman çoban köpeğinin sık sık kalça
kemiğinde sorunlar yaşadığı görülmektedir. Bu nedenle eklemlerini destekleyici
ve güçlendirici bir mama ile beslenmesi
gerekir. Golden Retriever ırk köpeklerde
ise kilo almaya yatkınlık görülebilmektedir.
Bu nedenle düşük kalorili köpek mamaları
Golden köpekler için daha uygundur.
4 Sindirim problemleri yaşayan köpekler için hassas sindirim özellikli, alerjik
yapıdaki köpekler için hipoalerjenik, hassas
deri ve tüy yapısı için deri ve tüy hassasiyeti, kilo problemi olan köpekler için düşük
kalorili özel mamalar tercih edilmelidir.
4 Sağlıklı bir köpek özel sağlık
durumları dışında günde 2 kez kuru köpek
maması ile beslenmelidir.
4 Kuru mama köpeklerin fazlasıyla su ihtiyacı duymasına neden olur, bu
nedenle mama yanında bir kap temiz su da
bulundurulmalıdır.
4 Yetişkin köpeklerin günde 2
öğünden fazla kuru mama tüketmemesi
gerekir.
4 Yavru köpeklerin midesi küçük
olduğu için azar azar yemeleri gerekmektedir. Bu nedenle günde 4 öğün beslenmelidir.
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Beslenmeye pandemi ayarı
Pandemi süreci beslenme alışkanlıklarında da büyük değişim yarattı. sorumluluğu bilinciyle hareket etmeleri
oldukça önemli.
Her mutfağın kendi şefini yarattığı bu süreçte vejetaryen ve vegan
beslenme trendleri yükselirken, hijyeni ve sağlıklı beslenmeyi temel VEGAN VE VEJETARYEN TRENDİ
Koronavirüsten önce hayatımız nasıl
alan pandemi mutfağı ev dışı tüketimi de yeniden şekillendiriyor.

LEZZET

UMUT EFE
Pandemi sürecinde yaşanan karantina
dönemleri hayat akışını baştan aşağıya değiştirirken, evde geçen hayatın merkezine yerleşen
her mutfak, kendi şefini de yeniden yarattı.
Evlerimizde izole yaşarken dışarıda yemek
yiyemediğimiz ya da tercih etmediğimiz için bir
çoğumuz, yemek pişirme konusunda profesyonel aşçıları olduk. Her gün internet üzerinden
yeni tarifler keşfetmeye alıştık. Pandemi
sonrası oluşan tabloya bakıldığında ise değişen
beslenme alışkanlıkları ile yeni bir kavramla
da karşı karşıyayız: Pandemi mutfağı…
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Pandemi mutfağı, hazırlanan yiyeceğin
kökeninden bağımsız, hijyenik uygulamaları
ve sağlıklı beslenmeyi merkeze alan, evde
başlayıp restoranlarla devam etmesi gereken
bir akım olarak düşünülebilir. Bağışıklık
sisteminin etkin çalışmasına katkı sağlayan
şeylerin başında sağlıklı ve dengeli beslenme
geldiği için restoranların alacakları temizlik
ve hijyen önlemlerinin yanı sıra sundukları
yiyecek ve içeceklerin besin değerlerini de
göz önünde bulundurmaları gerekir. Covid-19
pandemisinin sağlık ve ekonomi üzerindeki
olumsuz etkileri devam ederken; restoranların
da müşterilerine sağlıklı alternatifler sunma

olursa olsun, salgından sonra yemek ve
beslenme konusunda çoğumuzun hayatında
büyük değişiklikler olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Koronavirüsün bir sonucu olarak yeme
alışkanlıklarındaki bu değişiklikler, yalnızca
ülkemizde değil küresel olarak da ortaya
çıkan bir durum. Pandemi başlangıcından bu
yana evde yemek pişirmek yaygınlaştı ayrıca
organik, bitki bazlı, vegan ve vejetaryen yiyeceklere olan talep arttı. Beslenme ve yemek
konusunda daha birçok yeni alışkanlıklar
edindik, kötü beslenme alışkanlarımızın çoğunu terk ettik. Vücut direncini artırmak, sağlıklı
kalabilmek ve hücre yenilenmesi sağlayarak
cildi beslemek için yiyeceklerin gücünden fay-
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dalanmak mümkün. Yüksek antioksidan kaynağı
olan yiyecekler ve pandemide değişen beslenme
rotası incelenebilir

MUTFAĞIN VAZGEÇİLMEZLERİ
İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan, vücudu hastalıklardan koruyan
organik sebze ve meyvelere olan ilgi, koronavirüsten sonra bir hayli çoğaldı. Özellikle brokoli,
ıspanak, salatalık, bezelye, kivi, limon, avokado,
domates, mango, turp başta olmak üzere organik
sebze ve meyveler sık olarak tüketiliyor. Bugüne
kadar, virüsün gıda yoluyla bulaştığına dair hiçbir
bilimsel kanıt yoktur. Tüketiciler giderek artan bir
şekilde gıda güvenliği ve gıda kaynağı konusunda
daha bilinçli hale geldi. Covid-19 salgınının yanı
sıra artan sağlık endişeleri, bitki bazlı ürünlerin
tüketimini artırdı. Bu da firmalar tarafından yeni
ürünlerin geliştirilmesinde bir artış oluşturdu.
Ayrıca tüketiciler arasında, bitkisel gıdaların
bağışıklığı güçlendirdiği ve sağlıklı beslenmeyi
teşvik ettiği algısı hızla yayıldı. Baharatlar başta
olmak üzere her türlü bitkisel gıda, mutfakların
vazgeçilmezi haline geldi.

Y KUŞAĞI BİTKİSEL BESLENİYOR
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Sağlık Bakanlığı’nın girişimiyle
üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden hocaların güncellediği “Türkiye’ye
Özgü Beslenme Rehberi” her ana öğünde
bulunması gereken yiyecekleri detaylı olarak
anlatıyor. Bu rehbere göre sunulan “Sağlıklı
Yemek Tabağı”nın bir çeyreği sebzelerden,
diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden ve
kalan yarısının eşit üç parça halinde yüksek
proteinli gıdalardan (kuru baklagiller, et,
yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar vb.),
süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir
vb.) ve meyvelerden oluşması gerekir. Bunların yanı sıra zeytinyağı ve yağlı tohum (çiğ
fındık, badem, yer fıstığı, vb.) tüketimi teşvik
ediliyor. Bu sebeple sunulacak yemeklerde
en azından sebze, protein kaynağı ve tam
tahıllı ürünlerin bir arada bulunması, yalnızca
bir gruba odaklanan ana yemek tabakların-

da mutlaka güncellemeye gidilmesi önem
taşıyor.
Dünya Sağlık Örgütü, günlük yağ
alımının toplam enerjinin yüzde 30’undan
fazla olmamasını ve doymuş yağların da bu
değerin üçte birini geçmemesini önermektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için en az yağ
gerektiren ızgara, buharda pişirme, fırında
pişirme, haşlama ve kendi suyunda pişirme
gibi sağlıklı yöntemlerin kullanılması mikro
ve makro besin öğesi kayıplarını azaltır.
Sağlıklı pişirme yöntemleri kullanmak besin
öğeleri ve diğer besin bileşenlerinden zengin
yemekler sunar. Bu sebeple derin yağda veya
az yağda kızartma yöntemlerinin mümkün
olduğunca kullanılmaması; mutlaka kullanılması gerekiyorsa da ayçiçeği, mısırözü veya
zeytinyağı gibi doymamış yağ asitlerinden
zengin yağların kullanılması önerilmektedir..

LEZZET

Salgın tüketicilerin gıda önceliklerine
yönelik tutumlarını da etkiledi. Örneğin, koronavirüsle beraber vegan ve vejetaryen beslenme
düzenine geçen kişi sayısı arttı. Özellikle Y kuşağı
olarak bilinen 21-30 yaş arasındaki kişilerin çoğu
bitki bazlı beslenmeye başladı. Meyve ve sebze
tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendiriyor
olması, pandemi sonrasında çoğumuzun bu
tarz yiyecekleri daha fazla tüketmesini sağladı.
Vücudun yaklaşık yüzde 75’i sudur. Genel olarak
günde sekiz bardak kadar sıvı tüketmemiz tavsiye
edilir. Pandemi sırasında izolasyonlar ve kısıtlamalar nedeniyle evde daha çok vakit geçirdiğimiz
için su tüketimi artış gösterdi. Su tüketiminin
artmasının nedeni, yalnızca evlerde izole olmamız
değil. Sağlığınızı korumayı ve bağışıklık sistemini
güçlendirmeyi amaçlayan her birey, su tüketimine
özen göstermeye başladı.

SAĞLIKLI TABAKTA
OLMASI GEREKENLER
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Faturalar el yakmasın
Evlerimizi ısıtmak için ödediğimiz faturalar her geçen gün
zamlanıyor. Peki faturaları düşürmek ya da daha hesaplı hale
getirmek mümkün mü? Faturaların ateşini söndürecek öneriler...

EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Pandemi nedeniyle evden çalışmaya
başlayan Sema Hanım, bu çalışma düzeninden
pek memnundu. Eskisi gibi hayatı yollarda geçmiyor, trafik stresi yaşamıyordu. Çocuklarıyla
da birebir kendisinin ilgilenmesi evden çalışma
düzenini onun için daha cazip kılıyordu. Ancak
elektrik, su faturalarının giderek yükselmesi
dikkatini de çekmeye başlamıştı. Çünkü eskiden olsa evde elektrik ve su tüketimi aile bireylerinin okuldan ya da işten geldikleri dönemde
artıyordu. Şimdiyse tüm gün evde olduğu için
elektrik ve su tüketimi artmıştı. Üstelik işvereni
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bu tüketimi için ona ekstradan bir ödeme de
yapmıyordu. Soğuyan havalarla birlikte evin
ısınması için doğalgaz tüketimi de gündeme
gelmişti. Yükselen döviz fiyatlarıyla birlikte
faturalara ödenen bedelin de giderek artması
Sema Hanım’da endişeye neden oluyordu.
Faturalarını düşürmenin yollarını aramaya başlamıştı... Günümüzde tüketicilerin konutlarında
daha çok vakit geçirmesi faturalara da olumsuz
şekilde yansırken, doğal gaz, elektrik ve su
fiyatlarına gelen zamlarla birlikte faturaların
miktarını olumsuz etkilememesi için yeni
çareler düşünülüyor. Peki bu dönemde ne gibi
tedbirler alınabilir? ...

Tüketicilerin bütçesinden harcanan
miktarın büyük bir kısmı, ısıtılamayan ya da
soğutulamayan evlerde uçup gidiyor. Yapılarda
en fazla enerji kaçağı, ısı yalıtımı olmayan
binalarda oluşurken, enerjinin yaklaşık yüzde
37’si konut gibi yaşam alanlarında tüketiliyor.
Ayrıca tüketilen toplam enerjinin yaklaşık
yüzde 80’i ısıtma ve soğutma için harcanıyor.
Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER)
İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin,
doğalgaz ve elektrik faturalarının yükselmesini
önlemenin en etkili çözüm yolunun binalarda
ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu yapmak olduğunu söylüyor.
Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar
karşısında kimsenin çaresiz olmadığını vurgulayan Alkin, “Isı yalıtımı olan binalarda kışın
sıcak havanın dışarı çıkması engellendiğinden
dolayı doğalgaz tüketimi de azalıyor. Bu da
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faturalara otomatik olarak olumlu yönde
yansıyor. Oysa yalıtımsız binalarda yaşanan
sıcaklık kayıpları tüketicilerin daha fazla doğalgaz tüketmesine ve faturalarının da yükselmesine sebep oluyor. Isı yalıtımı uygulamaları
ile doğalgaz faturalarında yarı yarıya tasarruf
yapmak mümkün” diye konuşuyor.

