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Sevgili İSMMMO Ailesi,
Baharın habercisi mart ayına güzel temennilerle giriyoruz. Mart ayının ilk haftası önemli günlere ev sahipliği yapıyor.
Sektörümüz için çok önemli olan Muhasebeciler Haftası, Vergi Haftası ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü… Bu günleri her yıl
olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlayacağız.
Muhasebeciler Haftası, mesleğimiz ve geleceğimiz adına her yıl taleplerimizi dillendirdiğimiz bir hafta. Biz her zaman
ilçelerimizde düzenlediğimiz eğitimlerimizle mevzuatı ilgilendiren konularla ilgili meslektaşlarımızın yanında olduk.
Mesleğimiz, teknolojik gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe kendini geliştiriyor. Bu değişimle bizler de mevzuatta ve
meslekte ortaya çıkan güncellemelere kolay adapte olduğumuzu, üzerimize düşeni başarıyla yerine getirdiğimizi görüyoruz...
Evet, baharın habercisi mart ve nisan sayımızla karşınızdayız. Bu sayımızda kapağımızı son dönemin önemli gündem
maddesi enerjiye ayırdık. Türkiye’nin enerji gerçeğini masaya yatırdık. Elektrik, enerji, doğalgaz, bu yılın ilk aylarında en
çok konuştuğumuz konuların  başında yer aldı. Türkiye, enerji kesintileri ve yüksek fiyatlarla birlikte yeniden bu alandaki
karnesini de tartışmaya başladı. Enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payı her geçen gün artarken, yeniden şekillenen
enerji haritasının ana hatlarını ise iklim değişikliği ve mevzuatlar belirleyecek gibi görünüyor…
Dosya konumuzu yine güncel bir konuya metaverse’e ayırdık. ‘Yeni dünyaya hazır olun’ başlıklı dosya haberimizde
metaverse’i her yönüyle masaya yatırdık. Artık akıllı gözlük, lens ya da kulaklıkla sanal dünyaya bağlanıp farklı dijital
ortamlara girip sosyalleşeceğiz, çalışacağız, eğitim göreceğiz ve iletişim kuracağız. Metaverse’e karşıt olanlar yanında dünya
kaynaklarını koruyacağı için destekleyenler de var.
Zirvedekiler sayfamızda araştırma şirketi Ipsos Türkiye’nin CEO’su Sidar Gedik var. Gedik, “Araştırmalarımızın
sonuçlarına göre bugünlerin en büyük sorunlarından biri eski normalden yadigar kadim derdimiz ekonomi. Neredeyse her
on kişiden dokuzu bu düşüncede. Herkesin gözü kulağı ekonomide” diyor.
Gündemin Sesi’nde AKUT Başkanı Recep Şalcı’yı konuk ettik. Depremle korkutmak yerine afet bilinci oluşturulması
gerektiğini belirten Şalcı, “İnsanların nasıl hazırlanması ve neler yapması gerektiğinin sistematik bir şekilde anlatılması ve
içselleştirilmesi gerekiyor” değerlendirmesini yapıyor.
Yaşamın Portresi’nde tiyatro ve sinema oyuncusu Gülçin Kültür Şahin var. Onu son dönemde Kırmızı Oda dizinde
sekreter Tuna rolünde izledik. Pek çok oyun ve filmde rol aldı.
Şahin, tiyatro ve sinemada daha çok kadın hikayesi istediklerini belirterek, anlatılacak çok hikaye olduğunu söylüyor.
Renkli Yaşam sayfalarımızı meslek mensubu Mehri İngin’e ayırdık. O, iş yaşamının, anneliğin yanı sıra müzik sevgisini
de sürdüren bir isim. Müzik sevgisini solistlikle taçlandıran İngin, Bakırköy Belediyesi Belkız Akkale Türk Halk Müziği korosunda korist olmanın yanı sıra Cem TV’de de solist olarak program yapmış.
Yurtdışı seyahat sayfamızda sizleri Norveç’in başkenti Oslo’ya götürüyoruz. Sessiz, sakin ve temiz bir şehir. Doğal
güzellikleri ve gölleriyle meşhur. Oslo, doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerine çok şey vaat ediyor.
İstanbul’da ise sizi Güngören ilçesine götürüyoruz. Dünyanın ve İstanbul’un moda merkezi haline gelmiş durumda.
Ayrıca Sağlık, Evim, Sinema, Kitap, Teknoloji, Mizah, Lezzet, Dostlarımız bölümlerimiz var.
Keyifli okumalar...
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Muhasebe Haftası’nı
coşkuyla kutladık
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İlhan Güven ve
Nevzat Pamukçu’yu
özlemle andık
20

İÇİNDEKİLER

K A P A K

Türkiye’nin enerji gerçeği
Elektrik, enerji, doğalgaz, bu yılın ilk aylarında en çok konuştuğumuz konuların  
başında yer aldı. İklim değişikliğinin etkisi ile son 10 yılın en soğuk günlerini
yaşayan Türkiye, enerji kesintileri ve yüksek fiyatlarla birlikte
16
yeniden bu alandaki karnesini tartışmaya başladı.

D O S YA

Yeni dünyaya hazır olun!
Artık akıllı gözlük, lens ya da kulaklıkla sanal dünyaya bağlanıp farklı dijital
ortamlara girip sosyalleşeceğiz, çalışacağız, eğitim göreceğiz ve iletişim kuracağız.
Geleceğin teknolojisi metaverse’le bunlar mümkün olacak. Kısa bir süre sonra her
şey üç boyutlu çevrimiçi bu sanal dünyada yaşanacak. Şimdiden
26
mağaza açanlar, etkinlik düzenleyenler, arsa satanlar öne çıkıyor.

Z İ R V E D E K İ L E R

Herkesin gözü
kulağı ekonomide
Araştırma şirketi Ipsos
Türkiye CEO’su Sidar Gedik’e
göre, 2022’de de toplumun
ana gündemi ekonomideki
mücadele olacak. Gedik,
“Ülkenin en büyük sorunu,
hayatımızı anormal hale
getiren büyük salgın değil.
Bugünlerin en
büyük sorunu
ekonomi” diyor. 12

GÜNDEMİN SESİ

Afet bilinci
oluşturulmalı
Bir deprem ülkesi olan
Türkiye’de afet konusunda
halkı bilinçlendirme, deprem afeti ve korku üzerine
kurulu. AKUT Başkanı
Recep Şalcı, insanlarımızı
depremle korkutmak yerine afet bilinci, farkındalığı
ve kültürünün oluşturulması gerektiğini
22
vurguluyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Daha çok kadın
hikayesi istiyoruz!
Tiyatro ve sinema oyuncusu
Gülçin Kültür Şahin “Anlatılacak çok hikaye var. Dünyada
özellikle #metoo hareketinden sonra bu konuda yaşanan değişikliği görüyoruz.
Bu ülkemize de yansıyacak.
Bu konuda çok umutluyum”
diyor.

34

R E N K L İ

Y A Ş A M

Müzik sevgisini solistlikle taçlandırdı
Meslek mensubu Mehri İngin, iş yaşamının,
anneliğin yanı sıra müzik sevgisini de sürdüren
bir isim. Müzik sevgisini solistlikle taçlandıran
İngin’in kızı da müzik eğitimi almak
üzere yurtdışına gitmeyi planlıyor.
30
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Emekçi kadınların
günü: 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü 100 yılı aşkın
süredir var. Dünya Kadınlar Günü’nün kökleri,
işçi hakları hareketlerine dayanıyor ve 8
Mart Birleşmiş Milletler tarafından da Dünya
Kadınlar Günü olarak kabul ediliyor.
Bugün neredeyse tüm dünyada ses
getiren eylemlere sahne olan 8 Mart’ın
tohumları 1908 yılında, New York’ta 15 bin
çalışan kadının daha kısa mesai süreleri, daha
yüksek maaş ve seçme hakkı talep etmesiyle
atıldı. Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi 8
Mart’ı Ulusal Kadınlar Günü ilan etti. Bu özel
günü uluslararası hale getirme fikrini ortaya
atan Clara Zetkin, 1910 yılında Kopenhag’da
toplanan Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı’nda Dünya Kadınlar Günü fikrini önerdi.
Konferansa 17 farklı ülkeden katılan 100

kadın, Zetkin’in önerisini
oybirliğiyle kabul etti. BM
verilerine göre çalışma
yaşındaki kadınların
sadece yarısı işgücüne
katılıyor. Dünya Kadınlar
Günü’nde, kadınların
toplum içerisinde, siyasette
ve iş hayatında elde ettiği
başarıları kutlanıyor.
Kadınlar Günü’nde cinsiyet
eşitsizlikleri vurgulanıyor ve protestolar
düzenleniyor. Dünya Kadınlar Günü fikrini
ortaya atan Clara Zetkin’in aklında belirli bir
tarih yoktu. Birinci Dünya Savaşı sırasında,
1917’de Rus emekçi kadınlar “Ekmek ve barış
istiyoruz” sloganlarıyla sokaklara çıkmıştı.

