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Sevgili İSMMMO Ailesi,
Pandemiyle ve zorluklarla geçen bir yılı daha geride
bıraktık. Yeni normalle yaşamaya alışmaya başladığımız
bir yıl oldu. Pandemiye ve ekonomik zorluklara karşın pek
çok etkinliğe imza attığımız bir yılı geride bıraktık. Yılın bir
kısmını evlerde geçirsek de son dönemde iş yerlerine döndük. Biz de oda olarak yüz yüze yapamadığımız eğitimlerle
yeniden sahada olup bir arada olmanın haklı gururunu ve
sevincini yaşadık. Bizleri eğitimlerimizde yalnız bırakmayan
tüm meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize canı gönülden
teşekkür ediyoruz. 2022 yılında eğitimlerimiz ve etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek. Yeni yılın tüm insanlık,
Türkiye ve sektörümüz için daha sağlıklı ve güzel geçmesini
temenni ediyoruz.
Evet, yeni yılın ilk dergisiyle karşınızdayız. Yine
güncel ve hepimizin hayatını etkileyen konuları sizler için
araştırdık. Kapak konumuzu son dönemde öne çıkan dijital
koleksiyonerlik NFT’ye ayırdık. NFT yani benzersiz dijital
varlıklar. Sanat alanında çok yoğun kullanılmaya başlansa
da spor, moda, oyun ve pek çok farklı alanlarda da örneklerini görmeye başladık. Yeni bir yatırım aracı olmasının
yanında pek çok insana da yeni iş yapış modellerinin
kapısını aralıyor.
Dosya sayfalarımızda ise e-ticareti ele aldık. Pandemi
döneminde artan e-ticaret kullanımı hayatımıza bir hayli
yerleşti. Eldivenden merdivene, konuttan bebek bezine kadar hemen her şeye artık bir ‘tık’la sahip olmak mümkün...
E-ticaretle ürün ve hizmet satın almanın yanı sıra ürün ve
hizmet sunmak üzere girişim yapanların da sayısı giderek
artıyor.
Zirvedekiler’de ise Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
(TGSD) Başkanı Ramazan Kaya var.
Türkiye, hazır giyim sektöründeki ihracatla son dönemin gözde tedarik ülkesi haline geldi. Pandemi döneminde
tedarik zinciri kırıldı, emtia ve hammadde fiyatları, navlun
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ve lojistik maliyetleri arttı. Arz talep dengesi değişti. Kaya,
bu süreçte tekstil ihracatının çok arttığını söyledi.
Gündemin Sesi’nde Sosyoloji Derneği Başkanı Prof.
Dr. Sibel Kalaycıoğlu’nu konuk ettik.
Kalaycıoğlu, dünyada Covid-19 salgın kontrolü ile
siyasi yaşamda otoriter kontrol eğiliminin de arttığını söyledi. Kalaycıoğlu, “Güven yitirildiğinde geriye dönüş yoktur.
Korku ve baskı ile yönetmek kısa vadede etkili gibi görünse
de bir müddet sonra korku bağışıklığı oluşur ve insanlar
konuya önem vermemeye başlarlar” diyor.
Yaşamın Portresi’nde yönetmen Aslı Akdağ var.
Akdağ, farklı bir yapımla adından söz ettirdi. Kendi doğum
sürecini anlattığı Bekleyiş filmiyle festivallerde ödüller
kazandı. Akdağ, Bekleyiş filmiyle ilgili “Kadınların gözünden
erkeklerle yaşadıklarına yer vermeyi tercih ettim” diye
anlatıyor.
Renkli Yaşam’da kültürün ve halk oyunlarının
birleştirici yönüyle bir araya gelen meslek mensupları
var. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Pendik
Şubesi Yöneticisi olan MMMBD Pendik Şube Dernek Başkanı
Bahri Köseoğlu ve Pendik Halk Dansları Topluluğu Derneği
Başkanı İsmail Muammer Eşsiz ve onlara katılan meslek
mensubu Hülya Demirci, uzun yıllardır sürdürdükleri halk
oyunları çalışmalarına meslek mensuplarını da dahil ederek
bambaşka bir maceraya adım attı.
Yeni normalle beraber seyahatler açılmaya başladı.
Önlemleri alarak seyahat programı yapanlar çok. Biz de
seyahat sayfamızda sizi yurtdışına götürüyoruz. İsveç’in
başkenti Stockholm’ü yazdık. Kuzeyin soğuk, asil, karanlık
ve ihtişamlı şehri.
İstanbul’da sizi tarihi ilçelerden biri olan Eyüpsultan’a
götürüyoruz. Ayrıca, Sağlık, Evim, Sinema, Kitap, Teknoloji,
Mizah, Lezzet, Dostlarımız bölümlerimiz
Keyifli okumalar...
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İÇİNDEKİLER

Z İ R V E D E K İ L E R

Tedarik zinciri kırıldı gözler hammadde fiyatlarında
Pandemi döneminde tedarik zinciri kırıldı, emtia ve hammadde fiyatları, navlun
ve lojistik maliyetleri arttı. Arz talep dengesi değişti. TGSD Başkanı Ramazan
Kaya, hammaddeye içeriden veya ithalat yaparak hızlı ve doğru bir
10
fiyatla ulaşmanın sektör açısında kritik olduğuna  dikkat çekti.

D O S YA

Sanal ticareti sevdik!
Pandemi döneminde artan e-ticaret kullanımı bir hayli yerleşti. Eldivenden
merdivene, konuttan bebek bezine kadar hemen her şeye artık bir ‘tık’la sahip
olmak mümkün... E-ticaretle ürün ve hizmet satın almanın yanı sıra ürün ve
hizmet sunmak üzere girişim yapanların da sayısı giderek artıyor.
24
Her yönüyle e-ticareti masaya yatırdık...

R E N K L İ

GÜNDEMİN SESİ

‘Güven yitirildiğinde
geriye dönüş yoktur’
Dünyada Covid-19 salgın
kontrolü ile siyasi yaşamda otoriter
kontrol eğilimi de arttı. Bu da
insan hakları, şeffaflık ve güven
kavramlarını alt üst etti. Sosyoloji
Derneği Başkanı  Prof. Dr. Sibel
Kalaycıoğlu, sosyal, ekonomik ve
siyasi travmaları aşmanın kolay olmadığını vurguluyor. Kalaycıoğlu,
“Güven yitirildiğinde geriye dönüş
20
yoktur” diyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

Kendi hamileliğini
belgesel yaptı
Yönetmen Aslı Akdağ, farklı
bir yapımla adından söz
ettirdi. Kendi doğum sürecini
anlattığı Bekleyiş filmiyle
festivallerde ödüller kazandı.
Aslında hukuk eğitimi aldı
ama sinemaya ve belgesele
merak sardı. Akdağ, Bekleyiş
filmiyle ilgili “Kadınların
gözünden erkeklerle
yaşadıklarına yer
vermeyi tercih
30
ettim” diyor.

KARİYER

Başarının
anahtarı:
Strateji
Strateji, işletme biliminde sıkça karşılaştığımız kelimelerin
neredeyse başında gelir. İşletmenin geleceği için strateji üretiliyor ve ama şirketler bu stratejiyi planlamıyor. Uzmanlar
bir strateji olmadan hedeflerini gerçekleştirebilmelerinin mümkün olmadığın belirtiyor.
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Onları halk oyunları buluşturdu
Kültürün ve halk oyunlarının birleştirici yönüyle bir araya gelen meslek mensupları çalışmalarında farklı yöre
ve kültürler ile dünya sahnelerine uzanıyor. Çalışmaları
ile tüm meslek mensuplarına kapılarını açan Pendik Şubesi, ekip çalışmaları ile Türkiye’nin farklı
kültürlerinin kapılarını dünyaya açıyor.
30
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Verem ettin!
Eski Türk filmlerinin repliklerine bile girmeyi başaran sinsi bir
hastalıktır verem... Günümüzde verem kaynaklı ölümler geçmişe göre
giderek azalsa da hastalığın hâlâ en tehlikeli hastalıklardan biri olduğunu
da belirtmekte fayda var. Verem mikrobu insan vücuduna solunum ve
sindirim yoluyla giriyor ve çabuk fark edilip önlem alınmazsa vücudu
kemirip, zayıflatıyor ve ölüme kadar giden sonuçlar doğuruyor. İşte bu
nedenle Bakanlar Kurulu kararıyla 1947 yılından bu yana ocak ayının ilk
pazarıyla başlayan hafta “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” olarak
kabul ediliyor ve “Veremle Savaş Haftası” olarak anılıyor. Bu haftanın
amacı ise, verem ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün
kesimlerin dikkatinin çekmek.
Sağlık Bakanlığı ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğiyle
tüberküloz kontrol çalışmalarını, Tüberkülozu Bitirme Stratejisi (End TB)
çerçevesinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yürütüyor. Ülkemizde tüberküloz hastalığının teşhis
ve tedavisi tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor. Veremin
etkeni “Mycobacterium tuberculosis” basilidir. Uzun sürede çoğalır, kültürde 2-6 haftada üreyen ve oksijenli ortamda yaşayan bir basildir. Verem
basilinin kaynağı, tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif
akciğer ve gırtlak (larinks) veremi olan hastalardır. Basil hava yolu ile bulaşır. Hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun
solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi edilmeyen her hasta yılda
10-15 kişiye hastalığı bulaştırır. Balgam yayması (ARB) pozitif bulunan ve

akciğerinde kavitesi (yara-kovuk) olan hastalar daha fazla basil
saçarlar. Basil kaynağı ile karşılaşma süresi, ortamın genişliği ve
havalanması bulaşmada önemlidir. En çok hastanın aile bireylerine
ve yakın çalışma arkadaşlarına bulaşma olur. Tedavi ile basil sayısı
çok kısa sürede azalır. Hastaların çoğunda ortalama 2-3 haftada
bulaştırıcılık yok olur.
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Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun
Basın özgürlüğü konusunda zorlu bir dönemden geçen Türkiye’de gazeteciler 60 yıldır
var olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü
kutluyor.... 4 Ocak 1961’de kabul edilen ve
basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence
sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin
Resmi Gazete’de yayınlanması nedeniyle 10
Ocak günü kutlama günü ilan edildi. Türk basın
tarihine ‘Dokuz patron olayı’ olarak geçen ve
gazetecilerin haklarının ilk kez yasal güvence
altına alındığı gelişme sonrasında gazetecilik
mesleğini icra edenleri onurlandırmak için
1961’den beri 10 Ocak günü Çalışan Gazeteciler
Günü olarak kutlanıyor.
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1961-1971 arasında
Çalışan Gazeteciler Bayramı adıyla
kutlanmış; 1971 yılındaki askeri
müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması
üzerine kutlama gününün adı, 10
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü oldu.
“212 sayılı kanun” adlı
düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak
yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret
miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve
yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu.
Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları
kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu (Ak-

şam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet,
Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni
İstanbul ve Yeni Sabah) 212 sayılı
yasanın ve Basın İlan Kurumu’nun
oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye
imza atarak gazetelerini üç gün
kapadıklarını duyurdular. “Dokuz patron olayı”
olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine
gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir
gazete yayımladılar.
Çalışan Gazeteciler Günü de bu olayın bir
sonucu olarak ortaya çıktı.
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Enerjini verimli kullan
Pandemi ile birlikte dünyada kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf bilinci de
giderek önem kazanmaya başladı. Günümüzün
en önemli ihtiyaçlarından biri de enerji. Aşırı

kullanılıp israf edilmesi halinde gelecek nesilleri
zor durumda bırakacak olan enerjinin gereği kadar ve bilinçli kullanılması büyük önem taşıyor.
Enerjinin bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla

ülkemizde her yıl 11-18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor. Bu
kapsamda bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler
de düzenleniyor.

Kansersiz bir yaşam mümkün
Çağımızın en yaygın hastalıklarından biri de kanser. Genç, yaşlı demeden
hemen herkeste kanserin herhangi bir
türünü görmek neredeyse sıradan bir hale
geldi. Oysa uzmanlar kanserden değil geç
kalınmasından korkulması konusunda

uyarıda bulunuyor. Ülkemizde ve dünyada
insanlarda kansere karşı farkındalık
yaratmak amacıyla 4 Şubat Dünya Kanser
Günü olarak kutlanıyor ve bilinçlendirmeye yönelik etkinlikler düzenleniyor...  
Uzmanların da dediği gibi; kanserden

Sigarayı bırakın, bıraktırın!
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bir fincan meyve suyu için. Ağız içi PH ne
kadar asidik olursa nikotin isteği ve emilimi
o kadar yavaş olur.
Çocukluk ve gençlik çağında
kazanılan sigara içme alışkanlığı, sosyal,
psikolojik ve genetik faktörlere bağlı.
Çocukluk çağında anne, baba
veya diğer büyüklerinin
sigara içtiğini gören çocuk,
meraktan sigara içmek
istiyor. Ebeveynlerin “Ben
sigara içiyorum ama
sakın sen içme” demesi
çocuğa inandırıcı gelmiyor.
Aksine sorunun büyük olmakla
ilgisi olduğunu düşünüp sigarayı büyümüş olmanın bir sembolü olarak görüyor.
Küçük yaşlarda birkaç adetle başlayan sigara alışkanlığı 8-10 yıl içinde artış göstererek
nikotin bağımlılığına neden oluyor.

Sevginin günü:
Sevgililer Günü
14 Şubat Sevgililer Günü, çiftlerin beraber
kutladığı ve birbirlerine hediye aldığı özel bir
gün. Kapitalist sistemin tüketimi dayatması
eleştirdiklerini alsa da  Sevgililer Günü aslında
eski bir gelenek ve Orta Çağ’a kadar dayanıyor.
Hristiyanların “Aziz Valentine Günü” dediği 14
Şubat Sevgililer Günü’nün ilk kutlanmaya başlaması 3. yüzyılda Aziz Valentine’in gizlice kıydığı
nikâhlara kadar dayanıyor....
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Sigara içenlerin büyük bir kısmı her
haftaya ya da her yeni yıla, “Bu kez sigarayı kesin bırakıyorum” diyerek başlıyor.
Ancak büyük bir kısmı yine içmeye devam
ediyor. Oysa sigara içmek günümüzde önde
gelen ölümcül hastalıkların, önlenebilir nedenlerinin başında
geliyor.
Bu ölümcül
bağımlılık maddesini
bırakmanın önemini tüm insanlığa
anlatmak üzere 9 Şubat
Dünya Sigarayı Bırakma
Günü olarak ilan edilmiş
durumda. Eğer siz de sigara
içiyorsanız bırakabilirsiniz. İçmiyorsanız içen
sevdiklerinize sigarayı bıraktırabilirsiniz.
Bunun için canınız ne zaman sigara isterse
yakmadan önce bir bardak süt ya da küçük

değil, geç kalmaktan korkun. Kanser tedavi edilebilir ve erken teşhisi mümkün
olan bir hastalıktır. Kanser önlenebilir bir
hastalıktır. Erken teşhis, iyi bir bakım ve
moral ile kanser, üstesinden gelinecek bir
hastalıktır...
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‘Hayat şartları zorlaştı
ama çözüm yine bizde’

İSMMMO HABER

Meslek mensuplarımızı mevzuata dair
bilgilendirmek amacıyla ilçelerde gerçekleştirilen eğitim ve seminerler hızla devam
ediyor. Kanunlarda yapılan düzenlemelere
ilişkin meslek mensuplarına devamlı bilgi akışı
sağlayan Odamız, Şişli, Kağıthane ve Başakşehir İlçe Temsilciliklerinde “7338 Sayılı Kanun
Kapsamında Güncel Vergi Konuları” başlıklı
seminerler gerçekleştirdi.
Oda Başkanımız Yücel Akdemir, Perpa
Mithat Yümlü Konferans Salonu’nda ve Nazım
Hikmet Kültür ve Sanat Evi Abidin Dino
Salonu’nda düzenlenen seminerlerde birer
açış konuşması yaptı. Mesleği icra ederken
karşılığında saygı ve teşekkür beklediklerini
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dile getiren Yücel Akdemir, yaptığı konuşmada
şu ifadelere yer verdi:

CANIMIZI DİŞİMİZE TAKTIK
“Taleplerimize cevap verilmesini bekliyoruz. Maalesef bunlarda olmuyor. Hak ettiğimiz
muhasebe ücretlerimizin de ciddi bölümünü
alamıyoruz. Sanki pandeminin faturası bizlere
çıktı. İster bağımlı çalışalım, ister serbest
hepimizin durumu aynı. Buna rağmen canımızı
dişimize takarak bazen de hayatımız pahasına
bu işleri yapmaya devam ettik. Devam edeceğiz de. Bunun gerekçeleri belli, ortak paydamız
meslek bir diğeri de ülkemiz. Biz bu ülkenin
demokrasisini, insan haklarını, bu ülkenin

bölünmez bütünlüğünü çok seviyoruz. Ülkemize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Zor günlerden
geçiyoruz. Gelecek yıl ekonomik anlamda ne
yapacağımızı şimdiden düşünmeye başladık.
Çarklar dönüyorsa, milyonlarca emekçi evine
ekmek götürüyorsa bunun altında bizlerin yani
mali müşavirlerin imzası var arkadaşlar. Asla
sağlıkçıları tartışmıyoruz. Ama görmezden gelinmeyi anlamıyoruz. Her şeyin çözümü bizde
arkadaşlar. Tahsilat, sözleşme sorunlarımızın
hiç kimsenin çözmeye gücü yetmez. Yılbaşı
geldi, kendi içimizde çözeceğiz. Hayat şartları
daha da zorlaştı, tüm koşullarda çözüm sizde.
Kendi aramızda çözüm üretmezsek, rakip
olarak görürsek bir sonuca varamayız.”

MESLEKTAŞLAR BAŞAKŞEHİR EĞİTİMİNDE
Başakşehir Oda Temsilciliğinin Tormak
Sanayi Sitesi’nde düzenlediği seminere Oda Sekreterimiz Erol Demirel katılım sağladı. Mesleki
sorunlara ve son dönemlerde daha da derinleşen
ekonomik krize değinen Demirel, bu tip süreç-

lerde mesleğin ne kadar önemli olduğuna dair
görüşlerini bildirdi. Seminerde Başakşehir Oda
Temsilcimiz Esra Tamtürk bir konuşma gerçekleştirirken, İstanbul TESMER Eğitmeni Heval Üstünel
sunum yaptı.
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Sorun ve taleplerimize
duyarlılık gösterilmeli

Odamızın İç Denetim
Komitesi ile birlikte online ve
yüz yüze olarak seriler halinde
düzenlediği “İç Denetimde
Farkındalık Toplantıları”
seminerlerinin beşincisi
gerçekleştirildi. “İç Denetimden
Yönetime Kariyer Yolculuğu”
başlıklı seminerde şirketlerdeki
denetimin önemine değinen
bilgiler verildi.
İç Denetim Komitesi
Başkan Yardımcısı Filiz Yücesoy
Eren’in moderatörlüğünde, ORFE İç Denetim
Danışmanlık ve TİDE’den Meral Safsoy’un ve
LC Waikiki CEO Yardımcısı ve TİDE’den Halili
İbrahim Ayaşlı’nın konuşmacı olduğu seminerde
Oda Sekreterimiz Erol Demirel ve İç Denetim
Komitesi Başkanı Aynur Hatipoğlu bir açış
konuşması yaptı.
Erol Demirel yaptığı açış konuşmasında
şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizde ve dünyada yaşanan salgın

karmaşası içerisinde çok zor süreçler yaşadık.
Bir taraftan mesleğimize duyduğumuz saygı
ve sorumluluğumuzun çok büyük olmasından
hareketle işimizi de en iyi şekilde yapmaya
çalıştık. Meslek odası olarak da ortaya konan
bütün düzenlemeleri meslektaşlara en yalın
haliyle iletmeye çalıştık. Pek çok beyanname
ertelendi, iş hayatında birtakım geçici önlemler
alınmaya çalışıldı. Bütün bunların açıkçası yükü
de bu zor şartlar altında meslek mensubumuzun
üstünde oldu. Türkiye tarihinde mali müşavirlik

mesleğinin öneminin bu zamanlarda anlaşıldığını düşünüyorum. Ekonomik çarkların
dönmesinde en büyük pay meslek mensuplarımızın azimli çalışmasında yatıyor. Tüm bu
azimli çalışmamızın karşılığında yaşadığımız
sorun ve taleplere ilişkin üst kurumların aynı
duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. Finansal
tabloların hazırlanmasında, geleceğe yatırım
yapmak ve ortaya çıkarmış olduğumuz değerin de ortağı olmamız gerektiğine inanıyorum. Bugünkü seminerimiz de tam da bu nokta
ileriye dönük önemli bir rol üstlenmektedir.”
İç Denetim Komitesi Başkanı Aysel Hatipoğlu da yaptığı konuşmada, “Bir mali müşavirin seçebileceği en güzel mesleklerden birinin iç
denetim olduğunu düşünüyoruz. Oda bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla bu bakış açısının
önemine vurgu yapıyoruz. Meslek mensubunun
iç denetimle ilgili farkındalığını arttırmak içinde
elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Odamızın İlçe Temsilciliklerinde düzenlenen
kahvaltılarda çok sayıda meslektaş bir araya
geldi. Yoğun iş temposu ve pandemi sürecinde
yaşanan birçok sıkıntı ile birlikte meslek mensuplarımız ilçelerde düzenlenen kahvaltı etkinliklerinde buluştular. Oda Başkanımız Yücel Akdemir,
TÜRMOB Genel Sekreteri ve İSMMMO Kurucu
Onursal Başkan Yahya Arıkan ve Yönetim Kurulu
Üyelerimizin katılım sağladığı kahvaltı etkinliğinde
çok sayıda meslek mensubu bir araya geldi.

OCAK-ŞUBAT 2022

İSMMMO HABER

Meslektaşlar kahvaltılarda buluştu
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Tedarik zinciri kırıldı
gözler hammadde
fiyatlarında

ZİRVEDEKİLER

Türkiye, hazır giyim sektöründeki
ihracatla son dönemlerin gözde
tedarik ülkesi haline geldi. Pandemi
döneminde tedarik zinciri kırıldı,
emtia ve hammadde fiyatları, navlun
ve lojistik maliyetleri arttı. Arz talep
dengesi değişti. Bu süreçte tekstil
ihracatının çok arttığını anlatan
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
(TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, bu
hammaddeye içeriden veya ithalat
yaparak hızlı ve doğru bir fiyatla
ulaşmanın sektör açısında kritik
olduğuna  dikkat çekti.

UMUT EFE
Pandemi sonrası değişen tedarik zinciri
ile birlikte öne çıkan sektörlerin zirvesine son
iki yılda hazır giyim yerleşti. Çin’de yaşanan
tedarik aksamaları, bu ülkeyi ana üretim
merkezi olarak konumlandıran başta ABD
ve Avrupa olmak üzere pek çok bölge ve
ülkenin alternatif arayışlarına girmesine neden
olurken, Türkiye bu alandaki kapasitesi, hızlı
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teslimat süreleri ve kaliteli üretimi ile öne çıkan
ülkelerden biri oldu. Siparişlerde yaşanan bu
kayış sektörün ihracatına da yansırken, 2021
yılı boyunca ve özellikle yılın ikinci yarısında
öne çıkan hammadde, kur ve tedarik sorunu
sektörün ana gündemi haline geldi.
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği
(TGSD) Başkanı Ramazan Kaya,“Hazır giyim
ve konfeksiyon ihracatında yedi yıl aradan
sonra yakaladığımız ivmenin önümüzdeki yıl

da devam edeceğini, 2022’de 22-23 milyar
dolarlara ulaşacağımızı tahmin ediyorum.
İhracata bağlı üretim artışı ve yeni yatırımlarla 40-50 bin kişilik yeni istihdam yaratabiliriz.
Ancak emtia maliyetleri düşmez, kurlar daha
da yükselirse iç pazarda sıkıntı olabilir. Çünkü
alım gücü düşmesine paralel olarak insanlar
harcamalarını kısmak durumunda kalacak”
değerlendirmesini yapıyor. Kaya ile sektörün
hedeflerini ve yeni yıla ilişkin beklentilerini
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1976’DAN
BU YANA
FAALİYETTE
TGSD, Türkiye’de hazır
giyim sanayisinin gelişmesi için gerekli ortamı
hazırlamak, sektöre öncülük etmek, yurtdışında
tanıtmak ve sektörel
iş birliğini sağlamak
amacıyla 1976 yılında
kurulmuş, 07.02.2003
tarih ve 2003 /5288
sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile kamu yararına Dernek statüsüne
getirilmiş bir Meslek
Kuruluşudur. TGSD üyesi
firmalar, ihracatın büyük
bir bölümünü gerçekleştiren, ağırlıklı olarak AB
ve ABD’ye ihracat yapan
sektörün önde gelen
ihracatçılarıdır.

47 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM
2021 özellikle sektörümüzün üretim ve
ihracat performansı açısından başarılı bir yıl oldu.
Pandemi döneminde tedarik zinciri kırıldı, Avrupa
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merkezli küresel markalar Asya’daki uzak
ülkeler yerine tedariklerini yakın coğrafyalardan
yapma arayışına girdiler. Bu süreçte Türkiye en
ideal seçenek olarak öne çıktı. Yoğun bir sipariş
talebi ile karşı karşıya kaldık. Sektörün kapasite
kullanımı kasımda yüzde 82.9 ile pandemi öncesindeki düzeye yaklaştı. Ocak – Kasım dönemindeki ihracatımız 18.4 milyar dolara ulaştı. Yılı 20
milyar doların üzerinde tamamlayacağız. Böylece
2014’teki 18.7 milyar dolarlık ihracat rekorumu-

MALİYETLER YÜZDE 50 ARTTI
Bu süreçte tüketici açısından
giyim ürünlerinde artan fiyatlar çok
tartışıldı. Bunun sebeplerini aktarır
mısınız?
Hazır giyim ve konfeksiyon
sektörümüz, bu yıl iki büyük sorunla baş
etmeye çalıştı. Biri hammadde ve navlun
maliyetleri, diğeri ise döviz kurundaki sert
dalgalanma. Maliyetlerde küresel olarak bir
artış var. Ama kurun olağanüstü yükselmesinin de etkisi ile Türkiye’de maliyet
artışını çok daha fazla hissediyoruz. Navlun
maliyetlerinde dört beş kat artışla karşı
karşıya kaldık. Son aylarda enerji fiyatlarındaki yükselişi de eklediğimizde bu yıl dolar
bazında ortalama yüzde 50’lik bir maliyet
artışı ile karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Öte yandan, döviz kurlarındaki dalgalanma ve belirsizlik nedeniyle hammadde
alımları peşine döndü. Maliyet artışlarının
yanı sıra tedarik süreleri uzadı. Dolayısı ile
bu gecikme bizim termin süremizi de olumsuz etkiliyor ve zaman zaman siparişleri
geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Ülkemize
yönelen siparişlerin kalıcı olabilmesi için
piyasanın bir an önce istikrara kavuşması,
üretim ve ihracat süreçlerinde öngörülebilir
bir iklimin oluşturulması gerekiyor. Bu
süreçte ihracatımızın ve rekabet gücümüzün olumsuz etkilenmemesi için imalatta
kullandığımız ara mamullere uygulanan ek

ZİRVEDEKİLER

konuştuk…
Pandemi ve zorlu ekonomi şartlar
altında geçen bir yılın ardından, sektörünüzün 2021 performansını değerlendirir
misiniz?

zu yenileyeceğiz.
Hazır giyim iç pazarında da özellikle
haziran ayından bu yana büyük bir canlılık
var. Bankalararası Kart Merkezi (BKM)
verilerine göre, 2020’nin Ocak-Ekim döneminde giyim ve aksesuar için kartlarla 64
milyar TL olan harcama hacmi, bu yılın aynı
döneminde yüzde 67 artışla 107.5 milyar
TL’ye yükseldi. Sektörde üretim artışına
paralel olarak istihdama katkımız da devam
ediyor. Yeni yatırımlarla dokuz ayda 47 bin
kişilik yeni istihdam yarattık.  
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BELİRSİZLİĞİN
BİTMESİ EN BÜYÜK
DİLEĞİMİZ
Yeni yıl ile birlikte 2022’ye dair dilek ve
beklentilerinizi alabilir miyiz?
2021 için bahsettiğim sorunlar yeni yıla girerken
ağırlaşarak devam ediyor. Sektörün hızını kesen, enerjisini
düşüren, küresel pazarlarda rekabet gücümüzü zayıflatan
hammadde krizinin ve kurlardaki belirsizliğin sona ermesi
en büyük dileğimiz.  
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vergilerin geçici süreyle sıfırlanmasını
istiyoruz.
2022 için sektörün ve
üretimin önünde duran en önemli problemler nelerdir?
Hammadde maliyetleri ve
döviz kurlarının istikrara kavuşması
birinci önceliğimiz olacak. Hazır
giyim sektörü uzun zamandır düşük
kâr marjıyla çalışıyor. Hammadde
maliyetlerindeki artışla birlikte kâr
marjımız daha da daraldı. Kârsızlığa
bağlı finansman sıkıntısı nedeniyle
yatırımlarımız gecikiyor. Oysa sektör
kapasite kullanımında üst sınıra
yaklaştı ve acil olarak yeni yatırım
yapmamız gerekiyor.  Pandemi döneminde tedarik zinciri kırıldı, emtia ve
hammadde fiyatları, navlun ve lojistik maliyetleri arttı. Arz talep dengesi
değişti. Bu süreçte tekstil ihracatının
çok arttığını görüyoruz. Öte yandan
yakın pazar ciddi şekilde Türkiye’ye
yöneldi. Bizim bu dönemde ihtiyacımız olan hammaddeye içeriden veya
ithalat yaparak hızlı ve doğru bir
fiyatla ulaşmamız gerekiyor. Müşterilerimizin talep ettiği ürünlerin bir
kısmı Türkiye’de üretilmiyor. Müşteri
taleplerini karşılayabilmek için ara
mamul ithalatı yapmak zorunda
kalıyoruz.  Söz konusu ara mamullerde vergi ve anti damping vergisiyle
karşı karşıya kaldığımızda ürünün
maliyeti arttığından ihracat fiyatımız
yükseliyor. Rekabet gücümüzü kıran
bu vergilerin bir yıllık dönem için
kaldırılmasını talep ediyoruz. Vergiler
kaldırılmadığında bizi Dahilde İşleme
Belgesi’ne yönlendiriyorlar. Ancak
Dahilde İşleme Belgesi ciddi bir
proses gerektirdiği için takip ve
organizasyonunu yapmak çok zor.
Çözüm olarak ihracatın belli bir oranı

kadar iplik veya kumaş ithalatına
izni verilmesini öneriyoruz.

ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR
2021’de rüzgar biraz da
arkanızdan esti. 2022’ye dair
hedeflerinizi anlatır mısınız?
Hazır giyim ve konfeksiyon
ihracatında yedi yıl aradan sonra yakaladığımız ivmenin önümüzdeki yıl
da devam edeceğini, 2022’de 22-23
milyar dolarlara ulaşacağımızı tahmin ediyorum. İhracata bağlı üretim
artışı ve yeni yatırımlarla 40- 50 bin
kişilik yeni istihdam yaratabiliriz. Ancak emtia maliyetleri düşmez, kurlar
daha da yükselirse iç pazarda sıkıntı
olabilir. Çünkü alım gücü düşmesine
paralel olarak insanlar harcamalarını
kısmak durumunda kalacak.
Yeni dönemde Türkiye
ekonomisi ve iş dünyası önündeki en önemli değişim süreci
olarak duran yeşil ekonomiye
dair beklentileriniz nelerdir?
Sektör olarak odaklandığımız
sürdürülebilir yeşil üretim kapasitesine sahip yeni yatırımlar için Anadolu’da yer arıyoruz. TGSD öncülüğünde Elazığ ve Erzincan ile başladığımız
yatırım turlarımız 2022’de Doğu
Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi ile
devam edecek. İncelemelerimizin
sonunda değerlendirmelerimizi rapor
haline getirerek üyelerimizle paylaşacağız. Seçilecek yatırım merkezlerinde sürdürülebilir üretim kapasitesine sahip tesislerle 2026’dan itibaren
AB’nin uygulayacağı sınırda karbon
vergisinin sektöre yükünü hafifletmeyi öngörüyoruz. Sürdürülebilirlik
ve dijitalleşme temelinde sektörün
geçirdiği değişim ve dönüşüm süreci
de 2022’de odaklanacağımız bir
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diğer önemli başlığı oluşturacak.
Organik ve sertifikalı pamuk üretimi konusunda neler söylemek isteriniz?

ORGANİK VE SERTİFİKALI PAMUK
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Türkiye’den her yıl milyarlarca dolarlık
alım yapan küresel birçok marka, 2025’ten
itibaren tedariklerini sürdürülebilir ürünlerden
karşılamaya başlayacağını bildirdi. Mevcut
organik ve sürdürülebilir pamuk üretim kapasitesiyle talebi karşılayabilmek mümkün değil.
Ülkemizin yıllık 1.3 milyon ton civarında hazır
giyim ve konfeksiyon ihracatı bulunuyor. Rekabet gücümüzü kaybetmememiz için 2025’e
kadar ihracatımızın yüzde 20’sinin organik
pamuk temelli iplik ve kumaş içeren ürünlerden oluşması gerekiyor. Şimdilik fabrikalarımız
mevcut kapasiteleri ve uluslararası standartlarıyla rakip ülkelere göre avantajlı görünmekle
birlikte eksiklerimizi hızla tamamlamalıyız.
Sürdürülebilir ve organik üretim aynı zamanda katma değerli ihracatımızın da artması
anlamına geliyor. Hazır giyimde halen 16.5
dolar civarında olan kilogram başına ihracat
birim fiyatımızı sadece sürdürülebilir üretim
kapasitemizi arttırarak 20 doların üzerine
çıkarabiliriz.
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TGSD olarak sektörün yeni döneme en
iyi şekilde hazırlanabilmesi için 5 maddelik bir
eylem planı hazırladık. Başarıya ulaşabilmemiz
için kamu otoritesinin desteğinin hayati önem
taşıdığı eylem planımızdaki başlıklar şöyle:
4 Sürdürülebilir enerjiye dönüşüm
yatırımları teşvik kapsamına alınmalı.
4 1. ve 2. bölgelerdeki firmaların
dönüşüm yatırımları yerinde teşviklerle
desteklenmeli.
4 Sektörün düşük faizli krediye erişimine imkân sağlanmalı, hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle ortaya çıkan finansman
ihtiyacı için Eximbank devreye girmeli.
4 İnsan kaynakları politikaları sektörün değişen ihtiyaçları doğrultusunda gözden
geçirilmeli.

4 Organik ve sertifikalı pamuk üretimi
250 bin tona çıkarılmalı. ‘İzlenebilir’ pamuk
ekim alanları hızla arttırılmalı.
Sürdürülebilir pamuk uygulamaları
ne durumda?
Bu konuyu değerlendirmek için TGSD’nin
koordinasyonunda tüm paydaşların kısa süre
önce bir araya geldi. Katılımcıların görüşleri
ışığında hazırladıkları önerileri sıcağı sıcağına
Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilettik. Organik
ve sertifikalı pamuk üretimini hızla yaygınlaştırabilmemiz için sözleşmeli tarım modeline
geçilmesini önerdik. Avrupa’da halen uygulanan bu modelde organik pamuk üretimi yapan
çiftçiye firmalar tarafından alım garantisi
veriliyor. Devlet de tohumluk ve prim desteği
ile çiftçiyi destekliyor. Ayrıca organik pamukta
bir taban fiyat belirlenmesinin de yararlı olacağını düşünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı
önerilerimize son derece olumlu yaklaştı.
Organik pamukla üretimde ihracat
hedefiniz nedir?
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Dijital koleksiyonerlik!
NFT yani benzersiz dijital varlıklar… Kripto dünyasında yeni bir çağ açan günümüzün en gözde
teknolojilerinden biri. Koleksiyonerliği dijital hale getiriyor. Sanat alanında çok yoğun kullanılmaya
başlansa da spor, moda, oyun ve pek çok farklı alanlarda da örneklerini görmeye başladık. Yeni bir
yatırım aracı olmasının yanında pek çok insana da yeni iş yapış modellerinin kapısını aralıyor. Her
geçen gün ilginin arttığı NFT hem dünyada hem Türkiye’de çok ciddi bir ekonomi haline de geldi.
Gelecek için de çok iyi bir potansiyel vaat ediyor. İşte her yönüyle NFT…
GAYE DELEN
Dünyada ve Türkiye’de
son günlerin gündemlerinden
biri blockchain ve NFT… Kripto
para piyasalarından ayrı olarak
hayatımıza yeni blockchain yani
blokzincir teknolojileri giriyor.
Blockchain teknolojisi,
şeffaflık, güvenlik ve değişmezlik sunan, dağıtık ve merkeziyetsiz bir sistem olarak tarif
ediliyor. Bu sistem sayesinde
her türlü varlığın ve değerin
takibini ve ticaretini yapmak
mümkün oluyor. Kurulan
blockzincir sistemleri kullanım
alanına göre, herkese açık,
özel ya da izne bağlı şekilde tasarlanabiliyor. Blockchain dijital para ve
farklı dijital uygulamalarla birlikte hayatımıza girdi. Bu alanda yeni
teknolojiler de kendini gösteriyor. Bunlardan biri NFT (Non Fungible
Token) yani benzersiz dijital varlıklar.

KAPAK

CİDDİ BİR EKONOMİ OLDU
İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran dijital varlıklar. Önemli bir yatırım
aracı da oldular. Futbol kulüpleri, müzeler, sanat evleri, oyun firmaları
hatta işletmelerin de kendilerine göre farklı iş modelleri geliştirmesinin
önü açılıyor. Türkiye’de de başarılı örneklere şahit olduk. NFT yani
token çıkaran pek çok futbol kulübü var. Bu yöntemle futbol kulüpleri
ve sanatçılar ek gelir elde ediyor. NFT’ler yatırımcıların da yeni gözdesi.
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2021’de yatırımcı ve sanatçıların ilgisinin arttığı NFT’de, Türkiye de
atağa kalktı. Cem Yılmaz ve Galatasaray’ın çalışmaları bu alanı öne
çıkardı.
Dünyada NFT piyasasındaki satış hacminin 2020’nin ilk yarısında
13.7 milyon dolardan 2021’in aynı döneminde 2.5 milyar dolara
ulaştığı görülüyor. NFT’leri her geçen gün sanat dışında moda dünyası
gibi pek çok farklı alanda görüyoruz. Türkiye’de de NFT dünyasına ilgi
2021’de artış gösterdi. Kripto dünyasında yeni bir çağı başlatan ve her
geçen gün ilginin arttığı NFT’de dönen ekonominin değeri de 2.5 milyar
doları aşıyor. Ciddi bir ekonomi haline de geldi.
Huobi Global Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş, NFT’lerin
tasarımları gereği diğer kripto para birimlerinden farklı olduklarını
belirterek, “Değerlerini emir tahtasından çok eseri üreten kişi veya
yatırımcısı belirler. Yatırım konusunu dijital sanat eseri üzerinden
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yorumlayacak olursak fiziksel sanat eserine yatırım yapmaktan çok da farklı
yok. Benzer şekilde koleksiyon parçası olarak satın aldığınız bir varlığın
değerini, o varlığın ne kadar nadir olduğu, yaşı ve kozmetiği gibi parametreler belirler” dedi.
NFT’lerin bugünkü kullanım alanları dikkate alınırsa ilk olarak fikri
mülkiyet sorunlarını çözdüğünün söylenebileceğini ifade eden Göğüş, “Dijital
ortamda bir eseri kopyalamak çok kolayken NFT, eser haklarının kime ait
olduğunu ortaya koyarak bu sorunu çözüyor. Programlanabilir bir dijital varlık oldukları için sanatçıların bir sonraki satıştan alacakları paylar da NFT’nin
içine kodlanabiliyor. Böylece satışın gerçekleşmesi durumunda, ilgili miktar
sanatçının cüzdanına otomatik bir şekilde aktarılıyor. Eserlerin dijital olması

FARKLI
İŞ MODELLERİ
YOLDA
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NFT yeni iş modellerinin de
kapısını aralıyor. NFT ile yatırım
yapmak yanında pek çok insan NFT
ile ne satarımı da düşünmeye başladı.
Fiziksel varlıkların dijitalleştirilmesi
yani tokenizasyonu, geniş bir yelpazede birçok sektöre uyarlanabilir. NFT
ile ev bile satılmaya başlandı. Bazı
oyunlarda NFT olarak arsa satışlarının
da yapıldığı görülüyor. Hemen her
alanda NFT ile alınıp satılabilecek pek
çok varlık bulunuyor. Şu anda sanat,
spor ve oyun dünyasında aktif olarak
kullanılsa da geleceğin dünyasında
her yerde kullanılabilecek. Özellikle
metaverse teknolojisinin yaygınlaşması NFT’nin de kullanım alanını genişletecek. NFT pek çok farklı iş modelini
de beraberinde getiriyor olacak.
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dünyanın her yerinden, her tipte kullanıcının satın
almasına olanak sağlıyor. Müşteri kitlesi dijitalleşme
sayesinde genişledikçe esere ulaşabilen ve yatırım
yapmak isteyen kişi sayısı artıyor ve talep artıyor,
talep arttıkça fiyat yükseliyor. Talep arttıkça arz da
artıyor. Hem daha fazla eser hem de farklı fiyat
seviyelerinde eserler piyasaya çıkıyor. Bu da yatırımcı
ve sanatsever açısından ulaşılabilirliği arttırıyor, daha
çok eserin satılmasını sağlıyor. Ekosistem genişliyor”
açıklamasını yaptı.
Göğüş, dünyada NFT piyasasındaki satış
hacminin 2020’nin ilk yarısında 13.7 milyon dolardan
2021’in aynı döneminde 2.5 milyar dolara ulaştığını
dile getirerek, “NFT’leri her geçen gün sanat dışında
moda dünyası gibi pek çok farklı alanda görüyoruz.
Türkiye’de de NFT dünyasına ilgi 2021’de artış gösterdi. Tarık Tolunay’ın eseri mart ayında Türkiye’nin NFT
olarak satılan ilk eseri oldu. NFT’nin gelecek dönemde
hayatımıza daha çok entegre olacağını öngörüyoruz. NFT’lerde bugüne kadar gördüklerimiz gerçek
potansiyelin tam olarak yansıması değil. Bu pazarın
geleneksel finansal sistemlerin dönüşümüne ve verimliliğe etkileri dikkat çekici olabilir” diye konuştu.

KAPAK

HER ALANDA KULLANIM VAR
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NFT’leri her geçen gün sanat dışında moda
dünyası gibi pek çok farklı alanda gördüklerini de
aktaran Alphan Göğüs, “Türkiye’de de NFT dünyasına
ilgi 2021’de artış gösterdi. Tarık Tolunay’ın eseri mart
ayında Türkiye’nin NFT olarak satılan ilk eseri oldu.
Galatasaray’ın 1 Ekim’de arz ettiği Ali Sami Yen NFT
Koleksiyonu 59 saniyede tükendi. Cem Yılmaz’ın
çizimlerini satışa çıkarması NFT’yi tekrar gündeme
taşıdı. 2012’den beri hayatımızda olan NFT’nin
gelecek dönemde hayatımıza daha çok entegre olacağı
öngörüyoruz. NFT’lerde bugüne kadar gördüklerimiz
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NFT ALIRKEN BUNLARA DİKKAT
4 Yatırım yapacağınız dijital platformu iyi seçin. Herhangi bir
şekilde iletişime geçemediğiniz ve aldığınız eseri geri iade etmek gibi
bir olanağınızın olmadığı bu platformlarda yatırım yaparken birden
fazla kez düşünmeniz gerekiyor. Bilinen büyük yerli ve yabancı platformları seçmeye çalışın.
4 Eserlerin satışa sunulduğu koleksiyonların ne kadar güvenilir
olduğu da çok önemli. Koleksiyona ait web sitesi ve sosyal medya
hesaplarını detaylı bir şekilde inceleyerek koleksiyon hakkında daha
fazla bilgi edinin. Bir diğer önemli parametre de Discord kanalı. Ellerinde koleksiyondan eser bulunduran yatırımcıların bir araya gelerek
sürekli paylaşım halinde bulunduğu bir platform. Eserlerin buradaki
paylaşımlarını da takip edin.
4 Satın almak istediğiniz eserlerin ait olduğu koleksiyonun
kitlesini önceden araştırmak ve bilgi sahibi olmak önemli. Sizinle aynı
yatırımı yapan insanların olması ve bu insanlarla sürekli olarak iletişim
halinde olmak NFT yatırımcısı için iyi bir fırsat. Koleksiyonla ilgili çıkan
haberleri kitle halinde değerlendirmek, yeni ve tecrübeli insanlarla
gündemdeki konuları tartışmak ve tavsiye almak iyi bir avantaj sağlar.
4 Sahte satışlar, cazip görünen tekliflerle cüzdan bilgilerini ele
geçirmek için kurulan tuzaklar, anonim ekiplerin aslında arkasını getirmeyeceği projeler için çıkardığı NFT’ler gibi pek çok riskler var. Projeler
bazında iyi araştırma yapmak ve dikkatli hareket etmek gerekiyor.

OYUNU DA ZENGİNLEŞTİRDİ
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NFT’nin kullanım alanlarından biri de oyun. Zaten oyun sektöründe blockchain teknolojisi yaygın olarak kullanılıyor. Bu altyapıyla
geliştirilen popüler oyunlar var. NFT’ler var olan oyunlara dahil olma ve
yeni oyunlar ortaya çıkarma potansiyeline sahip. Bunun oyun sektörünü
daha da geliştirmesi bekleniyor. Oyun içi satın almalar ve satışlar NFT ile
yapılabiliyor.
Örneğin, Kanadalı stüdyo Dapper Labs’in geliştirdiği, ethereum
altyapısını kullanan Cryptokitties, kripto para yatırımcıları arasında
popüler. 2017’de piyasaya sürülen oyunda kullanıcılar dijital kedilere
sahip oluyor ve bunları satabiliyor. Hatta milyon dolarlık satışlara
ulaşabiliyor. 2011 yılında kurulan Hong Kong merkezli NFT tabanlı
oyun girişimi The Sandbox, en çok konuşulan projelerden biri. Oyun,
kullanıcılarının metaverse içinde oluşturduğu oyunlarla beraber gelir
elde etmelerine olanak sağlıyor.  Bu tarzda yerli oyunlar da geliştiriliyor.
Oynadıkça kripto para ve NFT kazanılabilecek oyun çeşitleri artıyor.
Oyun sektörünün geleceğinin bu teknolojiler tarafından belirleneceğine
dikkat çekiliyor.
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gerçek potansiyelin tam olarak yansıması değil. Bu pazarın geleneksel
finansal sistemlerin dönüşümüne ve verimliliğe etkileri dikkat çekici
olabilir” ifadelerini kullandı.
Peki, NFT nereden, nasıl alınır, nasıl yatırım yapılır? NFT’lerin
sergilendiği ve satın alındığı online platformlar var. Bu platformlarda
beğendiğiniz NFT’lere üreticisinin belirlediği şekilde, açık artırma veya
doğrudan satın alma seçenekleriyle sahip olmak mümkün. Satın alma
işlemi tamamlandığında NFT, üreticinin cüzdanından sizin cüzdanınıza
transfer oluyor. İsterseniz satın aldığınız NFT’leri pazar yeri uygulamaları
üzerinden yeniden satışa çıkarabiliyorsunuz.
10 TL ile bile sanat yatırımı yapmayı mümkün hale getiren
NFT’ler, küçük yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Değerli sanat
eserlerine yatırım yaparken gereken yüksek giriş sermayesi bariyerini
ortadan kaldırarak, küçük yatırımcıların sanat yatırımı yapabilmesine
olanak sağlıyor. Sistem, yatırımcılar için yeni yatırım alanları doğururken, sanatçılar için de fırsatlar yaratıyor. Yerel NFT pazaryerleri de
gelişimini sürdürüyor. Bunlardan biri Artiox. Yeni nesil sanat yatırım
platformu iki girişimci tarafından Ankara’da kuruldu. Artiox’un kurucusu
Tuncay Dakdevir, NFT pazaryerlerinin birer borsa olmadığına dikkat
çekerek, “Merkeziyetsiz uygulamalardır. Belli blockchain zinciri üzerinde
çalışıyorlar. OpenSea, Rarible, SuperRare, Foundation gibi dünyada
popüler olan bazı platformlar var. Bizim gibi yerli pazaryerlerinin sayısı
da artıyor” bilgisini verdi.
Sanat eserlerinin arzı sınırlı varlıklar olması nedeniyle en güvenli
yatırım araçlarından biri haline geldiğini vurgulayan Dakdevir, şöyle
konuştu: “Ayrıca yatırım sınıfı sanat eserleri
dediğimiz tarafta bu eserlere ulaşmak kitleler
için çok zor. Yüksek bir giriş bariyeri bu zorluğun
en başında geliyor. Biz Artiox olarak değerli
sanat eserlerini eksper onaylı ve sigortalı olarak
blockchain üzerinde tokenize ediyoruz ve kitlelere
arz ediyoruz. En basit anlamıyla 10 liranız ile bile
Artiox’ta sanat yatırımı yapabiliyorsunuz. Bugüne
kadar 20 farklı sanat eseri Artiox’ta kullanıcılara
arz edildi. Kasımın ilk haftası ise bir Picasso eseri
arz ettik ve ilgi çok yüksekti. Oldukça karlı olan
bu yatırım alanını belli bir zümrenin elinde olmaktan çıkarıyoruz. Sanat yatırımlarını demokratik
hale getiriyoruz.”
Dakdevir, NFT alırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle aktardı:
“Pazaryerlerine üye olarak kullanıcılar çeşitli koleksiyonların parçalarına
ulaşabiliyor. Ancak alırken dikkat etmek lazım. Çok yeni bir alan ve her
şey çok hızlı parlayıp sönüyor. Ciddi kayıplar yaşanabilir. Kullanıcılar almak istedikleri NFT’lerin ikincil piyasasının oluşup oluşmadığına baksın.
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İlgilendikleri projeyle ilgili bir topluluk
oluşmuş mu, oluştuysa ne kadar gerçekçi
gibi konulara dikkat etmek gerekiyor.”

BAŞKA YENİLİKLER GELECEK
Bugün blockchain dünyasında
yaşananlar sadece buzdağının görünen
parçası. Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan
Tan, bu teknolojinin bizlere vadettiği çok
daha fazla yenilik olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi: “Bunlar da yakın
gelecekte bir bir hayatımıza girecek. Fan
token’lar ve NFT’ler, son dönemde dünyada popülaritesi en hızlı artan varlıklar
arasında başı çekiyor.  Bunun yanında
son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz
diğer bir kavram da Metaverse. Tüm bu
kavramlar artık blockchain’in hayatımıza
ne kadar entegre olduğunu, fiziki dünya
ile dijital dünya arasındaki sınırların artık
ne kadar zayıfladığını gösteriyor. Bir
blockchain Ar-Ge firması olarak, tüm bu
kavramları ve yeni teknolojileri yakından
takip ediyoruz. Farklı projeler üzerinde
çalışıyoruz.”

SES GETİREN SATIŞLAR
NFT’de son dönemin en ilgi çeken
satışları şöyle. ABD’li sanatçı Beeple,
eserlerinden oluşan bir kolajı, müzayede
evi Christie’s tarafından düzenlenen açık
artırmayla 69.4 milyon dolara sattı. NBA Top
Shot uygulaması aracılığıyla satılan Lebron
James’in smaç video NFT’si 77 bin dolara alıcı
buldu. Twitter CEO’su Jack Dorsey’in tweet’i
2.9 milyon dolara Türk asıllı bir kişi tarafından satın alındı. En pahalı on NFT arasında
CryptoPunks’tan 4 adet eser yer alıyor. Bored

Ape Yatch Club da kripto dünyasında en çok
satış yapanlar arasında. Koleksiyonu özellikle
ünlülerin gözdesi haline geldi. Türkiye’de ilk
NFT satışını mart ayında Tarık Tolunay yaptı.
Refik Anadol’un NFT koleksiyonu 5.1 milyon
dolara satıldı. Cem Yılmaz 15 günde 45 adet
NFT sattı. Bu satışlardan 76.28 Ethreum, yani
2 milyon 940 bin lira gelir elde etti. Cüneyt
Özdemir’in paylaştığı tweet 10 bin dolara,
Saba Tümer’in kahkahasını yazdığı tweet ise
10 bin Euro’ya satıldı.

FAN TOKEN NEDİR?
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Türkiye’deki büyük futbol ve spor kulüplerinin
çoğu fan token’ını çıkardı. Galatasaray’ın
kurucusu Ali Sami Yen’in anısına çıkartılan
NFT koleksiyonunun üçüncü ve son bölümü
arz edildi. Paribu ve Fenerbahçe iş birliğiyle
üretilen Fenerbahçe Token piyasaya sürüldü. Trabzonspor, Başakşehir gibi takımlar
da bu furyaya katıldı. Bitexen iş birliğiyle
Erzurumspor, Diyarbekirspor, Antalyaspor,
Sivasspor, Sakaryaspor, Adana Demispor, Altay
gibi takımlar taraftar token çıkaran kulüpler
arasında yerini aldı. Pek çok yeni kulüp de fan
token’lar üzerinde çalışıyor.

KAPAK

Fan token’lar sahiplerine ödüller,
benzersiz deneyimler, kulüp kararlarında oy
hakkı, ürün ve forma tasarımları gibi çeşitli
taraftar faaliyetlerine olanak sağlayan ve bir
takım, kulüp, grup gibi temsil eden kripto para
birimleri olarak tanımlanıyor.  Fan token’lar
sayesinde son zamanlarda finansal açıdan zor
dönemlerde geçirdikleri bilinen spor kulüpleri,
ekstra bir gelir kaynağı elde etmiş oluyor.
Ayrıca fan token’lar ile kulüpler, herhangi bir
banka, finansal kurum ya da kuruluş ile zorlu
süreçler yaşamadan dakikalar içinde yüklü
miktarda fon toplayabiliyor. Dünyadaki ve
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Dünyada Covid-19 salgın kontrolü ile siyasi
yaşamda otoriter kontrol eğilimi de arttı.
Bu da insan hakları, şeffaflık ve güven
kavramlarını alt üst etti. Sosyoloji Derneği
Başkanı  Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, sosyal,
ekonomik ve siyasi travmaları aşmanın
kolay olmadığını vurguluyor. Kalaycıoğlu,
“Güven yitirildiğinde geriye dönüş yoktur.
Korku ve baskı ile yönetmek kısa vadede
etkili gibi görünse de bir müddet sonra
korku bağışıklığı oluşur ve insanlar konuya
önem vermemeye başlarlar. Dünyada bu tür
örnekler, uygulamalar  gördük ve korkutarak
yönetmek çok uzun vadeli olmadı. Demokrasi
ile yönetmenin uzun vadede daha anlamlı
olduğunu gördük” diyor.