ISIYI KORUYUN
Enerji tasarrufu yaparken insanların az
tüketim yapması gerekmiyor aksine enerjiyi
verimli kullanıp daha iyi ısınarak yani ısıyı koruyarak tasarruf edilmesi öneriliyor. Daha az
enerji kullanıp mekanları zayıf bir iklimlendirmeye maruz bırakmak yerine daha az enerji  
tüketerek aynı randımanı sağlamak esas
olmalı. Ev içi ısıyı yüksek tutmanın yolu sıcaklığı arttırmaktan değil evdeki ısıyı korumaktan
geçer. Kışın sıcak havanın dışarı çıkmasını, yazın
ise sıcak havanın içeri girmesini ısı yalıtımı ile  
engelleyebilirsiniz. Oysa Türkiye’deki binaların
pek çoğunda ısı yalıtımı olmadığından dolayı
konutları ısıtmak için kullanılan enerjinin yarısı
boşa harcanıyor.

7 MİLYAR DOLAR
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• Evde olmadığınız
zamanlarda doğalgazı
yüksek ısıda açık tutmayın.
• Sadece oturduğunuz
odanın ışığını açık tutun.
Odalara girip çıkarken
ışıkları kapatın.
• Su tasarrufu
sağlayan çamaşır ve bulaşık
makinelerini tercih edin.  

yaklaşık 7 milyar dolar tasarruf elde etmek
mümkün.
Koronavirüs salgını sebebiyle evde daha
çok vakit geçireceğimiz kış mevsiminde daha
az yakıt tüketmek için pencere kenarlarının da
yalıtılması öneriliyor.
Soğuklar başladığında evlerde hem yakıt
maliyetlerini aşağı çekmek isteyenler, hem
odalarda küf, nem ve rutubet sorununu da ortadan kaldırmak isteyenler çevre dostu ürünlerle
yalıtım kış aylarının en büyük gider kalemini
oluşturan ısınma maliyetlerini düşürüp bütçeden
tasarruf edebilir.
Tüketicilerin büyük bir kısmı evlerine maliyet yüksekliğini sebep göstererek ısı yalıtımı
yapmaktan uzak duruyor. Oysa kış aylarında
evi ısıtmak için kullanılan enerjinin yarısı dış
cephenin yalıtımsız olması nedeniyle boşa
gidiyor. Her ay ödediğiniz doğalgaz faturasının
yarısı ısı kaybı nedeniyle buharlaşıyor. Yüksek
doğal gaz faturalarını düşürmek ısı yalıtımı ile
mümkün oluyor. Dış cephe ısı yalıtımı, tasarrufun yanı sıra binanın dış yüzeyinde oluşabilecek
yoğuşmanın neden olduğu bakteri, mantar,
siyah leke ve küflenmeleri de önleyip sağlığa da
katkı sağlıyor. Isı yalıtımı, binanın taşıyıcı sistemini rutubetten uzak tutarak ömrünü uzatıyor,

depreme karşı dayanıklılık sağlamanın yanı sıra
binanın değerini de yükseltici etki sağlıyor.
ELEKTRİK VE SU TASARRUFU
Son dönemde elektrik ve su faturalarında da ciddi artışlar yaşanıyor. Elektrikten
ve sudan tasarruf etmenin yolları arasında A
sınıfı enerji sağlayan elektrikli ev aletlerini
tercih edin. Özellikle de buzdolabı, bulaşık ve
çamaşır makinelerini A+ enerji sınıfından tercih
ederek elektrik ve su faturalarınızda ciddi
oranlarda tasarruf etmeniz mümkün alacaktır. Bununla birlikte gün içinde gün ışığının
olduğu saatlerde aydınlatma kullanmayın. Yine
çamaşır ve bulaşık yıkarken makinenin dolu
olarak çalıştırılmasına dikkat edin. Az bulaşıkla
çalıştırmanız gerekiyorsa tek sepetini yıkayan
bulaşık makinelerini tercih edebilirsiniz. Ya da
su ve elektrik tüketimi az olan kısa programları
tercih edin.
Çamaşır yıkama işlerini de haftalık
olarak yaparak hem makinenin dolmasını hem
de su ve elektrikten tasarruf etmiş olursunuz.
Böylece bütçenize katkı sunmanın yanı sıra az
su ve deterjan tüketerek doğanın kirlenmesine,
temiz suların atık su haline gelmesine bir nebze
de olsa engel olabilirsiniz.

EVİM EVİM

Yapılan araştırmalara göre,
ülkemizdeki konutların en önemli sorunlarının
başında odalardaki rutubet, nem ve küf geliyor;
rutubetli evler hayat kalitesini olumsuz yönde
etkiliyor. Ülkemizdeki evlerin yaklaşık yüzde
40’ı iyi ısınamazken bu evlerde yaşayanların
büyük bir kısmı da sağlık sorunlarıyla uğraşmak
durumunda kalıyor. Ayrıca yetersiz ısı yalıtımına
sahip binalarda yaşayanların, ısı kayıpları
sebebiyle doğalgaz ve elektrik faturaları artıyor.
İthal edilen enerji ülkemizin cari açığının
daha da derinleşmesine neden oluyor. Özellikle
konutlarda tüketilen enerjinin tasarrufu için
yapılacak ısı yalıtım uygulamalarının tüketiciye ve ülke ekonomisine olumlu etki ediyor.
Avrupa Birliği standartlarında gerçekleştirilecek
doğru enerji tasarrufu uygulamaları sayesinde
ülkemizdeki toplam 21 milyon konutta yıllık

OLMAZSA
OLMAZLAR
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Sonbahar-kış
sezonu trendleri

MODA

Kadın-erkek fark etmeksizin giyimimiz bizim kişiliğimizi ele veriyor...
Klasikçilerden mi yoksa modayı takip edenlerden misiniz? Modayı takip
etmeyi sevenler için sonbahar-kış sezonunun trendlerine mercek tuttuk...

NİL DENİZ DEMİRCİLER

modasını ele alıyoruz...

Sonbaharla birlikte gardıropların
elden geçirildiği ve hatta yenilendiği bir
döneme girdik. Pandemi sonrası rahatlığın
öne çıktığı günümüzde yeni bir stile bürünen
sonbahar ve kış sezonunun moda trendlerini
araştırdık. Kadın ve erkek modası olarak
ikiye ayırdığımız yazımızda ilk olarak kadın

RAHATLIK ÖN PLANDA
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Rahatlığın öne çıktığı günümüzde bol
pantolonlar yaz sezonundan kış sezonuna
taşınıyor. Evde geçirdiğimiz günlerde eşofman
rahatlığını aratmayan bu pantolonlar etekten
pantolona, topuklu ayakkabıdan sneakera,
crop-toplardan gömleklere her kombine uyum

sağlıyor. Üstelik çabasız bir şekilde trendi
yakalayabiliyorsunuz. Hoodie yani kapüşonlu
eşofmanlar, rengarenk ve birbirinden farklı tasarımlarıyla kış sezonunda da sokak modasının
yıldız parçası.
Çiçek desenler 2021 kış sezonunda da
karşımıza çıkarken yazın enerjisini soğuk günlere taşıyan floral portreler bu sezon çok trend.
Işıltılı partilerin kült parçası olan püsküller
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kış sezonunda sokağa inecek.
90’lı yıllarda büyükbabalarımızın
gömlekle giydiği süveterler de
yükselişte. Gömlek ya da tişörtlerle
kombinlenen süveterler yenilikçi
dokunuşlarla ısıtırken stilinize stil
katacak. Bu sezonun olmazsa olmazlarından biri de ekose. Gömlek,
elbise, etek, pantolon her kombinde
ekoseye rastlayacağız.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
Kadın giyiminde 1970’li
yılların en trend parçası trençkotlar
bu sezon da gardıroplarımızda
olacak. Ayrıca 80’lerin salaş, rahat
ve güçlü bir duruşa sahip parçası
oversize paltolar yine bizimle.
Retronun sofistike ve çağdaş dokunuşlarla stile büründüğü, vücudu
kaplayan bu uzun paltolarla soğuk
kış günlerinde ısınmanın yanı sıra
iddialı bir stile de sahip olacaksınız.
Bohem tarzın temsilcilerinden
pançolar da eskiyi çağdaş dokunuşlarla günümüze taşıyor. Blazer
ceketleri tahtından edecek pançolar
romantik stilin temsilcisi.

KOVBOY BOTLAR
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Bu yılın erkek stilinde de rahatlık ön planda... Eşofmanlar,
sweatshirt’ler evlerden sokağa taşmaya kış sezonunda da devam
ediyor. Ev kıyafetlerini sokak stiline adapte edebilir, birbiriyle uyumlu
parçaları takım olarak giyebilir ya da tamamen kendi zevkinize göre
farklı tarzları bir araya getirebilirsiniz. Örneğin; bomber ceketler, deri
ceketler, keten ve dar yakalı gömlekler ile dar kesimli kumaş pantolonları eşofmanlarla bir araya getirerek stilinizi tamamlayabilirsiniz.
Örgü kazaklar ve ince trikolar bu yıl altın çağını yaşayacak ve kumaş
pantolonlarla bile giyilecek; takım içerisine örgü süveter giymek,
eşofmanları kazakla tamamlamak ve yakalı trikolar çok revaçta...
Klasik, jilet gibi düz kesimli, vücuda tam oturan trençkotlar
hâlâ gündemde ancak 1990’ların pardösülerine gönderme yapan
yeni modellerden de mutlaka edinmelisiniz. Her tarza adapte olan
yeni nesil, bohem stil pardösüleri bu yıl siyah, bej gibi klasik renklerin
yanı sıra mavi, fıstık yeşili, güneş sarısı gibi iddialı renklerle de
karşımıza çıkacak. Klasik ve motorcu deri ceketler bu sezonda biraz
daha klasik kesimlerle kullanılıyor. Takım elbiselerle kullanılabilecek
tarzda ve düz kesimli deri ceketler de sezonun öne çıkanlarından
olacak... Stilinize biraz daha iddia katmak için tasarım modelleri de
tercih edebilirsiniz.

ÇANTA YILI
Bu yıl erkek stilinde çantalar ön
planda; çapraz takılmış bel çantaları,
askılı omuz çantaları ve valiz formlu
büyük modeller... Telefon taşımak için
kullanılan boyun askıları da öne çıkan
aksesuarlardan. Laptop taşımak için
ya da cüzdan, telefon gibi eşyalarınızı
koymak için sezon modasını yakalamak için farklı modelde çanta edinin.

MODA

Vintage sevenlerin favorisi
kovboy botlar geri dönüyor... Giydiğinizde havanızı değiştirip kombinlerinizi başka bir stile bürüyen
bu botları elbise, etek, pantolon,
şort gardırobunuzdaki her parçayla
eşleştirebilirsiniz. 2021-2022 sezonunda tasarımcıların ilgi odağı olan
kalın taban ayakkabılar, yeni formlarıyla zamanın ruhunu yakalıyor.
İddialı, şık, rahat ve özgün bir tarz
yaratacağınız bu ayakkabılardan
hangisini seçerseniz seçin şıklığınızla göz kamaştıracaksınız...