Eylemlerin dördüncü gününde Rus Çarı tahttan
indirildi. Kurulan geçici hükümet ise kadınlara
seçme hakkı tanıdı. Rusya’daki kadın eylemlerinin başlangıcı, Jülyen takvimine göre 23
Şubat’tı. Dünya genelinde daha yaygın biçimde
kullanılan Miladi (Gregoryen) takvimde bu
tarih 8 Mart’a denk geliyordu.
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Temiz ve
güvenli su için
Su tüm canlılar ve ekosistemin yaşamı
için olmazsa olmazlardan. Dünyamızın 3/4’ü
sularla kaplı olmasına karşın kullanılabilir
su miktarı yüzde 2,5, içilebilir su miktarı ise
yüzde 1’den daha azdır. Günümüzde 2,2
milyar insan güvenli suya erişememektedir.
Suyun nitelik ya da nicelik olarak yetersizliği
sanitasyon ve hijyen sorunlarını da beraberinde getirirken pek çok sağlık sorununa neden
olmaktadır. Mikrobiyolojik açıdan kirli suların
neden olduğu ishalli hastalıklar nedeniyle
her yıl 485 bin ölüm gerçekleşiyor. İshalli

6 l İSMMMO YAŞAM

hastalıklar küresel hastalık yükünün yaklaşık yüzde 3,6’sını
oluşturmakta. Gelişmekte olan
ülkelerde hastalıkların yüzde
80’inden fazlası yetersiz içme
suyu ve sanitasyon ile ilişkili.
Hastalıkları önlemek ve kontrol
altına almak için güvenli suya ve sanitasyona
erişimin ne kadar önemli olduğu Covid-19 pandemisinde bir kez daha gözler önüne serildi.
Suyun öneminden hareketle Birleşmiş
Milletler 1993 yılında temiz ve güvenli suya

erişememe konusuna dikkat çekmek ve küresel su kriziyle mücadele etmek için harekete
geçilmesi gerekliliğini vurgulamak üzere 22
Mart’ı, Dünya Su Günü olarak ilan etti. UN-Water tarafından koordine edilen Dünya Su Günü
için her yıl bir tema üzerinde çalışılıyor.
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Erken teşhis önemli
Dünyada ve ülkemizde kanser, sebebi
bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli
bir halk sağlığı problemi. Tedavi maliyetlerinin
yüksekliği nedeniyle ülkelerin ekonomisinde ve
iş gücünde çok ağır kayıplara neden oluyor. Erken teşhis edilmesi halinde tedavinin mümkün
olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser
türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi
artıyor. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesiyle elde
edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı
bilgilendirme, farkındalık kazandırma amacıyla
1- 7 Nisan Kanser Haftası kapsamında her yıl
etkinlikler düzenleniyor.
Kanser hastalığı dünya çapında her geçen gün artış gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü
verilerine göre, küresel bazda 18.1 milyon yeni
kanser vakası saptanırken, hastalığa bağlı 9.6

milyon ölüm gerçekleşiyor. Dünya genelinde her
5 erkekten birinde ve her altı kadından birinde
hayatları boyunca kanser gelişmesi beklenirken
her 8 erkekten birinin, her 11 kadından birinin
ise kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği
öngörülüyor.
Dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve
kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok
ve uzun süre maruz kalmasıyla birlikte gerek
tanı konacak kanser olgu sayısının gerekse
hastalığa bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik
yükün artması bekleniyor. Yüzde 90 çevresel,
yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı
olarak gelişen kanserlerin, çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi,
fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesiyle günümüzde
yüzde 30-50 oranında önlenebileceği biliniyor.

23 Nisan kutlu olsun
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düşüncesiyle onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük
sevginin ifadesi olarak, 23 Nisan’ı çocuklara armağan
etti. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillere
aktarılması ve Türk devletinin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi
amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.
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Türk milletinin bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak yer bulan 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarına hediye edilen
bir gün... Çocuklara bayram hediye eden ve bu
bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke
Türkiye’dir... Ulu önder Atatürk, 23 Nisan 1924’te
23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına
karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan
1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan
etti ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk
Bayramı olarak da kutlanmaya başlandı. 1979’da,
yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan bu millî bayramımıza, ortalama
olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen
ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke
çocukları da katılıyor. Bu bayram, her yıl yurdumuzda ve
yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda,
okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak
millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil ediyor.
Atatürk, çocukların milletin geleceği olduğu
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‘Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve
barış için çalışmaya devam’

8 l İSMMMO YAŞAM
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meslektaşlarımızı hazır hale getirmek
için yoğun çaba sarf ediyoruz” dedi.

OMUZ OMUZA VERECEĞİZ

Teknolojik gelişmeler ve
pandemi süreci ile birlikte muhasebe mesleği yeni dünya düzenine ve yeni çalışma biçimlerine

uyum sağlamak zorunda kalıyor.
Bizler dünyadaki değişimlere
ayak uydururken İSMMMO
olarak geleceğe hazırlanmada

İSMMMO’nun teknolojinin sunduğu imkanları doğru kullandığını ve
toplumsal sorumluluk gereği teknolojik
ve modern ekonominin gelişmelerini
yakından takip eden, meslek mensubunu dönüşen ve değişen dünyaya
hazırladığını dile getiren Akdemir,
“İSMMMO yeni danışmanlık alanlarının, krizlere hazır hale gelmenin,
mükellefle ilişkileri güçlendirmenin
her adımını düşünerek, dizayn ederek
büyüdü. Kurum ve kuruluşlarımızla
ortak yürüteceğimiz her çalışma ülke
ekonomisi için meydana gelecek
büyük bir başarının da göstergesi
haline gelecektir. Biz mali müşavirler
dünyanın daha yaşanabilir olabilmesi
adına mücadelemizi sürdürmeye de
devam edeceğiz. Dolayısıyla, mesleki
sıkıntılarımıza karşı omuz omuza
vererek sorunların üstesinden gelmeyi
her zaman beraber öğrendiğimizi bir
kez daha vurgulamak istiyorum” diye
konuştu.

İSMMMO HABER

Her yıl, 1-7 Mart
tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası dolayısıyla mali
müşavirler İstanbul Taksim
Cumhuriyet Anıtı’nda bir araya
geldi. İSMMMO Başkanı Yücel
Akdemir yaptığı açıklamada,
ülke ekonomisinde yüklendikleri görev ve sorumluluklarla
birlikte mesleğin geleceğine
ve pandemi sürecine ilişkin
görüşlerini dile getirdi.
Akdemir, muhasebe
mesleğinin diğer iş alanlarına
göre süreçteki gelişmelerden
en çok etkilenen meslek grubu
konumuna geldiğini vurgulayarak, sağlık çalışanlarından
sonra stres altında en fazla iş
yoğunluğu olan mesleğin mali
müşavirlik mesleği olduğu
hatırlattı.  
Pandeminin de etkisiyle
mesleğin işleyişindeki sorunların daha da derinleştiğini ifade
eden Akdemir, “İşletmelerin
yaşadıkları sıkıntılar, mali
müşavirlerin çok çalışmalarına
rağmen tahsilat yapamamalarına neden oldu. Mükelleflerin
mali müşavirlik ödemelerini
olabildiğince erteledikleri
ve asgari düzeyde tutma
çabası içinde oldukları gördük.
Mükellef-devlet arasındaki
iletişimin, bir anlamda sağlıklı
ekonomik faaliyetlerin yürümesi için mali müşavirlerin
hayati bir önem taşıdığı açıkça
görülmektedir. Ekonomiyi
ilgilendiren bütün alanlarda
verilen mücadelenin görünmeyen kahramanları mali
müşavirler olmuştur.
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ANITKABİRİ ZİYARET

TÜRMOB Kurulları ve SMMM Oda
Başkanları, 1-7 Mart Muhasebe Haftası
etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti. Oda Başkanımız Yücel Akdemir’in

de yer aldığı ziyarette Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk için saygı duruşunda
bulunulmasının ardından mozoleye
çelenk bırakıldı.

Fotoğraflarla İstanbul sergisi

İSMMMO HABER

Odamızın Çevre Komitesi organizasyonu ile üye ve stajyerlerimizin çektiği
fotoğraflardan oluşturulan bir seçki ile
‘İstanbul’ başlıklı sergi açıldı.
İSMMMO Çevre Fotoğraf ve Sinema
Kulübü (İFSK) ile İstanbul Fotoğraf ve
Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) ile ortak
hazırlanan sergide, İstanbul’un dört bir
yanından çekilen insan ve doğa manzaraları

yer alıyor. Oda Başkanımız Yücel Akdemir,
Oda Sekreterimiz Erol Demirel, Oda Başkan
Yardımcımız Ali Haydar Tunç, Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Halim Bursalı, Çevre
Komitesi Başkanı Cenap İnaltong, komite
üyelerinin de katılım sağladığı sergide,
yürütülen proje ile ilgili düşünceler dile
getirildi. Sergi, Odamızın Sanat Galerisinde
mart ayısının sonuna kadar görülebilecek.