‘Güven yitirildiğinde
geriye dönüş yoktur’
GÜNDEMİN SESİ

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Pandemi nedeniyle dünyada son iki
yıldan bu yana olağan üstü bir dönem yaşanıyor.
Zaman zaman sınırlar kapanıyor, ekonomiler
alt üst oldu. En zorlayıcısı da yetişkininden
çocuğuna kadar tüm insanlık ciddi bir travma
yaşıyor... Bu süreci yönetmek kolay olmasa
da yine de sosyolojik çalışmalar yapılıyor... Bu
çalışmaları yapanlardan biri de Sosyolog Prof.
Dr. Sibel Kalaycıoğlu...1974’te Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ) Sosyal Bilimler bölümünden
mezun olan Kalaycıoğlu, MEB bursu ile İngiltere Kent Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji
bölümünde “Bolu ilinde bir işçi sınıfının ortaya
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çıkması ve sendikaların rolü” üzerine doktora
çalışmasını tamamladı. Tekrar ODTÜ Sosyoloji
bölümüne döndü ve 1983-2019 yılları arasında
ODTÜ Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak
ders verdi, birçok tez yönetti. Kalaycıoğlu’nun ilgi
alanları, sosyal eşitsizlikler sosyolojisi, çalışma
ve iş yaşamı sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, göç
ve göçmenlik, yaşlılık, yoksulluk, suç  gibi sosyal
politika konuları ve 2000 yılından bu yana da
Afet Sosyolojisi ve Sosyal Kırılganlık konuları.
Aynı zamanda Sosyoloji Derneği Başkanı olan
Kalaycıoğlu ile pandemi sürecini ve toplumsal
etkilerini konuştuk.
Çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1990 yılından bu yana çok çeşitli saha

araştırmaları ve bunlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı
yayınlar yaptım. En önemlilerinden birisi 1995’te
Kadının Statüsü ve  Sorunları  Genel Müdürlüğü
adına gerçekleştirdiğimiz ev hizmetlerinde çalışan
kadınlar incelemesi idi. Bu çalışma 2010 yılında
evde bakım hizmeti veren kadınlarla tekrarlandı.
İnceleme Türkiye’de ilk defa yapılmış olup,  ev
hizmeti ve bakım sektöründe çalışan kadınların
sorunlarını gündeme getirdi. Buradan yayınlanan
kitap “Cömert Ablalar ve Sadık Hanımlar” çok
ilgi topladı. Diğer önemli çalışmalarım arasında
aile içi ve kadına yönelik şiddet, kentlerde
gecekondu mahallelerinde yaşanan yoksulluk,
yaşlılık ve yaşlanma pratikleri, GAP Bölgesi’nde
sulamanın getirdiği sosyal etkiler üzerine olan
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Yoksulluk, göç, kentleşme ve kentsel
sorunlar, gecekondulaşma ve kentsel
dönüşüm, kırsal ve kentsel kalkınma;
aile, eğitim, ekonomi, siyaset, din,
sağlık ve hukuk. Güvenlik politikaları,
sosyal politika ve sosyal sorumluluk,
çalışma yaşamı, meslek ve istihdam
sorunları. Örgüt, toplumsal hareketler;
sanayi ve teknoloji; iletişim toplumu
ve sorunları, medya ve sosyal medya,
şiddet, suç, insan hakları ve demokrasi; çevre ve ekolojik denge. Kültür,
turizm, spor, sanat ve serbest zaman
gibi konular... Derneğin araştırma ve
inceleme potansiyelini destekleyen
en önemli özelliği Türkiye’deki tüm
üniversitelerin sosyoloji bölümleri ile
iletişim halinde olmasıdır. Derneğin
çeşitli bölgelerde, özellikle Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde proje deneyimi ve
akademik ilişkileri bulunuyor.
Böyle bir derneğin kurulmasına neden gerek duyuldu?
Sosyoloji Derneği, 18 Ocak
1990’da Ankara’da 11 sosyoloğun öncülüğünde kuruldu. İlk genel kurulda
40 olan üye sayısı bugün 700’ü aştı.
Büyük bir kısmı çeşitli üniversitelerin
akademik personeli ve sosyal bilimci
olan üyeleri ile Türkiye’nin her yerinde
araştırma imkânı bulunan derneğin
göç konusunda uzman pek çok üyesi
bulunuyor. Merkezi Ankara’da olan
dernek, 10 Şubat 1999 tarih ve
99/12405 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile “Kamu yararına çalışan
dernek” statüsü kazandı. Dernek yılda
iki kere yayınlanan hakemli Sosyoloji
Araştırmaları Dergisi ve üç yılda bir
düzenlenen Ulusal Sosyoloji Kongresi’nin sahibi. Dernek, kurulduğu
günden bu güne ülke çapında yaptığı
çeşitli bilimsel çalışmalarla toplumda
adını duyurmayı başardı. Giderek aranan, hizmet istenen bir kurum haline
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araştırmalarımı sayabilirim. 1999
Marmara Depremi ile afet sosyolojisi
alanında çalışmaya başladım. 2009’da
Eskişehir’de bütünleşik deprem riski
çalışmasını mühendislik bilimlerinden
akademisyenlerle, interdisipliner bir
yaklaşımla gerçekleştirdim. 2011 Van
Depremi’nin sosyal etkilerini çalıştım.
2017-18 arasında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin desteklediği ve İstanbul’da temsili seçilen 40 bin hanede
depreme ilişkin sosyal kırılganlık
araştırmasını yaparak deprem öncesinde sosyal riski yüksek hane, mahalle
ve ilçelerin belirlenmesini sağladık.
2020’de TÜBİTAK destekli Covid-19’a
Bağlı Sosyal Kırılganlık çalışması
yaptık ve raporu yayınlandı. Bütün bu
çalışmalarımda sahaya önem veren
bir sosyolog oldum. Bu çalışmalarımı
öğrencilerime ve yayınlara aktarmaya
gayret ettim.
Sosyoloji Derneği başkanlığını ne kadar süredir yapıyorsunuz? Dernek olarak misyonunuz
ve vizyonunuz neler?
2014 yılından beri Sosyoloji
Derneği başkanlığını yapmaktayım.
Dernek yönetim kurulu üç yılda bir
seçimle iş başına gelen akademisyenlerden oluşuyor. Dernek üyelerimizin
çoğunluğu akademide olup, çeşitli
devlet kurumlarında çalışan sosyologlar da üyemiz. Derneğin amaçları
arasında toplumbilim alanında araştırma yapmak, yakın disiplin ve bilim
dallarıyla ve bunlara ilişkin kuruluşlarla amaçları doğrultusunda işbirliği
yapmak, bilimsel nitelikte kongre,
sempozyum, seminer, konferans,
açıkoturum düzenlemek ya da benzeri
etkinliklerde bulunmak var. Derneğin araştırma konuları, toplumsal
cinsiyet, kadın, yaşlılık, engellilik,
çocuk ve gençlik, dezavantajlı gruplar.
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geldi. Dernek, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi,
Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerle; TÜBİTAK, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP), Avrupa Birliği, UNICEF, Kalkınma
Ajansı, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve
Dünya Bankası gibi kuruluşlardan aldığı
desteklerle çeşitli projeler yürüttü. 24
kitap yayınlandı ve diğer gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde çok sayıda toplantıya
katkıda bulunuldu.

COVID-19 ARAŞTIRMASI
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KAMU YARARINA
ÇALIŞIYOR

18 Ocak 1990’da, Ankara’da 11 sosyoloğun
öncülüğünde kurulan Sosyoloji Derneği, 10 Şubat
1999 tarih ve 99/12405 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile “Kamu yararına çalışan dernek” statüsü
kazandı. Dernek yılda iki kere yayınlanan hakemli
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi ve üç yılda bir
düzenlenen Ulusal Sosyoloji Kongresi’nin sahibi.
Dernek, kurulduğu günden bu güne ülke çapında
yaptığı çeşitli bilimsel çalışmalarla toplumda adını
duyurdu. Derneğin üyelerinin büyük bir kısmı
çeşitli üniversitelerin akademik personel ve sosyal
bilimci. Türkiye’nin her yerinde araştırma imkânı
bulunan derneğin göç konusunda uzman pek çok
üyesi bulunuyor.
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Sosyoloji Derneği olarak toplumu bilinçlendirmek amacıyla ne gibi
çalışmalar yapıyorsunuz?
Sosyoloji Derneği olarak yüz yüze
temaslar kısıtlı olduğundan bu konuda çok
fazla bir faaliyette bulunamadık. Ancak
bir Covid-19 araştırması gerçekleştirdik.
Ekim ayında çevrimiçi olarak “Salgında
Sosyolojik Araştırmalar” başlıklı bir
toplantı gerçekleştirip, sosyolojik olarak
sahaya çıkılıp yüz yüze teknikler kullanılamadığında başka ne gibi yeni yöntem
ve teknikler olabileceği üzerine tartışma
yapıldı.
Pandemi dünya insanını ve
Türk toplumunu nasıl etkiledi?  
2020 yılında tüm dünya yeni
ortaya çıkan ve Covid-19  ismi verilen
bir virüsün toplumlarda ani yayılması ile
çok büyük bir travma yaşandı. Türkiye’de
doğal olarak bu virüsün tüm etkilerini can
ve mal kaybı olarak çok ağır yaşadı ve
yaşamaya devam ediyor. Sevdiklerimizi,  
genç, yaşlı yurttaşlarımızı yitirdik. Bir
yandan da çok büyük ekonomik kayıplar
oldu. Dünyanın ve Türkiye’nin yüzyılda
bir yaşanan pandemiye çokta hazırlıklı
olmadığı deneyimlendi. Toplumlarda yeni
yaşam biçimlerinde egemen olan tüketim
eğilimleri ve sosyal yaşamda hız kazanmış
hareketlilik bu pandemide en önemli

tehlike unsurları oldu ve tüm dünya bir
anda eve kapanmak zorunda kaldı. Bu tür
bir kısıtlanmaya hazırlıklı olmayan kitleler
ve ekonomi doğal olarak çok zorlandı
ve türlü olumsuz sonuçlar yaşandı.
Ekonomide her sektör, gerek üretimde ve
tüketimde, gerek dağıtım ve değişimde
kendi alanında zincirleme kayıpları yaşadı.
Bu kayıplar halen sürmekte ve yerine
konması, telafisi çok zor bir konu olarak
devletlerin ve ekonomik aktörlerin önünde
durmaktadır. Hane halkları ise, iş ve gelir
kayıpları yaşarken çok zorlandılar. Yeni
çalışma biçimleri, evden çalışma, uzaktan
çalışma gibi uygulamalar ortaya çıktı
ancak toplumlar buna hazırlıklı değildi.
Araştırmanın en çarpıcı verileri
nelerdi?
Bu süreçte dijital teknoloji hemen
devreye girdi ancak bunu kullanmaya
yatkın olmayan kuşaklar için ciddi zorluk
oluştu. Toplumlarda sosyal, ekonomik
eşitsizlikler açığa çıktı, görünür oldu.
Salgında evden çalışma olanağı olan,
işini tutabilen kesimler ile işyerine gidip
yüz yüze çalışmak zorunda olan, işlerini
kaybetme riski olanlar herkesin gözü
önünde ayrıştı ve eşitsizlik algısını arttırdı.
Covid-19 etkilerini ve sosyal kırılganlığı
araştırdığımız TÜBİTAK destekli araştırmanın önemli sonuçlarından biri İstanbul’da
hane halkları yüzde 60 oranında iş ve gelir kaybı yaşadıklarını ifade ettiler. Evden
çalışabilen kesimde bile gelir yüzde 40
oranında azalmışken, geçici ve enformel
işlerde çalışan kesimlerin, perakende ticaretin, satışların ve imalatın durmasıyla çok
büyük iş kayıpları yaşadıkları ortaya çıktı.
Eğitim sektöründe uzaktan eğitim ayrı
bir sorun oldu. Hem öğrenim kalitesinin
düşmesi ve öğrencilerin sosyalleşmelerinin
engellenmesi açısından hem de kapanan
okul, yurt, kantin gibi ekonomik kayıplar
nedeniyle...  
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Sürecin yarattığı sosyolojik travmalar neler?
Tüm bu zorluklar siyasi travmalar da
yarattı doğal olarak. Bir yanda salgını başarılı
yönetemeyen siyasi otorite ve hükümetler,
toplumlarda güven kaybına uğrarken öte
yandan da güven kaybının yol açabileceği/açtığı
itirazlar ve olası karşı hareketleri önlemek için
daha da otoriterleşmeye gidildi. Güven kaybı
ile birçok yönetim halkın gözünde meşruluğunu yitirme riskini yaşadı. Sonuç olarak tüm
dünyada salgın kontrolü ile siyasi yaşamda
otoriter kontrol eğilimi bir anlamda üst üste
çakıştı, birbirine destek oldu. Tabii ki bütün
bu gelişmeler insanlığın 2000’li yıllardan beri
geliştirmekte olduğu insan hakları, şeffaflık ve
güven kavramlarını alt üst etti.

TRAVMALAR NASIL AŞILACAK?
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KADINLARIN YÜKÜ ARTTI
Bu süreçten kadınlar ve çocuklar en çok
etkilenen taraf oldular. Aile içi şiddet arttı mı?
Bu dönemde bu iki kesim nasıl desteklenmeli?
Yine Covid-19 araştırmamızın sonuçlarına bakarsak eve kapanma ve kısıtlamalarda
kadınların yükünün iki misli arttığını görebiliriz.
Kadınlar evde kalan çocukların eğitimi ile de
ilgilenmek, onların derslerini takip etmelerini
sağlamak zorunda kaldılar. Evlerde kısıtlı ve
kapalı mekanlarda kalmanın ev içi davranışlarda şiddeti arttırma gibi bir potansiyeli
olması beklenir. Ancak bu konuda veriye dayalı
güvenilir bilgi ortaya çıkmamıştır zira ev içi
mahrem alan olduğunda dışarı yansıması düşük
olmaktadır. Yine çocukların ev içinde uzaktan eğitim almak zorunda kalmaları okulun
toplumsallaştırıcı etkisinden uzak kalmalarını,
öğretmen kontrolü ve disiplininden ayrı düşmelerini ve de öğrenme kalitesini düşürmüştür.
Genelde uzaktan eğitim çok başarılı ve kaliteli
bir sonuç vermemiş, öğrenci ve velileri olumsuz
etkilemiştir. Bu nedenle kontrollü yüz yüze
eğitime dönülmesi salgını bir miktar körüklese

de gereklidir.
Çocukların pandemide sosyalleşmede yaşadıkları sorunlar sizce nasıl
çözülmeli?
Çocukların bir an önce sağlık tedbirleri
ve kontrol sağlanarak eğitimlerine yüz yüze
devam etmeleri sağlanmalıdır. Ancak bu konuda
okulların çok fazla altyapı eksiği vardır. Okullar
açılmış ancak tedbirler tam alınamadığından salgını arttırıcı etkisi olmuştur. Bu konuda okullara
teknik ve finansman desteği verilmelidir. Ayrıca
uzaktan eğitim sürecinde çocuklar çok fazla
olumsuz etkilenmişlerdir. Bu konuda ebeveynlerin çocuklarıyla daha yakın ilgilenmesi zor olsa
da gereklidir. Belki gönüllülük temelinde çocuk
dernekleri bu konuda etkileşimli faaliyetler düzenleyebilirler. Ancak çocukların kendi başlarına
bırakılmaması esastır.
Kamunun bu duruma yaklaşımı/
aldığı tedbirler yeterli mi?
Kamusal  olarak hem  yönetimsel hem
de sağlık, eğitim, istihdam, sosyal koruma,
ekonomik destek gibi hizmetlerin sağlanması
açısından elinden geleni yapmaktadır. Ancak
yine tekrarlamak gerekir ki ne yönetimler ne
de var olan hizmetlerin yapısı bu tür risklere
hazırlıklı değil. El yordamı ile ve kervan yolda
düzülür gibi bir yaklaşım hakim olduğunda
kamusal tedbirler çok efektif olamamaktadır.
Ayrıca yine güven yaratmanın önemi halen
anlaşılmadığında tedbirler etkili olamamakta.  
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Ortaya çıkan travmaları aşmak için
neler yapılabilir?
Bu sosyal, ekonomik ve siyasi travmaları
aşabilmek kolay değil. Günümüzde toplumsal
sistemlerin yapısı bu tür bir durumla baş etmeye
hazırlıklı değildi. Ayrıca insanlara durumu ve
riskleri anlatmak kolay olmadı. İki yıldır hâlâ
bu durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ancak aşıya ve birçok önlem alınmasına rağmen
virüsün mutasyona uğraması ve sürekli daha
tehlikeli yeni türlerin ortaya çıkması travmaların
ve kayıpların sürmesine neden oluyor. Süreç
uzadıkça aşı karşıtlığı ve umutsuzluk veya tam
tersi umursamazlık hakim oluyor ve süreci
yönetmek gerçekten çok zorlaştı. Buna karşı
hiçbir zaman kontrolleri gevşetmeden süreci
yönetmeye devam etmek gerek. En önemli iki
konudan birincisi finansman kaynaklarını düzenlemek, ikincisi şeffaflık ve toplumda güven
duygusunun güçlenmesine önem vermek. Güven
yitirildiğinde geriye dönüş yoktur. Halkı doğru
bilgilendirmek, riski doğru şekilde anlatmak,
referans kişiler ve başarı hikayeleri hep önemli
stratejilerdir. Ancak korku ve baskı ile yönetmek
kısa vadede etkili gibi görünse de bir müddet

sonra korku bağışıklığı oluşur ve insanlar konuya önem vermemeye başlarlar. Dünyada bu tür
örnekler, uygulamalar gördük ve korkutarak
yönetmek çok uzun vadeli olmadı. Demokrasi
ile yönetmenin uzun vadede daha anlamlı
olduğunu gördük.
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Sanal
ticareti
sevdik!

DOSYA

NİL DENİZ DEMİRCİLER

Kara Cuma, Bekarlar Günü, Siber Pazartesi
derken pandemi döneminde artan e-ticaret
kullanımı bir hayli yerleşti. Eldivenden
merdivene, konuttan bebek bezine kadar
hemen her şeye artık bir ‘tık’la sahip olmak
mümkün... E-ticaretle ürün ve hizmet satın
almanın yanı sıra ürün ve hizmet sunmak üzere
girişim yapanların da sayısı giderek artıyor. Bu
alanda özellikle kadın girişimcilerin öne çıktığını
görmek mümkün. Her yönüyle e-ticareti
masaya yatırdık..
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Uzun zamandan beri almak için takipte olduğu bilgisayarın
indirime girdiğini telefonuna gelen mesajla öğrenen Jale Hanım hemen
internet üzerinden sipariş verdi. İnternete girmişken almayı planladığı
konut kredisinin en uygun olduğu bankayı da sorguladı. Daha sonra
işlerinin yoğunluğundan markete gidemeyeceğin fark etti ve market
alışverişini de online olarak yapıp eve döneceği saatte teslim edilmesi
için de zaman ayarlamasını yaptı... Birçok insan için bu durum artık
yeni normal haline geldi. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi
Türkiye’de de güçlü bir online alışveriş kültürü yerleşmeye başladı.
Elektronik cihazlar sayesinde mağazaya gitme zorunluluğunu ortadan
kaldıran kolaylığı ve anında fiyat kıyaslaması yapma fırsatıyla bütçeye
en uygun seçeneklere ulaşılabilmesi, e-ticareti tüketicinin hayatında
vazgeçilmezi haline getirdi.
Pandemi döneminde tüketicilerin evlerde kalarak online kanal
üzerinden siparişlerini artırması sonucu 2020’de yaklaşık yüzde 165
oranında artış gösteren Türkiye e-ticaret pazarı, ortalama üç yılda
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ulaşması beklenen seviyeye bir yılda ulaşarak 220 milyar TL’lik değer
yakaladı. Hızını alamayan e-ticaret pazarının 2025 sonunda 638
milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.
Günümüzde e-ticaret siteleri, sosyal medya platformları,
Trendyol, N11, Hepsiburada, Gittigidiyor vb. Pazaryerleri ile Amazon,
Ebay ve ETSY gibi yurtdışı pazaryerleri artık hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmiş durumda. Paranın bile dijitalleştiği günümüzde
e-ticaretin hayatımızdaki yeri giderek artıyor. T.C. Ticaret Bakanlığı
Elektronik Ticaret Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Elektronik
Ticaret Bilgi Sistemi’nin (ETBİS) 2021 yılı ilk 6 ayı verileri de bu
gelişimi doğrular nitelikte. Öyle ki ETBİS 2021 yılı ilk 6 ayı verilerine
göre, ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 75.6’lık artışla 161 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamda yurtiçi
harcamaların payı yüzde  91.9 ile 148 milyar TL olarak gerçekleşirken, diğer ülkelerin ülkemiz e-ticaret sitelerinden yaptığı harcamalar
6.92 milyar TL (yüzde 4.3), Türk vatandaşlarının yurtdışından
yaptığı alımlar 6.07 milyar TL (yüzde 3.8) olarak gerçekleşti.
2021 yılı ilk 6 ayında sipariş adetleri yüzde 94.4 artış ile
850.7 milyon adetten 1 milyar 654 milyon adede yükseldi.

ÇEVRİMİÇİ GİRİŞİMLER
E-Ticaret Bilgi Platformu sadece satış verileri değil,
bu alana yatırım yapmak isteyen girişimcilerin de sayısının
arttığını ortaya koyuyor. E-Ticaret Bilgi Platformu’nu kullanan kişi
sayısı 1 milyon 800 bini aştı. E-Ticaret Akademisi’nde yer alan eğitimlerden bugüne kadar faydalanan kullanıcı sayısı 68 bine yaklaştı.
Platformda yer alan ve site kullanımını oldukça kolay ve kişiye özel
hale getiren ‘E-Ticaret Danışmanı’ özelliğini kullanan kişi sayısı ise
104 bini aşmış durumda.
Ülkemizde 2021 ilk 6 ayı itibarıyla e-ticaret faaliyetinde
bulunan 321 bin 742 işletme var ve bu işletmelerin 23 bin 373 adedi
ETBİS’e kayıtlı hizmet sağlayıcı olarak, 312 bin 532’si de e-ticaret
pazaryerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

ELEKTRONİK ÖNDE
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Mobil e-ticaret pazarı pandemi öncesi toplam e-ticaret pazar büyüklüğünün yüzde 41’ine sahipken pandemiyle birlikte bu oran yüzde 53’e yükseldi. Önümüzdeki
yıllarda akıllı telefon kullanımının daha da artması; yeni,
pratik ve güvenli ödeme yöntemlerinin geliştirilmesiyle
mobil e-ticaretin Türkiye e-ticaret pazarı içindeki payının
2025’te yüzde 80’e ulaşması öngörülüyor.
Büyük veri işlemeyi kullanan yeni teknolojiler,
şirketlerin değişen tüketici tercihlerini başarılı bir şekilde
hedeflemesine ve kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerinde bulunmasına olanak tanıyor. Farklı sektörlerde
mobil e-ticarette yaşanan rekabet bu alandaki büyümeyi
tetikliyor.
ortaya koyuyor.
Elektronik ticaret yoluyla gerçekleşen alışverişlerin yüzde 35’i
İstanbul, yüzde 8’i Ankara, yüzde 6’sı İzmir’de yaşayanlar tarafından
gerçekleştiriliyor. Bu illeri yaklaşık yüzde 3.5 oranı ile Bursa ve Antalya, yüzde 2.6 ile Kocaeli, yaklaşık yüzde 1.6 ile Adana, Gaziantep,
Mersin ve Muğla illeri takip ediyor. Günümüzde gönderilerin yüzde
55’ini e-ticaret gönderileri oluştururken yüzde 45’ini e-ticaret dışı
gönderiler oluşturuyor. Toplam site ziyaretlerinin e-ticarete dönüşüm
oranı yüzde 1.9 olarak gerçekleşti. E-ticarette ortalama harcama
tutarının (sepet tutarı) 99 TL olarak gerçekleştiği görülüyor. Sektörel
olarak ortalama sepet tutarı 2021 ilk 6 ayında konaklama sektöründe 4.090 TL, havayollarında 1.092 TL, giyim, ayakkabı ve aksesuar
sektöründe 251 TL ve elektronikte 157 TL olarak gerçekleşti.
E-ticaret harcamalarının yüzde 86.4’ü peşin ödeme yapılarak,
yüzde 13.4’ü ise taksitli ödeme şeklinde gerçekleşti. Sektörel olarak
bakıldığında ise ev ve dekorasyonda yüzde 69, beyaz eşyada yüzde
33, elektronikte yüzde 28, giyimde yüzde 27, seyahatte yüzde 18,
konaklamada yüzde 22, havayollarında yüzde 10, kitap ve dergide
ise yüzde 8 oranında taksitli işlem tercih edildi.

KART KULLANIMI YÜKSEK
KPMG Türkiye’nin araştırmasına göre, Türkiye’de ödeme
yöntemleri itibarıyla e-ticaret alışverişi, özel günlerin çok olduğu dönemlerde yoğunluk gösteriyor. Özellikle tatil, seyahat ve yasal bahis

DOSYA

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde liderliği beyaz eşya
ve küçük ev aletleri elinde tutuyor. ETBİS verilerine göre, e-ticaret
hacminde beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık 22.4 milyar TL,
giyim, ayakkabı ve aksesuar 10.9 milyar TL, elektronik sektörü ise
7.3 milyar TL’lik paya sahip. Aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden
alışveriş yapanların yüzde 46’sını kadınlar, yüzde 54’ünü erkekler
oluşturuyor. Kullanıcıların yüzde 59’u aracı hizmet sağlayıcılardan
alışveriş yaparken mobil uygulamayı tercih ediyor. Bu da ülkemizde
akıllı telefonların ve mobil uygulamaların yaygın olarak kullanıldığını

PAZAR ÇOK HIZLI
BÜYÜYOR
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PANDEMİDE TANIŞANLAR VAR
E-ticaretin, tüketicilere sunduğu kolay
alışveriş imkanı, ürün çeşitliliği, fiyat uygunluğu ve zaman tasarrufu gibi faktörler
sektörün büyümesine katkı sağlıyor. Shopify
tarafından yapılan araştırmaya göre, 150
milyondan fazla kişi ilk online alışverişlerini
2020’de pandemiyle birlikte gerçekleştirdi.
Fransa, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık
ve diğer bazı ülkelerde büyük bir çevrimiçi
alışveriş patlaması yaşandı. Bu ülkelerdeki

tüketicilerin yüzde 6’sı ilk kez internetten
alışveriş yaptı. Türkiye’de de geçtiğimiz yıl
e-ticaret harcamaları TÜBİSAD raporuna
göre, yüzde 45 büyüdü ve pazaryeriyle
satış yapan işletme sayısı 2019’a göre 4 katına çıktı. Bu bağlamda hızla büyüyen
e-ticaret sektörü ilerleyen dönemlerde de
sınırların tamamen ortadan kalktığı bir
yapıya dönüşecek ve e-ticaret hayata değer
katmaya hızla devam edecek.

DOSYA

ANINDA TESLİMAT FURYASI
Getir’in öncülük ettiği anında
teslimat sektöründe pek çok yeni oyuncu
var. Sektörde oyuncu sayısı onu buluyor.
İstegelsin, Yemeksepeti Banabi, Migros
Hemen, Hepsiexpress, Trendyol Go, Gönder,
Tazemasa gibi oyuncularla pazar büyüyor.
Online market tarafında da bütün geleneksel marketlerin e-ticarete girdiği görülüyor.
Pandeminin rüzgârıyla 700 milyar TL’lik
süpermarket sektörünün 7 milyar TL’si
online oldu. Bu da sektörün sadece yüzde
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1’ine denk geliyor. Sektörde halen büyük
potansiyel var. Bazı uygulamalar da
mahalle esnafını sanal ticarete taşıyor. Hem
esnaf sanala taşınıyor, hem de tüketicilerin
bildikleri esnaftan alışveriş yapması sağlanıyor. Getir Çarşı, Gönder gibi uygulamalar
ilgi görüyor. Ayrıca bölgesel uygulamalar da
var. Merkezi İzmir’de bulunan evesoyle.com
uygulaması şehrin esnafını sanala taşıdı.
Bu alana giren girişimci sayısının artması
bekleniyor.

gibi tüm yıla yayılan diğer alanlarla birlikte,
2021 itibarıyla kartlı işlemlerde 138.4 milyar
TL; havale, EFT ve diğer işlemlerde 80.4 milyar
TL ve kapıda ödeme seçeneğiyle 7.4 milyar TL
finansal hacme sahip. KPMG Türkiye Danışmanlık Şirket Ortağı Serkan Ercin, sık sık değişen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda hızlanan tüketim
ve pandeminin yarattığı koşullar nedeniyle
ivmelenen e-ticaret pazarında birçok yeni fırsatı
ve tehlikeyi beraberinde getirdiğini söylüyor.
Ercin, “Yüksek talep miktarının her zaman kârlı
büyüme anlamına gelmediğini, doğru stratejiler
olmadan alınan aksiyonların kârın erimesine yol
açtığını gözlemledik. Online ticaret hızlı tüketim
üretimi yapan şirketler için görünür gelecekte
bir numaralı konu ancak biz kâr marjlarındaki
erimenin önlenebilir olduğunu düşünüyoruz”
yorumunu yapıyor.