ERKEK STİLİNDE
NELER VAR?
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Aydos Kalesi

GEZİ-İSTANBUL

İstanbul’un göç
merkezi: Sultanbeyli

İlçe günümüzde iş gücü potansiyelinin yüksek
Sultanbeyli ilçesi, kala- NİL DENİZ DEMİRCİLER
olması sebebiyle daha çok üretim ve hizmet sektörbalık nüfusu ve sürekli
lerinin ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği bir yapıya
İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan
göç alan kozmopolit
sahip. İlçe yoğun genç nüfusu, organize sanayi
Sultanbeyli ilçesi yeni ve hızlı gelişen bölgelerden.
bölgelerine ve serbest bölgelere yakın konumu
yapısıyla öne çıkıyor. Anadolu’nun çeşitli kentlerinden sürekli göç alan ve
nedeniyle ülkemizin üretim tesislerine iş gücü sağlıyor.
İlçede son dönemde
nüfusu 2020 yılında 343 bin 318 olan ilçe, çarpık
Karayolları geçiş güzergahında yer alması, Sabiha
kentsel dönüşüm pro- yapılaşması ile öne çıkıyor. Sultanbeyli güneybatıda Gökçen Havalimanı’na yakın konumuyla hızlı gelişen
Kartal, doğuda Pendik, kuzeybatıda Sancaktepe
jeleri de yaygınlaştı.
bir ilçe niteliğini de taşıyor. Bu özelliğiyle de sürekli
ilçelerine komşu...
yatırımlar alırken, bu yatırımlarla İstanbul’a ve
Sultanbeyli’nin gezilip
Gezip görülecek yerleri bakımından diğer
Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor...
görülecek yerleri
ilçelere göre daha şanssız olan ilçe, tarih boyunca
arasında Sultanbeyli
orduların konaklama mekanı olmuş. Öyle ki Anadolu
CEMİLE SULTAN’IN ARAZİLERİ...
Gölet Sosyal Tesisleri yönünde savaşa giden Bizans ordusu, bu bölgede
Sultanbeyli’deki arazilerin büyük kısmı padişah
toplanıp
konaklıyordu.
Osmanlı
dönemine
gelindikız kardeşi olan Cemile Sultan’a aitti ancak 1893’te
başı çekiyor. Aydos
ğinde de bu özelliğini koruyan bölge, 1328 yılında
ormanlarında görülen Orhan Gazi komutanlarından Akça Koca, Konuralp ve bu araziler Osmanlı Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa’ya satılmıştı. Hasan Hüsnü Paşa vefat edince, oğlu
bir çiğdem türü olan
Abdurrahman Gazi tarafından fethedildi. Aydos kalesi, Hilmi Bey tarafından araziler, 1911 yılında Belçika
İstanbulensis çiçeği,
İzmit (Nikomedia) kentinden batıya doğru gidiş yöuyruklu Frans Flipson’a satıldı. Kurtuluş Savaşı’ndan
ilçenin sembolleri ara- nünde aradaki bölgede kervanların yol güvenliğinin sonra ise, kendisi ülkemizden ayrılmak için araziyi sasağlandığı en önemli kaleydi...
tışa çıkarmış ancak arazilerin satış işlemi gerçekleşesında yerini alıyor...

50 l İSMMMO YAŞAM

KASIM-ARALIK 2021

memiş... Ölümü sonrasında varisleri
tarafından araziler bugünkü hissedarlarına satılmıştır. 1945 yılında
arazinin bir kısmı istimlak edilerek
Bulgaristan’dan gelen göçmenler de
buraya yerleştirilmişler...
Ukrayna’da zulüm ve katliama uğrayıp göç eden Yahudiler’in
bir kısmına Osmanlı Devleti sahip
çıkarak, bunlardan otuz üç aileyi
Sultanbeyliği Çiftliği’nde geçici
olarak ikamet ettirdi. Birinci Dünya
Savaşı sırasında bu Musevi göçmenler kendi istekleri üzerine Batı
Avrupa ve Amerika’ya göç ettiler...
1957 yılına gelindiğinde de
burada Sultanbeyli Köyü kurulur...
Köyün kuruluşunun ardından
kalan hissedarlardan bazıları
hisselerini satmaya başlamış ancak
Orman İdaresi’nin tahdit koyması
nedeniyle bu satışların tapu devri
yapılamamıştır. Eski İstanbul-Ankara karayolu köyün içinden geçiyor...

RAKAMLARLA SULTANBEYLİ
1957 yılında köy, 1989 yılında belde, 3 Haziran 1992 tarih ve 3806 sayılı kanunla ilçe olan
Sultanbeyli, İstanbul’un Anadolu yakasında yer
alıyor. Yüzölçümü 35 km² olan ilçe, İstanbul’un
en yüksek dağı olan 537 rakımlı Aydos Dağı ile
Teferrüç Tepesi arasındaki alanda konumlanıyor.
O-4 Otoyolu (TEM) ilçenin ortasından geçiyor.

İlçe güneyde Kartal, batı ve kuzeyde Sancaktepe’ye bağlı Abdurrahmangazi ve Paşaköy ile
doğuda Pendik ilçesine bağlı Kurtköy ile komşu.
Denizden yüksekliği ilçe merkezinde 130 metre
olurken, Kartal ilçesi ile arasında Aydos Tepesi
bulunuyor. Gölet Parkı ve Sosyal Tesisleri ilçenin
nadir yeşil alanları arasında yerini alıyor.

NASIL GİDİLİR?
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aktarmaları ile Sultanbeyli’ye geçebilirsiniz

Sultanbeyli’ye ulaşmak mümkün. Kartal’dan

Farklı bir alternatif olarak Eminönü iskelesin-

ve Kadıköy’den farklı otobüs hatlarıyla ilçeye

den İstanbul Şehir Hatlarını kullanarak Kadıköy

doğrudan ulaşım sağlanabiliyor.

iskelesine ulaşabilir, otobüs aktarmaları ile Sul-

Avrupa yakasından Fatih’ten Marmaray

tanbeyli’ye ulaşabilirsiniz. Anadolu yakasındaki

aktarmasına ulaşıp Marmaray kullanarak

ilçelerden ise, otobüs hatlarını kullanarak ilçeye

Ayrılık Çeşmesi aktarma noktasında inip otobüs

rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor. Üsküdar’dan

hatlarını kullanarak Sultanbeyli’ye ulaşabilirsi-

metro ve ardından otobüs aktarmaları

niz. Farklı bir alternatif olarak Eminönü

GEZİ-İSTANBUL

Sultanbeyli’ye İstanbul’un farklı bölgelerinden farklı ulaşım alternatifleri ile ulaşım
sağlanabiliyor. Karayolu ile Kadıköy’den O-4
otoyolunu kullanarak yaklaşık 46 dakikada,
Üsküdar’dan ise O-4 otoyolunu kullanarak
yaklaşık 54 dakikada ulaşılabilir. Şile otoyolu
ile yaklaşık 1 saatte Sultanbeyli’ye ulaşılabilir.
Kartal’dan Samandıra Kartal bağlantısıyla
yaklaşık 20 dakikada Sultanbeyli’ye ulaşım
sağlanabilir.
İstanbul Şehir Hatları’nı kullanarak
Beşiktaş’tan Üsküdar’a ulaşabilirsiniz. Beşiktaş’tan Üsküdar’a gün içinde farklı zamanlarda
birden çok vapur seferleri düzenleniyor.
Bunları kullanıp Üsküdar’a oradan da farklı
otobüs hatlarını kullanarak Sultanbeyli ilçesine
ulaşabilirsiniz. Eminönü’nden ise, İstanbul Şehir
Hatları’nı kullanarak Üsküdar’a oradan otobüs
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KAVİMLER YOLUNDA ARA İSTASYON
Tarihi çok eski dönemlere kadar
uzanan Sultanbeyli, Roma ve Bizans imparatorluğu döneminde, Üsküdar’dan Gebze’ye
kadar olan bölge, Tekfurluk yani mülki idare
merkezi oldu. Bugün Sultanbeyli ilçesinin
sınırları içerisinde bulunan, tarihi Aydos kenti
ve kalesiyle, Sultanbeyliği ovası civarındaki
yerleşim yerlerinin de dâhil olduğu coğrafi
bölge, antik çağ ve sonrasında, kavimler

yolu üzerinde önemli bir ara istasyon durumundaydı. İlçe stratejik konumu nedeniyle,
ortaçağda ve sonrasında uzun bir süre bu
merkez olma niteliğini korudu. Asya-Anadolu
tarafıyla İstanbul-Avrupa arasındaki ana
ulaşım yolu; bugünkü Fatih Bulvarı yani
tarihi Bağdat Caddesi bu bölgeden geçtiği
için askeri ve sivil ulaşım açısından büyük
önem taşıyordu...

Aydos Dağı ile Teferrüç Dağı arasındaki alanda
kurulu. İlçenin tam ortasından TEM Otoyolu
geçiyor. Denizden yükseklik 130 metre olan
ilçenin üç tarafı ormanlarla çevrili olması
nedeniyle ilçenin havası oldukça temiz.
Aydos ormanlarında görülen İstanbulensis çiçeği, ilçenin sembolleri arasında yerini
alıyor. 2009 yılından bu yana Sultanbeyli Belediyesi tarafından amblem olarak kullanılan bu
özel çiğdem çiçeği, 1982 yılında İngiliz Brian
Mathew tarafından, dünyaya tanıtıldı. Adını
İstanbul şehrinden alan bu çiçek her yıl şubat
ayı ortalarında çiçek açarak baharı müjdeliyor
ve toprak altında yumrusu bulunuyor.
İstanbulensis çiçeği için uluslararası
şiir festivali düzenlenmesiyle ilçe çok sayıda
ziyaretçi almaya başlamış durumda...

NERELERİ GEZİLMELİ?

taraflarında Marmaray kullanarak Anadolu yakasına geçebilir ve otobüs aktarmaları
ile Sultanbeyli’ye gidebilirsiniz.

GEZİ-İSTANBUL

KÖPRÜYLE KADERİ DEĞİŞTİ
Sultanbeyli’nin büyük bir yerleşim
merkezi haline gelmesi ise, Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nün yapıldığı döneme kadar
uzanıyor. Köprüye ulaşımı sağlayan Kınalı-Sakarya Otoyolu’nun yapımı, Sultanbeyli’nin
gelişmesini sağladı. 1988’de açılan köprüye
ulaşan TEM yolu olarak da adlandırılan O-4
Otoyolu’nun Sultanbeyli’den geçmesiyle köyün
cazibesi daha da arttı. Böylece Anadolu’dan
İstanbul’a yönelen göçün önemli bir bölümü
buraya yöneldi. O dönemlerde İstanbul’un
diğer semtlerinde oturanlardan da, Sultanbey-
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li’ye yerleşen hemşerilerine yakın olmak için
burada arsa satın almaya başladı... Buraya
yerleşenler arasında eski göçmenlerin sayısı da
oldukça fazladır...
1985-1990 yılları arasında nüfusu 80
bini aşan Sultanbeyli, hızlı yapılaşma dönemine girerek bugünkü halini aldı. Takvimler 31
Aralık 1987’yi gösterdiğinde ise, Sultanbeyli
Köyü’nde belediye kurulması kararı alındı.
Ancak ilk belediye seçimleri 26 Mart 1989’da
yapıldı. Hızla artan nüfusu yönetim sorunlara yol açtığı için 1992 yılında Sultanbeyli,
Kartal’dan ayrılarak ilçe haline geldi...