Muhasebe Emektir videolarına büyük ilgi
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Odamızın Muhasebe Haftası
kapsamında Sosyal Etkinlikler
Komitemiz ile birlikte organize
ettiği video etkinliğinde, kadın
meslektaşlarımızın ‘Muhasebe
Emektir’ sloganıyla çektiği video
içerikleri sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.
1-7 Mart tarihleri arasında
düzenlediğimiz ‘Muhasebe Haftası’

kapsamında kadın meslektaşlarımız tarafından gerçekleştirilen
video etkinliğinde, mesleğimizin
önemine ve son yıllarda yaşanan
birçok sıkıntının geri bırakılmasına dair önemli bir farkındalık
oluşturuldu. ‘Muhasebe Emektir’
başlığıyla çekilen videolar odamızın sosyal medya platformlarından
izlenebiliyor.
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İş dünyasının başarılı kadınları buluştu
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde
odamızda gerçekleşen söyleşi, kadınların iş dünyasındaki ve toplumdaki yerlerine vurgu yapan konu
ve konuklarıyla dolu dolu geçti.
Oda Sosyal Etkinlikler Komitemizin
düzenlediği söyleşide; TÜRMOB Genel Sekreteri ve
İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı Yahya Arıkan,
Oda Sekreterimiz Erol Demirel ve Oda Sosyal
Etkinlikler Komitesi Başkanımız Aynur Koçulu birer
açış konuşması gerçekleştirdi. TESMER İstanbul
Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri SMMM Güler
Güney’in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide;
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba
Şavlı İbiş, KPMG Danışmanlık Bölümü / Kurumsal
Finansman Şirket Ortağı / İnsan Kaynaklarından
Sorunlu Ortağı Hande Şenova, Deloitte Türkiye
Risk Lideri Özlem Gören, EY Türkiye Şirket Ortağı
Müge Tan ve PWC Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket
Ortağı / SMMM Ece Yavuz kendi alanlarındaki
iş gözlemlerine ve deneyimlerine kadar birçok
açıdan değerlendirmelerde bulundular.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde farklı ülkelerden mali
müşavir ve iş kadınları bir araya gelerek kendi alanlarına
dair mesleki deneyimlerini paylaştılar. Türkiye, Azerbaycan,
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nden katılan kadın meslektaşlar,
muhasebe mesleğine ilişkin online bir söyleşi gerçekleştirdiler.  
Söyleşiye Oda Saymanımız Gülgün Öztürk, TÜRMOB
Etik Kurulu Başkanı Cemile Kuzu, TÜRMOB Disiplin Kurulu
Başkanı Yeşim Ertuğrul, IFAC’tan Ayşe Arıak Tunaboylu,
TÜRMOB Hizmet Kalite İzleme Kurulu Üyesi Nazik Bulut, MTM’den Mehriban İmanova, APFM’den Sevinc Lütveliteva,
İN’den Firengiz Seferli, GMİB’den Gülare Zeynalova, ARPA’dan
Şehla Mehdiyeva, METM’den Gülşen Orucova katılım sağladı.
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Farklı ülkelerden kadınlar bir arada
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Herkesin gözü
kulağı ekonomide

Türkiye’de bireylerin yüzde 55-60 kadar UMUT EFE
bir bölümü halihazırda borcu olduğunu
Tüm dünya, hayatları alt üst
eden, büyük bir korku iklimi ile başifade ediyor. Borçlular arasında her üç
ekonomiden günlük ve çalışma
kişiden biri ise son bir ay içinde borcunun layan,
hayatına kadar pek çok alanda büyük
arttığını belirtiyor. Borcunu zamanında
dönüşümleri tetikleyen koronavirüs
pandemisinde ikinci yılı geride bıraktı.
ödeyemeyen ya da nadiren zamanında
toplumun her bir bireyini farklı
ödeyebilenlerin oranı yüzde 35… Halkın, Her
şekillerde etkileyen pandemi boyunca
2022’de de gözü kulağı ekonomik
sağlık ve hastalığın seyri günlerce ana
sorunlara karşı yapılacak mücadelede… gündem maddesi idi. Hayatın yeniden
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şekillendiği bu dönemde Türkiye’de
de ilk etapta gündemin ana konusu
olan pandemi ve buna dair gelişmeler,
kısa bir süre sonra yerini o bildiğimiz
kadim bir gündeme bıraktı: Ekonomiye…”2021 yılı sonunda yaptığımız
araştırmaların sonuçlarına göre
ülkenin en büyük sorunu, hayatımızı
anormal hale getiren büyük salgın değil. Bugünlerin en büyük sorunu, eski
normalden yadigar kadim derdimiz
ekonomi. Hem de katılımcılar, bizim bu
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Sidar Gedik

rına döndürmeye yönelik olarak kullanıldığını

problemde görmediğimiz kadar baskın bir şekilde

kaydeden Gedik, “Normalleşmeden bu kadar

ülkenin en büyük sorunu ekonomidir diyorlar.

sık bahsediyor olmamız, zaten gidişatın anormal

Neredeyse her on kişiden dokuzu bu düşüncede”

olduğunun bir göstergesi. Öte yandan normale

ifadeleri ile Türkiye’nin gündemini özetleyen

doğru yürüyüşümüz de devam ediyor. O “nor-

Araştırma şirketi Ipsos Türkiye CEO’su Sidar

malden” ne kadar memnun olduğumuz ise başka

Gedik’e göre, 2022’de de toplumun ana gündemi

bir tartışma konusu” derken, sorularımıza verdiği

ekonomideki mücadele olacak…

yanıtlarla, Türkiye gündeminin bir fotoğrafını

Son 2 yılda toplumun lügatına giren
“normalleşme” tanımlamasının, Covid-19 salgını
ile rayından çıkan hayat düzenini eski ayarla-
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çekti.
*Öncelikle zorlu geçen 2021 yılında
ve güncel verilerde Türkiye’nin en önemli

ZİRVEDEKİLER

soruyu sorduğumuz yıllar boyunca herhangi bir

5 gündem maddesi nedir?
Şahsen bir ülkenin ana gündemini
eğitim, sağlık, altyapı gibi konuların teşkil
etmesini normal hatta sağlıklı bulurum,
bu başlıkları tartışarak daha iyiye gitmeye
çabalamak gerekir. Ancak biz geleneksel
olarak bu gibi başlıklar yerine ya ekonomiyi
ya da belli dönemlere damga vuran sıra dışı
olayları konuşmak durumunda kalırız. Ülkemizde geçmiş yıllarda terörün neredeyse
tek gündem olduğu dönemleri de maalesef
yaşadık, bu sıra dışı bir döneme işaret
ediyordu. Yine bir başka sıra dışı sebebin,
Covid-19 salgınının tüm dünya ile birlikte
bizim için de gündemi etki altına aldığı bir
dönem olması yine çok şaşırtıcı değildi. Böyle anormal dönemler olmadığı durumlarda
ise bizim ülkemizin ana gündemi ekonomidir. 2021’de biliyorsunuz can yakan, can
alan sel ve yangın felaketleri yaşandı. Bu
felaketler, yaşandıkları dönemde doğal olarak ülke gündemine girdiler. Ancak 2021’de
Covid-19, sel, yangın gibi anormal nedenler,
afetler bile ekonominin ülkenin bir numaralı
gündem maddesi olma durumunu değiştirmedi. Ekonomi elbette tek başına bir
başlık değil; geçim sıkıntısı, işsizlik, hayat
pahalılığı, yüksek enflasyon, Türk Lirası’nın
değer kayıpları gibi alt başlıkların bir
bütünü. 2021 yılı ortasına kadar Covid-19
salgını ve ekonomi ülkenin en önemli sorunu sıralamasında çok yakın seviyelerde dile
getiriliyordu. Bu önemli bir tespit idi, çünkü
henüz aşının yaygın kullanıma girmediği,
ülkece kapanma yaşadığımız dönemlerde
dahi salgın ekonomiyi belirgin bir şekilde
bastıramıyordu. Ekonomik sorunlar o dönemde dahi en az salgın kadar çok oranda
dile getiriliyordu. Haziran ayından itibaren
ekonomi Covid-19’un önüne geçmeye
başladı. Bunda tabi aşılamanın başlaması ile
salgına dair endişelerin bir nebze gevşemesi de rol oynadı. Sonbahardan itibaren
zaten öncesinde zor zapt olan ekonominin
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TOPLUM
MÜCADELEYİ
TAKİP EDİYOR

zincirinden boşaldığını gördük. Ülkenin en önemli
sorunu hangisidir sorusuna düzenli ölçüm yaptığımız yıllar boyunca hiç görmediğimiz ölçüde baskın
bir şekilde “ekonomi” yanıtı gelmeye başladı. Her
on kişiden sekizi hatta dokuzu bu yanıtı vermeye
başladı.

Özellikle hane halklarının borç durumu ve borçlanama niyetleri de göz önüne
alındığında 2022’nin ana
gündemine ilişkin beklentiniz
nedir?   
Asgari ücrete önemli
bir zam yapıldı. Ancak yine de
toplumun dörtte üçü bu gelir
seviyesinin hâlâ yeterli olmadığı
düşüncesinde. Yeterli olduğunu
düşünenlerin oranı sadece %21.
Bu düşüncenin altında çok yüksek
ihtimalle gelecek kaygısı yatıyor,
vatandaşların yarısından fazlası
ülke ekonomisinin kötüye gideceği
düşüncesinde, toplumun neredeyse %70’i Türk Lirası’nın değer
kaybedeceğini düşünüyor. 2022,
ekonomideki sorunlar ile nasıl
mücadele edileceğini, bu mücadeledeki performansın getirilerini
veya kayıplarını takip edeceğimiz,
konuşacağımız yıl olacak gibi.