GİRİŞİM FIRSATLARI
Çevrimiçi pazar, günümüzün gerçeği ve
yükselen hacme sahip. Bu duruma rağmen,
çevrimiçi pazarda, zarar etmeye devam eden
ya da düşük kârlılıkla yoluna devam eden çok
sayıda şirket var. Sektöre göre değişmekle birlikte fiziksel ortama/mağazaya oranla kârlılık
düşüşü yüzde 50’lere kadar çıkıyor. Özellikle
bazı sektörlerde lojistik, ürün değiştirme ve iade
gibi maliyet yaratan etkenler nedeniyle, e-ticaret kârsız hale dönüşebiliyor. Bu kapsamda,
Türkiye’deki giyim, gıda ve elektronik şirketleri
bu konu özelinde düşünmek zorunda kalacak.
E-ticaret trendleri arasında hızlı yükseliş gösteren “Dropshipping”, e-ticaret yapmak isteyen
kişilerin herhangi bir ürün stoğu yapmadan
e-ticaret siteleri veya pazar yerlerinden satış
yapmasını anlatan bir kavram. Herkesin aşina
olduğu kripto paralara yönelik talep de her
geçen gün artıyor. E-ticaretin yükselen ivmesi
markaların dijitalleşme süreçlerini hızlandırırken bu süreçte markaların büyük yatırımlarını
e-ticarete yapmaları bekleniyor.
Pazar yerlerinin sağladığı kolay
entegrasyon sayesinde birçok yeni girişimin
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EN POPÜLER
ÜRÜNLER

YEMEK
SİPARİŞi

• Hazır yemek,
• Telefon aksesuarları,
• Akıllı saatler,
• VR aksesuarları,
• Sırt çantaları,
• Spor giyim ve spor ekipmanları,
• Hamile elbiseleri,
• Bebek hediyeleri ve kıyafetleri,
• Ev ve dekorasyon ürünleri,
• Evcil hayvan ürünleri,
• Temizlik hijyen ürünleri,
• Kitap, film, müzik ve oyunlar,
• Giyim, ayakkabı, aksesuar,
• Kişisel bakım ve makyaj ürünleri,
• Çiçek ve hediyelik eşya,
• Hırdavat-yapı market ürünleri.

Türkiye’de internetten alışveriş yapanların
e-ticaret sitelerinden veya
mobil uygulamalardan
hazırladıkları sepetler
incelendiğinde internetten
en çok satılan ürünler
arasında ilk sırayı hazır
yemekler aldı. Türkiye’de
internetten alışveriş
yapanların 99’u internet
üzerinden en az bir kere
de olsa pide, hamburger,
pizza ve ev yemekleri
gibi yiyeceklerden sipariş
veriyor.
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Açık, Tapu.com olarak internet üzerinden satış
yapacak gayrimenkul danışmanlarına destek
veren çalışmaları olduğunu vurguluyor.

YENİ NESİL PAZARYERİ
Türkiye’de pandeminin başladığı
dönemden itibaren genel ticarette düşüş
gözlemlenirken, e-ticarette artış trendi sürüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2020’de e-ticaret harcamalarının
gayri safi yurtiçi hasıladaki oranı 2019’a göre
yüzde 51,8’lik önemli bir artışla yüzde 4,1
oldu. E-ticaret hacminin genel ticarete oranı
2019’da yüzde 9,8 iken, 2020’de 5,9 puan
artışla ortalama yüzde 15,7’ye yükseldi. Bu
oranın yıl içinde mayıs ve kasım aylarında
olduğu gibi yüzde 19’a kadar çıktığı da
görülüyor ancak gelişmiş ülkelerdeki ortalama
yüzde 12,3 civarında. E-ticaret ve e-ihracat
alanının önemli oyuncularından Brendfoni’nin

iş geliştirme direktörü Nicat Ahmadov, yeni
teknolojilerin gelişmesi ve yeni pazaryerlerinin
ortaya çıkmasıyla şirketlerin, girişimlerin,
KOBİ’lerin ve e-ticaret markalarının keşfedecekleri birçok fırsat olduğunu vurguluyor.
Şirketlerin çok kanallı bir strateji izleyip
çevrimiçi ve çevrimdışı olarak tüketiciye her
alanda ulaşmalarının büyük önem taşıdığına
dikkat çeken Ahmadov, “Sosyal medyanın her
geçen gün artan kullanıcı sayısı ve potansiyel
müşteri sayısı dikkate değer ama sosyal medya içerisinde aktif olarak yer almak tüketiciye
ulaşmak adına her zaman yeterli değil. Yapılan
çalışmalar tüketicinin çoğu zaman sosyal
medyadan ürün satın alma konusunda rahat
olmadığını ortaya koyuyor. Bu noktada tüketicinin istediği ürünü farklı ve güvendiği bir
platform üzerinden de erişebiliyor olması satın
almak davranışlarını büyük oranda etkiliyor”
diye konuşuyor.

DOSYA

önünün açılması bekleniyor. Sosyal medya
platformları üzerinden satış yapabilmek ve
mağaza açabilmek artık herkes için mümkün.
Bu platformların e-ticaretteki yerinin giderek
büyüyeceği tahmin ediliyor.
Moof Dijital Ajans Kurucusu Yasin
Kaplan, dijital pazarlamanın özellikle KOBİ’ler
için büyük bir zorunluluk olduğunu söylüyor.
3-4 ay gibi kısa bir sürede dijital pazarlama
harcamalarının kendisini amorti ettiğini belirtiyor. Günümüzde artık konutları da internet
üzerinden inceleyip yine internet üzerinden
satın almak mümkün.
Tapu.com İş Geliştirme Direktörü Güven
Açık, pandemi ile birlikte konut satın almaya
dair tüm işlerin internet üzerinden yapılmaya
başlandığını söylüyor.
Önümüzdeki dönemde internet kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla bu online
işlem sayısının giderek artacağını belirten
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RENKLİ YAŞAM

Onları halk oyunları
sevdası buluşturdu
Kültürün ve
halk oyunlarının
birleştirici yönüyle
bir araya gelen
meslek mensupları
çalışmalarında
farklı yöre ve
kültürler ile
dünya sahnelerine
uzanıyor.
Çalışmaları ile
tüm meslek
mensuplarına
kapılarını açan
Pendik Şubesi,
ekip çalışmaları
ile Türkiye’nin
farklı kültürlerinin
kapılarını dünyaya
açıyor.
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UMUT EFE
Artvin’den Bitlis’e, Van’dan Kırklareli’ye,
sırtakiden halaya, seymen oyunlarına, Cumhuriyet
balolarından İspanya’da folklör festivaline… Tüm
bu yöre ve renkleri bir arada barındıran, Türkiye’nin
kültürel motifleri etrafında bir araya gelerek, dünya
sahnelerine uzanan, sergilediği yörelerle dünya
kültürünü harmanlayan ve halk oyunları sevdası etrafında bir araya gelen bir ekip... 3 meslek mensubunun bir araya gelerek öncülük ettiği ve Pendik şubesi
etrafında toplanan meslek mensupları, Türkiye’nin
farklı kültürlerinin kapılarını dünyaya açıyor.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
Pendik Şubesi Yöneticisi olan MMMBD Pendik Şube
Dernek Başkanı Bahri Köseoğlu ve Pendik Halk
Dansları Topluluğu Derneği Başkanı İsmail Muammer Eşsiz ve onlara katılan meslek mensubu Hülya
Demirci uzun yıllardır sürdürdükleri halk oyunları
çalışmalarına meslek mensuplarını da dahil ederek
bambaşka bir maceraya adım attı. Üyeler, 2017
yılında halk oyunları, Türk halk müziği, Türk sanat
müziği, nostaljik pop müzik, tiyatro, resim, bağlama,
pratik İngilizce kursu gibi çeşitli kültür kollarını
bünyesinde bulunduran ve şubenin çözüm ortağı olan

PENHAD’dan destek alıp çalışmalara başladı. Köseoğlu çalışmaları “Özellikle yoğun iş ortamında kendine
zaman ayırmasını, önemli bir kültür faaliyetini icra
etmek, bizleri biraz olsun rahatlatmakta ve sosyal
yaşamın içine girmemize vesile olmaktadır” ifadeleri
ile özetlerken, oluşturulan ekip Karadeniz, Artvin,
Kırklareli yöresi oyunlarının çalışmalarını yapıyor.
Hakkari, Antep, Van, Bitlis’ten oluşan halay
potpurisi yapan ekip, Ankara seymen ve zeybek de

OCAK-ŞUBAT 2022

BİREYSELLİK
DEĞİL,
EKİP RUHU
ÖN PLANDA
oynuyor. Bunun dışında sirtaki ekibi ile yabancı
kökenli kültür çalışmaları da yine grubun
çalışmalarında öne çıkıyor. Grubun bugüne
kadar yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamaları
ise şöyle: “2018 Haziran ayında PENHAD’ın
yıl sonu gösterisinde Artvin yöresi gösterisi,
2019 Haziran ayında PENHAD’ın yıl sonu
gösterisinde sirtaki oyunu sergiledik. 2018 yılı
Temmuz ayında  İspanya Barselona’da yapılan
uluslararası folklor festivaline ekibimizle
katıldık. 2019 yılında MMMB Derneği Genel
Merkezi’nin düzenlediği Cumhuriyet Balosunda
gösteri yaptık. MMMB Derneği Pendik Şubesi
ve İSMMMO Pendik Temsilciliği ile ortak olarak
düzenli yaptığımız yemekli toplantılarda tüm
halk oyunları ekiplerimize sırası ile gösteriler
yaptırıp meslektaşlarımızı sahne heyecanlarını

TÜM MESLEK MENSUPLARINA AÇIK
Pandemi döneminde her ne kadar
çalışmalar biraz aksamış olsa da şubeye
mensup meslek üyeleri Eylül 2021 ayından
beri aralıksız olarak tekrar faaliyete geçmiş
durumda. Ekibin öncelikli hedefi ise ulusal ve
uluslararası folklor festivallerine katılmaya
devam etmek ve bu sayede yabancı kültür
alışverişi yapmaya imkân bulmak. Ekibin çalışma düzenine gelince… Çalışmalar perşembe
akşamları gerçekleşirken, bağlama kursları,
18:30-19:30 saatleri arasında, folklor kursu
ise 19:30-21:30 saatleri arasında yapılıyor.
Ayrıca tüm meslek mensupları ve aileleri bu
çalışmalara katılabiliyor.

RENKLİ YAŞAM
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yenmelerini sağladık.”

Bu çalışmaların bireysel
ve çalışma hayatına katkısını
sorduğumuz meslek mensupları
ise şu önerilerde bulunuyor:
“Öncelikle bu tarz
çalışmalar bireysellikten çıkıp
ekip olarak hareket etmeyi,
birbirimize uyum sağlamamızı
öğretiyor. Ayrıca arkadaşlıklarımız da gelişiyor. Maalesef
mesleğimiz bizi çoğunlukla
anti sosyal yapıyor. Biz halk
oyunları gibi kurslarımızla bir
araya gelerek daha sosyal oluyoruz. Meslektaşlarımızı da bu
tarz kalabalık ile yapılan kurs
ve etkinliklere sosyalleşmek,
rutin çalışma hayatlarına biraz
renk katmak ve eğlenmek için
katılmalarını tavsiye ederiz.
Mesleğimiz çok streslidir. Biz
bu farklı etkinliklerle uğraşıp
stresimizi azaltmak ve erken
bunamaları önlemek için
beynimizi meşgul etmeye
çalıştık. Farkını da çalışmalarımıza katılan ve katılmayan
arkadaşlarımızı gözlemlemek
ile de anlarsınız. Relaks olan
meslek mensubu işinden memnun ve neşe ile güne başlar
ve çalışmalarında da başarılı
olur. Bu tür çalışmalar ile her
gün yeniden şarj olmuş olarak
hayata başlarlar.”
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YAŞAM’IN PORTRESİ

Kendi hamileliğini
belgesel yaptı
Yönetmen Aslı Akdağ,
farklı bir yapımla adından
söz ettirdi. Kendi doğum
sürecini anlattığı Bekleyiş
filmiyle festivallerde
ödüller kazandı. Aslında
hukuk eğitimi aldı ama
sinemaya ve belgesele
merak sardı. Akdağ,
Bekleyiş filmiyle ilgili
“Kadınların gözünden
erkeklerle yaşadıklarına
yer vermeyi tercih
ettim” diyor.
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BANU BOZDEMİR
O, aslında bir hukukçu. Sinemaya 2016 yılında Genç Pehlivanlar belgesel filminin yapımcısı
olarak adım attı. Hukuk eğitiminin ardından Kadir
Has Film ve Drama Yapımcılık programında yüksek lisans yaptı. Önde gelen yapım şirketlerinde
çalışarak sektör bilgisiyle fikri mülkiyet ve medya
alanında uzmanlaştı. Halen bu alanda danışmanlık
yapıyor. Yapımını üstlendiği Genç Pehlivanlar adlı
kurmaca belgesel filmi, 66. Berlin Film Festivali’nde prömiyerini yaparak burada özel mansiyon
ödülünü, Antalya Film Festivali’nde en iyi kurgu ve
Behlül Dal Özel Ödülü’nü kazandı ve uluslararası
birçok festivalde gösterildi.
Kendi hamilelik ve doğumunu anlattığı
Bekleyiş filmiyle 58. Antalya Altın Portakal Film

Festivali’nde belgesel dalında jüri özel ödülü, 32.
Ankara Film Festivali’nde ise en iyi belgesel ödülü
kazandı. Bekleyiş, bebeğini yalnız doğurmaya
karar veren bir kadının yaşadıklarını samimi bir
dille anlatan cesur bir belgesel… Aslı Akdağ’la,
Bekleyiş’i, sinema ve belgesel dünyasını konuştuk.

AİLE VE EVİN YÜKÜ ANNEDE
Bu belgeselin hikayesini bir şey
tetikliyor ve sen hangi noktadan sonra bu
belgeseli çekmeye karar verdin?
Bu belgeseli çekmeye onu yalnız başıma
büyüteceğimi anladıktan sonra karar verdim. Önce
ona anılar bırakmak için bir günce olacaktı bu,
görsel olarak. Ama gittikçe işler büyüdü, gelişti.
Benzer hikayeleri olan kadınların çokluğunu
gördükten ve de daha fazla insana dokunmam
gerektiğini fark ettikten sonra çekimleri daha
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da bana birleştirici geliyor. Bu arada filmde
önemli doğum destekçilerinden, doulalardan
da bahsediyoruz. Keşke doulalık müessesesi de
belirttiğiniz gibi klasikleşmiş olsa.
Kendi annenin evli bir kadın olarak
konumunu ve sorunlarını da gündeme
getiriyorsun. Aslında neredeyse evli
ve bekar olarak aynı erkek hedefine
bakıyor gibiyiz. İkisi de kendi hayatının
derdinde, kadın çocuklarla evde…
Ülkemizde klasik durum bu değil mi
zaten? Kadının görevi erkekler tarafından
annelik olarak belirlendikten sonra kadın, evde
oturup çocuk bakması gereken ve arada çocuk
yapması istenilen bir varlığa dönüştürülüyor.

Bir de üstüne kutsallıkla yaftalandıktan sonra
“annelik kavramı,” toplumda çok rahat anne
olmayan kadını dışlayan söylemler; bir kadın
anneyse ve kendi hayatına da özen gösteriyorsa, çalışıyorsa buna ‘tukaka’ diyebilen kişiler
türeyebiliyor. Mecliste dahi kadının yerine
bedeni, seçimleri, çalışma hayatı üzerinden fikir
yürütülüyor ve de pek tabi erkekler tarafından
kadınlar adına kararlar veriliyor.

ÇEVREMDEN TEPKİLER GELDİ
Dışardan, mahalleden bildik
tepkiler alıyorsun ama yakın çevrenin,
arkadaşlarının, annenin tepkisi ne oldu?
Herkes evlendirmeye çalıştı pek tabi.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

farklı bir boyuta taşıdık.
Çok zor, cesur bir karar alıyorsun.
Bu belgeselde erkeğin konumlanışıysa
neredeyse yok. Kendi babanı da sadece
diyaloglardan tanıyoruz ve de arşiv
görüntülerle kısıtlı birkaç sahnede görüyoruz. Bu bilinçli bir tercih miydi?
Elbette, mesele zaten ilişkilerde ne
yaşandığı değil, mesele nasıl sorumluluk
alındığı. Evli olunsun olunmasın birçok erkek
konu sorumluluk sahibi olmaya geldiğinde
sırtını dönüp gidebiliyor. Ailenin, evin yükü
yine anneye kalıyor. Bu nedenle erkeklerle
ilgili bir hikaye anlatmak istemedim. Kadınların
gözünden erkeklerle yaşadıklarına yer vermeyi
tercih ettim. Yani görünmeyen, gölge erkekler
her yerde ve ben o gölgelerin boyunduruğunda
olmanın zorunlu olmayıp bir seçim olduğunu
göstermek istedim. Alternatif tek yol elbette ki
bekar anne olmak değil. Hadi bunu yapalım
demiyoruz filmde de.
Ama kendimizi aldatmayalım toplumun
değer yargılarına uygun yaşayalım derken.
Bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gerekir, güçlenmek için bazen. Bu nedenle hikayemizde de
bilinçli olarak erkek karakterlere son derece
kısıtlı yer verildi, çünkü bu film erkekleri değil
kadınları ve var olmayan erkekleri anlatıyor.
Bir yandan her şeyi gayet şehirli bir kadın olarak halletmeye çalışırken bir yandan da
Eminönü’nün yollarını tutup klasik bir doğum
ve doğum sonrası hazırlığı yapıyorsun. Oradaki
itekleyici duyguyu merak ettim.
Ben neysem onu yaşamaya gayret ettim
çekimler boyunca. Ve bizler ritüeller söz konusu
olduğunda tam bir batı doğu sentezi gibiyiz.
Müslüman bir ülkede, farklı kültürlerden
etkilenerek büyümüş çocuklardanız. Bu nedenle
bebeğe bir şeyler alacaksam alışveriş merkezi
yerine Havuzlu Han’a gitmek tercihim olur.
Daha samimi bir şeyler var, daha keyifli.
Bir yandan da evrenin her yerinde
doğuracak kadınların yaptıkları hazırlıklar
benzeşiyor pek tabi. Bu benzeşme noktası
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YAŞAM’IN PORTRESİ

Sonra mevcut durumu kabullenme süreci
geldi. Sonra bir kısım arkadaşımla yollarımız
ayrıldı; bazısıyla arkadaşlığımız derinleşti.
Annemin ve onun annesinin tepkileri de zaten
filmimizde var.
Bir yandan da avukatlık yapıyor-
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sun ve yaşadığın maddi zorluğu da bir
telefon görüşmesiyle dile getiriyorsun?
O sürecin zorluğu maddi mi yoksa manevi açıdan mı seni daha çok yaraladı?
Maddi zorluklar bir şekilde aşılır. Asıl
orada rahatsız eden zaten hamileliğin ileri saf-

halarında sudan sebeplerle karşı tarafın neden
olduğu durum. Ben serbest çalışan birisiyim ve
de o anda yeni işler bulmam takdir edersiniz
ki çok zor. SGK’lı çalışan olsam bir yerde
çok mu farklı olurdu? Maalesef o konuda da
ülkemizdeki hamilelik izni, süt izni gibi izinler
ve yardımlar oldukça yetersiz.
Hamilelik sürecini
her şeyin ötesinde bayağı
yakın markajda izliyoruz,
kameranın senin özelinde
durmasına izin veriyorsun.
O süreci biraz anlatman
mümkün mü?
Muhtemelen benim
odak noktamda bebeği sağlıkla
dünyaya getirmek olduğundan
çekimdeyiz gibi bir düşüncem olmuyordu. Yanımda çoğu zaman
arkadaşım Banu Sıvacı vardı dolayısıyla yakın bir arkadaşımın
varlığında günlük sohbetlerimize
devam edebiliyorduk. Ya da ben
kamerada olduğum zamanlarda
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ailem adeta kendimize hatıra
çekiyoruz rahatlığındaydı. Ekipteki
diğer kamerayı kullanan Kıvılcım
Akay, Can Aygör, Gözde Koyuncu
gibi arkadaşlarım da yine projenin
içeriğinin, mevcut hassasiyetin farkında olarak ve de destek olmak
üzere geldikleri çekimlerde sürecin
zarar görmeden yansıtılabilmesini
profesyonellikle sağladılar.

HERKES PAYINI ALSIN
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YARATICI VE YENİLİKÇİ YAPIMLAR
Aslı Akdağ, Ankara’da doğdu. Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun
olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Film
ve Drama, Yapımcılık Yüksek Lisans Programı’na başladı. Zeynofilm, Fox TV, ANS
Yapım gibi şirketlerde kısa dönemli asistanlık
yaptı. Almış olduğu hukuk nosyonu ile sektör
bilgisini birleştirerek Fikri Mülkiyet Hukuku
alanında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sektörün
önde gelen yapım şirketlerine de hukuki
danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyor.
Mete Gümürhan ile 2011 yılında, İstanbul’da

Kaliber Film’i kurarak pek çok proje geliştirmiş olup, dünya prömiyerini 66. Berlin Film
Festivali Generation Bölümü’nde yaparak
özel mansiyon ödülüne layık görülen ‘Genç
Pehlivanlar’ isimli uzun metraj belgesel filmin
yapımcılığını üstlendi. Kendi doğum sürecini
anlattığı Bekleyiş filmiyle festivallerde ödüller
kazanan Akdağ; şu anda da bir bağımsız
yapımcı olarak, yaratıcı ve yenilikçi filmler ve
farkındalık yaratmayı hedefleyen belgeseller
ve kurmaca filmler üzerine çalışmalarını
sürdürmektedir.

YAŞAM’IN PORTRESİ

Belgeselin en vurucu
cümlesi sence ne, var mı
öyle bir cümle? Esas mesaj
kadınlara mı, toplumsal baskı
yapanlara mı, erkeklere mi,
devlete mi, yoksa herkese mi?
Filmin en vurucu cümlesini
izleyiciye bırakıyorum. Bence bu
anlamda birden fazla cümlesi var
ve yönlendirmek istemem. Ama
mesajım herkese. Herkes kendi
payına düşeni alsın isterim. Başta
kadınlar pek tabi. Çünkü biz değişmeden erkek de değişmez, devlet
de. Bizler dik duracağız, kimsenin
gölgesi altında kalmayacağız ki
insan gibi yaşayabilelim.
Bu belgeselin anladığım
kadarıyla devamı gelecek gibi
ve biz minik bebeğin sürecini
mi izleyeceğiz bundan sonra.
Yoksa bambaşka bir hikaye mi
bekliyor bizleri?
Bence kişisel hikayeler
yeterli. Ben şu anda bir kurmacanın hazırlığı içerisindeyim ve
beni müthiş heyecanlandıran bir
proje. Diğer yandan Aren büyür,
bu footage’larla bambaşka bir şey
yapar onu bilemem. Hepimiz kendi
hikayelerimizi yaşayacağız bundan
sonrasında.
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Başarının anahtarı: Strateji

KARİYER

Strateji, günümüzde
işletme biliminde sıkça
karşılaştığımız kelimelerin
neredeyse başında gelir.
İşletmenin geleceği
için strateji üretiliyor
ve ama şirketler bu
stratejiyi planlamıyor.
Uzmanlar günümüzde
işletmeler, kurumlar ve
bireylerin bir strateji
olmadan hedeflerini
gerçekleştirebilmelerinin
mümkün olmadığın  
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UMUT EFE
Günümüzün inişli çıkışlı, karmaşık ve
krizli dünyasında, başarı her zamankinden

daha zor… Kısa vadeli gelişmelerin bu kadar
hızlı yaşandığı ve anlık değişimlerin yeni
normal haline geldiği dünyada hem bireyler
hem de kurumlar açısından sürdürülebilir

OCAK-ŞUBAT 2022

çalışma ortamı, başarı ve hedeflerin yolu, tüm ihtimallerin de
içinde yer aldığı ve yönetilebildiği stratejik plandan geçiyor…
Gelişen teknoloji, küreselleşme ve yenilenen ekonomik
sistemler nedeniyle iş dünyasındaki rekabet ortamı günden
güne kızışıyor. Gelişmek, daha geniş kitlelere ulaşmak ve başarı
grafiğini yükseltmek isteyen işletmelerin de rekabet dünyasına
ayak uydurması gerekiyor. Bunu yapmanın en temel yollarından biri; fikir üretme, analiz yapma, plan oluşturma ve karar
alma süreçlerinde stratejik adımlar atabilmektir. İşte, tam da bu
noktada, stratejik plan kavramı karşımıza çıkıyor.

HEDEF UZUN VADEYE YAYILIR
Bireysel kariyerini ve işletmesini gelecekte hangi noktada
görmek istediğini zihninde tasarlamayan girişimci yoktur. Ancak
hayal edilen noktaya ulaşabilmek için stratejik adımlardan
oluşan tutarlı bir yol planı çizilmesi kaçınılmaz. Rekabet ortamında bulunan her işletmenin uzun vadede varlığını sürdürebilmesi için becerilerini ve kaynaklarını kullanarak çevresel
koşullara hakim olması, bu sayede de bulunduğu ekosisteme
adaptasyon sağlaması gerekir. Stratejik plan tanımı da burada
devreye girer: Oluşturulan plan çerçevesinde işletmelerin uzun
vadede hangi vizyon, misyon ve eylem planları doğrultusunda
hareket edeceği, hangi fırsatları ve avantajları değerlendireceği
belirlenir. Strateji kelimesi, günümüzde işletme biliminde sıkça
karşılaştığımız kelimelerin neredeyse başında gelir. İşletmenin
geleceği için strateji üretiliyor ve ama şirketler bu stratejiyi
planlamıyor. Daha kötü olan ise sonuçlarını değerlendirmiyorlar.
Günümüz işletmelerinin bir strateji olmadan hedeflerini gerçekleştirebilmeleri mümkün değildir. Büyümek isteyen şirketler
mutlaka stratejik planlama yapmalıdır.

KOLEKTİF ÇALIŞMA KİLİT NOKTADA
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Stratejik planlama hazırlama süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:
l Durum Analizi: Bu işletmelerin “Neredeyiz?” sorusuna yanıt bulabilmesi için atılan bir adımdır. Bu aşamada çevresel
tehditlerden işletme içi zayıflıklara, fırsatlardan yeteneklere
kadar birçok unsur değerlendirilir. İşletmenin tarihi gelişimi, tabi
olduğu yasal yükümlülükler, faaliyet alanları, ürün ve hizmetleri
belirlenir.
l Misyon: Bir şirketin, kurumun değeri, yaklaşımları,
ilkeleri, felsefesi ve ayırt edici özellikleri misyon başlığı altında
ifade edilir. İşletmenin misyonunun açık ve tutarlı bir şekilde
ifade edilmesi, hem çalışanlar hem de müşteriler açısından büyük
önem taşır.
l Vizyon: Bu adım kurumların ve işletmelerin, onun
gelecekte varmak istediği noktayı işaret eder. Bu nedenle işletme
sahipleri vizyon oluştururken “Şirketimizi ilerleyen süreçte
nerede, nasıl ve hangi koşullarda görmek istiyoruz?” sorusuna
yanıt aramalıdır. Bu yanıt, işletmenin motivasyonu ve gelecekteki
başarısı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.
l Stratejik Amaçlar: Bu adımda şirketler ve kurumlar
için vizyon ve misyonları tutarlı, gerçekçi ve sağlam hedefler
çerçevesinde ifade edildiğinde ortaya stratejik amaçlar çıkar.
Söz konusu amaçlar, stratejik planlama sürecinin basamaklarını
oluşturur. Bu basamaklar belirlenirken işletmenin kaynakları,
ihtiyaçları, tercihleri ve öncelikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
l Faaliyetler ve Projeler: Stratejik planlamanın
önceki aşamalarında belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağı sorusu,
bu adımda yanıt bulur. Hangi faaliyet ve projelerin hayata
geçirileceği belirlenir, bu süreçte birim ve departmanlara düşen
roller netleştirilir.
l Süreç Takibi: Bu adımda stratejik plan çerçevesinde
oluşturulan hedef ve projelerin sistematik izlemesi yapılır. Amaçların gerçekleştirilmesine ilişkin tüm gelişmeler düzenli olarak
raporlanır ve değerlendirilmek üzere ilgili kişilere sunulur.
l Değerlendirme ve Performans Ölçümü: Tüm sürecin ardından gelinen bu son adımda stratejik planın başlangıçta
oluşturulan versiyonu ile işletmenin güncel durumu karşılaştırılır.
Çeşitli performans göstergeleri kullanılarak hedeflerin ve amaçların ulaşılan noktayla ne kadar örtüştüğü saptanır.

KARİYER

Stratejik planlama ile tutarlı bir davranış sergilenerek
işletmeler geleceklerine bir yön çizebilirler. Bu süreç sonunda,
adım adım, istediğiniz yere nasıl ulaşacağınızı gösteren bir
harita da ortaya çıkarmış olursunuz. Stratejik planlama, bir
işletmenin yakın geleceğinin ötesinde daha uzun vadeli stratejik
amaç ve hedeflerinin geliştirilmesi sürecidir. Stratejik planlama,
işletmelerin üst yönetim kadroları tarafından yürütülen bir
süreçtir. Ancak stratejik planın yalnızca bir kişi ya da departman
tarafından değil, üst yönetim kadrolarının kolektif çalışması
sonucunda hazırlanması daha sağlıklı ve tutarlı sonuçlar alınması açısından oldukça önemlidir. Farklı departmanların ortak
çalışmaları, işletmelerin geleceğini belirlemeyi kolaylaştırır.