İSTANBUL’UN ÇATISI
Sultanbeyli’de yerleşim, 537 metre
rakımıyla İstanbul’un en yüksek dağı olan

Karayolu ile İstanbul’un her yerinden
kolayca ulaşılabilen Sultanbeyli’nin Fatih
Mahallesi’nde yer alan Sultanbeyli Gölet Sosyal
Tesisleri, İBB’nin 200 bin metrekarelik Sultanbeyli Gölet Parkı projesi kapsamında kurduğu
bir alan. Bu mekan 2014 yılından bu yana
İstanbullulara hizmet veriyor... Kafeterya ve
restoran hizmetleriyle birlikte su oyunları, su
gösteri alanları, amfileri, spor alanları, çocuk
parkları, piknik alanları, yürüyüş parkurları ve
seyir terasları ile ilçede bir kültür ve eğlence
vahası olarak hizmeti veriyor.
750 metrekarelik açık alanda 200
metrekarelik kafe restoran alanıyla aynı anda
toplam 450 kişiye hizmet veren sosyal tesiste,
lezzetli yemekleri tadarken gölet manzarası
ile kentin stresinden ve yorgunluğundan birkaç
saatliğine de olsa uzaklaşma fırsatı sağlıyor.
Gölet Sosyal Tesisleri, kafe restoran
hizmetleri dışında çocuk parkları, spor alanları,
su gösteri alanları, piknik alanları, yürüyüş
yolları ve seyir teraslarıyla ailece keyifli vakit
geçirmeyi sağlıyor. Göle karşı konumlanan seyir tepelerinden su ve ışık gösterilerini seyredip
keyifli dakikalar geçirmek de mümkün. Çocuk-
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‘İLÇEMİZİN İŞ GÜCÜ POTANSİYELİ YÜKSEK’
Sultanbeyli ilçesinde şu anda aktif olarak faaliyet gösteren 259 meslek mensubu
bulunuyor. Bunların 151 bağımsız meslek
mensubu, 108’i bağımlı meslek mensuplarından oluşuyor.
İSMMMO Sultanbeyli İlçe Temsilcisi
Serhat Bal, 6 yıldan bu yana meslek mensubu
ve kendine ait bürosunda hizmet veriyor.
Geçtiğimiz dönemde ilçe temsilci yardımcılığı
görevinde bulunduğunu belirten Bal, içinde
bulunduğumuz dönemde ilçe temsilcisi olarak
görev aldığını söylüyor.
İlçede iş gücü potansiyelinin yüksek
olması sebebiyle daha çok üretim ve hizmet
sektörlerinin ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Bal, şu bilgileri veriyor:

Serhat Bal
“İlçemizin genç nüfusu, yüksek ve
organize sanayi bölgelerine, serbest bölgelere
yakın olması sebebiyle ülke üretimine iş gücü

TARİHİ YERLERİ
Tarih boyunca orduların geçiş mekanı
olan Sultanbeyli’de gezilmesi gereken tarihi
yerlerden biri Aydos Kalesi. Kale ismini üzerin-
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Abdurrahman Gazi Türbesi
de bulunduğu Aydos Dağı’ndan almıştır. Bizans
döneminde inşa edilen kalenin o dönemdeki
adı kartal anlamına gelen “Aetos” imiş... Orhan
Gazi, kalenin fetih edilmesi için Abdurrahman
Gazi, Akça Koca ve Konur Alp’i görevlendirmiş;
günümüzdeki Samandıra, o dönemdeki adıyla
Semendra kalesinin ardından burayı kuşatılıp
ele geçirilmiş... 325 metre yükseklikteki bir
tepe üzerinde kurulu olan kale, bölgeye hakim
konumda. Kale alanında, resmi arkeolojik
kazı çalışmaları tamamlanırken, kazılarda
ortaya çıkan mimari kalıntıların restorasyonu
da yapılmış durumda. Özellikle bulunan kilise
kalıntısı tarih meraklılarının ilgi çekmektedir.

Sur duvarlarının restorasyonu ise,
2010-2014 yılları arasında tamamlanırken sur içindeki mimari unsurların
restorasyonu ise, 2015-2018 yılları
arasında tamamlanmış. Kale alanı
arkeopark alanı olarak düzenlendikten
sonra, kale ve çevresinde sergi salonu,
restoran, seyir terasları, açık hava
müzesi gibi etkinlik alanları oluşturulup ziyarete açılacak...

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

İlçede kültürel etkinliklere ev sahipliği
yapan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Kubbe
Caddesi’nde konumlanıyor. Burada her ay
çeşitli kültür etkinlikleri düzenlenirken pandemi
döneminde bu etkinliklerin sayısı her yerde
olduğunu gibi burada da azalmış durumda.
Yine Kubbe Caddesi üzerinde konumlanan Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde (SUBİTEM),
uygulamalı bilim üniteleri bulunuyor. Merkezde
çeşitli ücretsiz etkinlikler düzenlenirken eğitimler de veriliyor. Hafta sonları ziyarete açık
olan merkez, hafta içinde randevulu sistem ile
okullara hizmet veriyor.

GEZİ-İSTANBUL

ların harika vakit geçirmesine olanak sağlayan
geniş bir parkı çevresindeki masalarda ailelerin
çocuklarını beklerken piknik yapmasına ve
keyifle vakit geçirebilmelerine olanak sağlıyor.
Etrafı ağaçlandırılan Gölet Sosyal Tesisleri, spor ve yürüyüş alanları ile İstanbul’un
Anadolu yakasında oturan sporseverlerinde
uğrak yeri haline gelmiş durumda.
Sultanbeyli’de gezilmesi gereken
yerlerden bir diğeri de adını eteğinde bulunduğu Aydos Ormanı’ndan alan Sultanbeyli Aydos
Sosyal Tesisleri oluyor. Necip Fazıl Mahallesi’nde
yer alan sosyal tesis, pazartesi günleri hariç,
haftanın diğer günlerinde saat 08.30 ile 23.30
saatleri arasında hizmete açık. Aydos Ormanı
eteğinde konumlanan sosyal tesisler, Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapıldı. Burada açık ve
kapalı oturma yerleri, mesire alanı, restoran
bulunurken, günlük hizmet kapasitesi 2 bin
kişiye kadar ulaşabiliyor.

istihdamı sağlamaktadır. Karayolları geçiş
güzergahındaki kolaylık ve havalimanına
yakın olması sebebiyle gelişmekte olan
bir ilçeyiz. Bu kolaylıklar sebebiyle sürekli
yatırımlar almakta, almış olduğu yatırımlarla İstanbul’a ve ülkemize katma değer
sağlamaktadır.”
Türkiye’de sadece Sultanbeyli ilçesinde, Aydos Kalesi çevresinde açan İstanbulensis çiçeğinin baharın müjdeleyicisi olarak her
yıl açan ender bir tür olduğuna işaret eden
Bal, “Bu çiçek ilçemiz belediyesi tarafından
logo olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca İstanbulensis çiçeği için uluslararası şiir festivali
düzenlendi. Bu sebeple ilçemize çok sayıda
ziyaretçi gelmektedir” diye konuşuyor.
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Haydi bavul hazırlamaya
Seyahate çıkmadan önce bavul hazırlamak hepimizin çoğu
zaman korkulu rüyası olabiliyor. Kırışmayacak şekilde kıyafetlerin bavula yerleştirildiği, düzenli, sade ve amaca hizmet
eden bir tatil bavulu hazırlamak da meziyet ister. Bavul
hazırlarken dikkat edilebilecek püf noktalarını yazdık….
AYŞEGÜL EMİR
Ünlü şair Cemal Süreya’nın söylediği gibi ‘Sonbahar sanattır, diğerleri
mevsim…’ Evet sonbaharda seyahatin keyfi başka. Baharın yeşil, yazın
kırmızı, sonbaharın rengi sarıdır. Sararan yapraklar, sık sık kendini gösteren
yağmur, ortalığa sinen hüzün havası… Sonbaharda seyahat başkadır. Sonbaharda Yedigöller, Abant, Safranbolu, Trilye gibi yakın rotalara ilgi bir hayli
fazla. Tabii ki isteyenler için uzak rotalar.
Seyahatlerde ise en meşakkatli iş bavul hazırlamak. Bavul hazırlamak hepimizin çoğu zaman korkulu rüyası olabiliyor. Kırışmayacak şekilde
kıyafetlerin valize yerleştirildiği, düzenli, sade ve amaca hizmet eden bir tatil
bavulu hazırlamak da meziyet ister. Koronavirüs döneminde yaşadığımız şu
süreçte bavul hazırlamak da daha önemli hale geldi. Bu yazımızda bavul
hazırlarken dikkat edilmesi gerekenleri yazdık.

GEZİ

ALINACAKLAR LİSTESİ YAPIN
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Yapılacak seyahatin uzunluğuna bağlı olarak bavul seçimi yapmak
gerekiyor. Bavulun boyutuna göre alınacak eşya artacaktır. Kısa yolculuklarda
iki üç günlük kabin boy bavul sizi kurtarabilir. Uçakla seyahat edileceği düşünüldüğünde de kabin boy bavul alınması öneriliyor. Gerektiğinde yanınıza
alarak uçak iniş ve binişinizi hızlandırabilirsiniz. Ayrıca kaybolma riskini
azaltırsınız. Kabin boy bavullarda tabii ki alacağınız eşyaları sadeleştirmeniz
gerekiyor. Fazla bagaj ücretinden de kurtulmak önemli. Ancak seyahatlerde
çok fazla alışveriş yapan biriyseniz dönüşler zor olabilir. O zaman daha
büyük bavul götürmeniz önerilebilir. Bavulunuzda çok bölme olmasına dikkat
edin. Böylece takı, iç çamaşırı gibi eşyalarınıza alan açarak daha derli toplu
seyahat etmeniz mümkün olabilir.
Bavul hazırlarken ilk olarak bir liste yapılması öneriliyor. Götürmeniz
gereken şeyleri belirlerseniz gereksiz eşya alımının önüne geçersiniz. Her gün
giyeceğiniz kombinleri kafanızda belirlerseniz ona göre kıyafet koyarsınız. Ya
da her ortama gidebilecek en sevdiğiniz favori kıyafetlerinizi valize koyabilirsiniz. İlk olarak bulunduğunuz şehirden bağımsız olarak gideceğiniz yerin
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hava durumunu araştırın. İnsanlar bulundukları
hava durumuna göre bavul hazırlama eğilimindedir. Ancak mutlaka gideceğiniz rotaya göre
kıyafet seçimi yapın. Ama her zaman havanın
sizi şaşırtma ihtimaline karşı da mevsimlik bir
kombininiz de olsun. Birçoğumuz gerekebilir
diye ekstra, gereksiz kıyafetler alırız. Çoğunu
da giymeden geri döneriz. Gereksiz şeyler
almamaya özen gösterin. Her gün için hazırladığınız kombin dışında çok az yedek kıyafet alın.
Tereddüt ettiğiniz giysilerinizi yanınıza almayın.
Hemen her kıyafetle uyumlu olabilecek beyaz
tişört, siyah ayakkabı, kot pantolon gibi hayat
kurtarıcı seçenekleri göz önünde bulundurun.