MEMNUNİYET DÜŞÜK SEVİYELERDE

14 l İSMMMO YAŞAM

Güncel araştırmalarınızda vatandaşın
ülkenin genel durumuna bakış açısı nasıl?  
Ülkenin genel durumundan memnuniyet
sorumuza o sırada bir olağanüstülük yoksa toplumun ortalama %30’u memnunum şeklinde yanıt
verir. Biz bu oranın %15’e kadar düştüğü dönemi
bir kez 2015’de seçim sonrası hükümetin kurulamadığı, terörün tırmandığı aylarda görmüştük.
Gel gelelim 2021 Kasım sonunda ise bu oranı %14
olarak ölçtük ki, bu ölçtüğümüz en düşük seviye
idi. Hem düşük memnuniyet hem de hızlanan
gündem nedeni ile biz de haftalık ölçüm yapmaya
başladık. İyi ki de yapmışız, çünkü aralık ayında
memnuniyet seviyesinde her iki yönde önemli
değişimler tespit ettik. Genel memnuniyet aralık
ortasında olumsuz anlamda bir rekor daha kırdı
ve %4’e kadar düştü, her dört kişiden üçü ülkenin
durumundan memnun olmadığını ifade ediyordu.
20 Aralık’ta açıklanan dövize endeksli mevduat
ürünü ve ardından TL’nin değer kazanması ile esen
olumlu rüzgâr ile ülkenin durumundan memnun
olanların oranı %8’e yükseldi. Yükseliş anlamlıydı,

ancak gelinen seviye hâlâ çok çok düşüktü. Yılı
%10 oranında bir memnuniyet ile kapattık. Hemen
arkasından ocak başında açıklanan yıllık enflasyon
son 19 yılın rekoru anlamına geliyor, bu bilgi
vatandaşların memnuniyet ve beklentileri üzerinde
olumsuz bir etki yaptı ve memnuniyetin olumlu
trendinde bir duraklama oldu.
Bizim araştırmalarımızda kısa vadeli
gelecekten beklenti her zaman mevcut durumdan
memnuniyete kıyasla bir miktar daha olumludur. Şu anda da durum aynı… Her ne kadar
memnuniyet oranı %8-10 civarında olsa da yakın
gelecekte daha iyi olacağımızı bekleyenlerin oranı
%13. Tabi bu oran aralık sonunda (enflasyon
henüz açıklanmamışken) %19 idi...  Ancak; dünya
çapında yayılmış, ülkemizde de her gün can alan
korkunç bir salgın devam ettiği halde ekonominin
en önemli sorun olarak, hem de rekor seviyede
yüksek bir oranda belirtiliyor olması çok önemli
bir durum… Bu aslında ülke ekonomimizdeki
olumsuz gidişatın salgın afeti ile benzer bir seviyede etki yarattığını da gösteriyor.
Gelecek yılda genel olarak Türkiye ekonomisinin durumu sizce nasıl olur sorusuna “daha
iyi olur, aynı kalır, daha kötü olur” seçenekleri
üzerinden bakarız. Ve genelde en geniş kesim
“aynı kalır” seçeneğini belirtir. İlk defa bu sene
sonunda “daha kötü olur” diyenlerin oranı diğer
seçeneklerin önüne geçti. Araştırmaya katılanların
yarısından fazlası bu görüşte. Benzer tablo, kişisel
ekonomik duruma dair sorduğumuz soru için de
geçerli. Özetle mevcut durumdan hiç memnun
değiliz, gelecekten de umutsuz haldeyiz.

HER 3 KİŞİDEN 1’İNİN BORCU ARTTI
Bireylerin geçim şartları borç durumları ile ilgili öne çıkan veriler ve gelişmeler
nelerdir?
Haftalık verilerimizde gördüğümüz küçük
değişimler ile birlikte bireylerin %55-60 kadar bir
bölümü halihazırda borcu olduğunu ifade ediyor.
Borçlular arasında her üç kişiden biri ise son bir
ay içinde borcunun arttığını belirtiyor. Borcunu
zamanında ödeyemeyen ya da nadiren zama-
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SALGINA DAİR
ENDİŞELER
SÜRÜYOR
nında ödeyebilenlerin oranı %35. Bu nedenle
de özellikle düşük gelir gruplarındaki maaş
artışlarının hayat standardını korumak-yükseltmek yerine borç kapatmaya ve temel ihtiyaç
maddeleri ile ilgili mecburi tüketime yönleneceği
düşünülüyor. Bu konuda zaman zaman döviz ile
geliriniz veya borcunuz yoksa vatandaş olarak
kurdaki değişimler sizi gerçekten etkiliyor mu
sorusu gündeme geliyor. Bizim yıllardan beri
yaptığımız araştırmalarda döviz kuru, ekonominin gidişatına dair memnuniyet ile arasında en
yüksek korelasyon olan başlık olmuştur. Döviz
kurundaki yükselişler vatandaşta büyük bir
memnuniyetsizlik yaratır. Geldiğimiz durumda
da toplumun %82’si, döviz kurundaki artışın
yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilediğini
belirtiyor. Her ne kadar 20 Aralık sonrası Türk
Lirası ciddi değer kazanmış olsa da kurun tekrar
yukarı gideceğini düşünenlerin oranı da hayli
yüksek, %69.

İHTİYAÇLAR ERTELENİYOR
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Pandeminin ve ekonomik krizin
insanların sosyal hayatına, yeme içme
alışkanlıklarına etkisi ne oldu?  Hane içi
tüketime nasıl etki etti?
Çok net olarak söylenecek ilk şey bazı
kategorilerde tüketimin kısılacağı. Cep telefonu,
TV- beyaz eşya, tablet, bilgisayar gibi ürünlerin
alımları genel olarak ya tamamen iptal ediliyor
ya da erteleniyor. Vatandaşların yarısı veya
daha fazlası özellikle tatlı-tuzlu atıştırmalık,
kişisel bakım ürünleri, gazlı veya gazsız soğuk
alkolsüz içecekler, çay-kahve gibi sıcak alkolsüz
içecekler gibi hızlı tüketim kategorilerinde de
önümüzdeki aylarda tüketimlerini azaltacakları-

nı belirtiyorlar. Ancak bu gibi durumlarda beyan
ile gerçekleşen arasında bir makas olduğunu
atlamamak gerekli. Biz bu beyanın ne derecede
gerçeğe döneceğini hane tüketim panelimizdeki
veriler ile takip edeceğiz. Çünkü bir yandan da
geçmiş krizlerin deneyimleri gösteriyor ki, bu
gibi dönemlerde evlere çekilmenin ardından
moralleri düzeltmek için daha fazla atıştırmalık, kişisel bakım gibi küçük keyifler de öne
çıkabiliyor.
Öte yandan asgari ücret ve memur
maaşlarındaki düzenlemelerin olumlu etkilerinin
yaşanacağı bir dönem de olacak, tabi bu fiyat
artışlarının devam etmesi durumunda geçici bir
dönem olacaktır. Bu gelir gruplarında tasarruf
yapmak çok zor hatta imkânsız, geçici bile olsa
bir dönem boyunca göreceli gelir artışı daha çok
tüketim yaratabilir diye düşünüyorum.
Bu iki sebebi göstererek alışveriş
sıklığında, harcama düzeninde, dışarıda
yeme içme alışkanlıklarında ne gibi değişimler gözlemleniyor?
Yine Türkiye Barometresi çalışmasında
her 10 bireyden 7’si alım güçlerinin azaldığını
söylüyor. %29’luk bir kesim de alım güçlerinin
değişmediğini belirtiyor.  
Vatandaşların yarıdan fazlası dışarıda
yeme-içme harcamalarını kısacaklarını ifade
ediyor. Keza dışarıdan yemek siparişleri için de
benzer bir durum söz konusu. Her on kişiden
sekizi dışarıda yeme-içme maliyetlerinin arttığı
düşüncesinde. “Son bir ay içinde dışarıda vakit
geçirdiniz mi” sorusuna evet yanıtı verenlerin
oranı giderek azalıyor. Birkaç ay önce bu oran
%40’larda iken son haftalarda %25’lere gerilemiş durumda...

Tarihin en önemli salgınlarından birinin
yaşandığı bugünlerde ekonominin tüm gündemlerin önüne geçmesi ve toplumda yarattığı duygu durumuna dair yorumunuz nedir?
Son 2 yılda lügatımıza “normalleşme”
kelimesi girdi. Bu tanımlama, Covid-19 salgını ile
rayından çıkan hayat düzenimizi eski ayarlarına
döndürmeye yönelik olarak kullanıldı. Normalleşmeden bu kadar sık bahsediyor olmamız,
zaten gidişatın anormal olduğunun bir göstergesi.
Öte yandan normale doğru yürüyüşümüz de
devam ediyor. O “normalden” ne kadar memnun
olduğumuz ise başka bir tartışma konusu. 2022
yılı sonunda yaptığımız araştırmaların sonuçlarına
göre ülkenin en büyük sorunu, hayatımızı anormal
hale getiren büyük salgın değil. Bugünlerin en
büyük sorunu, eski normalden yadigar kadim
derdimiz ekonomi. Katılımcılar, bizim bu soruyu
sorduğumuz yıllar boyunca herhangi bir problemde görmediğimiz kadar baskın bir şekilde
ülkenin en büyük sorunu ekonomidir diyorlar.
Neredeyse her on kişiden dokuzu bu düşüncede.
Korkunç terör saldırıları ile sarsıldığımız dönemde
terör, salgın korkusu ile evlerimize kapandığımız
dönemde Covid-19 bile bu derece baskın bir resim
oluşturmamıştı. Bu seviyede ağırlık oluşturan bir
sorunun gelecek yıla damga vuracak gündem
maddesi olacağını ön görmek zor değil. 2022,
ekonomideki sorunlar ile nasıl mücadele edileceğini, bu mücadeledeki performansın getirilerini veya
kayıplarını takip edeceğimiz, konuşacağımız yıl
olacak gibi.
Toplumun yarısı, salgına dair gidişatın iyi
olmadığını, bu yüzden 2022’de ve sonra bir süre
daha salgın ile yaşamaya devam edeceğimizi,
hatta bugüne kadar yaşadıklarımızdan daha da
zor günlerin bizi beklediği fikrinde.
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Türkiye’nin enerji gerçeği

Elektrik, enerji, doğalgaz, bu yılın ilk
aylarında en çok konuştuğumuz konuların  
başında yer aldı. İklim değişikliğinin etkisi ile
son 10 yılın en soğuk günlerini yaşayan Türkiye,
enerji kesintileri ve yüksek fiyatlarla birlikte yeniden bu
alandaki karnesini tartışmaya başladı.