ADIM ADIM
İZLENECEK YOLLAR
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Kış ayları kalp krizlerinin en sık görüldüğü
dönem. Havaların soğuduğu şu günlerde kalp
sağlığını korumak daha da önem kazandı.
Covid-19 geçiren ve kalp damar tıkanıklığı
olanlar, hastalık sonrası kalp kriziyle
hastanelere başvurdular. Kışın havadaki
oksijen miktarı azaldığı için vücut kalbe daha
az oksijenli kan pompalıyor, kalp, ihtiyacı olan
kanı alamıyor. Bu gerçekten hareketle kışın
kalp sağlığını korumanın yollarını araştırdık...

Kalp
sağlığınızı
koruyun

SAĞLIK

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Babasını kalp krizi nedeniyle kaybeden Ahmet Beyin kalbi ara ara sıkışıyordu.
Havaların soğumasıyla birlikte göğsünde
beliren ağrılara kol ağrıları da eklenince soluğu
kardiyoloji servisinde aldı. Yapılan tetkikler
sonucunda damarlarındaki tıkanıklıklar tespit
edildi. Kalp krizi geçirme riskinin ne kadar
yüksek olduğunu da bu sayede öğrenmiş oldu.
Ülkemizde çoğu insan bu şikayetlerle kardiyoloji servislerine koşuyor. Kimi de ne yazık ki
vücudun verdiği sinyalleri okumadığından kalp
krizi geçirip yaşamını yitiriyor....
Ülkemizde ve dünyada kalp hastalıkları
birden fazla faktöre bağlı olarak günümüzde

36 l İSMMMO YAŞAM

en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden
biri olarak dikkat çekiyor. Dünya Sağlık
Örgütü, kan basıncı, obezite, kolesterol ve
sigara kullanımının kontrolü ile kalp ve damar
hastalıklarının görülme sıklığının yarı yarıya
indirilebileceğini açıklıyor.
Kardiyolog Prof. Dr. Hamza Duygu,
koruyucu hekimliğin kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölümlerin azaltılmasında
çok önemli role sahip olduğunu söylüyor. Aile
hekimliğinin kalp damar tıkanıklığı için yüksek
risk taşıyanların saptanması ve bu kişilerdeki
ilk veya tekrarlayan kalp damar tıkanıklığı
sorunlarının önlenmesinde çok önemli bir işlev
gördüğünü vurguluyor.
Kalp ve damar hastalığı birden fazla

faktöre bağlı. Sigara içmemek, sağlıklı beslenmek, aşırı kilodan kaçınmak, en az günde
yarım saat ve haftada beş gün yapılacak
şekilde düzenli egzersiz yapmak, aşırı stresten
uzak durmak kalp ve damar sağlığını koruyor.
Kalp ve damar hastalıkları için risk
faktörleri arasında yaş, cinsiyet, genetik ve
değiştirilemez olan etnik etkenler sayılıyor. Sigara, sağlıksız beslenme, aşırı alkol, hareketsiz
yaşam, şişmanlık, kan yağlarının yüksekliği,
kan basıncı yüksekliği ve kan şekerinin düzeltilebilir risk faktörleri olduğuna dikkat çekiliyor.
Sağlıklı bir kalp için sigara dumanında
uzak durulmalı. Sigara kalp damarlarını
büzerek içlerini örten ince yararlı örtüyü tahrip
ediyor. Sigara dumanı kanın pıhtılaşmasını da
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kolaylaştırıyor. Bu da damar sertliğini başlatarak kalp krizine, felç ve bacak damarlarında
tıkanmalara neden oluyor. Sigarada pasif içicilik
de kalp damar sağlığı açısından son derece
zararlı.

SESSİZ KATİL!
Kalp sağlığı konusunda dikkat edilmesi
gereken bir diğer önemli konu tansiyon. Sessiz
katil olarak da adlandırılan hipertansiyonla
mücadele, yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli
tansiyon ilacı kullanımı kalp krizi, aort damarı
yırtılması, beyin kanaması ve aort damarında
genişlemeyi önlemede hayati öneme sahip.  
Bunun yanı sıra kan şekeri normal sınırda
tutulmalı. Öyle ki şeker hastalığı günümüzde
kalp damar hastalığına eşdeğer olarak kabul
ediliyor. Diyabetliler diyet, kilo kontrolü ile
birlikte uygun tedaviye başlama konusunda
titiz davranmalı. Yüksek kolesterolle mücadele
edilmeli.
Sağlıklı bir yaşam için Akdeniz mutfağının benimsenmesi öneriliyor. Sebze, meyve,
baklagil, kepekli tahıl ve kuruyemişten zengin,
zeytinyağının kullanıldığı, balığın kırmızı ete
tercih edildiği, etin yasaklanmadığı, hazır ve
paketlenmiş besinlerin olmadığı yeme alışkanlıkları kalp sağlığını korumada etkili oluyor.
Kalp damar hastalıklarında risk faktörlerini azaltmada etkili olan egzersizin hayatın
bir parçası haline getirilmesi öneriliyor. Her gün
30-45 dakikalık yürüyüşle damar sağlığına
katkıda bulunmak mümkün. Gündelik hayatta
yakın yerlere yürüyerek gitmek, asansörden ve
yürüyen merdivenden uzak durmak da egzersiz
olarak sağlığımıza katkı sağlayabiliyor.

DİŞLER FIRÇALANMALI
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* Kalp damar sağlığı için egzersiz yaparken kalp hastalığı olanlar hekimin
önerdiği egzersizleri uygulamalı.
* Kişiler reçeteli ilaçlarını düzenli
olarak kullanıp egzersizlerde yoğunluk
ve süre açısından hekim tarafından
belirtilen süreleri aşmamalı.
* Kalp sağlığını korumak için egzersizlerde ulaşılan kalp atım hızına dikkat
edilmeli. Egzersizde kalp atış hızını belirleyemeyenler için nefessiz kalmadan
rahatça sohbet edebilecek düzeyde bir
egzersiz yoğunluğu hedef alınabilir.

uyuyanlar ya da uykusu düzensiz olanlar daha
kolay kalp krizi geçiriyor. Uyku apnesi yüksek
tansiyondan, şeker hastalığına kadar çeşitli risk
faktörlerini tetikliyor. Dinlendirici bir uykunun
önündeki engellerin kaldırılıp her akşam aynı
saatte yatılması ve 7- 8 saat kesintisiz uyku
sağlanması öneriliyor.
Fazla kilo ve şişmanlık kalp damar hastalıklarına yol açan birçok etkenin arkasındaki
ana sebep olarak gösteriliyor. Dengeli beslenip,
egzersiz yaparak vücut kütle endeksini 25’in
altında tutulması öneriliyor.

İYİMSER OLUN...
Birçok bilimsel çalışma, kötümserlik,
şüphecilik, husumetle dolu olmanın kalbi
yorduğuna, damarları yaşlandırdığına, hayatı
kısalttığına işaret ediyor. Bu nedenle olumsuzluklara değil olumlu şeylere odaklanılması ve
hayata dair iyimser olunması öneriliyor.
Aşırı tuz tüketimi de yüksek tansiyonu

tetikleyen ana nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Fazla tuz tüketiminin en önemli kaynağı
hazır besinler ve lokantalardaki yemekler,
özellikle de hızlı tüketilen yemekler. Sofrada
tuzluğu masadan uzak tutmak da tuz tüketimini
azaltmayı sağlıyor.
İçkinin fazlası sindirim sistemi ile kalbe
de zarar verirken ciddi çarpıntılara, kalp
kasılmasının zayıflamasına neden olabilir. Bu
nedenle de bir iki kadehten fazla içki içmemeye
dikkat edilmeli.
Stres kalp damar sağlığı açısından sakıncalı. Stres yaratan durumlardan uzak kalıp,
stresle baş etme yöntemi öğrenilmeli. Televizyonun karşısında saatlerce hareketsiz oturmak,
bilgisayar önünde geçirilen saatlerdeki artış
kalp damar hastalıklarını da artırıyor. İlaçtan
bile sayılmayan destek haplarının bazılarının
kalbi yoruyor, kanın pıhtılaşmasını bozabiliyor.
Reçetesiz satılanlardan da olsa rastgele ilaç
alınmaması gerektiğine vurgu yapılıyor.

SAĞLIK

Diş etlerindeki iltihap damar duvarlarında düşük yoğunluklu iltihaba neden oluyor.
Bu durum da damar sertliği yaratan plağın
üstünde pıhtı oluşarak damarın tıkanmasına
yol açabiliyor. Kalp krizini önlemek için günden
en az iki kere diş fırçalanması gerekiyor. Az

BUNLARA
DİKKAT!
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Çocuklara harçlık vermek
onları eğitmek adına
önemli. Para kullanma
becerisinin öğretilmesi
ve küçük ihtiyaçlarını
karşılamalarını teşvik
için etkili yollardan biri.
Bütçe yönetimi, tasarruf,
yatırım gibi kavramların
temeli çocuklukta
edinilen alışkanlıklara ve
ebeveynlerin tutumlarına
dayanıyor. Çocuklara
harçlık verirken ise dikkat
edilmesi gereken konuları
araştırdık....

Harçlık verirken dikkat!

EĞİTİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Küçük Eren ne zaman yaramazlık yapsa
annesi ona sakin durması için para teklif
ediyordu. Yaramazlıkların son bulması artık
rüşvete bağlı hale gelmişti. Büyük annesi ve
büyük babası da bu tutumu sürdürünce Eren
için artık yaramazlık para kazanma usulü
halini almıştı... Bu tür vakaları ne yazık ki
çok sık duyar ya da görür hale geldik. Oysa
para kullanımı çocuk yaşta ailede öğreniliyor.
Harçlık vermek çocuklara para kullanma
becerilerinin öğretilmesinde etkili bir yol.
Bütçe yönetimi, tasarruf, yatırım gibi
kavramların temeli çocuklukta edinilen alışkanlıklara ve ebeveynlerin tutumlarına dayanıyor.

38 l İSMMMO YAŞAM

Çocuklara harçlık verirken dikkat edilmesi ve
bilinmesi gereken önemli konular var.
Uzman Klinik Psikolog Fazilet Seyitoğlu,
ailelerin harçlığı, çocuğa yaptırmak istedikleri
davranış için bir rüşvet olarak kullanmaması
gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

KARARINDA VERİLMELİ
Çocuğun parasını biriktirme veya harcama kararının kendisinde olması gerektiğine
işaret eden Seyitoğlu, “Çocuğun parasını
harcadığı yerler iyi izlenmeli ve çok hissettirmeden denetim yapılmalı. Çocuk, aşırı pahalı,
gereksiz harcamalara karşı uyarılmalı. İlgi ve
merakı doğrultusunda doğru ve yararlı şeylere
para harcaması, ihtiyacı doğrultusunda alışveriş

yapması için rehberlik edilmeli” diyor.
Çocuğa ihtiyacından fazla para vermek
ona mutluluk değil, mutsuzluk ve doyumsuzluk getirip parayı harcamasının kontrolünü
güçleştirecektir. Bu durumda çocuk israf etmeyi
öğrenir ve doyumsuz olmaya başlar.
Günümüz ebeveynlerinin kontrolcü
yaklaşımları, çocuklara harçlık kullanma bilinci
verememeleri çocukların para yönetimini
yetişkin olana kadar öğrenememelerine sebep
oluyor.
Para Koçu Pelin Narin Tekinsoy, çocuklara para yönetme egzersizleri yaptırılması
gerektiğini söylüyor.
Tekinsoy, “Çocuklarda erken yaşlardan
itibaren paranın anlamını, nasıl elde edildiğini
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ve birikince neler yapılabileceğiyle ilgili merak
uyandırmalı. Bunun için onlara yaşlarına uygun
bilgiler verilmeli” yorumunu yapıyor.

ÖDÜL/CEZA ARACI DEĞİL!
Ebeveynler çocuklarına ödevini yapması,
odasını toplaması gibi konularda para vermeyi
teklif edebiliyor ya da görevi olan bir şeyi
yapmadığında harçlığından kesebiliyorlar.
Para çocuklar için ödül veya ceza aracı olarak
kullanılmamalı. Rüşvet vermek ise etik bir
davranış değil. Farkında olmadan ödül
davranışları rüşvete dönüşebiliyor. Ebeveynlerin
bilinçli olmaları, çocuklarına görevlerini doğru
anlatmaları önemli bir konu.
Çocuklara para kullanma konusunda
da hatalar yapmasına erken yaşlarda fırsat
verilmeli. Yetişkin olunca para kullanmayı öğrenirse yine hata yapacak ama bu kez hataların
zararları daha büyük olacaktır. Ebeveynler
harçlık verirken çocukla birlikte ihtiyaç ve istek
çizelgesi yapmalı. Çocuk tasarrufa özendirilmeli,
gerektiğinde aile içinde borç verilerek bir anlaşma yapılarak küçük senaryolar oluşturulmalı.

NASIL BELİRLENMELİ?
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Uzmanlara göre, harçlık verme
sıklığı çocuğun yaşı ile orantılı olarak
ilerlemeli. Çünkü yaş ile birlikte zaman
mevhumu netleşirken dürtü kontrolü
de artmaktadır. Örneğin, 3-6 yaş arası
çocuklar için günlük, 7-9 yaş arası
çocuklar için ise haftalık harçlık düzeni
oluşturulması öneriliyor. Ancak tüm bu
gidişat aileler ve çocukları arasındaki
konuşma, ailevi düzen gibi birçok
faktöre gere düzenlenebilir.

YAŞA GÖRE EDİNİM

gerçekleştiriliyor. Yapılan araştırmalara göre,
3-4 yaş itibarıyla çocuklara paranın ne
olduğu, ne işe yaradığı gibi bilgiler verilmeli.
Paranın bir şeyler satın alabilmek için
gerekli olan araç olduğu, paranın çalışılarak
kazanıldığı anlatılmalı. Parayı ihtiyaç ve isteklerimize sahip olabilmek için kullanmamızın yanı
sıra paylaşmak-yardımlaşmak için de kullanılabileceğimiz, harçlığından kendisinin sorumlu
olduğu bilgileri kavratılmalı.

Erken yaş deneyimleri, ileriye dönük
sağlam temel ve farkındalık sağlar. Peki, çocuk
para ve harçlık konusunda hangi yaşta neyi
kavrayabilir? Bu sorunun yanıtını uzmanlar
şöyle özetliyor:
3-4 yaşlarında; bir şeyler almak için
paraya ihtiyaç duyulduğunu, paranın çalışarak
kazanıldığını, istediklerine her zaman sahip
olamayacağını bilebilir.
6-10 yaşlarında; parasını nasıl harcayabileceğine dair seçim yapabilir, izinsiz kimseden
bir şey alınmaması gerektiğini bilebilir.
11-13 yaşlarında; hedef belirleme ve
plan yapma daha net anlaşılabilir, hedefine
ulaşmak için birikim yapılması gerektiğini
bilebilir. Kredi kartını bilir. Olası tehlikeler hakkında fikir sahibi olabilir ya da açıklandığında
anlayabilir, hatalarından ders çıkarabilir.
14-18 yaşlarında; yetişkin farkındalığına
oldukça yaklaşılır ancak ebeveyn kontrolü ve
desteği devam etmelidir.

EĞİTİM

Harçlık, ailenin gelir durumu, imkanları,
çocuğun yaşı, ihtiyaçları, çevresi, kardeş sayısı
göz önünde bulundurularak verilmeli. Harçlıklar
yalnızca bayramlarda, özel günlerde değil
rutin olarak çocuğun da harçlık tarihini bileceği
istikrarlı bir şekilde verilmeli. Bunun bir şeyin
karşılığı olmadığı da belirtilmeli.
Çocuğun kendi bütçesinin yönetim sorumluluğunu alması sağlanmalı, harçlık miktarları
değişen koşullara göre güncellenmeli. Harçlık
miktarı arkadaş çevresinden çok üstte veya
altta kalmayacağı şekilde olmalı. Fazla olması
gruptaki diğer çocukları olumsuz etkilerken
eksik olması çocuğa kendi yeterliliğini sorgulatabilir. Dünyada ve ülkemizde çocukların
doğru para harcama alışkanlığı kazanmaları,
yetişkinlik yıllarında kazançlarını ve dolayısıyla
hayatlarını yönetebilmeleri için çalışmalar

NE SIKLIKTA
VERİLMELİ?

Para ve harçlık ile ilgili konuşma,
düşünme gibi süreçler çocukların odaklanma,
organize olma, erteleyebilmelerine de destek
oluyor, sayısal düşünme becerilerini artırıyor.
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Aşı hayat kurtarır
Evimizi paylaştığımız evcil dostlarımızın sağlığı diğer aile bireyleri kadar önemli
ve takip isteyen bir konu… Özellikle yavru iken sahiplenilen kedi ve köpek
dostlarımız için ilk dönemler veteriner kontrolü ve onların takibindeki aşılama
süreçleri hem dostlarımızın sağlığı hem de hayatı açısından çok önemli…
UMUT EFE
Yavru bir kedi veya köpek sahiplendiğinizde, evinizi paylaşacağınız tüylü bir dost ve uzun bir yol arkadaşı
da ediniyorsunuz. Bir süre sonra evin ayrılmaz bir parçası
olan dostlarınızla yürüyeceğiniz bu yolun sağlıklı olması
için de yapılması gerekenler var. Belli bir süre boyunca
sık sık veterinere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bunun
en önemli adımlarından biri de dostlarınızın aşılama
süreçleri olacak. Evcil hayvanları ölümcül hastalıklara
karşı koruyan aşılar, bağışıklık sisteminin oluşmasına da
yardımcı olur. Özellikle anne sütünü yeterince içmediği
için bağışıklığı olmayan yavru dostlarımız daha çok
kış aylarında ve uygun olmayan şartlarda hastalıklara
kolaylıkla yakalanarak, ölebilir. Bu nedenle aşılar,
bağışıklık kazanmalarına yardımcı olarak evcil hayvanları
hastalıklardan korur.

DOSTLARIMIZ

İLK KONTROL 45 GÜNLÜKKEN
Evinizi paylaşmak üzere eğer bir köpek sahiplendiyseniz hayatınız boyunca karşınıza çıkacak en sevimli,
vefalı ve sadık dostlardan biriyle tanıştınız demektir…
Köpekler, sahiplerine oldukça bağlı hayvanlardır. Sevimli
dostunuzla birçok aktivite yapabilir, onunla dilediğinizce
zaman geçirerek iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. Ancak bu
esnada, dört ayaklı dostunuzun sağlığını da ihmal etmemeniz gerekir. Yavru köpekler 45 günlükken ilk veteriner
kontrollerine götürülmeli ve düzenli olarak takip edilmelidir. Yavru köpeklerin ilk veteriner ziyaretinde öncelikle
genel muayene ve kan tahlili doğrultusunda parazit ilacı
ya da aşısı uygulanır. Parazit ilaçlarının uygulanması,
hem sevimli dostunuzun hem de sizin sağlığınızı korumak
açısından büyük önem taşır. Parazit ilaçları uygulanma-
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dığında köpeğinizin sağlığı iç veya dış parazit nedeniyle
riske girebilir, ayrıca söz konusu hastalıklar size de bulaşabilir. Bu tip sorunları önlemek adına, parazit ilaçlarının
3 ayda bir tekrarlanması gerekir.  Parazitel uygulamalar
sona erdiğinde, köpeğiniz yaklaşık 6-8 haftalıkken ilk aşı
uygulamalarına geçilir. Yapılması gereken ilk aşı, karma
aşıdır. Karma aşı, köpeklerde sıklıkla görülen ölümcül bir
hastalık olan gençlik hastalığına ve kanlı ishale neden
olan birçok virüse karşı bağışıklık kazandırmayı amaçlar.
Daha sonra coronavirüs, mantar, bordotella ve kuduz
aşıları uygulanmalıdır. Köpeğinizin ilk aşı uygulamalarının
tamamlanası yaklaşık 2,5-3 ay sürer. Aşılar bittiğinde üç
ayda bir tekrarlayan parazitel uygulamalara geçilmelidir.

İLK AŞI 6. HAFTADA
Eğer evinizi paylaştığınız dostunuz bir kedi ise
kedilere uygulanan aşılar ise, söz konusu hastalıkların
oluşumunu ve riskini büyük ölçüde önlemeyi başarır.
Özellikle yavru ya da yetişkin bir kediyi yeni sahiplendiyseniz uğramanız gereken ilk durak veteriner hekiminiz
olmalı. Çünkü sahiplendiğiniz kedinin size rastlamadan
önce kaptığı ve sizin haberdar olmadığınız bir hastalık
tehlikesi söz konusu olabilir. Yavru kedilerin güncel hiçbir
rahatsızlığı olmasa bile, olası hastalıklara karşı bağışıklık
geliştirebilmeleri için aşılanmaları gerekir. Eğer bir yavru
kediyi evlat edindiyseniz, veteriner hekiminizin uygulayacağı ilk işlem iç ve dış parazit olacaktır. İç ve dış parazit
ilaçları verildikten sonra, kedinizin tuvaletini takipte
olmalı, parazit döküp dökmediğini kontrol etmelisiniz.
Sorunsuz geçen bir haftadan sonra, eğer kediniz 6.
haftasını doldurduysa, ilk aşılarını yaptırmak için yeniden
veteriner ziyareti yapabilirsiniz. Yavru kedilerin olması
gereken ilk aşılar; karma, kuduz ve lösemidir. Karma ve
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lösemi aşıları çoğunlukla
iki doz halinde yapılır. Söz
konusu aşıların kedinize
yapıldığı gün, kedinizde
sersemleme, hafif ateş ve
iştahsızlık gibi belirtiler
görülebilir. Yine de bu tip
belirtilerle karşılaşırsanız,
veterinerinizi bilgilendirmelisiniz. Kuduz aşısının
yapılması için kedilerin
üçüncü ayını doldurmuş
olması gerekir. Bu nedenle
aşı takvimine öncelikle karma ve lösemi aşılarının ilk
dozları ile başlanır. Karma
aşının içerisinde solunum
yolu enfeksiyonlarına ve
kedi gençlik hastalığına
karşı bağışıklık geliştirmeye
yardımcı bileşenler bulunur.
Ayrıca aşıların her biri ve
dozu için 7-10 gün arasında
bekleme süresi olmalıdır.

4 Köpeklerde yapılacak olan PUPPY
DP aşısı dışında aşılanacak hayvan en az 7
haftalık  olmalı.
4 Aşılanacak hayvan sütten kesilmiş,
en az 40-45 günlük olmalı.
4 Kedi ya da köpeğinizin vücudunda
bulunan parazitler bağışıklık sistemini baskı
altına aldığı için, aşılanacak hayvan ilk önce
iç ve dış parazitler yönünden mücadelesi
yapılmış olmalıdır.
4 Herhangi bir aşılamadan 10
gün önce antiparaziter uygulama yapılmış
olmalıdır.
4 Aşısı yapılacak hayvanın hastalık
yönünden genel muayenesi veteriner hekim
tarafından yapılmalı, sağlıklı görüldüğü
takdirde aşılama programına başlanılmamalı.
4 Vücut sıcaklıkları hayvan türüne
göre normal sınırlar içinde olmalı.
4 Hastalık geçiren hayvanlar, ishal,
kusma, iştahsızlık gibi şikâyetleri olan hayvanların tedavisi yapılmadan aşılanmamalı.
4 Aşılamadan en az bir hafta öncesine
kadar antibiyotik tedavisi ve kortikosteroid
(kortizon) türü ilaçlardan birisi yapılmamış
olmalı.
4 Aşısı yapılacak hayvanın stres
oluşturacak etkenlerden (av sezonunda, uzun
yolculuk öncesi ve sonrasında, kızgınlık dönemi, taşınma, eğitim) uzak tutulmuş olmalı.
4 Östrustaki (kızgınlıkta) kedi ve
köpeklere aşı uygulanmamalı, bu dönemi
atlatıncaya kadar aşı ertelenmelidir.
4 Yavru hayvanların aşı takvimi bitmeden ve veteriner hekimin yıkanabileceğini
söylemeden yıkanmamalı.
4 Yıllık aşılamada 3 gün öncesinde ve
aşılamadan sonraki ilk 3 gün içerisinde banyo
ettirilmemeli, eğer hayvan kirliyse nemli bir
bez veya kuru şampuanla temizlenmelidir.

DOSTLARIMIZ
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BUNLARA
DİKKAT EDİN
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Kahvaltının
mutlulukla
ilgisi var mı?
UMUT EFE
Birçok insan güne kahvaltıyla
başladığında kendini daha iyi, mutlu
ve enerjik hissettiğini dile getiriyor.
Bilim adamları da bu konu üzerinde
çalışmış ve kahvaltıyla mutluluğu
bilimsel olarak da birbirine bağlamış.
541 kişinin dahil edildiği çalışmada,
her gün kahvaltı yapanların mutluluk
puanları en yüksekken, kahvaltı yapmayanların mutluluk puanları düşük

bulunmuş. Ayrıca çalışma sonucunda,
günlük öğün sayısıyla mutluluk
arasında anlamlı bir ilişki olduğu
görülmüş. Günde 3 öğün yemek ve
1-2 ara öğün yapan bireyler en mutluyken; öğün ve ara öğün alımındaki
azalma mutluluk puanlarının düşmesine yol açmış. Ayrıca, kahvaltılarını
atlayan, günde sadece 2 öğün yemek
yiyen bireyler ve günde yalnızca bir
öğün yemek yiyenlerin mutluluk
puanları en düşük seviyedeydi.

LEZZET

ÇEŞME BAZLAMA
KAHVALTI
“Doymadan kalkmak
yasak” iddiasının karşılığını
veren Çeşme Bazlama Kahvaltı, Teşvikiye’nin en gözde
kahvaltı mekanlarından.
Dalından sofralara taşınan
kayısı, vişne, şeftali ve ceviz
reçellerini mutlaka deneyin. Haftanın her günü 09.00-17.00 arası
açık olan Çeşme Bazlama Kahvaltı’nın tek kötü yanı rezervasyon
yapılmadığı için kapısındaki meşhur kuyruğu beklemek zorunda
olmanız. Çeşme Bazlama Kahvaltı, bir aile işletmesidir. Çeşme’den
İstanbul’a uzanan hikayenin görünmez kahramanı babamız Yaşar
Ahmet Tuncer aslen Aydınlı’dır. Çeşme’nin ilk esnaflarındandır.
Ahmet Bey, şu an üretim ve tedarikten sorumludur. Ekibiyle birlikte
ürünlerin yöresel olarak üretilmesinden şubelere teslim edilmesine
kadar geçen süreçle bizzat ilgilenir.
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CECCONI’S
“Doymadan kalkmak
yasak” iddiasının karşılığını veren Çeşme Bazlama
Kahvaltı, Teşvikiye’nin en
gözde kahvaltı mekanlarından. Dalından sofralara
taşınan kayısı, vişne, şeftali
ve ceviz reçellerini mutlaka
deneyin. Haftanın her
günü 09.00-17.00 arası açık olan Çeşme Bazlama Kahvaltı’nın tek
kötü yanı rezervasyon yapılmadığı için kapısındaki meşhur kuyruğu
beklemek zorunda olmanız. Çeşme Bazlama Kahvaltı, bir aile
işletmesidir. Çeşme’den İstanbul’a uzanan hikayenin görünmez kahramanı babamız Yaşar Ahmet Tuncer aslen Aydınlı’dır. Çeşme’nin ilk
esnaflarındandır. Ahmet Bey, şu an üretim ve tedarikten sorumludur.
Ekibiyle birlikte ürünlerin yöresel olarak üretilmesinden şubelere
teslim edilmesine kadar geçen süreçle bizzat ilgilenir.
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HIDDEN
HOUSE
BEBEK

OCAK-ŞUBAT 2022

MSA’nın Restoranı, Dünya’nın en iyi aşçılık
okulları arasında gösterilen Mutfak Sanatları
Akademisi’nin (MSA) eğitim restoranı. MSA’nın
Restoranı’nda okulda profesyonel eğitimlerine devam eden öğrenciler hem mutfak, hem de serviste
çalışıyor, okulda aldıkları eğitimi gerçek bir restoran deneyiminde, en etkili şekilde pekiştirmek
üzere staj yapıyor. Diğer bir deyişle, bu restoranda

MSA’nın profesyonel şeflerine geleceğin parlak şef
adayları, MSA öğrencileri eşlik ediyor. Kahvaltısının profesyoneller tarafından hazırlanmasını
isteyenler rotasını MSA Restoranı’na çevirmeli.
Ekşi mayalı ekmek ile servis edilen ‘scrambled
egg’ ve ballı köpürtme tereyağı, akçaağaç şurubu
ve muzlu pancake favorimiz. Kapıda beklemek
istemeyenler mutlaka rezervasyon yaptırmalı.