RULO YAPARAK YERLEŞTİRİN
Valizi yerleştirirken öncelikle az kırışan
ve büyük eşyaları koyun. Kazak, tişört gibi
kıyafetleri rulo yaparak yerleştirirseniz alan
kazanırsınız. Gömlekler ve etekler katlanırsa
daha kırışır. Bu nedenle katlayarak değil de
rulo yaparak kıyafetlerinizi bavula yerleştirebilirsiniz. Kazak, hırka, tişört, etek, pantolon
gibi her bir kıyafet rulo yapmaya uygun. Rulo
yaptığınız kıyafetlerinizi yan yana bavula
yerleştirerek hem daha az yer kaplamasını
hem de kırışmamasını sağlayabilirsiniz. Giysi
ve eşya sıralaması yaparak da kırışmaya engel
olabilirsiniz. Valizin en alt kısmına tarak, saç
kurutma makinesi, terlik, ayakkabı, saç maşası,
makyaj çantası veya kutu gibi sert yapılı eşyalar
yerleştirilebilir. Bunların üzerine çorap, tayt,

eşofman, iç çamaşırı, bikini veya mayo gibi
kırışsa da önemsenmeyecek eşyalar konulmalı.
Bunların ardından etek, pantolon, şort gelmeli.
Kırışma olasılığı daha yüksek olan elbise,
gömlek ve tişörtler valizin en üstüne gelecek
şekilde yerleştirilmeli.
Bavula konulacak kıyafet sayısından
çok nasıl yerleştirdiğimiz de önem taşıyor.
Ayakkabıları poşet ya da bez çantaya koyarak valize koyarsanız diğer kıyafetleriniz
kirlenmez. Ayakkabıların içi boş kalacağından
içlerine küçük eşyalar, çoraplar, deodorant gibi
eşyaları koyarak bu alandan yararlanabilirsiniz.
Bavulun içindeki küçük gözlere kişisel bakım
ürünlerini koymak mümkün. Şapkanın ezilip
zarar görmemesi için içine iç çamaşırı veya rulo
haline getirebileceğiniz ince bir kıyafetinizi
yerleştirebilirsiniz. Pantolonların paçalarından
katlanmasına dikkat edilmeli.
Güneş gözlüğü, krem gibi küçük eşyalar
da kilitli poşet ya da keselere konularak küçük
gözlere yerleştirilirse az yer kaplamaları
sağlanır. Böylece hem valiz düzenli olur hem de
bu tarz eşyalar valizde kaybolmaz.

Hacimli eşyalar için artık vakumlu
poşetler kullanılıyor. Uzun seyahatlerde kaban
ve daha kalın şeyler götürecekseniz bunları
vakumlu poşetlere koyarak daha az yer kaplamalarını sağlayabilirsiniz. Lens kutusu, gözlük
kılıfı, şapka, sutyen gibi içi doldurulabilecek
eşyalarınızı göz ardı etmeyin. Hassas kırılabilecek eşyalarınızı kıyafetlerinize sarabilir veya
bavulunuzun tekerlek kısmına gelecek şekilde
yerleştirebilirsiniz.

SIVILAR ÖNEMLİ
El bavulunuzda ya da valinizde olsun
fark etmez, tüm sıvıları korunaklı bir şekilde
yerleştirmeniz oldukça önemli. Yoksa dökülerek
eşyalarınızı mahvetmesine neden olabilirsiniz.
Bir valizde mutlaka olması gereken eşyalar da
var. Bunlar şu şekilde: “Diş macunu, duş jeli,
şampuan, tarak, diş fırçası, krem, yara bandı,
ilaç, ağrı kesici, tırnak makası, traş ürünleri,
küçük havlu, iğne iplik seti, sarj aletleri, seyahat boy saç kurutma makinesi, hijyen sağlayan
kolonya, mendil…” Pek çok kişisel bakım
ürününün seyahat boyunu almanız öneriliyor.

MUTLAKA YANINIZA
EL ÇANTASI ALIN
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GEZİ

Bavul haricinde yanınıza mutlaka bir el çantası da alın.
Bu çantada seyahat evraklarınız, cüzdanınız, kimlik ve diğer
özel evraklarınız bulunsun. Bagajınızın kaybolma ihtimaline
karşı da her şeyi tek valizde taşımayın yoksa mağdur olursunuz. El çantanıza reçeteli ilaçlarınızı, takılarınızı, kitap ve şarj
aletinizi de koyabilirsiniz.
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ÖRÜMCEK ADAM-EVE DÖNÜŞ YOK
Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
Yönetmen Jon Watts
Vizyon Tarihi: 17 Aralık 2021
Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict
Cumberbatch
Yeni nesil Spider-Man serisinin üçüncü filmi olan bu
filmin resmi adı henüz kesinlik kazanmasa da; şimdilik
Serenity Now olarak biliniyor. Tom Holland ve Zendaya’nın
yer alacağı filmin yönetmeni: John Watts. Spider-Man:

No Way Home, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam’ın, bu
konuda Doctor Strange’den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor. Örümcek-Adam’ın sinematik
tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz
ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek
risklerini birbirinden ayıramayacak durumda. Doktor Strange’den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler
daha da tehlikeli bir hal alır ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlar.

DÜNYANIN
EN KÖTÜ
İNSANI
MATRIX
RESURRECTIONS

SİNEMA

Tür: Bilimkurgu, Aksiyon
Yönetmen: Lana Wachowski
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2021
Oyuncular: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith
Bir türü yeniden tanımlayan, çığır açan serinin uzun zamandır beklenen
dördüncü filmi “The Matrix Resurrections” geliyor. Yeni film original serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u ikonik rolleri Neo ve Trinity olarak tekrar
bir araya getiriyor. 1999 yılında yayınlanan “Matrix” filminin dördüncü devam
halkası olan filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. The Matrix
Resurrections‘tan geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk fragman, üçlemenin son
filmi The Matrix Revolutions’ta ölen Neo ve Trinity karakterlerinin geri dönüşünü
müjdelemişti. Neo ve Trinity geri dönmüş olsa da, fragmanda da izlediğimiz üzere
Matrix’i yeniden başlatırken hafızalarını kaybeden ikili artık farklı isimler kullanıyorlar ve birbirlerini tanımıyorlar. The Matrix Resurrections ile ilgili bilgimiz henüz
sınırlı olsa da, yönetmen Lana Wachowski Neo ve Trinity’i hayata döndürme fikrini
ebeveynlerinin ve yakın bir arkadaşının yasını tutarken bulduğunu açıkladı.
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Tür: Dram, Komedi
Yönetmen: Joachim Trier
Vizyon tarihi: 19 Kasım 2021
Oyuncular: Renate Reinsve, Anders Danielsen
Lie, Herbert Nordrum
Norveçli Joachim Trier’in “Oslo Üçlemesi”nin son halkası
Dünyanın En Kötü İnsanı, 30 yaşına basan Julie’nin varoluşsal
kaygılarını ve hayattaki yönünü arayışını anlatıyor. Birlikte
olmak istediği kişi ve yapmak istediği iş konusunda kafası karışık
Julie, hayatına giren kişilerin peşinde, tesadüfler sonucu en beklemediği yönlere savruluyor. Üçlemenin ilk iki filmi, Altın Lale’li
Reprise / Tekrar ve Oslo, 31 Ağustos’a göre çok daha coşkulu
ve neşeli bir ruha sahip olan film, Trier’in her zaman çekme
hayalini kurduğu bir aşk hikâyesiymiş. Cannes Film Festivali’nde
En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan başrol Renate Reinsve,
şahane performansıyla Julie’nin tüm kafa karışıklığını eğlenceli
bir yolculuğa dönüştürüyor. The Worst Person in the World,
Julie adında genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Yakında 30
yaşında olacak olan Julie’nin aşk hayatı pek yolunda değildir.
45 yaşındaki çizgi roman yazarı Aksel ile birlikte yaşayan
Julie, onun hayatını yaşadığını hisseder. Ailesinin beklentileri
ve Aksel’in çocuk arzusunun yükünü taşıyamayan Julie, sürekli
değişen hayallerinin peşinden koşmaya devam eder.
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PLATFORMLARDA NELER VAR?

KULÜP Netflix

SEN
BEN
LENİN

Tür: Dram
Yönetmen: Tufan
Taştan
Vizyon Tarihi: 6 Kasım 2021
Oyuncular: Barış
Falay, Saygın Soysal,
Melis Birkan
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BİR UMUT MARMARA Gain TV

Kıyılarının yarısı Avrupa
yarısı Asya’da bulunan Marmara
Denizi’nde müsilaj, bu yıl gündeme gelmiş olsa da aslında bilim
insanlarının uzun zamandır takip
ettikleri ve bilinç oluşturmaya
çalıştıkları bir sorun. Bu belgeselde
müsilaj oluşumunun nedenleri,
bölgedeki canlı yaşamına etkileri
ve sorunun çözümü için yapılması
gerekenleri bulacaksınız. Bilim
insanlarından kamu otoritelerine,
balıkçılardan bölgede yaşayan halka kadar farklı kesimlerden bir çok görüşün yer
aldığı belgeselde, su altı görüntüleri ile müsilajın son durumunu görebilirsiniz.

POROROCA Puhu TV

Bir telefon şirketinde
çalışan Tudor ve muhasebeci olan
Cristina’nın çocukları Ilie ve Maria
ile mutlu bir hayatları vardır. Bir
Romen mahallesinde güzel bir dairede yaşayan ailenin rutin bir hayatı
vardır. Güzel bir pazar sabahı Tudor
çocuklarını parka götürür. Keyifli
başlayan gün Maria’nın birden ortadan kaybolmasıyla kabusa dönüşür.
Herkes küçük çocuğu aramaya koyulmuştur. Fakat kimse ondan bir haber alamaz.
Artık ailenin hayatı sonsuza kadar değişmiştir.

SİNEMA

Barış Bıçakçı ve Tufan Taştan’ın senaryosunu
kaleme aldığı Sen Ben Lenin, uzun yıllar boyunca
Akçakoca kasaba meydanına dikilmesi istenen fakat bürokratik izinlerin çıkmaması sonucu bir depoda saklanan Lenin’in büstünün hikâyesini alternatif
bir gerçeklik sunarak ele alıyor. Kurtuluşu turizmde
arayan bir sahil kasabasına günün birinde dalgalar
ahşap bir Lenin heykeli getirir. Heykel, turistlerin
ilgisini çeker düşüncesiyle belediye tarafından
meydana dikilir, böylece kasabanın yavaş ilerleyen
saati birden hızlanır, haber ülke gündemine
yerleşir. Başbakan ve beraberindeki Rus heyetinin katılımıyla yapılacak ikinci ve görkemli bir
açılıştan hemen önce Lenin heykeli çalınır. Lenin’i
bulmak için Ankara’dan özel olarak görevlendirilen
tecrübeli bıçkın komiser Erol’un ve ayrıntıların
titiz dinleyicisi genç komiser Ufuk’un sadece on iki
saatleri vardır… Boş bir sandalye, kayıp bir çocuk,
rengârenk çaputlar... Heykelin çalındığı geceye
dair deliller kasabanın geçmişine uzanan bir yol
açarken, polislerin ‘Neredesin Lenin?’ sorusuna
kasabalılar beklenmedik bir cevap verir.

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde
çalışır. Matilda’nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile
arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel’i Pera’nın belalısı olan Fıstık
İsmet’ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece
kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim’in egoları ile de mücadele etmeye çalışır.
Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem
olan kulübü bir yuva haline getirir.
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ZAMANSIZ İSTANBUL
Sabancı Holding desteğiyle gerçekleştirilen sergi Dün
Bugün İstanbul, yolu Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve
Görsel İletişim Tasarımı programından geçmiş 22 sanatçının
İstanbul’a dair çalışmalarını bir araya getiriyor.  Sergi, Sabancı
Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen’in
çağrısıyla buluşan ve yolu Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar
ve Görsel İletişim Tasarımı programından geçmiş 22 sanatçının
İstanbul’a dair durum tespitleri içeren çalışmalarını bir araya
getiriyor. Mekâna özel hazırlanan çalışmalar çevre, hayvan popülasyonu, kentsel dönüşüm, toplumsal yaşam, tarihi mekân-

lar, su kaynakları, ulaşım ve ütopya / distopya kavramlarının
da aralarında bulunduğu temalar ışığında, kent dinamiklerine
dair yorumlar içeriyor. Sergi seçkisi yağlıboya resim, çizim, enstalasyon, fotoğraf, video ve serigrafi baskıyı içeren geniş bir
mecra yelpazesinden oluşuyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını
kaynaklı aksaklıklara, tam ve kısmi kapanmaların yarattığı
imkânsızlıklara rağmen, kentin çeşitli merkezlerini konu alan
işlerin üretim sürecine, İstanbul’un birçok kurumunun yanı sıra
bu şehirde yaşayanlar da katkıda bulundu. Dün Bugün İstanbul
3 Eylül–28 Kasım tarihleri arasında ziyaret edebilir.