KAPAK

UMUT EFE
Türkiye, büyük umutlarla girdiği
2022’yi son 10 yılın en soğuk nöbetini
geçirerek karşıladı. İklim değişikliğinin bir
etkisi olarak yaşanan bu durum, kutup girdabı
olarak nitelenen soğuk hava dalgaları ile
uzun ve yorucu bir kış yaşattı. 2021 sonu ve
2022’nin ilk aylarını soğuk ve karlı havalar
dışında hatırlatacak bir diğer olay ise günlerce
süren ve hayatı neredeyse felç etme noktasına
getiren enerji kesintileri idi. Başta sanayi tesisleri olmak üzere doğalgaz ve elektrik kesinti
kararlarının alındığı bu dönemde Türkiye’nin
büyük bir bölümünde haneler yaşanan bu
krizin doğrudan etkilediği yerlerin dışında
kalırken, Isparta gibi bazı yerler ise Türkiye
geneli kadar şanslı değildi. Her şey 3 Şubat
günü Meteoroloji tarafından yapılan soğuk
ve karlı hava uyarısının ardından başlamıştı.
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Isparta’da, elektrik kesintileri nedeniyle bazı
mahalle ve köylerde, ısınmadan aydınlanmaya
birçok ihtiyaç giderilemedi. Uzun yıllardır
ilk kez görülen bu olay kamuoyunda zamlı
elektrik faturaları üzerinden enerji sektörünün
yoğun olarak tartışıldığı bir döneme denk
geldi. Sanayide yaşanan son elektrik ve doğalgaz kesintilerinin son yılların en soğuk kışı
ile birleşmesinin ardından Türkiye’nin enerjiye
ilişkin tablosunu ve gerçeğini bir kez daha gün
yüzüne çıkardı.

KAPASİTELER YÜKSELECEK
Son dönemde yaşanan arz sorunları
nedeniyle; Türkiye’nin üretim gücü sanayinin
enerjisi, kısa süreliğine kesiliyor. Bu noktada
enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracak
depolama yatırımlarının, çözüm için önemli
bir seçenek olarak öne çıktığı vurgulanıyor…

Elektrik depolama tesisleri, özellikle
yenilenebilir enerji kaynaklarından gün içinde
elde edilen ihtiyaç fazlası elektriğin depolanabilmesini sağlıyor. Depolanan elektrik,
üretimin azaldığı veya tüketim ihtiyacının
arttığı durumlarda şebekeye verilerek
ihtiyacın karşılanmasına yardımcı oluyor…
Türkiye’nin enerji karnesine baktığımızda ise
özellikle güneş enerjisinde ulaşılacak toplam
kurulu gücün 2022 yılı sonunda 8 bin 750
MW olması hedefleniyor. Rüzgar enerjisinin
ise 10 bin 900 MW’a ulaşması öngörülüyor.
Rüzgâr enerjisi için belirlenen hedefler sadece
kurulu gücü artırmaya yönelik değil. Aynı
zamanda yerlilik oranının artırılması ve teknik
özelliklerin geliştirilmesi konusunda sektörün
uzmanları önemli hedefleri ortaya koyuyor.
Hidroelektrik kapasitesinin, yıl sonunda 32 bin
228 megavata yükseleceği tahmin ediliyor.
Jeotermal, biyokütle ve atık ısı kurulu gücünün
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yıl sonunda 3 bin 536 megavata yükseleceği
öngörülüyor. Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün
2022 sonunda ise 102 bin 423 megavata ulaşması bekleniyor.

FİYAT ARTIŞLARI KİLİT OLACAK
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İKLİM KRİZİ ANA GÜNDEM
Küresel ölçekte çevresel, sosyal ve ekonomik tehditlerden biri haline gelen iklim değişikliğinin etkilerinin katlanarak hissedildiği bir dönemde, Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği
(YENADER), iklim krizi ile topyekün mücadelede
yenilenebilir enerjinin vazgeçilmez rolüne vurgu
yapıyor… Küresel iklim değişikliğinin sebep
olduğu iklim krizi, tüm dünyayı çevresel, sosyal
ve ekonomik boyutlarıyla etkileyen en kritik
sorun olarak, uluslararası tüm kuruşların öncelikli
gündem maddesi. Özellikle 2022 yılı, küresel
iklim krizinin farklı boyutlarının yanı sıra iklim
dönüşümü ve enerji dönüşümünün finansmanı
konusunun da Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya
Ticaret Örgütü (WTO) gibi uluslararası kurumlar
nezdinde yoğun çalışmaların yürütüleceği bir yıl
olacak. YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin,
iklim finansmanı kapsamında enerji verimliliğine
yönelik kaynakların önümüzdeki dönem artmasının beklendiğini belirterek, “Türkiye’de 20192030 döneminde enerji dönüşümü için toplam
yatırım ihtiyacı yılda ortalama 5.3-7 milyar dolar
arasında, finansman ihtiyacı ise 3.6-4.5 milyar
dolar arasında hesaplanıyor. Söz konusu yatırım
ihtiyacının yüzde 30-40’ını enerji verimliliği
yatırımları oluşturuyor. Ayrıca önümüzdeki dönem
yenilenebilir enerji tarafında finansman ihtiyacının yüzde 30’unun finans kuruluşlarına ek olarak
doğrudan proje fonlaması, tematik tahviller,
kitlesel fonlama gibi modellerle karşılanacağı
öngörülüyor” tespitlerini yapıyor…

DÜNYADA 12’İNCİ SIRADA
Önümüzdeki dönem, en önemli çevresel,
sosyal ve ekonomik tehditlerden biri olan iklim
değişikliğinin etkilerinin hissedilmeye başlandı-

RÜZGÂRIN
LİDERLİĞİ
ARTIYOR
TEİAŞ, 2021 Aralık Ayı Kurulu Güç Raporuna göre, toplam elektrik kurulu güç kapasitesi
kasım ayına göre 445.3 MW artarak 99.819.6
MW seviyesine ulaştı. Toplam santral sayısı da
10.457 oldu. Yenilenebilir enerji kurulu gücü de
10.026 santralle bir önceki aya göre 389.4 MW
artarak 53626,8 MW‘a yükselirken yenilenebilir
santraller toplam kurulu gücün yüzde 53.72‘sini
oluşturdu. Güneş enerji santrallerinin kurulu
gücü de 70 MW’lık bir artış ile 7815.6 MW
seviyesine yükseldi. Toplam güneş enerji santral
sayısı da 124 artarak 8389 oldu. Güneş enerji
kurulu gücü toplam kurulu gücün yüzde 7.83
olurken, rüzgâr enerji kurulu gücünün toplam
kurulu güçteki oranı da yüzde 10.62 oldu.
Toplam kurulu güçte ilk sırada 25573.6 MW
ile doğalgaz yer alırken, onu 23280.4 MW ile
hidroelektrik santralleri takip etti. Fosil yakıtlı
santrallerin kurulu gücü de 2021 yılı Aralık ayı
sonu itibariyla 46192.7 MW yani toplam kurulu
güce oranı yüzde 46.27 seviyesindedir. 1 yılda
Türkiye’deki toplam elektrik kurulu gücü 3929
MW artarak 2021 yılı sonu itibariyla 99819.6
MW seviyesine ulaştı. Ayrıca son 1 yıldaki yenilenebilir enerji santral kurulu gücündeki artış
da hemen göze çarpmaktadır. En yüksek kurulu
güç artışı ise 1774.6 MW’lık bir artış ile rüzgâr
enerji santrallerinde yaşandı. Rüzgârı da 1148.2
MW’lık artış ile de güneş takip etti.