SANAYİ313
SANAYI313; tasarım, sanat, gastronomi
alanlarını kendine özgü mimari dokunuş ve
yenilikçi bir dille harmanlayan evrensel bir
marka. Eskiyle yeni ve modern ile klasik
arasındaki eşsiz dengeyi keşfetmek üzerine
temelleri atılan Sanayi313, araba tamircilerinin baş gösterdiği endüstriyel bölge olan
Atatürk Oto Sanayi Bölgesin’de konumlanıyor.
Farklı köşelerini çeşitli mobilyaların, ev ve
moda aksesuarlarının ve sağlıklı restoranının
oluşturduğu “galeri” mantığıyla tasarlanmış
alanı, farklı disiplinleri birlikte yorumlayan
“açık stüdyo”yu andırıyor. Akılcı estetik
yorumu sayesinde, kısa sürede uluslararası bir
bilinirliğe ulaşan Sanayi313, alt markalarıyla
disiplinler arası bir üretme ve düşünme anlayışını yeniden yorumluyor. Maslak Oto Sanayi’de
konuşlanan Sanayi 313’nin kahvaltı menüsü

en az brütalist ve modern mimarisi kadar farklı
ve iştah kabartıcı. Yumurta ağırlıklı minimalist
menüsünde dünya mutfağından lezzetler yer
alıyor. İyi haber: Mekan, cumartesi günleri
10.00-18.00 saatleri arasında açık. Kötü haber
ise pazar günleri kapalı olması.

LEZZET

Bebek’in canlı atmosferinde
kendinizi evinizde hissettirecek kadar
sıcak, yeşillikler içinde, mis gibi kahve
kokusu bahçesine taşan Hidden House
kapılarını Mayıs 2017’de açtı. Kısa sürede hem Bebek sakinlerinin hem de
semt müdavimlerinin gizli kaçış noktası haline gelen Hidden, misafirlerini
La Cimbali makineleriyle hazırlanmış
gerçek kahve tadıyla buluştururken,
her zevke hitap eden menüsüyle de
doğal ve lezzetli yiyecek alternatifleri sunuyor. Hidden House, her gün
08.00-15.00 arası kahve kokulu
bahçesinde misafirlerini kahvaltıya
bekliyor. Sadece Türk mutfağıyla
sınırlı kalmayıp, Japon mutfağından
da aromatik çayları menüsüne katan
Bebek’in saklı bahçesi, garsonların
lokmalarınızı saymadığı, zamanın
ağır aktığı bir yer. Hayvansever bir
işletme olan mekana köpeğinizle
yürüyüş yaptıktan sonra uğrayabilirsiniz. Hafta sonları yoğun olan
mekan, rezervasyon kabul etmediği
için erkenden gidip yer kapmanız
tavsiyemiz.

MSA’NIN RESTORANI
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Akıllı ev teknolojileri
Teknoloji çağı hayatımızı kolaylaştıran birçok uygulamanın yaşam
alanlarımıza girmesini sağladı. Alarm sistemlerinden evdeki
cihazların uzaktan kontrolüne kadar evlerimizde hayatımızı
kolaylaştıran akıllı teknolojileri araştırdık....

EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
İş seyahati için havalimanına giden Derya Hanım kombiyi kapatmadığını hatırlayınca
önce telaşlandı sonra akıllı ev sistemi aklına
gelince rahatladı. Telefonundaki aplikasyondan
kombiyi kapatma talimatı vererek sorunu tek
dokunuşla çözmüş oldu... Geçmişte bilim kurgu
filmlerinde gördüğümüz birçok şey günümüzde teknolojinin baş döndürücü bir şekilde
gelişmesiyle hayat bulmaya başladı. Yaşam
kalitemizi artırıp kendimize, ailemize daha
fazla zaman ayırabilmemiz için geliştirilen
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akıllı ev aletleri piyasaya sunulmuş durumda.
Akıllı televizyonlarla başlayan bu süreç hızla
diğer elektrikli ev aletlerine ve beyaz eşyalara
da yayıldı. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya
başlayan akıllı ev teknolojilerinin ve hayatı
kolaylaştırıcı aletlerin pazar payının giderek
artması bekleniyor.
Günümüzde giderek gelişen teknoloji
sayesinde evleri programlamak da mümkün.
Programlanabilir evler kontrol edilebilir evlere
göre daha gelişmiş teknolojilere sahip. Bu
evlerde tüm sistem ve cihazlar zamana göre
programlanabildiği gibi çevredeki sensörler

yardımıyla bilgi alıp tepki verebiliyorlar. Bu tür
evlerde, aydınlatma sistemi programlanabilir,
ayrıca bu tür evler sensörlerle havanın karardığını anlayıp ışıkları yakıyor, yağmur yağarken
sulama sistemini çalıştırmıyor. Sizin yapmanız
gereken her şeyi kendi kendine yapıyor....

TEK TUŞLA KONTROL
Sabahları yatağınızdan kalkmadan
kahve makinenize komut vererek istediğiniz
kahvenin hazırlanması artık hayal değil...
Akıllı kahve makineleriyle kablosuz bağlantı
sayesinde uzaktan cep telefonu ya da tabletle
iletişim kurulup istenilen kahve tek bir komutla
hazırlatılabiliyor.
Smart adı verilen akıllı televizyonlarla
internete girip sosyal medyadaki hesaplarınızı
kontrol edebilir ve akıllı televizyonlar için
üretilen uygulamaları çalıştırabilirsiniz.
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Buzdolabınızın stok durumunun ne
olduğunu, buzdolabınızda yeteri kadar yumurta
ya da süt var mı eve gelmeden öğrenebilirsiniz.
Bunun için buzdolabınızla mesajlaşmak yeterli...
Elektrikli süpürgenizi en son ne zaman
çalıştırdığınızı hatırlamıyor musunuz? Robot
süpürgenizden tarih ve saat bilgisi alarak hem
temizlik düzeninizi kontrol edip temizlik zamanı
geldiğinde uyarması için programlayabilirsiniz.
Akıllı aletler arasında yer alan, hayatı
kolaylaştıran diğer bir ürün de akıllı fırınlar oluyor. Cep telefonunuzdan ulaşacağınız fırınınıza
talimat vererek ön ısıtma yapmasını sağlayabilir, yemek pişirme sürecinizi kısaltabilirsiniz.

TASARRUF SAĞLAYIN
Akıllı ev sistemlerinin en büyük özelliği
çeşitli komutların üst üste ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirilmesiyle enerji tasarrufu ve
güvenliği üst düzeyde sağlamaları oluyor. Bu
sistemler, hırsızlığa karşı aktif caydırıcı olması
ve enerji tasarrufu düşüncesiyle evin sensörler ve kameralar vasıtasıyla donatılması ve
bunların bir düzenle kontrol edilebilmesi esasına
dayanıyor. Akıllı aletlerinin ortak kontrolü
sayesinde tatile giderken hepsine tek bir komut
verip enerji tasarrufu sağlayarak güvenli bir
tatil geçirebilirsiniz.
Evlerde, çeşitli kumandalar yardımıyla
evdeki birçok özelliğin kontrol edilebilmesi
mümkün oluyor. Perdeler, ışıklar ve diğer cihazlar uzaktan kumanda ya da telefonla kontrol
edilebildiği gibi odaya girince ışıkların yanması,
perdelerin kapanması gibi özellikler sesli olarak
ya da el çırparak da kontrol edilebiliyor.

Yoğun çalışma temposu ya da evlerimizdeki bitmek bilmeyen sorumluluklarımızla
ilgilenirken, evin güvenlik ihtiyacı geri plana
atılabiliyor. Oysa hırsızlık, yangın, gaz kaçağı
gibi durumlar genelde en hazırlıksız olunan
zamanlara denk geliyor. Bu nedenle yaşam
alanlarında güvenlik tedbirlerini zamanında
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AKILLI DEDEKTÖR
İş seyahatleri ve tatilde günlerce evden
ayrı kalabiliyoruz. Böyle zamanlarda kamera
sistemleri yaşanan güvenlik kaygısını azaltıyor.
Evden çıkarken kameraların akıllı hareket takip
özelliğini ve bu konuda özel olarak üretilen
hareket dedektörlerini aktifleştirerek bilginiz
dışında gerçekleştirilen girişlerin önüne geçebilirsiniz. Bu dedektörler 40 kiloya kadar olan
evcil hayvanları algılamadığından yanlış alarm
da vermiyor. Nerede olursanız olun evinizi cep
telefonundan izleyebiliyorsunuz.
Evden uzakta olunan zamanlarda açık
bırakılan ocaklar, prizde unutulan cihazlar pek

çok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Bu noktada
dedektörler istenmeyen kazaların önüne geçmede çok etkili oluyor. Mutfakta kullanılan duman
dedektörü yangın anında dumanı algılayıp
sisteme uyarı gönderiyor. Duman yoğunluğu
olduğunda alarm devreye giriyor ve tehlike
büyümeden kazanın önüne geçiliyor. Gaz dedektörü, yüksek düzeyde gazı algıladığında alarm
paneline sinyal gönderip uyarı alarmı veriyor.
Su baskını dedektörü ise, kuru yüzeylerde su
birikmeye başladığında alarmı devreye alarak
kullanıcılara gerekli uyarıyı yapıyor. Alarm ve
dedektör sağlayıcı markaların izleme merkezleri
7 gün 24 saat süreyle kesintisiz destek veriyor.
Panik butonu ile evde yalnız yaşayanların kendilerini daha güvende hissetmeleri sağlanıyor. Kullanıcıların tercihine göre kablolu ya
da kablosuz seçenekleri ile güvenlik seviyesini
artıran panik butonları, can ve mal güvenliğini
koruma altına alıyor. Kişiler kendilerini güvende
hissetmedikleri anda panik butonu uygulamasından tek tuşa basarak ambulans, polis ya da
itfaiye gibi birimlere kolayca ulaşabiliyor. Polis
ve ambulans gibi ilgili kolluk kuvvetleri sinyali
alır almaz olay yerine gelerek kullanıcının
güvenliğini sağlıyor. Panik butonu kronik
rahatsızlığı olan kişilerce kolaylıkla kullanılabiliyor. Böylece hasta yakınları günlük işlerine
rahatlıkla devam edebiliyor.

EVİM EVİM

GÜVENLİK İÇİN

almak, maddi ve manevi zararların önüne
geçilmesinde kritik bir role sahip. Güvenliği
şansa değil son teknolojiyle geliştirilmiş akıllı
alarm sistemlerine emanet edebilirsiniz.
Hırsızlık gibi kötü niyetli girişimlere
karşı son derece etkili olan alarmlar, kaza
risklerini minimuma indirmesinin yanı sıra
maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesini
sağlıyor. Kablolu, kablosuz alarm seçenekleri,
kullanıcılara tam kapsamlı güvenlik sunuyor.
Akıllı telefon ile kontrol edilebilen bu alarmlar
uzaktan kurulabiliyor. Hatta alarmın kurulmadığı durumlarda sistem SMS ile uyarı göndererek
alarm kurulumunu da garanti altına alıyor.
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Kışa damga
vuran renkler
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Soğuk kış günleri genel olarak koyu
renklerin hakim olduğu dönemlerdir... Ancak bu
kış, moda koleksiyonlarında ton sür ton görünümlerin yanında sınırları keskin bir biçimde
ayrılmış etkileyici renk bloklarının hakimiyetindeki tasarımlar da öne çıkıyor. Bu sezon şık
olmanın moda trendlerini yakalamanın yolu
sezon renklerinden olmak kaydıyla soğuk ve
sıcak renkler veya yakın tonları yaratıcı bir
biçimde bir araya getirmede gizli.
Her dönemin öne çıkan rengi olan siyah
bu yıl renk kartelalarında gerilerde yerini
alıyor. Modacıların tasarımlarında farklı renk
kombinleri öne çıkarken, moda takipçileri de
modanın hızına yetişmekte zorlanıyor...
2022 kış renkleri arasında haki, pembe,
sarı, kara dut rengi, kırmızı, yeşil, bordo, mavi
gibi renkler göze çarpıyor. Bu sezon moda
trendleri arasında işlemeli kazaklar, kadife
parçalar, sıra dışı çoraplar, geniş kollu yün
üstler, püsküllü parçalar; salaş kombinler çok
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Giyimde seçilen renkler insanın ruh haline
yansıyor. Korunmanın rengi olan siyah,
en son sıralara gerilemiş durumda. Bu
sezona, kırmızı, mavi, haki, pembe,
sarı, kara dut rengi, yeşil, bordo renkleri
hakim olacak...

popüler. Pandemi döneminde iki
yıldan bu yana evde kaldık, işlerimiz evlere
taşındı. Bu da rahat kombinlere alışmamıza
sebep oldu. Rahatlığa bir kere alışanlar bundan
vazgeçmek istemiyor... Bu da gündelik kombinlerden özel kombinlere kadar rahat ve salaş
kombin parçaların öne çıkmasına neden oluyor.
Rahat kullanımı ve şıklığı ile oversize üstlere
bu sezonda fazlasıyla rastlayacağız. Salaş
bir görünümle marjinal bir hava estiren bu
parçalara dolaplarınızda yer vermelisiniz. Şişkin
kol detaylı kazaklara hem vitrinlerde hem de
sokaklarda sıklıkla rastlayacağız.

SLOGAN GİYSİ
Kış modasının en trend kombinlerinin
takım elbiseler olduğunu vurgulamakta fayda
var. Öyle ki sokak kombinlerinde de kendisine
yer bulan ikili takım ve üçlü takım elbiseler,
ofis tarzı giyimi benimseyenler için vazgeçilmez
kombinler olacak.
Geçmişte özlü sözlerin yer aldığı giyim
trendi sadece gençler arasında yaygınken yeni

sezon trendleri arasında slogan kıyafet modas ı
tüm yaş grupları arasında yayılacak... Ruh hallerini yansıtmak isteyen kişilerin kullandığı bu
tarz, bu sezon moda oluyor ve özlü sözlerin yer
aldığı tasarımlar sıklıkla kullanılır hale geliyor.

DİJİTAL RENKLER...
Kırmızının daha kırmızı, mavinin daha
mavi olduğu; parlak fuşyaların, elektrik
macentaların, romantik pembelerin ve aydınlık
sarıların olduğu doygun dijital renkler de
sezonun canlı renk paletini oluşturuyor.
Kara dutun göz alıcı renginin bilgisayar
tarafından oluşturulan versiyonu olan electric
magenta, sezonun en göz alıcı ve çekici tonlarından biri olacak. Kırmızı ve bordonun birkaç
ton uzağı olan rengin gece elbiselerinde, jarse,
triko, spor giyim ve makyajda kullanımı öneriliyor. Bu renk erkek giyiminde baskı ve grafik
olarak güçlü bir etkiye sahip olacak.
Her dönem ilgi odağı olan kırmızının, son
birkaç sezondur yükselen toprak tonlarıyla buluşmasından ortaya çıkan bloodstone abiyeler,
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trikolar ve günlük elbiseler dışında dış giyimde
ve aksesuarlarda kullanılıyor.

GÜMÜŞ PIRILTILARI
Özellikle gümüş parıltıların yükselişe geçtiği sezonda payetler, mücevher ışıltıları tekrar
gündemde. Karanlıkta siyaha yaklaşan koyu bir
yeşil olan dark springs, kullanılan ışık kaynağına
ve materyale bağlı olarak etkisi farklılaşan çok
yönlü bir ton. Abiye kıyafetlerden tüm giyim
kategorilerine kullanılabilecek bu renk sezonun
dikkat çekici tonlarından biri...
Bu sezon çok daha doygun bir tonda
renk paletine giren al aqua mavi, dijital olarak
geliştirilmiş bir parlaklığa sahip. Özellikle teknik
kumaşlar için önerilen bu renk,
spor giyimde erkek ve kadın
koleksiyonları için ideal. Ekru,
bej, sarının sıcak bir birleşimi
olan golden harvest hasat zamanın sıcak tonlarından ilham
alıyor; sosyal medyada kullanılan retro gold filtreler gibi
geçmişi çağrıştıran sakinleştirici
bir etkiye sahip. Denim ve jarse
giysilerde, trençkot gibi klasik
parçalarda tercih edilebilir.

Bu sezon yeniden gözde
olan kadife, spor ve klasik
koleksiyonlarda kendisine
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MOR VE TONLARI
Asaletin simgesi olan mor, bu sezon
tasarımcıların odağında. Özellikle leylak rengi
tonuyla dikkat çekici. Gossip Girl’ün yıldızı Monet

de Haan, 80’leri hatırlatan Christopher John
Rogers tasarımı lila takımıyla görüldüğünden
beri lilanın yıldızı yeniden parladı ve tercih edilmeye başladı. için çalmaya başlamıştı zaten…
Hardal ve tonlarını bu sezon dolaplarınızdan uzaklaştırıp yerine altın kireç rengini
rahatlıkla koyabilirsiniz. Pembe ile açık kahve
tonlarının karışımından ortaya çıkan bu rengin
oldukça sevildiğini vurgulamakta fayda var...
Altın kireç rengi kombinlerde yeşil tonlarına
yer veriliyor. Bu renklerin dışında popüler olan
bir diğer renk ise ladin rengi. Hemen herkese
yakışan bu rengi bu kış kombinlerinizde mutlaka
kullanmanız modacılarca öneriliyor...

SADE SEVERLERE...
Geçen sezon moda olan
sarının kirli tonları, pastel lilalar, yumuşak griler, soya veya hindistan
cevizinin kremamsı bej tonları
da sezonun dingin renk paletini
oluşturuyor. Abartıyı sevmeyen sade
renk tutkunları için kışın modası
renkleri, açık mavi, açık lavanta
rengi, vanilya rengi oluyor.
Soğuk kış mevsiminin en soft
ve trend rengi olarak pudra ve ekru
renklerinin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Modanın yön verdiği nötr
renkler ise, camel rengi, çikolata ve
karamel renklerine yakın açık ve
koyu gri tonları olarak sayılabilir.

MODA

KADİFE HER YERDE

yer bulmuş durumda. Kışın en trend ve sıcak
parçalarından olacak kadife kombinler sıkça
kullanılacak. Son yıllarda kombinlerde yerini
alan puf montlar yeni sezonun trendleri arasına
girmeyi başarmış. Bu sezon, kürk detaylı kıyafetleri, yağmurluk tarzında tasarlanan plastik
detaylı kombinler de oldukça popüler. Püskül
detaylarının kullanıldığı camel ve tarçın renkli
kıyafetler, bu yılın modasında öne çıkan detaylar
oluyor.
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GEZİ-İSTANBUL

İstanbul’un tarih kokan
ilçesi: Eyüpsultan
El Ensari’den alıyor. Eyüp El Ensari’nin türbesi (Eyüp
NİL DENİZ DEMİRCİLER
İstanbul’un tarihi
Sultan Türbesi) ilçenin toplumsal hayatında önemli bir
ilçelerinden biri olan
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde “İstanbul’a yere sahip.
Eyüpsultan, adını
iki saat mesafede” diye andığı Eyüpsultan, günümüzde
Hz. Ebu Eyyüb El
1936’DA KURULDU...
İstanbul’un merkezinde zengin ulaşım ağına sahip bir
Eyüpsultan ya da eski adıyla Eyüp, İstanbul’un
ilçe konumunda. Eyüpsultan ilçesi, doğuda Sarıyer,
Ensari’nden almıştır.
Avrupa yakasında konumlanıyor... 1936’da Fatih,
Tarihte “Altın Boynuz” güneydoğuda Beyoğlu ve Kağıthane, güneybatıda
Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa, güneyde Zeytinburnu Beyoğlu ve Sarıyer ilçelerinin bir bölümüyle kurulan
olarak anılan Haliç’in ve Fatih, batıda Arnavutköy ve Sultangazi, güneybatı- Eyüpsultan’ın yüzölçümü 242 km²’dir. 21 mahallesi
kıyısında yer alan ilçe, da Başakşehir ilçeleriyle komşu.
ve 7 köyü bulunan ilçenin nüfusu 2020 verilerine
göre 405 bin 845’tir. Haliç’in iç kesiminde kısa bir
İstanbul’un fethiyle birlikte kurulan ilk
tarihi dokusu ve doğal
sahil şeridi, Karadeniz ‘de Akpınar ve Çiftalan köyleri
Osmanlı-Türk yerleşim alanı olmasıyla da öne çıkan
güzellikleriyle her
arasında da uzun bir sahil şeridi vardır.
yıl milyonlarca turist ilçe, İstanbul’un Osmanlı çeyizinden kalan nadide
İstanbul’un 1453 yılında fethedilmesinin
semtlerinden biri olarak da anılıyor... İsmini kabri
ağırlıyor.
bu semtte bulunan ve bir sahabe olan Hz. Ebu Eyyüb
ardından Türklerin İstanbul ve çevresinde kurduğu ilk
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yerleşim merkezi olma özelliğine sahip olan
ilçe, pek çok Osmanlı eserine de ev sahipliği
yaptı. Pek çok tarihi mekana ev sahipliği yapan
ilçede modern kentleşme örneği olarak kabul
edilecek sosyal donatı alanlarının yanı sıra
doğal güzellikler de bulunuyor.
İlçe geçmişte Haliç’in bol çeşitli ve lezzetli
balıklarını satan balıkçıları, güzel manzaralı
mesire yerleri, çiçekçiliği, İstanbul’un süt ve
kaymak ihtiyacını karşılayan mandıraları,
kıyı kahvehaneleri ve oyuncak dükkanları ile
ünlüydü.

SANAYİLEŞMEYE AÇILDI

NASIL GİDİLİR?
İstanbul’un tarihi mekanlarına ev sahipliği yapan Eyüpsultan, gezilip görülmesi gereken
ilçeler arasında başı çekiyor. Kendi aracınız
yoksa Taksim’den Eminönü’den, Kağıthane’den
ve İstanbul’un hemen her bölgesinden Eyüp’te
gezilecek yerlere çok rahat bir şekilde toplu taşıma araçlarını kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz.
İstanbul’un kalbinin attığı son derece merkezi

Sultan camisinin sırtında bulunan Pierre Loti
Tepesi, Haliç manzarasının en güzel seyredildiği
yerdir. Pierre Loti Tepesi’nin yamaçları Osmanlı
döneminden günümüze kadar mezarlık alan
olarak kullanıldı. Seyrine doyum olmayan

UĞRAK YERİ...

bir manzaraya sahip olan Pierre Loti Tepesi,

Fransız edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Pierre Loti’den adını alan Eyüp

dendir...
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İstanbul’da mutlaka görülmesi gereken yerler-

bir konumda yer alan Eyüpsultan ulaşım imkanları bakımından son derece gelişmiştir. Metro
ulaşım yöntemi kullanılarak ilçeye kolaylıkla
erişim sağlanabileceği gibi başta Avrupa Yakası
olmak üzere diğer yerleşim merkezlerinden
doğrudan ilçeye yönelik gerçekleşen otobüs ya
da minibüs seferleri kullanılarak da yine ilçeye
ulaşmak mümkün...

İlçede görülmesi
gereken yerlerin başında
Eyüp Sultan türbesi
geliyor. Türbe, Eyüp
Sultan camisinin kuzey
tarafında ve iç avlunun
hemen önündedir. Eyüp
Sultan Camii’nin 1458 ve
1459 yılları arasında ilk
yapısı tamamlanmıştır.
Daha sonra 1798 ve 1800
yılları arasında caminin
ikinci yapısı tamamlanarak günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur. Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’u fethetmesinden yaklaşık olarak beş
yıl sonra Eyüp Sultan Camii’nin yapılmasına
karar verilir. Eyüp Sultan Camisi Fatih Sultan
Mehmet tarafından yaptırılan ve İstanbul’un
ilk “selâtin camisi” (padişahlar tarafından
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19’uncu yüzyıl sonunda bölgenin
sanayileşmeye açılması ve 1960’lardan sonra
yaşanan hızlı gecekondulaşma süreciyle geleneksel dokusunun çok büyük bir kısmı ortadan
kalkmıştır. Eyüpsultan ilçesi korunması gereken
kültür ve tabiat varlıklarını barındıran ilçelerden
biridir. Göktürk, Kemerburgaz çevrelerinde
tabiat varlıklarının korunması anlamında doğal
sit alanları bulunuyor. Yeşil alan bakımından
İstanbul’un şanslı ilçelerinden olan Eyüpsultan’ın
yeşil alan bakımından standartları yakalaması,
Göktürk ve Kemerburgaz bölgelerinin ve köylerin ilçeye dahil edilmesiyle mümkün olmuştur.
İlçenin tarihi merkezinde yeşil alan miktarı
standartların gerisinde kalıyor.
Eyüpsultan’da görülmesi gereken yerler
arasında Cülüs Yolu, Feshane, Mihrişah Sultan
İmareti ve Haziresi, Pierre Loti Kahvesi, Surp
Asdvandzadzin Apostolik Ermeni Kilisesi, Surp
Yeghia Apostolik Ermeni Kilisesi, Tarihi Oyuncakçılar çarşısı geliyor. Bunların dışında Eyüp’te pek
çok medrese, türbe, imarethane, cami, kilise,
külliye ve hamam vardır. Eyüp geziniz sırasında
bu tarihi yapıları da görebilirsiniz. Ayvat Bendi
Tabiat Parkı, Göktürk Göleti ve Parkı ilçenin
mesire yerleri arasında yerini alıyor...
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yaptırılan cami) olarak anılır.
Eyüp Sultan Camii’nin olduğu bölgede
Eyüp Sultan türbesinin olması bu caminin ismini
almasını sağlamıştır. Caminin avlusundaki ulu
çınarın fetihle yaşıt olduğu söylenir. Tarihte
minareleri hasar gördü. 3. Selim döneminde
minareleri yıldırım düşmesi sonucu tamamen
yıkılmış ve minareler tekrardan inşa edilmiştir.
Eyüp Sultan Camii’nin üç mimarı bulunmaktadır. Bu mimarlar; Fatih Sultan Mehmet, Mimar
Sinan, Uzun Hüseyin Efendi’dir...

duvarı özel olarak oyularak yerleştirilmiş.
Ağaçtan çıkrığı ve bakır kovası halen kuyunun
üzerindedir. Türbenin alt bölümünde de kuyunun açık ağzı bulunuyor ve hâlâ kullanılıyor.
Halk arasında bu kuyunun suyunun zemzem
suyu ile aynı kaynaktan geldiğine inanılmış,
ilk defa Hz. Ebu Eyyüb el-Ensari’yi buraya defneden arkadaşları tarafından açıldığı, Bizans
zamanında korunduğu ve bazı hastalıklara şifa
olduğu söylenir.

KISMET KUYUSU

İlçede gezilecek yerler arasında
muhteşem bir manzaraya sahip olan Pierre Loti
Tepesi geliyor. Eyüp Sultan Türbesi’ne yürüyüş
mesafesinde Haliç’e nazır bir tepe olmasıyla
Haliç’in eşsiz manzarasını görmek isteyenlerin
Eyüpsultan’da mutlaka uğradıkları ikinci

Türbeye ve semte ismini veren Eyyüb
El Ensari Hazretleri’nin asıl adı Halit Bind
Zeyd’dir. Hz. Muhammed’in buyurduğu hadisi
şerifteki müjdelere nail olabilmek için yaşı
ilerlemiş olmasına rağmen İstanbul’un fethine
katılır. Ancak buna ömrü vefa etmez. İstanbul sınırında vefat eden bu mübarek
zat, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u
fethetmesiyle hocası Akşemseddin
Hazretleri tarafından rüyada görülür
ve yattığı mezara bu rüya sayesinde
ulaşılır.
Eyüp Sultan Türbesi’nde en ilginç
bölümlerden biri, halk arasında Zemzem
veya Kısmet Kuyusu olarak anılan
bölümdür. Eyüp Sultan’ın sandukasının
ayak ucunun sağ tarafında yer alıyor.
Bu kuyu, türbeyi zemin suyunun tahribatından korumak amacıyla yapılmış
ve kuyunun mermer bilezik taşı, türbe
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EŞSİZ MANZARA

mekân özelliğine sahip.
Pierre Loti’ye çıkmak için mezarlıkların
arasından Arnavut kaldırımlı yoldan yürüyebileceğiniz gibi teleferik hattını kullanarak hem
daha hızlı çıkabilir hem de kısa süren seyahatiniz boyunca manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
Yoğun günlerde teleferik sırasının bulunduğunu
da belirtmekte fayda var. Yürüyerek ya da
teleferikle Pierre Loti’ye ulaştıktan sonra orada
Haliç’ten tarihi yarımadaya uzanan eşsiz manzarada fotoğraf çektirdikten sonra manzaraya
karşı konumlanmış kır kahvesini andıran
kahvede çay içmenizi de öneririz... Geri dönüşte yokuş aşağı inileceği için sakince arnavut
kaldırımlı yoldan yürüyerek tarihi mezarlıkları
da görme fırsatını yakalayabilirsiniz.