İSTANBUL’DA BU NE
BİZANTİNİZM!

K Ü LT Ü R S A N AT

YARINA NOTLAR
Bizans’ın popüler kültürdeki eklektik varlığını keşfe çıkan,
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Pera Müzesi için, Emir Alışık’ın
küratörlüğünde hazırladığı “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!”: Popüler
Kültürde Bizans, Bizantinizmin çoklu ve birbiriyle çakışan anlamlarını
ortaya çıkarıyor. Popüler kültürün Bizans mirası ile etkileşimini,
Bizans’ı temsil etmek için seçilen motifleri, sergi danışmanları Brigitte
Pitarakis, Elif Demirtiken, Felice Lifshitz, Haris Theodorelis-Rigas,
Jeremy J. Swist, Marco Fasolio, Roland Betancourt, Sinan Ekim,
Vedran Bileta ve Yağmur Karakaya’nın katkılarıyla detaylı bir biçimde
sorguluyor. Çağdaş romanların, metal müziğin, çizgi ve grafik romanların, görsel sanatların, bilgisayar oyunlarının, filmlerin ve modanın
bir araya getirilmesiyle, “İstanbul’da Bu Ne Bizantinizm!”de eleştirel
bir biçimde temsil ediliyor. Sergi böylece Bizantinizmin onu aramadığımız yerlerde bile karşımıza çıkan, etki alanı geniş bir olgu olduğunu
ortaya çıkarıyor. Sergi, 23 Kasım’da Pera Müzesi’nde kapılarını açıyor.

Yarına Notlar sergisi, Covid-19 pandemisiyle başlayan yeni
küresel gerçekliği yansıtan sanat çalışmalarını sunuyor. Independent
Curators International (ICI) [Uluslararası Bağımsız Küratörler],
mevcut kriz ortamında, çağdaş kültürdeki değerleri ve ilişkileri
sorgulamak, yeniden değerlendirmek ve bugün görülmesinin son
derece önemli olduğuna inandıkları sanat eserlerini paylaşmak için
25 ülkeden 30 küratörü bir araya getirdi. Yarına Notlar’daki birçok
çalışma, maneviyatı bir temellendirme mekanizması olarak ele alıyor
ve şüphenin yükseldiği zamanlarda dünyayı anlamlandırmanın
yollarını paylaşıyor. Bazıları belirli bir mitolojiyle ilgilenirken, diğerleri
hâlâ var olan ya da olmayan siyasi yapıları ortaya koyuyor. Sergi,
küresel bir çağda sanatın kolektif hafızanın inşasındaki potansiyelini
ele alıyor. Bu kültürel geçiş döneminde, her eser yakın geçmişten bir
ilham kaynağı ve geleceğe yön veren bir bakış açısı öneriyor. Sergi,
23 Kasım’dan itibaren Pera Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor…

NOT: Olağanüstü zamanlardan geçtiğimiz bu dönemde, salgın nedeniyle sürekli güncellenen tedbirler
kapsamında etkinliklerde ve saatlerinde son dakika değişiklikleri olabilmektedir...
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Sinemanın ikonik ismi Monica Bellucci ilk
kez Türkiye’de! Dünyaca ünlü yıldız Monica Bellucci, Tom Volf’un yazıp yönettiği Maria Callas’ın
hayatına dair bilinmeyen detayların ve ilginç
hikayelerin yer aldığı tek kişilik tiyatrosuyla ilk
kez Türkiye’de olacak. Sinema kariyerindeki başarısını birkaç defa seçildiği dünyanın en güzel
kadını unvanıyla taçlandıran Monica Bellucci,
uluslararası sinemanın en ünlü yüzlerinden biri
haline geldi. Bu muhteşem kariyerin devamında
ise yeni projesi olan “Lettres et Mémoires by
Maria Callas” okumalarını sahneleyecek. Maria
Callas’ın New York’taki mütevazı çocukluğundan
Atina’daki savaş yıllarına, operadaki ihtiyatlı
duruşundan skandallar ve kişisel sorunlarla
gölgelenmiş bir kariyere… 20. yüzyılın en
büyük sesinin en derin ve dokunaklı hikayesi,
Monica Bellucci’nin anlatımıyla sahnelerde.
Etkinlik yaklaşık 80 dakika sürecek. Etkinlik
İngilizce sahnelenecek ve Türkçe alt yazı olacak.
Oyun, 17 Aralık’ta 21.00’da Zorlu PSM’de
sergilenecek.

EN BÜYÜK SESİN
DOKUNAKLI HİKAYESİ

BİR GARİP ORHAN VELİ
Reha Özcan Kumpanyası’nın sahnelediği Bir Garip Orhan Veli
seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Orhan Veli her gün bir başka
rengini görüyordu hayatın...bazen hırçın dalgalar...bazen güneşli

K Ü LT Ü R S A N AT
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yağmurlar.. evi bazen sığınak bazen zindan...bir gariplik vardı bu
işte...önündeki çukuru göremezdi çünkü aklı başka yerdeydi... Bir
Garip Orhan Veli’de yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul
sevdasını kusursuz bir dille bize
aktaran ölümsüz şair Orhan
Veli’nin dizeleri usta yazar
Murathan Mungan’ın kalemiyle,
Reha Özcan’ın etkileyici oyunculuğu ve yönetmen Murat Sarı
ve Ayşegül Hardeyn’in modern
yorumuyla sanatseverlerle
yeniden buluşuyor. Bir Garip
Orhan Veli oyununda teknolojinin ve müziğin harmanlandığı
görüntülerle çarpıcı bir sahne
dili kullanılıyor. Oyun, 17 Kasım
20.30’da Zorlu PSM’de.
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EN ÇOK SATANLAR

l Yazar: Paulo Coelho l Yayınevi: Can Yayınları l Sayfa Sayısı: 168

Her okun uçuşu farklıdır. Bin ok atarsan, bini de sana farklı bir yol gösterecektir: Okçunun
yolu işte budur. Ülkenin en mahir okçusu Tetsuya bir köyde mütevazı bir marangoz olarak
yaşamını sürdürmekteyken bir gün uzak diyarlardan gelen bir okçu ona meydan okur...
Tetsuya bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır. Paulo Coelho’nun, Okçu’nun Yolu’nda dile getirdiği öğreti sadece okçuluğa
değil hayatın her alanına uygulanabilecek, yolu nice erdemden geçen bir ilkeler bütünü. “Kaleme aldığım bu
metinde yay, ok, hedef ve okçu aynı gelişim ve sınama mekanizmasının bütünleyici birer parçası.”

İSTEDİĞİN BİR ŞEY OLURSA BİR HAYIR,
OLMAZSA BİN HAYIR ARA
l Yazar: Hakan Mengüç l Yayınevi: Destek Yayınları l Sayfa Sayısı:
135

Ney enstrümanını insanoğlunun yaradılışıyla özdeşleştiren büyük sufinin “Mesnevi” adlı yapıtının ilk on sekiz beyti kâinatın sırlarıyla dolu olması bakımından çok kıymetlidir. Bu kitapta
aşkla değer bulan hayat penceresinden kâinatın sonsuz sırlarını izliyor olacaksınız. “Aşk nasip
işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Sen adanmış ve yanmışsan bu uğurda, aşk
sana uzak değil.” Dünyanın en çok okunan sufisi Mevlana, “Allah’a ulaşacak pek çok yol var.
Ben Aşk’ı seçtim…” derken bir “adanmışlık” metaforu olarak aşkı koyar karşımıza. Aşk,
yaşam boyu süren bir anlam arayışı ve anlam deneyimidir onun açısından. Mevlana’ya göre, içinde aşk
barındırmayan bir kalp ya deliye aittir ya da ölüye…

KIYAMET PARK: BİR KAMU DAVASI - 3

KİTAP

l Yazar: Alper Canıgüz l Yayınevi: Alfa Yayınları l Sayfa Sayısı: 248

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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Hayır Ara
l Bilmek Değil Sadece Hayal Etmek İnsanı
Mutlu Kılar
l Tanrı Gerçeği Görür Ama Bekler
l Kıyamet Park: Bir Kamu Davası-3
l Yaşamak Sakinlik İster
l Balıkçı ve Oğlu
l Ona Ne Danışacağız Ki

ŞİİR
ACI
Ve bir kadın, “Bize acıdan bahset” dedi.
Ve o cevap verdi:
“Acınız, anlayışınızı saklayan kabuğun kırılışıdır.
Nasıl bir meyvenin çekirdeği,
kalbi güneş’i görebilsin diye
kabuğunu kırmak zorundaysa,
siz de acıyı bilmelisiniz.
Ve eğer kalbinizi,
yaşamınızın günlük mucizelerini
hayranlıkla izlemek üzere açarsanız,
acınızın, neşenizden hiç de
daha az harikulade olmadığını göreceksiniz;
Ve kırlarınızın üstünden
mevsimlerin geçişini kabul ettiğiniz gibi,
aynı doğallıkla, kalbinizin mevsimlerini de
onaylayacaksınız.
Ve kederinizin kışını da,
pencerenizden huzur içinde seyredeceksiniz.
Acılarınızın çoğu sizin tarafınızdan seçilmiştir.
Acınız, aslında içinizdeki doktorun,
hasta yanınızı iyileştirmek için
sunduğu “acı” ilaçtır.
Doktorunuza güvenin
ve verdiği ilacı sessizce ve sakince için;
Çünkü size sert ve haşin de gelse,
onun elleri,
“Görülmeyen”in şefkatli elleri
tarafından yönlendirilir.
Ve size ilacı sunduğu kadeh
dudaklarınızı yaksa da,
O’nun kutsal gözyaşlarıyla ıslanmış
kilden yapılmıştır.”
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HALİL CİBRAN

l  Remzi Kitabevi

OKÇU’NUN YOLU

l Efsun
l Okçunun Yolu
l Harari: Tarih İnsanın Tanrı Oluşu İle Sona Erecek
l İstediğin Şey Olursa Bir Hayır Olmazsa Bin

ONA NE DANIŞACAĞIZ Kİ?
l Yazar: S. Can Karaşıklı l Yayınevi: Remzi
Kitabevi l Sayfa Sayısı: 168 “Profesyonel yöneticilik
yaşantımın ardından danışman olarak çalışmaya başladığım ilk
şirketlerden birinde karşılaştığım soruydu bu. Oysa boyutları ne olursa olsun, şirketlerin bir dış gözün bakış açısına
ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Elinizdeki kitapta bu dış
gözün şirketlerde neler yapabileceğini, nasıl faydalı olacağını

anlatmaya çalıştım. Danışmanlardan faydalanabilmek için
onların ne yaptıklarını bilmek de önemli. “Ona Ne Danışacağız
ki?” deki hemen hemen her konu iş hayatında bire bir yaşadığım, gördüğüm şeyler. Bu gerçek hayat deneyimlerinin teorik
bilgilerle kesiştiği noktalardan yola çıkarak şirket yönetimiyle
ilgili konularda da bazı yorumlar yapıp öneriler getirmeye
gayret ettim.”