KAPAK

TSKB Enerji Çalışma Grubu tarafından
hazırlanan ‘Enerji Görünümü 2021’ raporunda ise
2022 yılında enerji sektöründe en çok tartışılacak
başlıklardan birinin fiyat artışları olacağı öngörülüyor. Yakıtlarda ve elektrik tarafında talebin canlandığı ve arzın düşük kaldığı bir konjonktürde,
fiyatların enflasyon ve kur etkisi haricinde yukarı
yönlü bir seyir izlediğine işaret eden raporda,
fiyatların küresel piyasalarda da benzer şekilde
seyrettiği vurgusu yapılıyor. Rapora göre, elektrik
talebinde 2017-2019 dönemi ile karşılaştırma
yapıldığında 2021 yılının ilk 10 ayında ortalama
yüzde 9.3’lük bir yıllık büyüme gözlendi. 2021
yılının her ayında bu 3 yılın aynı dönem ortalamasına göre büyüme meydana geldi ve en büyük
artış yüzde 16.5’le ağustos ayında yaşandı. 2021
yılının ilk 10 ayında toplamı 274.1 TWh olurken,
2017-2019 yılları ortalaması toplamı olan 250.8
TWh’ın yüzde 9.3 üzerinde gerçekleşti. Talep ve
üretim rekorlarının kırıldığı 2021 yılının ilk 10
ayı sonunda yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilen elektriğin payının yüzde 36.1 civarında
gerçekleştiğine işaret eden rapora göre, ilk 10
ayda doğalgaz santrallerinden üretilen elektriğin
payındaki yüksek oran, hidroelektrik santrallerden üretilen elektrik miktarındaki azalmadan
kaynaklandı. Emtia ile petrol, doğalgaz ve kömür
fiyatlarında yaşanan artışların 2021 yılının küresel enerji gündeminin ön sıralarında yer aldığına
değinen rapor, Kasım-2020 ve Ekim-2021 aylarını
kapsayan 12 aylık dönemde Avrupa kömür
fiyatının yüzde 305, küresel gösterge niteliğinde
olan Brent petrol fiyatının yüzde 89, Henry Hub
doğalgaz fiyatının ise yüzde 91 oranında yükseldiğine işaret ediyor. Rapora göre, fosil yakıtlarla
ilgili sorgulamanın küresel düzeyde derinleştiği
bir yıl olan 2021’de fiyatlar açısından böyle bir
tablonun ortaya çıkması, bu konudaki tartışma ve

arayışların uzun süre devam edeceğini gösteriyor.
Raporda ayrıca pandemi sonrasında ertelenmiş
ekonomik aktivitenin güçlendiği Türkiye’de, enerji
talebinin 2020 yılında gözlenen durgunluktan
sıyrılarak hareketlendiği belirtiliyor.
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ğının altını çizen Alkin, şöyle devam ediyor:
“Geçen yıl 306 milyar kilovatsaatin üstüne
çıkan elektrik tüketiminin, bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 8 artacağı öngörülüyor.
Bu kapsamda dağıtım şirketlerinin 2021-2025
yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminde sektöre 78 milyar lira yatırım yapması
planlanıyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerjide
üretim ve teknoloji merkezi haline gelmesi
hedefiyle sürdürülen çalışmalarda da önemli
yol kat edildi. 2000’li yıllarda çok düşük
yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olan
Türkiye, bu alanda yaptığı yatırımlarla toplam
yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından
Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’nci sırada yer
alıyor.”

KAPAK

TÜRKİYE ENERJİDE RÜZGARI ALDI
Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) 2021 raporuna göre, AB ülkeleri
geçen yıl elektrik ihtiyaçlarının yüzde 15’ini
rüzgar enerjisinden elde etti. Türkiye’nin
rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi
ise 2021’de rekor artış göstererek yüzde 10’a
ulaştı. Araştırmada Avrupa’nın geçen yıl rüzgar
enerjisinde 17 GW kurulu gücü devreye aldığı
ve toplamda 236 GW kurulu rüzgar enerjisi
gücüne ulaştığı raporlandı. 2021’de rüzgarın
parlayan yıldızı ise yaklaşık 1.5 GW kapasiteli
rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştiren Türkiye oldu. Avrupa’da toplam kurulu rüzgar gücü
bakımından 7. sıradaki konumunu koruyan
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Türkiye rüzgâr arenasında rekorlarla dolu bir
yılı geride bıraktı. 2021 yılında Avrupa’da
devreye alınan kurulu rüzgar enerjisi gücünde
Türkiye’nin 3. sırada olduğuna da dikkat çekiliyor. Ekonomide yaşanan darboğaz ve küresel
tedarik zinciri sorunları Avrupa’nın rüzgar
enerjisindeki yıllık hedeflerine ulaşmasını
geciktirdi. Geçen yıl yaklaşık 17 GW kurulu
gücün devreye alınabildiği Avrupa’da toplam
kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 236 GW’ye
ulaşırken, rüzgardan elde edilen elektrik üretimi ise yüzde 15 olarak saptandı. Avrupa’nın
aksine rüzgar enerjisine büyük yatırımlar
gerçekleştiren Türkiye ise kara rüzgarında
1.400 MW yeni kapasite ile en çok kurulum
gerçekleştiren 3. ülke olurken, 12 milyon
hanenin de elektriğinin rüzgardan karşılandığı
bir yılı geride bıraktı. WindEurope’nin yayınladığı rapora göre, Avrupa’daki toplam kurulu
rüzgar enerjisi gücü 236 GW’ye ulaşırken,
karada kurulu gücü yaklaşık 207 GW, deniz
üstü rüzgar kurulu gücü ise 28 GW. Almanya
64 GW, İspanya 28 GW, İngiltere 26,7 GW,
Fransa 19 GW ve İsveç 12 GW rüzgar gücüne
sahip. Türkiye’nin önünde bulunan İtalya 11
GW kurulu güce sahipken, Avrupa genelinde
sıralamasını koruyarak 7. sırada bulunan
Türkiye’nin sahip olduğu kurulu rüzgar enerji
gücü ise 1.400 MW artışla yaklaşık 11 GW
oldu.

GÜNEŞE AKIN VAR
Sanayicilerin son günlerdeki en önemli
gündem maddelerinden biri enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar olurken, sanayi kuruluşları
güneş enerjisine yatırım yaparak en büyük
gider kalemlerinden olan enerji maliyetlerini
düşürerek, üretim maliyetlerini azaltma yoluna
gidiyor.  Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan
Erkan, “Üretim maliyetlerindeki yükseliş
sanayi kuruluşları için rekabetçi ortamı etkileyen bir faktör olmuştur ve enerji fiyatlarındaki
artışın devam edeceği öngörülmektedir. Oysaki

25 yıl ekonomik ömrü bulunan güneş enerjisi
santrallerinin yatırım geri dönüş süreleri 5 yılın
altına inmiş durumdadır.
Dolayısıyla bugün bir GES yatırımı yapan sanayi kuruluşu bu yatırımı ile amortisman
süresi sonrasında 20 yıla yakın herhangi bir
maliyet olmadan ücretsiz elektrik kullanabilecek, fazlasını da şebekeye vererek gelir elde
edebilecektir. Bu nedenlerle sanayi kuruluşlarının bu konuda yatırımlarını hızlandıracaklarını görüyoruz. Ülkemizin güneşteki yüksek
potansiyelimizi değerlendirmeliyiz” diyor.