EYÜPSULTAN’DA NE YENİR?
İstanbul’un tarihi
ilçelerinden biri olan Eyüp’te,
yapabileceğiniz şeylerden biri,
güne keyifli bir mola verebileceğiniz lezzet duraklarını
ziyaret etmektir. Eyüpsultan’da
balık severlerin ilk tercihinin
bölge kültürünü derinlikli olarak
yansıtacak balık-ekmek tavsiye
ediliyor....
İlçenin farklı yerlerinde
hizmet veren restoran ve kafeler
arasında her damak zevkine
hitap eden, farklı mutfaklardan,
lezzetli seçenekler bulabilirsi-
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‘SANAYİ YOĞUN BİR İLÇEMİZ VAR’
Eyüpsultan ilçesinde iş sahalarının yoğunluğu sebebiyle bağımlı olarak
çalışan meslek mensubu sayısı bağımsız
büro faaliyetlerine göre daha fazla. İlçede
faaliyet gösteren 674 adet meslek mensubu
bulunurken bunların 488’i bağımlı, 186’sı
da bağımsız olarak faaliyet gösteriyorlar.
Eyüpsultan ilçesi sanayinin yoğun olduğu bir
yerleşim alanı. Rami, Topçular, Alibeyköy ve
Kemerburgaz bölgeleri sanayinin en yoğun
olduğu yerler. İlçede sanayiden sonra hizmet
sektörü hakim durumda.
İSMMMO Eyüpsultan İlçe Temsilcisi
Sema Öztürk, 2016 yılından bu yana ilçe
temsilciliği görevini yürütüyor. Öztürk,
İSMMMO Eyüpsultan temsilciliği görevinde, yardımcı ekip arkadaşlarıyla birlikte

Sema Öztürk
ilçelerindeki meslektaşlarına gerek oda ile
ilgili gerekse mesleki konularla ilgili destek
çalıştıklarını vurguluyor.
1992 yılında lisedeyken yaptığı stajla

mesleğe başlayan Öztürk, 2006 yılında
SMMM ruhsatını almaya hak kazandı. Staj
ve staj sonrası çalıştığı muhasebe bürolarından sonra uzun yıllar bir anonim şirketi
olan yazılım firmasının dağıtım şirketinde
muhasebe müdürlüğü görevini yürüttüğünü belirten Öztürk, “2010 yılı kasım ayı
itibariyle iki kız kardeş el ele verip bağımsız
olarak mesleğimizi  devam ettiriyoruz”
diyor.  Eyüpsultan’ın bayram ve kandillerde
dolup taşan Eyüp Sultan türbesi ile çekim
yeri konumunda olduğunu belirten Öztürk,
19.yy sonunda bölgenin sanayileşmeye
açılması ve 1960’lardan sonra yaşanan hızlı
gecekondulaşmanın geleneksel dokusunun
bozulmasına neden olduğuna da vurgu
yapıyor.

niz. Eyüpsultan geziniz sırasında,
nefis dürümlerin, lezzetli deniz
mahsullerinin, mantının, pizzanın,
köftenin tadını çıkarabilir, ocak
başında mangal keyfi yapabilir
ya da aşıklar tepesi Pierre Loti’de
muhteşem manzaranın keyfini
çıkarırken lezzetli tatlıları deneyebilirsiniz.

FESHANE ŞENLİKLERİ
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çok tarihi mekan var ki bir gününüzü ayırsanız
bile her yerini gezdim demeniz mümkün değil.
Diğer yerlerden kısaca bahsedecek olursak; Zal
Mahmut Paşa Cami, Sultan Reşat Türbesi, Caferpaşa Medresesi, Azizpaşa Mesire Alanı, Göktürk
Göleti, Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi, Karyağdı
Ali Baba Tekkesi, Özbek Tekkesi bu mekanlardan sadece birkaçı... Caferpaşa Medresesi, 16.
yy’da Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın son savaşında silahtar
olan Cafer Paşa adına inşa ettirilmiştir. Medrese,
türbe ve çeşmenin de yer aldığı bir külliye
olan Zalpaşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın

EĞLENCE PARKI
Türkiye’nin Disneyland’ı olarak anılan
İsfanbul Tema Park, ilçe sınırları içinde yer
alıyor. Her yaştan insanın doyasıya eğelenebileceği dev oyun temaları ve parklarının bulunduğu eğlence alanı ilçe merkezine biraz uzakta.
Buraya Mecidiyeköy’den metro ile gidip biraz
yürüyerek ulaşmanız mümkün. Ancak aynı adı
taşıyan dolmuşları veya İETT otobüsleri 39Y ve
99Y gibi araçları tercih ederek de burayı ziyaret
edebilirsiniz.

GEZİ-İSTANBUL

Haliç kıyısında kurulan
ve Türkiye’nin ilk tekstil sanayi bölgesi olan
Feshane, günümüzde kapalı kongre ve toplantı
alanı olarak kullanılıyor. Feshane, II. Mahmut
döneminde orduya fes ve üniforma dikmek
için kurulmuştur. Haliç manzarasına sahip açık
alanı lunapark olarak hizmet veriyor. Ramazan
ayında ziyaretçi akınına uğrayan Feshane’de
“Feshane şenlikleri” adıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenerek eski İstanbul kültürü
yaşatılmaya çalışılıyor.
Eyüpsultan’da gezilecek yerler bunlarla
sınırlı değil... Gezilecek ve görülecek o kadar

veziri Zal Mahmut tarafından Mimar
Sinan’a yaptırılmıştır. Günümüze
dek pek çok onarımdan geçen cami
Eyüpsultan’da  görülmesi gereken
tarihi yapılardandır. Çok boyutlu bir
uluslararası sanat ve kültür platformu
olan Santralistanbul, 2007 yılında
kuruldu. Açıldığı günden bu yana pek
çok sergiye ve etkinliğe ev sahipliği
yapan mekan günümüzde İstanbul’un
önde gelen kültür ve sanat merkezlerinden biri konumunda.
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Kuzeyin asil şehri: Stockholm

Her yerde alışveriş ve yılbaşı telaşı… Noel pazarı cıvıl cıvıl, ışıl ışıl… Evet, Stockholm’deyim. Kuzeyin soğuk, asil, karanlık ve ihtişamlı şehri. Tam yılbaşı öncesinde
görme şansı yakaladığım şehir çok etkileyici. Tarihi Vikinglere kadar gidiyor. 14 ada ve
kanallarıyla meşhur. Kuzeyin Venediği de deniyor. Eski şehir Gamla Stan, müzeleri, tarihi
yapıları, alışveriş caddeleriyle ziyaretçilerine çok şey vaat ediyor. İşte Stockholm…

GEZİ - DÜNYA

AYŞEGÜL EMİR
Saat sabahın dokuzu, hava yeni yeni
aydınlanıyor… Öğlen saat iki gibi ise kararmaya başlıyor… Kısa süreli de olsa gün ışığından
yararlanmanın keyfini yaşıyoruz… Hava
keskin soğuk, ara ara da yağan kar manzarayı
tamamlıyor… Her yerde alışveriş ve yılbaşı
telaşı. Şehrin her yerinde insan kalabalığı…
Noel pazarı cıvıl cıvıl, ışıl ışıl… Adeta bir peri
masalındayım…
Evet, Stockholm’deyim. Kuzey Avrupa’nın en gözde şehirlerinden biri. İsveç’in
başkenti. Pek çoğumuzun diline Stockholm
sendromu deyişiyle pelesenk olmuş. Stockholm’e yılbaşı öncesinde pandemi şartlarında
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bir iş seyahati için gitme şansı yakalıyorum.
Soğuk, asil, karanlık ve ihtişamlı bir şehirle
karşılaşıyorum…

ESKİ ŞEHİR MEYDANI
Şehrin tarihi Vikinglere kadar uzanıyor.
13.yüzyıldan beri İskandinavya’nın kültür,
siyaset, medya ve ekonomi merkezi olmuş.
Stockholm, Malaren Gölü’nün Baltık Denizi’yle
birleştiği bölgede kurulu. Kent, anakara dışında
on dört adaya ve Malaren Gölü’nün denizle
birleştiği kanala sahip. Stockholm takımadaları
tarihi olarak ayrıca önemli. Kentin adalara ve
kanallara yayılmış olması ona Kuzeyin Venediği
unvanını da kazandırıyor.
Kısa seyahatimde benim en çok ilgimi

çeken kentin eski merkezi Gamla Stan oluyor.
Ortaçağ’ın tüm İskandinav mimarisinin izlerini
taşıyor. Renkli üçgen çatılı evleri, eski kiliseleri,
dar sokaklarıyla adeta kendimi geçmişte hissediyorum. Tarihi yapılara uzun uzun bakıyorum.
Alman Kilisesi (Tyska Kyrkan), Riddiarhuset,
Bonde Sarayı, Tessin Sarayı ve Oxenstierna Sarayı buradaki önemli yapılardan. Şehirdeki en
eski yapı ise 13. yüzyıldan kalma Riddiarholmskyrkan adlı kilise. 1697’deki bir yangında
özgün kent kalesi yıkılmış. Ancak yerine barok
tarzda Stockholm Sarayı inşa edilmiş. Kentin en
eski meydanı Stortorget Meydanı. Eski şehrin
merkezi. Çevresindeki renkli ön cepheli binalar
tam fotoğraflık.
Stockholm denince ilk akla gelenlerden
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biri de Nobel Ödülleri. Nobel Müzesi’ni ziyaret
etmeden dönülmez. Gamla Stan’daki Stortorget
Meydanı’nın köşesinde eski borsa binasında.
Müzede, 1901 yılından beri verilen ödüllerle
ilgili bilgiler var. Ödüllerin yaratıcısı Alfred
Nobel’le ilgili obje ve dokümanları da görebilirsiniz.
Eski şehir merkezindeki tarihi binalar
ihtişamlı mimarileriyle dışarıdan da olsa
görülmeye değer. Hepsinin içini de görmeyi çok
isterdim artık bir dahaki sefere diyoruz. Kraliyet
Dramatik Tiyatrosu, Stockholm Sarayı, Parlamento binası. Kraliyet sarayı Kungliga Slottet.
Halen aktif olarak kullanılıyor. İsveç monarşinin
rolünün sembolik ve temsili olduğu üniter bir
parlamenter demokrasiye sahip. Burada asker
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değişimini izlemek çok eğlenceli ancak kışın
yapılmıyor. Bahar ve yaz mevsiminde gidenler
seyredebiliyor. 600 odası olan kraliyet sarayı da
ziyaret edilebiliyor.
Gamla Stan’da, bir hediyelik eşya
dükkanına giriyoruz. Noel pazarının kurulduğu
meydanın civarında pek çok bu tarz dükkan
var. Şehre özel magnetler, hediyelik eşya alırken Euro kurunun azizliğini tekrar yaşıyoruz.
Alım gücümüzün ne kadar düştüğünü görünce
tekrar üzülüyoruz. Konuşmalarımıza gelen
dükkan sahibi ise Türk çıkıyor. 20 yıldır İsveç’te
yaşayan bir Nevşehirli. Sohbet ederken, bize
indirim yapmayı da ihmal etmiyor….
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100 TANE MÜZE VAR

STOCKHOLM SENDROMU NEDİR?
Stockholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde
oluşan, duygusal anlamda sempati ve empati
oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik
durumu anlatan bir terim. Psikiyatr Nils Bejerot tarafından adlandırılan sendrom, ismini
1973 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de
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yaşanan bir olaydan alıyor. Banka soyguncusu
tarafından altı gün boyunca rehin tutulan bir
kadın, soyguncuya duygusal olarak bağlanır.
Serbest kaldığında soyguncuyu savunmakla
kalmaz, nişanlısını terk ederek kendisini rehin
alan banka soyguncusunun hapisten çıkmasını
bekler.

Stockholm tam bir müzeler şehri. Kısa
kaldığımız için çok azını görebildik ama keşke
daha fazla vaktimiz olabilse diye üzülmeden
edemedim. Büyük müze kentlerden biri. Kentte
yılda 1 milyon insan tarafından ziyaret edilen
100 kadar müze var. En bilinen müze ise 30 bin
el sanatı eserinin ve 16 bin tablonun bulunduğu
National Museum adlı ulusal müzesi.
National Museum, İsveçli sanatçıların
yanı sıra Goya, Rubenis, Rembrandt gibi ünlü
sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Müzelerin temelleri de yine 16. yüzyılda
Gustav Vasa tarafından atıldı. Çağdaş Sanatlar
Müzesi, Ulusal Müze, Stockholm Kent Müzesi,
Skansen, İskandinav Müzesi, Kraliyet Para
Müzesi, Vasa Müzesi bunlar arasında. Ülkenin en çok ziyaret edilen müzelerinden bir
diğeri ise Vasa. 1600’lü yıllarda ilk yolculuğuna
başladıktan sonra birkaç dakikada batmış bir
savaş gemisi. 1961 yılına kadar su altında
kalmış. Restorasyondan sonra ise halka açılmış.
Etkileyici bir gemi kesinlikle görmeye değer. 17.
yüzyıldan kalma haliyle karşınızda. Geminin
orijinal parçalarının yüzde 95’i korunarak çıkartılmış. Her tarafı gezilebiliyor.
Stockholm’de turistlerin vakit geçirebileceği eski şehir Gamla Stan haricinde, hipster
bölgesi Sodermalm, en iyi müzelerin olduğu
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STOCKHOLM’DE NE YENİR?

Djurgarden, şehir merkezi ve alışveriş caddesi
Norrmalm var. Alışveriş caddesine biraz uğruyoruz ancak azalan alım gücümüz nedeniyle
vitrinlere bakmakla yetiniyoruz. Kahve sever
şehirde ‘fika’ yani kahve molası kelimesini
sıkça duymak mümkün. Biz de bir kahve molası
veriyoruz ve kahvemize İsveç’in geleneksel
tarçınlı rulo çöreği kanelbullar eşlik ediyor.

BİR DE TEPEDEN BAKIN
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Stockholm’ü yukarıdan görmek
istiyorsanız SkyView veya Kaknas Kulesi’ne yani
Kaknastornete gitmeniz gerekiyor. SkyView
Ericsson Globe’un tepesinde yer alıyor.
130 metre yüksekliğe kadar yuvarlak
kabin içinde çıkıyorsunuz. Tırmanış yarım saat
sürüyor. Adım adım Stockholm’ü görüyorsunuz.
Kaknas Kulesi ise aslında bir TV kulesi ama ziyaretçilere açık. 155 metre uzunluğundaki kulenin
en üst katı restoran. Yemek yiyerek şehri izleyebilirsiniz. Stockholm’de yapılabileceklerden biri
de kanal turu. İki tür tur var, birinde şehrin
tarihi yerlerini görebiliyorsunuz. Diğerinde ise
daha geniş bir kanal turu yapabiliyorsunuz.
Şehri denizden görmek de şahane bir deneyim.
Stockholm’de iki milyona yakın kişinin
yaşadığını öğreniyoruz. Ülke nüfusu ise 10
milyona yakın. Şehirde bir hayli yabancı var.
Kozmopolit ve çok fazla da mülteci kabul
ediyor. Türklerin sayısı da 100 binden fazla.
Çoğunun Konya’nın Kulu ilçesinden gittiğini öğrenmek ilginç geliyor. Rehberimizin anlattığına
göre de Türkiye’ye gelen İsveç Dışişleri Bakanı
ilk olarak ‘Kulu nerede’ diye sormuş. Anlayacağınız Kulu ülkede bir hayli meşhurmuş. İki
günlük kısa Stockholm seyahatinden geriye bir
dolu anıyla dönüşe hazırlanıyoruz…

Kuzey ülkeleri maalesef bize göre
mutfak açısından zayıf ama dünyanın her
ülkesinin mutfağının restoranını bulmak
mümkün. Ülkede öne çıkan tabii ki hepimizin
aşina olduğu İsveç köftesi. IKEA mağazalarından biliriz. Fiyatı da bir hayli uygun. Bu
nedenle tadabileceğiniz pek çok restoran
var. Deniz ürünleri bir hayli yaygın. Gös diye
yerel bir balıkları var. Yanında haşlanmış
patatesle servis ediyorlar. Denemeye değer.
Wallenbergare, dana kıyma ve krema içinde
kaplı yumurta ile yapılan bir etli börek. Patates püresi ve bezelye eşliğinde servis ediliyor.
İsveç’in geleneksel tarçınlı rulo çöreği kanelbullar’ı her kafede bulmanız mümkün. Yeşil
kaplamalı iştah kabartıcı kekleri de meşhur.
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NİGHTMARE ALLEY
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Guillermo del Toro
Vizyon Tarihi: 4 Şubat 2022
Oyuncular: Bradley Cooper, Cate Blanchett,
Toni Collette
Stanton ‘Stan’ Carlisle kasaba kasaba dolaşan
bir karnavalın ekibine katılmıştır. Amacı ise Matmazel
Zeena’nın ve alkolik kocası Pete’in “zihin okuma” numara-

larının sırrını çözmektir. Ancak bu konuda bir türlü başarılı
olamamıştır. Ancak Pete öldüğünde, Zeena Stan’i ortağı
olarak kabul etmeye zorlanır. Kısa sürede Stan, insanları
manipüle edip dolandırma işinde Zeena’nın rahmetli
eşinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlar. Hırslanan
Stan, dolandırıcılık oyununu kendi başına da yapabileceğine
inanmaya başlar. Ancak Zeena ile rekabete giriştiğinde hiç
ummadığı tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalacaktır...

AMBULANS

THE KİNG’S MAN:
BAŞLANGIÇ

SİNEMA

Tür: Aksiyon, Casusluk
Yönetmen: Matthew Vaughn
Vizyon tarihi: 7 Ocak 2022
Oyuncular: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans
Eggsy ile Harry’nin maceralarını takip ettiğimiz serinin orijin hikâyesi
The King’s Man, Ralph Fiennes’in hayat verdiği Oxford Dükü ile Beach Rats
filmiyle adını duyuran Harris Dickinson’ın canlandırdığı Conrad’ın, bildiğimiz
anlamıyla Kingsman’in ilk yıllarında dünyayı tehdit eden kötücül bir güce
karşı koymaya çalışmaları anlatılıyor. Matthew Vaughn’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kingsman serisinin spin-off filmi olan “The King’s Man”de
tarihin en kötü tiranları ve suçlu zihinleri milyonlarca kişinin yok olabileceği
bir savaş planlamak için bir araya gelir. Bir adam ise onları durdurmak için
zamana karşı yarışmalıdır. Filmin oyuncu kadrosunda Harris Dickinson, Ralph
Fiennes, Djimon Hounsou, Alison Steadman, Aaron Taylor-Johnson, Matthew
Goode, Gemma Arterton ve Tom Hollander gibi isimler yer alıyor.
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Tür: Gerilim, Aksiyon
Yönetmen: Michael Bay
Vizyon Tarihi: 18 Şubat 2022 Sinemada
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez
İki kardeş, ağır hasta olan annelerini tedavi ettirmek
için gereken parayı bulmanın yolunu arar. Çaresiz kardeşler, parayı bulmak için bir banka soymaktan başka çare
bulamaz. Bir soygun planı hazırlayan kardeşler, soygun
sırasında işler ters gidince bir ambulansı çalmak zorunda
kalır. Çok geçmeden kardeşler, çaldıkları ambulansın içinde
ölmekte olan bir hastanın olduğunu fark eder. Will ve
Danny’nin, hiç durmayan yüksek hızlı bir kovalamacada
tüm şehre yayılan geniş kapsamlı bir polis müdahalesinden
paçayı sıyırmaları, rehinelerini hayatta tutmaları, bir şekilde
birbirlerini öldürmemeleri ve bu arada da Los Angeles’ta
görülen en çılgın kaçışı gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
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PLATFORMLARDA NELER VAR?

THE WİTCHER Netflix

Netflix’in en popüler yapımlarından biri olan ve Polonyalı
ünlü yazar Andrzej Sapkowski‘nin
kaleminden çıkan The Witcher,
ikinci sezonda Henry Cavill tarafından
canlandırılan Geralt’ın maceralarını
anlatacak. Her biri yaklaşık 1 saatten
oluşan 8 bölüm yayınlanan dizi, Geralt
ve Ciri‘nin birinci sezonda bir araya
geldiği yerden başlayacak. Bir yandan
Ciri’yi korumak bir yandan da onu gelecek tehditlere karşı hazırlamak için eğiten Witcher’lar,
yaklaşan tehlikeyi durdurabilecekler mi bu sezonda izleyeceğiz.

AYRI
DÜNYALAR

FÜREYA KORAL BELGESELI Puhu TV

Tür: Dram
Yönetmen: Emmanuel Carrère
Vizyon Tarihi: 21 Ocak 2022
Oyuncular: Juliette Binoche,
Hélène Lambert, Léa Carne,
Emily Madeleine, Patricia Prieur,
Evelyne Porée, Didier Pupin
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Türkiye’nin öncü çağdaş seramik sanatçısı Füreya Koral’ın hayatı... Zuhal Demirarslan’ın hazırlayıp sunduğu Füreya Koral belgeseli, sanatçının hayatının bilinmeyen yönlerine
ışık tutuyor. Füreya’nın aramızdan ayrılışının
20. yılında Kale Grubu tarafından hayata
geçirilen ve Füreya’nın en kapsamlı retrospektifi olan sergi ve kitaptan hareketle hayata geçirilen belgesel çok kıymetli tanıklıklar sunuyor.

CINDERALLA Amazon Prime

Bir klasik olan Cinderella masalının
modern müzikal hali sizlerle bir araya geliyor.
Başrolünde Camila Cabello, Nicholas Galitzine
ve Idina Menzel’ın bulunduğu Cinderella,
kafa dağıtıcı bir film arayışında olan kişiler
için oldukça uygundur. Bunun yanı sıra film,
normal Cinderella masalındaki gibi üvey annesi
ve kardeşleriyle yaşamak zorunda olan genç
kızı konu alıyor.

SİNEMA

Tanınmış yazar Marianne Winckler,
Fransa’da sosyal adaletsizlik ve gelecek
kaygısıyla ilgili bir kitap yazacaktır. Araştırması için, gerçek kimliğini ifşa etmeden,
Fransa’nın kuzeyine gider ve temizlik
işçiliği yapan kadınlara katılır, böylece
sosyal görünmezlik ve geçim kaygısını
şahsen deneyimleyecektir. Koşulların
ağırlığıyla kadınlar arasında dayanışma
ruhu güçlüdür ancak gerçek ortaya çıkınca
güvenleri sarsılacak mıdır? Cannes’da
Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün
açılışında gösterilen Ayrı Dünyalar, Fransız
gazeteci Florence Aubenas’nın kimliğini
gizleyerek çalıştığı günleri ve gözlemleri
anlattığı kitabı Le Quai de Ouistreham’dan
esinlenilerek sinemaya aktarıldı.
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ŞEHZADENİN SIRA DIŞI DÜNYASI
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı
Müzesi, Sabancı Holding’in desteğiyle
Türkiye sanat tarihinde derin izler bırakmış,
kendisi de önemli bir ressam olan, hat,
müzik ve edebiyat ile de ilgilenen, pek çok
sanatçının ve kurumun da hamiliğini üstlenmiş Abdülmecid
Efendi’nin hayatı ve sanatı üzerine kurgulanan “Şehzade’nin
Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisini 1 Mayıs
2022 tarihine kadar sanatseverlerle buluşturuyor. SSM’deki
“Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi;

K Ü LT Ü R S A N AT

ALİCE YENİDEN
SAHNEDE
Lewis Carroll tarafından
yazılan ve bugüne kadar 174
dile çevrilerek edebiyatın eşsiz
eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar
Diyarında”, Serdar Biliş’in
yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş
bir müzikal uyarlama olarak
yeniden sahnedeki yerini alıyor… İlk kez 7 Şubat 2019’da perde
açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde
“Haldun Dormen Özel Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi
olan Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından ilk kez perde açtığı 7
Şubat’ta yeniden seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.
“ALICE” adı ile izleyicisiyle buluşan müzikalde Serenay Sarıkaya
“Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis
Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”,
Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşıyor. “Ben kimim?”
Hangisi gerçek, hangisi sanal? Kendini yaşadığı hayatın içerisine
sıkışmış hisseden Alice, bir mobil uygulamanın çağrısına uyar ve beyaz
tavşanı takip ederek sanal bir dünyanın içine dalar.  “Ben Kimim?”
sorusuna cevap ararken kendini fantastik bir dünyada bulan Alice,
hayal gücü zenginliğiyle bu yeni evrende kendi cesaretini sınayacak,
korkularıyla, arzularıyla baş başa kalacaktır. Oyun Şubat ayından
itibaren seçili tarihlerde Zorlu PSM’de sergilenecek.
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SSM’nin koleksiyonu, 14’ü resmi kurum koleksiyonu, 17’si
aile koleksiyonu, özel müze ve galeri koleksiyonlarından
eserlerle birlikte Halife’nin son 20 yılını geçirdiği Fransa’dan,
Institut Français Türkiye ve Fransa’nın İstanbul Konsolosluğu’nun desteği ve iş birliğiyle gelen eserleri kapsıyor. Nice
şehrindeki Musee Massena Koleksiyonu’ndan 1926 tarihli
bir otoportre ile Rochefort’taki Pierre Loti Müze Evi’nden
alınan ve Abdülmecid Efendi’nin Loti’ye hediye ettiği orijinal
çerçeveli 2 resimle beraber sergi koleksiyonu 60 tablo ve
300’ü aşkın belgeden oluşuyor.

TOPLUMSAL
SORUNLARA
FARKLI BİR BAKIŞ
İpek Duben’in kırk yılı aşan pratiğini yansıtmak üzere hazırlanan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor. İşlerinde
sıkça kullandığı kendi beden imgelerinden esinle adlandırılan Ten,
Beden, Ben, erkek şiddetinden toplumsal cinsiyete, yerinden edilme
ve göçten tüketim alışkanlıklarına uzanan konuları irdeleyen sanat-

çının üretimine yeni bir bakış sunuyor. Sergi, Duben’in 1980’lerin
başındaki resim ve desenlerinden 2020 tarihli Angels and Clowns‘a
[Melekler ve Soytarılar] birçok işini yeniden değerlendiriyor. Ten,
Beden, Ben, SALT’tan Amira Akbıyıkoğlu, Farah Aksoy, Sezin Romi
ile Vasıf Kortun tarafından programlandı. Sergiye eşlik edecek kamu
programlarının ayrıntılarına sergi süresince saltonline.org ve SALT
Online sosyal medya hesaplarından erişilebilir.
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Betonların göğü henüz delmediği
zamanlarda büyük şehrin sokaklarında,
apartman önlerinde büyüyen bir kız
çocuğu. Güzeller güzeli ev kadını anne
ile titiz avukat babanın tek kızı: Handan.
Sokakların da anne babasıyla yaşadığı
evin içi gibi huzursuz olduğu zamanlardan
geçerek büyüyen, kendi yolunu bulan bir
genç kadın... Kafasının ve kalbinin içi seslerle dolu; çok uzaklardan gelen bir melodi,
kuşlar, rayların sesi, sevinçli bir hediye

TOZ
paketinin hışırtısı, annesinin, babasının,
babaannesinin, halasının sesi… Sonra
birden fazla ‘çat’ sesi, farklı zamanlarda,
farklı evlerin duvarlarında yankılanan…
Karşımıza yetişkin bir kadın olarak çıkan
Handan’la tanıştığımızda; o, çocukluğundan
bugüne uzanan bir hikâyeye çoktan dalıp
gitmiş olacak. Handan’ın ve onun hafıza-

sından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü,
1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya
yerleşiyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun
kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu
tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un
yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla Ocak ayı boyunca Zorlu PSM’de
seyirciyle buluşacak.

BİN
BİR GECE MASALLARI İSTANBUL’DA
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geleneksel İran müziği ve edebiyatından alan, setarla gitar ve saksofonu, santur ve kemençeyle piyano ve bas gitarı buluşturduğu modern
müziğiyle eşlik edecek...