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
PAL SOKAĞI
ÇOCUKLARI
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Yazar: Zülfü Livaneli
Yayınevi: Doğan ve
Egmont Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 192
Yardımcısı Salih
Bozok’un dilinden
dâhi lider Mustafa
Kemal Atatürk’ün hayat
hikâyesi. Yüreği daima
vatan sevgisiyle dolu iki arkadaşın, hayallerini
gerçekleştirme masalı. Kitabın tanıtım bülteninde
Bozok’un şu sözlerine yer veriliyor: “Canım
yavrum, Ben hayatım boyunca Mustafa Kemal
Atatürk’e sonsuz bir hayranlık duydum ve daima
onun izinden yürüdüm. Ne mutlu bana ki halkın,
dâhi liderine duyduğu derin sevgiye tanık oldum.
Bu kitap, onu henüz altı yasındayken Selanik’te
tanıdığım ilk günden, İstanbul’da öldüğü o
acı güne kadar süren essiz dostluğumuzun
hikâyesidir. Yüreği daima vatan sevgisiyle dolu
iki arkadaşın, hayallerini gerçekleştirme hikâyesidir. Bu satırları bir ülkenin kurtuluş destanı
olarak da okumanı dilerim. Senden tek isteğim,
onun ilkelerini iyi anlaman ve yurduna yaraşır,
çalışkan bir insan olup siz gençlere emanet ettiği
cumhuriyeti korumandır. Sevgilerimle, Baban
Salih Bozok.”

KARPATLAR
ŞATOSU
Yazar: Jules
Verne
Yayınevi:
İş Bankası
Kültür
Yayınları
Sayfa Sayısı: 120
Bu kitapta
anlatılan macera fantastik değil, olağanüstü sadece. Şimdi, inanması güç diye,
bu olayları gerçek saymamamız mı gerekiyor? Kararı siz vereceksiniz. Karpatlar
Şatosu yüzlerce yıl boyunca çevresinde
yaşayan insanların hayal gücünü
ateşleyen bir yer olmuştu. Bölge halkı
bu şatoda her türlü doğaüstü varlığın
yaşadığına inanıyor, bu yerin bir an önce
yıkılmasını umuyordu. Terkedilmiş şatoda
bacalardan duman çıkmaya başlayınca,
işler iyice korkutucu bir hal aldı. İnsanlar
korkudan evlerinden çıkamaz olmuşlardı.
Sonunda cesur bir adam, şatonun sırrını
çözmeye karar verdi ve yola koyuldu.
Macera sever okurların kaçırmak istemeyeceği bir hayalet öyküsü…

KİTAP

Yazar: Ferenc Molnar
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa
Sayısı:
244
Nemecsek,
Boka ve
Pál Sokağı’nın öbür
çocukları
1907 yılında Budapeşte’nin yoksul Józsefváros
semtinden yola çıktılar. Bugün artık
bütün dünyada tanınıyorlar. Bugüne
kadar her yaştan milyonlarca insan
onların dokunaklı hikâyesini okudu;
tıpkı Budapeşteli çocuklar gibi onlar
da Boka’nın cesaretine hayran oldu,
Nemecsek’in ürkek ama kararlı
kahramanlığı karşısında gözyaşlarını
tutamadı. Şimdi artık Pál Sokağı
Çocukları’nın Arsa’sında kocaman çok
katlı evler var. Ama ne gam: Dünyanın
bütün çocukları Pál Sokağı’ndandır!

ARKADAŞIMA VEDA
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Cepleri katladık!
Katlanır, esnek ekranlı cep telefonları gelişimlerini sürdürüyor.
Kitap gibi ve dikey eksende katlananları var. Yeni modeller daha
fazla geliştirilmiş durumda. Çoklu görev yapma, daha büyük ekran
avantajları arasında bulunuyor.

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Cep telefonlarında klasik tasarımların
dışına çıkma çalışmaları sürüyor. Katlanabilir,
esnek ekrana sahip telefonların yeni nesilleri
tanıtılmaya ve ülkemize gelmeye devam
ediyor. Katlanabilir ekranda menteşeli esnek
ekranlarla kitap gibi açılanlar olduğu gibi
ekranları dikey bir eksende katlananlar da
var. Bu telefonlar 2018’den beri hayatımızda.
Royole FlexPai bu alandaki ilk telefon. Onu
Samsung ve Huawei’nin modelleri takip etti.
Royole ülkemize gelmedi ama diğer iki markanın telefonları 2019 yılından beri ülkemizde
kullanılıyor. Galaxy Fold 2019’da, Huawei
Mate X 2020 yılında Türkiye’de satışa sunuldu.
Bu telefonların yeni versiyonları da geliyor.
En son Samsung’un Galaxy Z Fold3 ve Galaxy
Z Flip3 modelleri Türkiye’de satışa sunuldu.
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İlk versiyonlarına göre bir hayli gelişmiş
durumdalar.

YENİ MODELLER GELDİ
Galaxy Z Fold3, açıldığında iki akıllı
telefonun toplam genişliğinde bir tablet ekran
genişliğine ulaşabiliyor. Galaxy Z Flip3 katlandığında bir akıllı telefonun yarısına denk
boyutuyla kompakt bir modele dönüşüyor. Z
Fold3 önceki modellere kıyasla daha ince bir
görünüme sahip ve elde tutması daha kolay.
Yeni ekran altı kamera teknolojisi sayesinde
kullanıcılar cihazı açık olarak kullanırken daha
kesintisiz bir görüntüleme deneyimi yaşıyor.
Dolby Atmos ses çıkışı sayesinde kullanıcılar
video, oyun ve diğer içeriklerin tam içinde hissedebiliyor. Telefonun teknik özellikleri şöyle:
Kapak ekranı 6.2 inç, iç ekranı 7.6 inç
büyüklükte. Snapdragon 888 sekiz çekirdekli
2.84 GHz işlemcisi, 12+256 GB, 12+512

GB’lik bellek ve depolama seçenekleri var.
4400 mAh’lık  batarya kullanan cihaz, 25W
kablolu ve 10W’a kadar da kablosuz şarj
olabiliyor. Aynı zamanda ters şarj teknolojisi de
var. 12 MP’lik üç arka kamera, 4 MP’lik ekran
altı kamerası, 10 MP’lik ikinci ön kamerası var.
Fiyatı, 21.999 TL.
Galaxy Z Flip3’ün teknik özellikleri ise
şöyle: 6.7 inç ana, 1.9 inç’lik dış ekran, 128
GB dahili depolama, 8 GB Ram, 3.300 mAh
batarya, 12 MP’lik iki tane arka kamera, 10
MP’lik ön kamera. Fiyatı 11.999 TL.
Bu yeni model katlanır ekranlı telefonların menteşeleri çok geliştirilmiş durumda. Bu
telefonları kullanmanın artılarından biri çoklu
göreve izin vermeleri. Mobil cihazlarda bu zor
oluyor. Uygulamalar arasında sürekli geçiş
yapmak gerekebiliyor. Katlanan telefonlarda
bu daha kolay. Navigasyon açıkken mesajlaşma uygulamasını da kullanabilirsiniz. Adeta
küçük bilgisayarlar haline geldiler. İki katı
daha geniş ekran diğer artısı. Daha büyük
telefonlar taşımak zorunda kalmadan çok
daha büyük ekranda içerik tüketme imkanı
sunuluyor.
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Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

ŞİPŞAK FOTOĞRAF ÇEK
Canon’un, 2’si 1 arada Zoemini
ailesine yeni bir üye katıldı. Zoemini
S2 şipşak fotoğraf makinesi ve yazıcısı,
uygulama içi düzenleme özellikleri ve
hareket halindeyken baskıyı mümkün
kılmasıyla öne çıkıyor. Zoemini S2,
Bluetooth üzerinden Canon Mini Print
uygulamasına bağlanabiliyor. Kullanıcılar hareket halindeyken fotoğraf
çekebiliyor, özelleştirebiliyor ve baskı
alabiliyor. Kompakt tasarımı olan cihaz
188 gram ağırlığında. S2’de, görüntüler MicroSD karta kaydedilip daha sonra yazdırabiliyor. Koyu camgöbeği, inci beyazı ve pembe altın renkleri var.

KULAKLARA ÖZGÜRLÜK
Oppo, Danimarkalı hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliğinin ikinci
ürünü olan Enco Free2 kablosuz kulaklığı tanıttı. Kişiselleştirilmiş ses
güçlendirme özelliği bulunan cihaz, gürültü engelleme, optimize edilmiş
kullanım konforu ve 30 saatlik pil ömrü gibi özelliklerle öne çıkıyor.
Gürültüyü etkileyici bir biçimde 42 desibelde engelleyebiliyor. Enco Free2,
kullanıcının duyma hassasiyetini değerlendiren bir test de uyguluyor. Oyun
sırasında görüntü ve sesi kullanıcılara senkronize şekilde sağlıyor. Toza ve
suya dayanıklı. Siyah ve beyaz renklerde.

Xiaomi, bu kez Türkiye pazarına yeni bir tablet getirdi. Pad 5, oyun
ve iş için özel olarak tasarlandı. Tabletin 11 inç’lik ekran boyutu, 13 MP’lik
arka, 8 MP’lik ön kamerası var. 12.2 gram ağırlığındaki Smart Pen1 akıllı
kalemi, doğal bir yazma deneyimi sunuyor. Xiaomi Pad klavye, verimli,
hızlı ve hatasız yazma için 63 tuşla optimize edilmiş. 2.9 GHz Qualcomm
Snapdragon 860 işlemciyle donatıldı. 6 GB’lik Ram’i, 128 ve 256 GB’lık
depolama alanı ve 8.720 mAh’lık pili var. Dörtlü hoparlör seti bulunuyor.
Kozmik, gri ve inci beyazı renklerinde.
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TCL, 8K özelliği
bulunan yeni X Serisi Mini
LED TV modellerini tanıttı.
Bilkom güvencesiyle televizyonlarını Türkiye’ye getiren
markanın, mini LED TV
modelleri arasında X925 Pro
ve X925 bulunuyor. X925
Pro 85 inç, X925 65 ise 75
inç’lik ekrana sahip. 8K ve
QLED teknolojilerini Google
TV ile bir araya getiren
TCL’in Mini LED X Serisi,
kullanıcıların sevdikleri içerikleri izlemelerini sağlıyor.
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.

TEKNO-YAŞAM

KALEMLİ TABLET

HEM MİNİ
HEM 8K
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l

K O M İ K

R E S İ M L E R

İKİ CİDDİ NEDEN

GÜNEŞ TUTULMASI
Albay, binbaşıya:-Yarın güneş
tutulacak. Bu her zaman görülen bir şey
değildir. Erleri talim elbiseleri ile talim
meydanına getirin de olayı görsünler.
Ben de orada bulunup kendilerine
gerekli bilgiyi vereceğim. Şayet yağmur
yağarsa tabii bir şey göremeyiz. O
zaman erleri, üstü kapalı talimgaha
götürürsün.
Binbaşı, yüzbaşıya:-Albayın emri
ile yarın sabah saat dokuzda güneş
tutulacak. Bu her zaman görülen bir olay
değildir. Şayet hava kapalı olursa bir şey
görülemeyecektir. Bu durumda tutulma,
kapalı talimgahta gerekli talim elbisesiyle yapılacaktır. Yüzbaşı, teğmene:
-Albayın emri ile yarın sabah

dokuzda talim elbisesi ile güneş
tutulmasının açılış merasimi yapılacaktır.
Şayet yağmur yağarsa ki bu durum pek
görülen bir olay değildir, albay kapalı
talimgahta gerekli bilgiyi verecektir.
Teğmen, başçavuşa:-Yarın sabah
dokuzda hava güzel olursa, talim kıyafeti ile albay tutulacak. Kapalı talimgahta
yağmur yağarsa, alayın meydanında
manevra yapılacak. Çünkü bu her zaman
görülen bir olay değildir. Basçavuş,
askere:-Yarın sabah saat dokuzda kapalı
talimgahta albayı tutacağız. Sabah hepiniz talim teçhizat ile hazır olun. Askerler
kendi aralarında:
-Yarın sabah bizim başçavus albayı
tutuklayacakmış.