DOĞALGAZA ALTERNATİF
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu
Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay
Kaleli ise, 2021 sonu itibarıyla Türkiye’nin
elektrikte toplam kurulu gücünün 99 bin 819
megavata ulaştığını, bunun 7 bin 815 megavatlık kısmının ise güneş enerjisi santrallerinden (GES) sağlandığına işaret ediyor…  Geçen
yıl güneş enerjisinde kurulu gücün yaklaşık
1148 megavat artış gösterdiğini aktaran Kaleli,
şöyle devam ediyor: “Kurulu güç içindeki en
büyük pay 25 bin 573 megavat ile doğalgaz
santrallerinin olmaya devam etmektedir. 23
bin 280 megavat ile barajlı kaynaklar kapasitede pay alırken rüzgar santrallerin kurulu
gücü 10 bin 607 megavat, linyit santrallerinin
10 bin 119 megavat, ithal kömür yakıtlı
santrallerin kurulu gücü 8 bin 993 megavat,
akarsu tipi hidroelektrik santrallerin kurulu
gücü 8 bin 212 megavat, jeotermalin 1676
megavat ve biyokütlenin 1644 megavat olarak
gerçekleşmiştir.”
Güneş enerjisi kapasitesinin, GES pazarındaki gelişmelerin, hibrit tesis kurulumlarının
ve YEKA GES projelerinin hayata geçirilmesiyle
2022’de 11 gigavata yaklaşacağını öngördüklerinin altını çizen Kaleli, “Güneş enerjisi kurulu
gücünün 2023’te en az 12 gigavat ve 2030’a
kadar ise 40 gigavat seviyelerine ulaşacağını
tahmin ediyoruz. Mayıs 2019’da düzenlenen
yeni lisanssız mevzuat ile önü açılan çatı tipi
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KÜRESEL KÖMÜRDEN ÇIKIŞA DOĞRU GİDİŞ VAR
Berlin merkezli iklim araştırma enstitüsü Mercator (Mercator
Research Institute on Global Commons and Climate Change) tarafından
yayınlanan araştırmaya göre, iklime özellikle zarar veren bu fosil
yakıtın, ilgili ülkelerdeki derinlemesine araştırmaların ardından neden
hâlâ elektrik üretmek için kullanıldığını inceliyor. Proje, Avustralya,
Bulgaristan, Şili, Çin, Almanya, Hindistan, Endonezya, Kenya, Kolombiya, Filipinler, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD ve Vietnam’ı
kapsıyor. Bu 15 ülke işletmede, yapım aşamasında veya planlama
aşamasındaki küresel kömürlü termik santral kapasitesinin yüzde 80’ini
oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kullanımındaki önemli artışlara rağmen,
küresel kömür kullanımı azalmıyor. Halihazırda faaliyet gösteren, yapım
aşamasında olan veya ekonomik olarak beklenen ömürlerinin sonuna
kadar çalışması planlanan tüm kömürlü termik santraller, toplamda
yaklaşık 300 milyar ton CO2 yayacak. Bu, 1,5 derece hedefiyle uyumlu
karbon bütçesini neredeyse tamamen tüketecek ve hatta 2 derecelik
hedefi riske atacak. Sonuçlar, farklı ülke grupları için farklı politika
önerileri sunuyor. Türkiye de dahil olmak üzere uzun yıllardır kömür
kullanan ülkeler için bu, enerji piyasasının serbestleştirilmesi, yapısal
reformlar ve tazminat mekanizmaları ile ilgili. Bu, kömür endüstrisindeki çalışanlarla ve aynı zamanda kömür madenlerinin mülkiyet haklarıyla
da bağlantılı. Kömürden çıkış sürecini başlatan ülkeler için odak noktası
karbon fiyatlandırılması ve ek olarak yenilenebilir kaynaklar için
başlangıç desteği olmalıdır. Çok fazla kömür ihraç eden ülkeler için ise
yapısal değişim ve uluslararası iş bölümünde yeni fırsatlar söz konusu.
Çalışmanın Türkiye’ye ayrılan bölümünde ise araştırmacılar, kömür
üretiminde hızlı artışın görüldüğü elektrik sistemini analiz ediyor. Bu
kapsamda, süregelen kömür bağımlılığının altında yatan etmenleri irde-
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2038, İngiltere 2024, Yunanistan 2028,
Macaristan 2030, Slovakya 2030, Hollanda
2030, İtalya 2025, Danimarka 2030’da
kömürlü termik santralleri tamamen kapatmayı
planlıyor. Türkiye’nin kömürden elektrik üretimi
2018’de 113.2 teravatsaat iken 2021’de
104.1 teravatsaat oldu. 2018’de kömürün
toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 37
iken 2021’de yüzde 32’ye geriledi. Türkiye’nin
2021 yılı doğalgaz tüketimi önceki yıla göre
yüzde 23.5 artarak 59.6 milyar metreküp
oldu. Türkiye’de doğalgaz tüketiminde 19 Ocak
2022’de 288 milyon metreküpe ulaşılarak tüm

zamanların rekoru kırıldı. Bundan önceki rekor
280 milyon metreküplü 19 Ocak 2021 tarihinde
yaşanmıştı. Ülke genelinde doğalgaz abone
sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 18 milyona
yaklaşırken doğalgaz ulaştırılacak ilçe merkezi
için nüfus şartının 20 binden 15 bine düşürülmesiyle 2022 yılında bu rakamın ve tüketimin
artması bekleniyor. BOTAŞ’ın belirttiği gibi hava
koşulları sebebiyle gaz tüketimi rekor seviyeye
çıkarken, Türkiye’de en büyük tüketimi yüzde
32’lik payla konutlar gerçekleştiriyor. Konutları
yüzde 28 ile santrallar, ve yüzde 26 ile sanayi
kuruluşları takip ediyor.

KAPAK

güneş santrali pazarında başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 2 bini geçerek 1000 megavat üzerinde
kapasiteye ulaştı. 2022 yılında da bu alandaki
artışın devam edeceğini öngörüyoruz. 6 milyar
dolar yatırım bütçesi gerektiren ekonomik
potansiyel ile yılda 300 milyon dolarlık doğal
gaz ithalatının önlenebileceği hesaplanıyor.
Enerji arz güvenliğini sağlamak için gereken bu
potansiyel ise güneş enerjisinde bulunuyor. Bu
gücü hayata geçirmenin yolu ise güneş enerjisi
yatırımlarına sürdürülebilir kapasite sunmaktan
geçiyor.”
Fransa 2022, İtalya 2023, Almanya

leyen araştırmacılar, karar verme süreçlerinde kamu kurumlarının, özel
sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının rolünü değerlendiriyor. Bölüm,
kömür üretimini ve tüketimini artırmaya yönelik eğilimi kolaylaştıran ve
kısıtlayan etmenlere ışık tutuluyor. Türkiye’deki kömür sektörüne ilişkin
farklı deneyimlere sahip katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden
elde edilen bulgular, kömür yatırımlarının, hükümetin sıklıkla atıfta
bulunduğu ulusal güvenliğin güçlendirilmesi resmi hedefiyle ilişkisini ve
çelişen yanlarını ortaya koyuyor. Linyite dayalı üretimi artırmaya yönelik
birçok şirkete sunulan mali teşvik paketlerine rağmen kömür yatırımları,
istihdamın artırılması ya da ticari kâr sağlanması kapsamında kayda
değer artışla sonuçlanmıyor. Bu nedenle, Türkiye’de kömür üretimi ve
tüketiminin kademeli olarak azaltılması, yalnızca kamu sağlığının korunması ve çevresel bozulumun azaltılması gibi dışsal olarak nitelendirilen
maliyetlerin azaltılmasıyla sınırlı değil. Kömürden çıkış aynı zamanda,
istihdam ve şirketlerin doğrudan ticari kazanımları açısından da değerlendirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.
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İSMMMO eğitmenlerinden
İlhan Güven unutulmadı
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Odamızın eğitmenlerinden
İlhan Güven, ölümünün 2. yıldönümünde gerçekleştirilen törenle
mezarı başında anıldı.
24 Ocak 2012’de kaybettiğimiz, İSMMMO eğitmenlerinden
ve danışmanlarından İlhan Güven,

İstanbul Ulus Mezarlığı’ndaki kabri
başında anıldı. Törene ailesi, dostları,
İSMMMO Yönetim Kurulu ve Kurullarından çok sayıda isim katıldı.
Törende duygularını dile getiren eşi Figen Güven, geçen zamanın
sadece onun yokluğuna alışmalarını
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sağladığını, Güven’i ise hiç unutmadıklarını ifade etti. Figen Güven, “Sevgili
eşim insanların kalbine dokunabilenlerdendi. Onun en büyük özelliği sevgi
dolu olmasıydı. O yüzden buradayız.
Eşimi anarken, benim, ailemin yanında
olduğunuz ve unutmadığınız, unutturmadığınız için teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Güven’in kızı Gülçin Güven de
en çok örnek aldığı insanın babası
olmasının büyük bir gurur kaynağı
olduğunu belirti.
Törende konuşan İSMMMO
Başkanı Yahya Arıkan da iki yıl geçmesine rağmen Güven’in zihinlerde hala
yaşadığını, dostluğunu hiçbir zaman
unutmadığını dile getirdi.
İlhan Güven’in sorunlara
duyarlı oluşunun ve üretkenliğinin
herkese örnek olduğunu anımsatan
Arıkan, “İnanın bizim, sevdiklerimizin
adını anmaktan ve onların hatırasını
taşımaktan başka hiçbir yük yoktur
omuzlarımızda. Size de, mücadele
arkadaşımıza gösterdiğiniz vefa,
anılarımızın  paylaşılması için gösterdiğiniz duyarlılık ve dayanışma duyguları
için içtenlikle teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel
Akdemir de, İlhan Güven’in yaptıklarıyla sadece İstanbul’da değil, Anadolu’da
konuşulduğunu, meslek adına, demokrasi adına şehit sayıldığını dile getirdi.

Anma töreninde konuşma yapan
İSMMMO Sekreteri Erol Demirel, Güven’in vizyoner, paylaşımcı bir meslek
mensubu ve ayrıca iyi bir dost olduğunu
ifade etti. Aradan geçen iki yıl boyunca
Güven’i özlediklerini söyleyen Demirel,
“Meslek mücadelesi tarihinde her
zaman çok özel bir yeri olacak” dedi.
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NEVZAT
PAMUKÇU’YU
ARAMIZDAN AYRILIŞININ
3. YILINDA SEVGİ, SAYGI VE
BÜYÜK ÖZLEMLE ANIYORUZ

AHDE VEFA

HEP ÖZEL YERİ OLACAK

ÇOK DEĞERLİ HOCAMIZ
SEVGİLİ ARKADAŞIMIZ
MESLEKTAŞIMIZ

İSMMMO YAŞAM l 23
21

GÜNDEMİN SESİ

‘Depremle korkutmak yerine
afet bilinci oluşturulmalı’