K Ü LT Ü R S A N AT

Pers Mitolojisi’nden çağdaş İran
sanatına, Firdevsi’den Attar Nişaburi’ye,
masallı, şiirli, müzikli bir İran yolculuğu: Shahzadeh N. İgual, tasarlayıp
yönettiği “Bir Gecede Binbir Gece”
gösterisini, Kültürel Dönüşüm Derneği  
yararına 12 Ocak 2022 tarihinde Zorlu
PSM Turkcell Platinium Sahnesinde
sergileyecek. Sanatçı, klasik ve muasır
İran edebiyatından incelikle seçtiği
destanlardan bölümler ve şiirlerden
dizeleri sahnede Türkçe ve Farsça
yorumlarken, izleyicileri unutulmaz
bir yolculuğa çıkaracak. İgual’e, bu gösteri için İran’dan davet ettiği
Amir Ashkan Project, konuk gitarist Akın Eldes’le birlikte, temellerini
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EN ÇOK SATANLAR

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

Sayısı: 80 Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır”, “Üç Soru” ve “Bir Vaftiz Oğlunun Öyküsü”, dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Lev N. Tolstoy’un üç öyküsüdür. Bu öykülerde yazar, insanların dünyada yapması gereken en önemli şeyin iyilik olduğunu anlatır. “Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır”da öykünün
kahramanı olan Martin Avdeyiç, dürüst ve işinde iyice ustalaşmış bir ayakkabı tamircisidir. Hayatta kalmış
olan tek oğlu ölünce derin bir ümitsizliğe ve bunalıma kapılır, Tanrı’ya isyan eder. Bir gün ziyaretine gelen,
doğduğu köyden yaşlı bir adam ona hayata yeniden sarılmasının yolunu gösterir. “Üç Soru” adlı
öyküde, bir Kral’ın yanıtını bulmak istediği üç sorusu vardır: Bir işe başlamanın doğru zamanı nedir? Kulak vermesi gereken en doğru kişiler kimlerdir? Yapılması gereken en önemli iş hangisidir?

KALPSİZ BİR DÜNYAYA İNAT
HEPBERABER

l Yazar: Ece Temelkuran l Yayınevi: Everest Yayınları l Sayfa Sayısı:
180 ”Bugün yabancılaştırılmayacak kadar insan kalbine yakın, siyasi kutuplaşmayla parçala-

namayacak kadar güçlü sözcüklere ihtiyacımız var. Bu sözcükler nefes almak kadar vazgeçilmez olmalı ve
her dilde aynı anlama gelmeli. Nefes alma hakkımızı talep eder gibi, öylesine doğal ve zahmetsiz bir biçimde, beraberce arkalarında saf tutabileceğimiz sözcükler olmalı bunlar. Böylece bizi bastırdıklarında, kesin
olarak bileceğiz ki, nefes alma hakkımızı inkar ediyorlar.” Dün için pişmanlık duymak ya da gelecekteki
daha iyi günleri beklemek yerine “hemen, şimdi için” düşünen ve umut eden yeni bir politik-duygu anlatısı... Ece Temelkuran, her yerinden sökülen bir dünyada her şeye rağmen insana inanmanın
büyüsüne dair bir manifesto sunuyor “Hepberaber”de: Güzellik yaratmanın insanlığın kaderi
olduğuna inanmayı seçenlere politik bir değişim için ahlaki bir sözleşme öneriyor  

SAHTE SULTAN

KİTAP

l Yazar: Mahfi Eğilmez l Sayfa Sayısı: 328 l Yayınevi: Remzi Kitabevi On dokuzuncu yüzyılda padişahın davetiyle İstanbul’a gelmiş bir İtalyan ressamın, ka-

yıp olduğu düşünülen gizemli tablosu, şans eseri bulunduktan seksen yıl sonra sergilenmek
üzere Londra’ya gönderilir. Ancak Londra’da büyük skandala yol açan bir gelişme yaşanır.
Bu olayın arkasındaki karanlık ağın ucu en yüksek yerlere kadar uzanmaktadır. Avukatlığa başlamanın
eşiğindeki Murat, avukat Rüya, savcı Koray ve komiser Tarık, farklı yönlerden başladıkları ve sonra güç
birliği içinde sürdürdükleri araştırmaları sonunda gerçeğe ulaşacaklar mı? Heyecan, gerilim ve sürprizlerle
dolu bir polisiye... Sahte Sultan, Mahfi Eğilmez’in polisiye türünde ikinci romanı. Hititlerle ilgili çok ilgi
çeken iki belgesel tarihi öykü kitabından (Anitta’nın Laneti, Hattuşa’dan Kaçış) sonra polisiye türündeki ilk
romanı olan Inferis de çok satanlar listesinde haftalarca üst sıralarda yer almıştı.
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      Sona Erecek
l Sahte Sultan
l Yol Arkadaşım
l Aşk ve Öbür Cinler

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

SEVGİ NEREDEYSE,
TANRI ORADADIR

l Hayat Hanım
l Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır
l Parsel Parsel Vurgun: 2
l Duvar
l Kalpsiz Bir Dünyaya İnat Hepberaber
l Taksiii
l Harari: Tarih, İnsanın Tanrı Oluşuyla

AŞK VE ÖBÜR CİNLER
l Yazar: Gabriel García Márquez
l Sayfa Sayısı: 172 l Yayınevi: Can Yayınları

Mezar yazıtı ilk kazma darbesiyle parça parça yerinden
fırlamış, yoğun bakır renginde canlı bir saç yığını mezardan
dışarı taşmıştı. Ustabaşı, işçilerinin de yardımıyla bunları
tümüyle dışarı çıkarmak istedi, ama saçları ne kadar çok
çekerlerse o kadar uzun ve gür görünüyorlardı; sonunda hâlâ
bir kız çocuğunun kafatasına yapışık son saç telleri de dışarı
çıktı […] Yere yayılan o harikulade saçlar yirmi iki metre on

bir santim uzunluğundaydı…
Gabriel García Márquez, yıllar önce tanık olduğu bu ürpertici
olayın izini sürerek bahtsız bir genç kızla bir rahibin olağandışı aşklarını ortaya çıkarıyor. Büyülü gerçekçiliğin büyük
ustası, “Aşk ve Öbür Cinler”de, yaşama ve ölüme meydan
okuyan, aklın ve inancın sınırlarını zorlayacak kadar güçlü
bir tutkunun hikâyesini yeniden kurgulayarak, okurlarına
gerçekle söylencenin ustalıkla harmanlandığı benzersiz bir
okuma deneyimi sunuyor.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
ÇALINAN TAÇ

GÜZEL VE ÇİRKİN
Yazar: Mark
Twain
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: İş
Bankası Kültür Yayınları
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Dünyanın belki de en çok okunan,
uyarlanan ve anlatılan masallarından
biri Güzel ve Çirkin.
Bir zamanlar çok zengin bir tüccar vardı. İyi kalpli adam eve dönüş yolunda
ormanın derinliklerinde kayboldu
ve kendisini muhteşem bir şatoda
buldu. Şatodan ayrılırken yaptığı hata
belki de onun sonu olacaktı. Madame
Leprince de Beaumont’un imzasıyla
ünlü olan, ailesi için her fedakârlığı
yapmaya hazır “Güzel” ile içindeki
iyiliği gösteremeyen “Çirkin”in hikâyesi, 18. yüzyıldan beri kuşaklar boyu
okunan klasik dünya masallarından
biri olmuştur.

Yazar:
Howard Pyle
Sayfa Sayısı:
192
Yayınevi: İş
Bankası Kültür Yayınları
Dünya tarihinin
en ünlü halk kahramanlarından biri olan
Robin Hood, zorlu bir dönemde ortaya
çıkmış ve yoksulların, mazlumların koruyucusu olmuştur. Tarihte böyle birinin yaşayıp
yaşamadığı kesin olarak bilinmez. Ancak
dönemin halk türkülerinde ve hikâyelerinde Robin Hood’un adı ve kahramanlıkları
sık sık geçmektedir. Tarihçiler birkaç ünlü
kişiliğin zamanla halkın zihninde birleşip
tek bir kahramana dönüştüğünü söylemektedir. Bu nedenle Robin Hood iyi kalpli,
merhametli ve insani kusurları olan bir
karakterdir. Çılgın bir maceraperesttir, ama
harika bir liderdir. Fakirleri ve mazlumları
savunur, ama hakkı yenen üst sınıfa da
yardım eder. Yani aslında insanların tarih
boyunca özlediği adaletin savunucusudur.

KİTAP

Çalınan Taç
(Prens ile Dilenci) hikâyesi 16. yüzyılda,
bir sonbahar günü, İngiltere’nin Londra
kentinde başlar. Sefil mi sefil, buz gibi bir
evde, fakir bir ailenin istenmeyen çocuğu
Tom Canty dünyaya gelir. Onunla aynı
anda İngiltere’nin en zengin ailesinin de
bir çocuğu olur. Ülkede herkesin aylardır
heyecanla beklediği ve bir gün kral
olarak taç giyip tahta çıkacak olan Edward
Tudor’dur bu çocuk. Zavallı Tom her gün
açlıkla savaşıp dilenmesi için sokaklara
salınırken, Galler’in genç prensi Edward
görevleri yalnızca ona bakmak olan bir
hizmetkâr ordusuyla yaşamaktadır. Günün
birinde bu iki çocuk karşılaşır. Çocuklar sırf
eğlence olsun diye giysilerini değiş tokuş
ederler ve heyecanlı bir macera başlar.

Yazar: Jeanne-Marie
Leprince de
Beaumont
Sayfa Sayısı: 60
Yayınevi:
Yapı Kredi
Yayınları

ROBİN HOOD
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Uzun ömürlü olsun!

TEKNO-YAŞAM

GAYE DELEN
Cep teBir an olsun elimizden düşürmediğimiz teknolojik cihazlarımızın ömrünü basit
tüyolarla artırmamız mümkün. Döviz kurlarının
artışından en çok etkilenen sektörlerden olan
teknolojide cihaz fiyatları bir hayli yükseldi.
Bu dönemde tekno cihazları daha iyi korumak
ve ömürlerini uzatmak da önemli hale geldi.
Bilgisayar, cep telefonu, tablet, akıllı saat, kulaklık, televizyon gibi cihazların daha uzun süre
kullanılmasını sağlayabilecek tüyorlar var.
Öncelikle düşürme, çizilme ve kırılmalara
karşı daha dikkatli olmalısınız. Özellikle cep
telefonlarında düşürmeden önce önleminizi
alın. Anahtar gibi onu çizebilecek eşyalarla aynı
yerde taşımayın. Arka cebinize koymayın. Şarj
ederken güvenli yere koyun. Çocuğunuzun eline
vermeyin. Doğrudan su ve güneş temasından
koruyun. İyi bir ekran kılıfı ve koruyucusu
seçin. Virüs koruma programı kullanın. Garanti
süresini de artırmayı düşünebilirsiniz.
Cep telefonunun temizliğine de dikkat
etmek gerekiyor. Kir ve yağ hoparlör deliklerini tıkayabilir. Fiber bir bezle düzenli olarak
silin. Temizlemek için kimyasal ve ıslak mendil
kullanmayın. Kirli ellerle tutmayın. Şarj ömrünü
kısaltacak şeyler yapmayın. Telefonu bütün
gece şarjda bırakmayın. Gereksiz bildirimleri

62 l İSMMMO YAŞAM

kapatın, kullanmadığınız uygulamaları silin.
Evdeyken cep telefonu kullanımını azaltıp tablete geçebilirsiniz. Yoğun suyla temasta telefonu
kapatıp, pirinç içinde bekletin.

DAHA AZ KULLANIN
Dizüstü bilgisayarları aşırı ısıya maruz
bırakmayın. Bilgisayarınızı arada kapatıp
dinlendirin, iş ya da oyun için devamlı açık
tutmayın. Aşırı ısı ekranına zarar verir netliği ve
pikselleri bozar. Düşme ve çarpmalara karşı da

Bu alan dolarsa bilgisayarın ömrü de azalır.
İçinde çok fazla belge ve dosya bulundurmayın.
Bazı belgeleri buluta ya da USB belleğe atabilirsiniz. Bilgisayarı doğru şekilde kullanarak pil
ömrünü de uzatabilirsiniz. Bilgisayarı kullanmadığınız zaman uyku moduna alın.
Akıllı saatleri de su, çizilme ve kırılmalardan korumak gerekiyor, bunun için ekran
koruyucu edinin. Gerekmedikçe dokunmatiğini
kullanmayın. Ekran ışığını kısın, telefonla devamlı bağlı tutmayın. Çarpmalara karşı dikkatli
olun. Terden, kirden koruyun. Televizyonları
toz, sıcaklık ve nemden uzak tutun. Voltaj
farkları için dengeleyici kullanın. Kontrastı en
üst düzeyde tutmak, ekranı bozabilir.

BUNLARA DİKKAT EDİN
darbeleri emici bir çanta almayı ihmal etmeyin.
Dışarıda çok kullanıyorsanız koruyucu kılıf
almayı ihmal etmeyin. Bilgisayarın üzerine
çay, kahve dökülmesine engel olmak için kılıf
edinin. Toz ve kir havalandırmasını etkiler ve bu
da yavaşlama ve bozulmaya neden olur.
Bu nedenle düzenli olarak fiber bezle
temizleyin. İç ve dış temizliğine özen gösterin.
Tuş takımı, ekran ve menteşelerini temiz tutun.
Hard disk denilen depolama alanını iyi kullanın.

Teknolojik cihazları temizlerken dikkat
edilmesi gerekenler var. Dokunmatik ekranların
gelişmesiyle tekno cihazlarla sürekli temas
halindeyiz. Klavye yanında ekranlara da sık sık
dokunuyoruz. Bu tarz ekranları temizlerken
hassas ekranlar olduğunu dikkate alarak çok
basınç uygulanmamalı. Prize takılırken, çalışıyorken cihazları ayrıntılı temizlememeye özen
gösterin. Kuru fiber bir bezle ekranın yüzeyini
çok baskı uygulamadan nazikçe silin. Peçete,
havlu, tuvalet kağıdı gibi ürünler kullanmayın,
çizilmelere neden olabilir.
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Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

TAM BİR FOTOĞRAF UZMANI
Oppo, yapay zeka portre uzmanı Reno 6’yı tanıttı ve ülkemizde satışa
sundu. Telefon, portre çekimlere sinematik bokeh ışıltı efektleri sunan yeni
Bokeh Parlak Video ve Yapay Zeka Vurgu Videosu gibi özellikleriyle öne
çıkıyor. 6.4 inç Amoled ekranı var, Qualcomm Snapdragon 720G işlemciden
güç alıyor. Arkada 64 MP yapay zeka dörtlü kamera kurulumuna ve önde 44
MP selfie kamerasına sahip. Bu donanım, Reno 6’ya yapay zeka ile güçlendirilmiş portre video yetenekleri kazandırıyor. 8 GB Ram, 128 GB’lık depolama
alanı var. 4.310 mAh’lık pili, 50W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Serbest biçimli
ekran görüntüsü, seçilen herhangi bir ekran görüntüsünde yer alan metinlerin
100’den fazla dile çevrilebilmesini sağlıyor. Temassız kontrol ise kullanıcıların
ekranı yukarı ve aşağı kaydırmak gibi görevleri dokunmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

14 GÜNLÜK PİL ÖMRÜ VAR
Huawei, HarmonyOS 2.1 işletim sistemli yeni nesil akıllı saatleri Watch GT 3
46mm ve 42mm’yi ön satışa sundu. GT 3 46mm, tipik kullanımda 14 günlük, GT 3
42mm 7 günlük şarjı destekliyor. Kişisel bir antrenör olan Watch GT 3, 18 profesyonel
egzersiz modu, 12 açık hava antrenmanı dahil 100’den fazla egzersiz ve 6 kapalı
antrenman modunu izlemeyi sağlıyor. Huawei TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme
teknolojisine sahip. Saatlerde daha iyi ışık penetrasyonu, daha düşük güç tüketimi
ve daha rahat bir kullanım deneyimi sağlamak için kavisli bir tasarım benimseniyor.  
GT3, sprint, havuzda yüzme ve ip atlama gibi hızlı değişen kalp atış hızı senaryolarında bile iyi bir şekilde nabız takibi yapabiliyor. GT 3 ayrıca kapsamlı bir sağlık yönetimi için sürekli, gerçek
zamanlı ve doğru SpO2, uyku, stres ve adet döngüsü izleme özellikleri sunuyor.

P&G markası Oral-B, yeni akıllı diş fırçası modelini tanıttı. Oral-B iO, diş
fırçalamaya yeni standart katacak. İnteraktif ekranı var. Akıllı basınç sensörü,
kullanıcıları optimum temizleme basıncını uygulamaları konusunda yönlendiriyor. Fırça ekranında takibi kolay bir pil gücü göstergesi bulunuyor. Oral-B iO,
mobil uygulaması, ağız içindeki tüm alanları algılıyor ve fırçalamanın yüzde yüz tamamlanmasını sağlamak
için kullanıcıyı, ağzında, fırçaladığı ve kaçırdığı alanları göstererek yönlendiriyor. Görsel zamanlayıcı,
kullanıcıların şimdiye kadarki en iyi temizliğe ulaşması için kişiselleştirilmiş bir rehber görevi görüyor.
Zamanlayıcı, her fırçalama seansının süresini takip ediyor.  Böylece kullanıcılar, dişlerini diş hekimleri
tarafından önerilen süre olan iki dakika boyunca fırçalayıp fırçalamadıklarını biliyor. Ekranda beliren gülen
yüz simgeleri sayesinde kullanıcılar, hedefe ulaşıp ulaşmadıklarını anlayabiliyor.
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DJI, katlanır drone
teknolojisine sahip modellerinden Mavic 3’ü tanıttı.
Mavic 3, Hasselblad imzalı
çift kameralı yapısıyla
dikkat çekiyor. 200 metre
menzile sahip çok yönlü engel algılama sensörleri, 46
dakikaya kadar uçuş süresi
sağlayan yeniden tasarlanmış pilleriyle öne çıkıyor.
Çift kamera sistemiyle her
şeyin üstünde görüntüleme
imkanı sunan DJI Mavic 3,
daha yüksek video tanımı,
daha yumuşak çekimler
ve kroplama olanakları
yaratıyor. Mavic 3, daha
büyük görüntü sensörüne
sahip olması sayesinde daha
yüksek video çözünürlüğü
ve dinamik aralık sağlıyor
ve düşük ışıklı ortamlarda
gürültüyü daha etkili bir
şekilde azaltıyor. Geliştirilmiş renk paleti ile 1 milyara
kadar renk yakalayarak
post prodüksiyonda doğal
renk geçişleri ve gelişmiş
esneklik sağlıyor.

TEKNO-YAŞAM

DİŞ FIRÇALARI AKILLANDI

KATLANABİLEN
DRONELAR
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K O M İ K

R E S İ M L E R

TELEFONLA KONUŞMA

NEDEN ŞAİR OLDU?
Bir adam çok sevdiği bir kadına şiirler yazıyordu. Sonra kadın ansızın onu
terk etti. Adam kadının ardından şiirler
yazmaya devam etti. Daha çok yazdı.
Ve günün birinde çok ünlü bir şair
oldu. Yıllar sonra kadının yaşadığı kente
gitti ve büyük bir şiir dinletisi sundu.
Dinleti bittiğinde kadın kolunda
kocası ile çıkışa geldi ve adama ‘merha-

ba’’ dedi. Adam ona sıradan bir insana
bakar gibi baktı. Kadın, ‘beni tanıdın
mı’ dedi. Adam, ‘hayır tanıyamadım’
dedi. ‘Nasıl tanımazsın! Uğruna şiirler
yazdığın kadınım ben, seni şair yapan
kadın’’ dedi.
Adam kadına baktı ve şöyle dedi:
-Keramet sende olsaydı, kolundaki adam
da şair olurdu.

MANTIKLI ÖZÜR

MİZAH

Sürücü dikiz aynasında kendisini
izleyen polisi görünce kaçabileceğini
düşünüp basmış gaza.
Ancak polisi atlatamayacağını
anlayınca, pes edip çekmiş kenara.
Polis arabasından inmiş bezgin,
kızgın bir sesle: -Bana bak, çok yorgu-

num, üstelik keyfim de kaçık. Mantıklı
bir özür söyle yoksa yaktım çıranı!
Kısa bir ara ve sürücü demiş ki:
-Karım geçen ay bir polisle kaçtı.
Aynada sizin aracınızın hızla beni takip
ettiğini görünce, kaçtığı polis onu bana
geri getiriyor sandım.

FİLİ BUZDOLABINA SOKMAK
Profesör soruyor:
-Uçakta 500 tuğla var. Biri düştü,
kaç tane kaldı?
Öğrenci:-499.
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-Doğru. Peki, bir fili kaç adımda
buzdolabına sokarsın?
-Üç adımda. Buzdolabını aç, fili
sok, buzdolabını kapat.

Adamın karısı normalde telefonu bir
eline aldı mı, 2-3 saatten önce bırakmazmış...
Bir akşam yine telefon çalmış kadın
gidip açmış... Ama bu kez sadece yarım saat
konuşmuş ve kapatmış... Adam da şaşırmış,
hanımına sormuş:
-Hayrola hanım. Sen 2 saatten az konuşmazdın. Bugün anlatacakların yarım saatte
nasıl bitti?
Karısı cevap vermiş: -Yanlış numaraydı...

ELEKTRİK KESİLDİ
Akıl hastanesinde bir hasta kendini tavana baş aşağı asarak, ‘Ben ampul oldum’ diyor
ve kimse de onu aşağı indiremiyormuş.
Konu baş hekime intikal etmiş.
Başhekim: -Gidin ona elektrik kesildi
artık bir işe yaramazsın, in oradan diye ikna
edin.
Bir süre sonra görevliler tekrar başhekime gelmişler:
-Efendim onu ikna ettik, inecek. Fakat
bu kez de etrafında toplananlar, karanlıkta
kalacağız diye indirmemize izin vermiyorlar!
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1-Üç şapkası var, bir de direği.
2-Alçacık adamcık, başında tabakçık.
3-Hayvanların yuvası, ağaç doludur orası.
4-Mikropları öldürür, hastaları güldürür.
5- Çıt çıt çalışır, kurulunca bağırır.
6- Bağcığı var bağlayamaz, tabanı var kendi yürüyemez.
7- Kulağını büktükçe ağzı sulanır.
8- Küçük küçük dişleri var, ne de büyük işleri var.
9- Çıtır çıtır yenir, bunun adı nedir?

KOMİK SÖZLER
l İki köy arasında kaldık. Dışarı çıksan
Tahtalıköy, evde kalsan Bakırköy.
l İyi geceler diyen biri olmasa da yat zıbar
diyen bir annemiz var çok şükür.

l Ya olduğun gibi görün ya da psikoloğa
görün.
l İnceldiği yerden kopmasını bekleme ipi
kes ipi.
l Gitmek isteyenin elinden sıkı sıkı tut.
Sonra birden bırak öyle daha hızlı gidermiş.
l Oluruna bırak olmazsa tekrar bırakırsın.
l Bana yeni kafa lazım. Eskisi çok düşünüyor.
l Neden adam yerine koyduğum insanları
koyduğum yerde bulamıyorum.
l Değerliydin yalan yok. Ama değer miydin
ona yorum yok.
l Kadınlar baktı ki kendilerini zayıflatamıyor. Gün yapıp diğer kadınları da şişmanlatıyorlar.
l Biri sabrımın altını kıssın, taşıyor.
l İyilik yaptığımız kişiyi mi denize atıyorduk, ne yapıyorduk.
l Ben aslında depresyona gireceğim de çok
güldürüyorlar.
l Psikoloğa gittim, sorunlarım var dedim.
Hepimizin var, geçer dedi, şimdi daha iyiyim.
l Arap kanalında maç izliyorum. Spiker ne
derse babaannem ‘amin’ diyor.
l Doğru insanı bulduğunuzda beni de
çağırın ne olur. Neye benziyormuş şu bir
bakayım. Meraktan çatlayacağım valla!
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GÖNLÜM RAZI OLMADI
Eşeği ile kasabaya alışverişe giden Nasreddin Hoca, kitap, elma, limon gibi birçok ağır şey almış. Aldıklarını kocaman
bir çuvala yerleştirmiş. Çuvalı da sırtına alıp eşeğine binmiş.
Yolda giderken Hoca’yı gören köylüler:
-Ey Hoca, çuvalı niye kendi sırtına aldın, diye sormuşlar.
Hoca: -Ne yapayım? Zavallı hayvan zaten beni taşıyor,
çuvalı da ona taşıtmaya gönlüm razı olmadı!

AMERİKA’DA SAAT
Öğretmeni Temel’e sordu:-Söyle bakalım Temel... Amerika’da saatler Avrupa’ya göre neden 5 saat geridir?
Temel cevabı bilmese de yine hazır cevaplılığını konuşturur:-Amerika daha geç keşfedildi da ondan öğretmenum.

HAYAT BAKIŞ AÇISIDIR
Kadın sabah kalkmış aynaya bakmış ve kafasında
yalnız üç tel saç görmüş.
-Hımm, demiş galiba bugün saçımı örgü yapacağım.
Öyle de yapmış, günü de harika geçmiş.
Ertesi gün kalkmış aynaya bakmış, kafasında iki tel saç
kalmış.
-Hımm, bugün saçımı ikiye ayıracağım.
Dediğini de yapmış, harika bir gün geçirmiş.
Ertesi gün aynaya baktığında, kafasındaki tek tel saçı
görmüş. Gene moralini bozmamış:
-Tamam, tamam. Artık bugün atkuyruğu yaparım.
Dördüncü gün bir bakmış ki kafasında tek tel bile kalmamış.
‘Yaşasın!’ diye bağırmış. ‘Bugün saç derdim yok.’
Bakış açısı her şeydir. Bardağın dolu kısmını görmeye
çalışmalısınız.

Cevaplar

l Delilik öyle kolay olmuyor ben yıllarımı
verdim.

1-Trafik lambası
2-Mantar
3-Orman
4-İlaç
5-Çalar saat
6-Ayakkabı
7-Musluk
8-Tarak
9-Çekirdek

l Bedenim Antalya diyor, kafam Bodrum.
Boş cüzdanım ise al hortumu serinle diyor.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

HEPSİ SENİN
OLSUN
Platonik aşk
yaşayan adamın
birinin hayalleri
gerçek olur; en
çok sevdiği yıldız
ile karşı karşıyadır, fırsat bu fırsat derken
yıldız kadına sorar:
-Saçınızdan bir tutam bana verirseniz size
100 dolar veririm!
Yıldız: -Hımmm, 500 dolar verirsen bütün
peruk senin olsun.

İSMMMO YAŞAM l 65

OCAK-ŞUBAT 2022

SOLDAN SAĞA: 1. Baba hindi-Ta. 2. Alatini-Okar. 3. Hakan-Ki-Ula. 4. Arak-Memalik. 5.
Ran-Gulag-Mı. 6. Atasagun. 7. Onkoloji-Ene. 8. Ko-Nan-Nafi. 9. Tekit-Tereke. 10. Alil-Fa-Arif. 11.
Malabadi. 12. Is-Tozan-Ya. 13. Atol-Bezeme. 14. Ego-Oteli-At. 15. Kura-Aterina.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Bahar Noktası-Ek. 2. Alara-Noel-Sagu. 3. Bakanak-Kim-Tor. 4.
Atak-Tonilato. 5. Hin-Galat-Lolo. 6. İn-Muson-Faz-Ta. 7. Nikelaj-Tababet. 8. İmagine-Anele. 9.
İo-Agu-Arad-Zir. 10. Kül-Neferiye. 11. Talim-Niki-Aman. 12. Arakıye-Efe-Eta.

Ç Ö Z Ü M
K O L A Y
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Z O R
K O L A Y

K A R E

B U L M A C A

SUDOKU

KURSLARIMIZLA İLGİLİ
DETAYLI BİLGİ İÇİN
www.ismmmo.org.tr

2004 yılından itibaren bulut teknolojisini muhasebe
yazılımında başarı ile uygulayan LUCA'dan
E dönüşümde lider çözümler..

LUCA Ticari Paketleri’ nde yer alan çözümler ile firma
iş süreçlerinde başlayan e uygulamaların LUCA Mali
Müşavir Paketi’ ndeki e defter gönderimi ile Gelir İdaresi
Başkanlığı’ na doğrudan bildirimi sağlanır.
E dönüşüm süreçlerinde TÜRMOB İŞNET Özel
Entegratörlük Hizmetleri anlaşması ile birlikte elektronik
belgelerin saklanması konusunda da önemli hizmetler
sunulur.