MİZAH

AVUKATIMI BEKLİYORUM
Birisi hırsızlık yaparken polis tarafından suçüstü yakalanıyor. Polis merkezine
götürülüyor. İfadesi alınacak ancak suçlu
konuşmuyor. Tek söylediği “Avukatımı
bekliyorum.”
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En son polisler merakla:
-Suçüstü yakalandın. Avukatın ne
konuşacak?
Hırsız:-Vallahi ben de onu merak
ediyorum.

-Hadi oğlum, uyan artık. Okula geç kalacaksın.
Oğlu, yarı açık gözlerle annesine baktı ve
uykulu bir sesle:
-Fakat anne, bugün okula gitmek istemiyorum.
Anne oğlunun isteğine karşı çıktı.
-Okula neden gitmek istemiyorsun bakalım?
İki ciddi neden söyle bana dedi.
Oğlu bir yandan esnerken, bir yandan da annesinin sorusunu yanıtladı:-Okuldaki tüm öğretmenler benden nefret ediyorlar, bir… Tüm öğrenciler de
benden nefret ediyorlar, iki…
Bu iki ciddi nedenim yeterli mi, anne?
Annesi oğlunun nedenlerini geçerli bulmadı.
-Bunlar okula gitmemen için neden olamaz!
Şimdi hemen kalk ve çabuk hazırlan.
Bu kez oğlu annesinden iki ciddi neden
göstermesini istedi.
-Sen de bana okula kesinlikle gitmemi gerektirecek iki ciddi neden gösterebilir misin, anne?
Sabrı tükenme noktasına gelen anne, oğlunun
üstündeki yorganı hızla çekti ve oğlunun istediği iki
ciddi nedeni açıkladı:
-Birinci ciddi neden 52 yaşında koskoca adamsın. İkinci ciddi neden ise sen okulun müdürüsün!

KASIM-ARALIK 2021

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

1-Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi.
2-Herkes yatar uyur, o uyanık oturur.
3-Ben giderim o gider, içimde tık tık eder.
4-Ben varmadan o varır, her şeyden çok yol alır.
5-Şekere benzer tadı yok, gökte uçar kanadı yok.
6-İki çubuk bir makas, hokkabaz mı hokkabaz.
7-Dağdan gelir taştan gelir, tintin sakallı eniştem gelir.
8-Ev üstünde yarım çörek.
9-Sarı tavuk dalda yatar, dal kırılır yerde yatar.

KOMİK SÖZLER

Öğretmen sınıfta öğrencilerine ders anlatırken sormuş:
-Anneniz sizi çarşıya yolladı, bir kilo patates, bir kilo
patlıcan, iki kilo domates, bir paket tuz, yarım kilo da beyaz
peynir al, dedi.
Patlıcan, patates, domates, tuzun ve peynirin fiyatlarını
biliyorsunuz daha önceki derslerde bu üniteyi işlemiştik. Şimdi
hesaplayın bakalım, toplamda bakkala ne kadar vermeniz
gerekiyor? Bütün öğrenciler oturmuş hesaplarını yapmışlar.
Toplamış, defterlerine bir güzel yazmışlar. Ama içlerinden
biri hiçbir şey yazmadan öyle oturuyormuş, öğretmen merak
etmiş: -Oğlum sen neden yazmıyorsun?
-Lüzum yok öğretmenim.
-Ne biçim laf!
Ne demek lüzum yok!
Çocuk gülümseyerek:-Öğretmenim biz böyle şeylere
para vermeyiz, benim babam bakkal!

GELİNCE GİTTİ!
Adam üroloji doktoruna:
-Size geldim çünkü artık gelemiyorum, demiş.
Doktor:-Bana geldiğiniz iyi olmuş. Alın bu ilacı gelmek
için kullanın. Gelirseniz geri gelmeyin. Gelemezseniz gelin,
demiş.
Bir hafta sonra hemşiresi doktora:-Bir hastanız geldi.
Daha önce gelmemiş çünkü siz ona gelirsen gelme; gelmezsen
gel demişsiniz. O da geldiği için gelmemiş. Ama şimdi gelmiyormuş ve size gelmiş. Doktor da iyi olmuş da gelmiş, getirin onu,
demiş hemşireye.
Hemşire de: -Ben de öyle yaptım ama gelince gitti!

Cevaplar

KASIM-ARALIK 2021

LÜZUM YOK ÖĞRETMENİM

1-Kedi
2-Saat
3-Kalp
4-Işık
5-Kar
6-Leylek
7-Keçi
8-Ay
9-Ayva

l Misafirin yanında dayak yemeyeceğini
bildiği için sınırları zorlayan çocuktaki
cesaret kimsede yok.
l Kavgaların en çok ‘ne bakıyon len’ diye
çıktığı bir ülkede, otobüslere karşılıklı koltuk
yapmak çok mantıklı gerçekten.
l Dişini fırçalayan erkeği bulmuş da
macunu ortadan sıkmayanını istiyor. Bak
bak lükse bak.
l Arabada kemer takmak zorunluyken
otobüslerde milletin ayakta gidebilmesini
bana bir anlatın.
l Türklere özgü ikna şekli, ölümü gör.
l Asansör çağırma tuşuna defalarca
basarak daha hızlı geleceğini zanneden tek
milletiz.
l Annem beni ders çalışırken gördü, gözleri
yaşardı, bıraktım ders falan çalışmıyorum.
Ondan değerli mi, kıyamam ben ona.
l Kulağımda kulaklık var, dürtüp müzik
mi dinliyorsun diyor. Yok kuleden iniş izni
istiyorum. Pilotum ben.
l Pizzayı yuvarlak yapıp üçgen kesip kare
kutuya koyanla, evleri kare ve dikdörtgen
yapıp adını daire koyan kişi aynı kişi olmalı.
l Anneme anne ben evlatlık mıyım, dedim.
Öyle bir şey olsa seni mi seçerdik, dedi.
Haklı kadın.
l Gözleri aşka gülen, en taze söğüt dalısın,
diyor şarkıda. Bu hayatımda duyduğum en
kibar, en naif odunsun, deme şekli.
l Her ne yapıyorsun, diye sorduğumda
napim, sen napıyorsun, diyen bir arkadaşım
var. Yıllardır ne yaptığını bilmiyorum.
l Fırıncı bana sıcak ekmek veriyorum,
dedi. Abi nasıl olsa eve gidince annem
bayatları yedirecek dedim. Sarıldık ağlaştık.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

KİME SÖYLÜYOR?
Karı koca balkonda oturmaktalar ve
adam rakısını
yudumlamaktadır.
Adam:-Sensiz
bir hayat düşünemiyorum,
hayatıma renk
kattın seni seviyorum.
Kadın:-Bunu sen mi söylüyorsun, rakı mı
söyletiyor?
Adam:-Hayır ben rakıya söylüyorum.
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SOLDAN SAĞA
1. Sazın en kalın teli – Çok anlayışlı ve sezgili kimse. 2. Alanya’nın eski adı
–”... Tuğal” (aktris). 3. Taneli bir meyve – Çevrebilim. 4. İsrail Parlamentosu’na verilen ad – Eski Yunan mitinde, zafer tanrıçası. 5. Sicilya’daki yanardağ – Eksik, bitmmiş. 6. Güney Amerika’da yaşayan bir kuş türü –
Alıştırma – Antimonun simgesi. 7. Uyuşturucu bir madde – Sümer su tanrısı
– Başlıca içeceğimiz. 8. Zatürre – Kıdemli (kısa) – Habeş soylusu. 9. “… Macias” (Cezayir asıllı Fransız şarkıcı) – Yeryüzü parçası, toprak. 10. Tümör –
Çekişme, kavga – Hile, entrika. 11. Temizlik, namus, iffet – Sınır, uç. 12. Kiloamper (kısa) – Hayvan hekimi. 13. Karakteristik – Dalan. 14. Afrika’da
yetişen bir ağaç – Taht – Namuslu. 15. Derebeyi konağı – Rusya’da bir ırmak
– Kudret helvası.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Yamaçtan kayan toprağı yerinde tutmak ve böylece ekilmeye elverişli
yer kazanmak için türlü yollarla yapılan dar basamak – İstanbul’un bir
ilçesi. 2. Karmakarışık, allak bullak – Yıldırım. 3. Romalılaran, “Bizim
deniz” anlamında kullandıkları söz – Giysilerin kusurlu dikilmesi yüzünden ortaya çıkan büzülme ya da kıvrım. 4. Saygı duruşunda boru sesi –
Şart eki – Çember gibi. 5. İngilizce’de “gözler” – Çin’in plaka işareti – Erkek
keçi. 6. Kaba dikiş – Bir sayı – Romanya’nın plaka işareti. 7. Şifalı otlarla
tedavi etmek – Mülkiyet. 8. Kırmızı – Tantalın simgesi – Çıplak baş –
Salatası yapılan bir bitki. 9. Yarım kafiye – Kadın rahip. 10. Diyet – Sınır
nişanı – Apansız. 11. Piyasada etki ya da tepki – Serbest, başıboş – Uluslararası Af örgütü. 12. Bir nota – Budala, aptal, ahmak – Dans.

KARE BULMACA 2
SOLDAN SAĞA
1. Bamteli-Arif. 2. Alaiye-Asena.
3. Nar-Ekoloji. 4. Knesset-Nike.
5. Etna-Natamam. 6. Tao-İdman-Sb.
7. Lsd-Ea-Su. 8. Batar-Kd-Ras.
9. Enrico- Arazi. 10. Ur-Niza-Al.
11. İsmet-Had. 12. Ka-Veteriner.
13. Tipik-Lobi. 14. Ako-Erike-Ak.
15. Şato-Oka-Çis.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Banket-Beşiktaş. 2. Alan talan-Saika.
3. Mare nostrum-Pot. 4. Ti-Sa-Dairevi.
5. Eyes-Rc-Teke. 6. Lekende-On-Ro.
7. Otamak-İyelik. 8. Al-Ta-Daz-Roka.
9. Asonans-Rahibe. 10. Rejim-Ura-Ani.
11. İnikas-Azade-Ai. 12. Fa-EmbesilRaks.
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SOLDAN SAĞA: 1. Bamteli-Arif. 2. Alaiye-Asena. 3. Nar-Ekoloji. 4. Knesset-Nike. 5. Etna-Natamam. 6. Tao-İdman-Sb. 7. Lsd-Ea-Su. 8. Batar-Kd-Ras. 9. Enrico-Arazi. 10. Ur-Niza-Al. 11.
İsmet-Had. 12. Ka-Veteriner. 13. Tipik-Lobi. 14. Ako-Erike-Ak. 15. Şato-Oka-Çis.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Banket-Beşiktaş. 2. Alan talan-Saika. 3. Mare nostrum-Pot. 4.
Ti-Sa-Daireevi. 5. Eyes-Rc-Teke. 6. Lekened-On-Ro. 7. Otamak-İyelik. 8. Al-Ta-Daz-Roka. 9.
Asonans-Rahibe. 10. Rejim-Ura-Ani. 11. İnikas-Azade-Ai. 12. Fa-Embesil-Raks.

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.