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Bir deprem ülkesi olan
Türkiye’de afet konusunda halkı
Türkiye’nin uluslararası tanınırlığı ve akrebilinçlendirme, deprem afeti ve
ditasyonu olan ilk arama-kurtarma derneği olan
korku üzerine kurulu. Bu strateji Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 1996 yılından
yana faaliyette. 1999 Marmara Depremi ile
ne yazık ki başarılı olamadı. AKUT bu
adını duyuran ve halkın sevgisini kazanan AKUT,
Başkanı Recep Şalcı, insanlarımızı ülkemizde ve dünyada yaşanan afetler sonrası
depremle korkutmak yerine afet 3 bini aşkın gönüllüsüyle insanlara yardım eli
bilinci, farkındalığı ve kültürünün uzatıyor. Ülkemizin cesur yüreklerinden biri
olan AKUT Başkanı Recep Şalcı, arama-kurtarma
oluşturulması gerektiğini
çalışmalarının yanı sıra halkı bilinçlendirme çalışmalarına da katılıyor. Gazi Üniversitesi Eğitim
vurguluyor.
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Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği mezunu olan
Şalcı, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yapıyor. 1971 Erzurum doğumlu olan
Şalcı, 2 çocuk babası.... Recep Şalcı ile AKUT’u ve
afetleri, alınması gereken tedbirleri konuştuk.
AKUT maceranız nasıl başladı?  Başkanlığa giden sürece kadar hangi kademelerde görev aldınız?
Bizzat arama kurtarma faaliyetlerine
katıldığım 1999 depreminden sonra, “afetler
ve ülkem için neler yapabilirim” şeklindeki sorgulama ve araştırma sürecimin ardından, 2003
yılında arkadaşlarımla birlikte Kocaeli’nde AKUT
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arama kurtarma ekibi olduk. Ayrıca geçen
yıl yine Modex kapsamındaki bugüne
kadarki en büyük tatbikata, AFAD ile
birlikte ev sahipliği yaptık. 1996’dan
bu yana gerçekleştirdiğimiz 4 bine
yakın operasyonda, 3 bini aşkın insanın
hayatını kurtardık. Yaşamın kutsal ve
değerli olduğu bilinciyle binlerce hayvanın
kurtarılmasını sağladık. Birleşmiş Milletler
tarafından akredite edilmiş Türkiye’deki
ilk kuruluş olarak yardım çağrısı aldığımız
yurtdışı afetlerinde de ülkemizi başarıyla
temsil ediyoruz. Tamamen gönüllülük
esasıyla faaliyet gösteriyor ve tüm eğitim,
operasyon, malzeme vb. ihtiyaçlarımızı
destekçilerimizin bağışlarıyla karşılıyoruz.

AFET KÜLTÜRÜ OTURMADI
Sizi en çok zorlayan konular
neler oluyor?
Bunu, birbiriyle entegre halinde
olan afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası
şeklinde ayırarak yanıtlamak istiyorum.
Afet öncesi süreç için mücadelesini
verdiğimiz ve doğal olarak zorlandığımız
en önemli konular, toplum olarak afet
kültürünü maalesef tam olarak oturtamamamız ve ulusal olarak “kriz yönetimi”
olgusunun ötesine geçemememizdir.
Artık kriz yönetimi refleksinden; “zarar
azaltma”, “hazırlık” ve “tahmin ve erken
uyarı” süreçlerinden oluşan “risk yönetimine” hatta artık bu da yetmiyor, “dirençlilik
yönetimi” türünden çok daha kapsamlı bir
stratejiye geçmemiz gerekiyor. Dünyanın
en iyi arama kurtarma ekipleri ülkemizde
ama ben bununla gurur duymak yerine
örneğin binaları, yapıları depreme son
derece dayanıklı bir ülke olmaktan
gurur duymak isterdim. Ya da dere
yatağına yerleşim kurarak sel felaketine
davetiye çıkartan, bundan dolayı can
ve mal kaybına uğrayan bir ülke olarak
gösterilmemek isterdim. Ayrıca zaten ülke

‘DİRENÇ
YÖNETİMİNE
GEÇMELİYİZ’
“Toplum olarak afetler karşısında “kriz
yönetimi” olgusundan, “direnç yönetimi” olgusuna
acil olarak geçmemiz ve toplumsal afet kültürü konusundaki eksikliklerimizin üzerine hızla gitmemiz
gerektiğini tekrar vurgulamak isterim.  “Deprem
can aldı!”, “Sel can aldı!” haberi yapılıyor afetler
sonrası ama asıl can alan afet değildir ki, “Dere
yatağına yerleşim kurmaktır!”, “Binalarımızı
depreme dayanıklı hale getirmemektir!”
olarak sizin arama kurtarma yetenekleriniz gelişmiş ise,
arka planda bazı şeyleri doğru yapmıyor olma ihtimaliniz
yüksektir. Afet sırasında ise, özellikle deprem afetinde
insanlarımızın yaşadığı panik duygusu bizi çok zorluyor.
Binalarında hasar olmayan insanlar bile telefonlarına
sarılıyor ve/veya büyük bir panikle kendilerini arabalarına atıyorlar ve iletişim ve trafik ağını felç ediyorlar.
Böylece afet bölgesine ne ambülanslar, ne itfaiye araçları
ne de biz arama kurtarma ekipleri zamanında ulaşabiliyor. Son İzmir Depremi bunun tipik bir örneği oldu.
Ben Bodrum’da ekibimizle birlikte eğitimdeydim. İzmir’e
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kuruluşunu gerçekleştirdik ve 2007’de
Kocaeli ekibinin başına geçtim. Ardından,
AKUT Eğitim ve Operasyon Bölümü sorumluluğu yaptım. Kısa bir dönem yönetim
kurulu üyeliği yaptıktan sonra 2017’den
bu yana da AKUT Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapıyorum. Yöneticiliğimin
yanı sıra, 2003 yılından beri gerek yurt
içinde gerek yurt dışında 500’ün üzerinde
operasyona katıldım ve bu deneyimlerimi
AKUT gönüllüleriyle sürekli paylaşıyorum.
Ayrıca 2019’dan beri Türkiye Afet ve Acil
Durum Kurulu Üyesiyim ve 2021 yılında
İl Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve
Değerlendirme Kuruluna seçildim.
AKUT’tan bahseder misiniz?
Derneğinizin şu anda kurtarma faaliyetlerinde görev alan kaç üyesi var?
AKUT olarak geçen yıl çeyrek asrı
tamamladık. Herkesin bildiği gibi AKUT,
1999 Büyük Marmara Depremi’nde
yani kurulduktan sadece 3 yıl sonra tüm
Türkiye’nin sevgisini kazandı. Ve bu çeyrek
asırda tamamen gönüllülük esasıyla
çalışan, Türkiye’nin 27 yerleşiminde ekibi
bulunan, 3 bini aşkın gönüllüsüyle, ülkemizin en tanınmış, güvenilen ve sevilen
STK’larından bir tanesi haline geldik. Bu
ciddi bir mutluluk ve gurur kaynağıdır
bizim için. Ayrıca, Türkiye’de arama
kurtarma üzerine liderlik yapan ve aynı
zamanda ilkleri başaran bir sivil toplum
örgütü olduk. Birleşmiş Milletler tarafından
akredite edilmiş Türkiye’deki ilk kuruluş
olduktan sonra; Avrupa Sivil Koruma
Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil
Koruma Havuzu’na (ECPP-European Civil
Protection Pool) giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi olduk ve Avrupa Birliği
Komisyonu tarafından, Modex tatbikatları
kapsamında, kentsel arama-kurtarma ve
medikal tatbikatlarını düzenleyecek olan
konsorsiyumda ortak olarak görevlendirildik. Bunu başaran yine ilk Türk kentsel
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‘İSMMMO
ETKİN BİR
MESLEK
ÖRGÜTÜ’

“Serbest muhasebecilik ve mali
müşavirlik gibi önemli bir mesleğin üyelerine birinci elden ulaşma fırsatı AKUT olarak
bizim için keyif verici. Elbette Türk ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul’da bu mesleği
icra eden profesyonellere ulaşmak ayrıca
keyif verici. Basına yansıdığı ve elbette
takip edebildiğim kadarıyla İSMMMO etkin
bir meslek örgütü. Ama takdir edersiniz ki,
devlet memuru bir öğretmenin ve bir arama
kurtarmacının ne kadar bilgisi olabilirse, o
kadar bilgim var İSMMMO ile ilgili…”
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2 saat gibi kısa bir sürede vardık ama 5 km’lik
deprem alanına ulaşmamız maalesef 2,5 saat
sürdü trafikten dolayı. Oysa bizim “Altın Saatler”
olarak adlandırdığımız ilk saatler, afetlerde arama
kurtarma için gerçekten hayati önem taşıyor. Böyle
bir durumu mesela olası İstanbul Depremi için
düşünmek bile istemiyorum. Bu durumların hepsi,
toplumsal afet kültürü konusundaki zafiyetlerimize
hayati örneklerdir maalesef. Afet sonrası bağlamında bizi en çok zorlayan konu ise, özellikle büyük
kentlerimizin afet sonrası ihtiyaçlar düşünülerek
planlanmış olmamaları. Aslında sadece planlama
da değil konu; planda Acil Toplanma Bölgesi olarak
görülüyor ama üzerinde yapılaşma var örneğin. Ve
afetlerden bir müddet sonra, sanki o yerleşimde hiç
afet yaşanmamış gibi bir ruha ulaşabiliyor insanlar.
Bu da ayrı bir zorluk…
Derneğinizin deprem, yangın ve doğal
afetler ve sonrasında arama-kurtarma
konusundaki bilinçlendirme ve farkındalık
çalışmalarından bahseder misiniz?
Afet bilinçlendirme yıllardır deprem afeti ve
korku üzerine oldu. Bu strateji doğal olarak başarılı
olmadı. O yüzden depremle korkutmak yerine,
insanlarımızda afet bilinci, farkındalığı ve kültürü
oluşturmalıyız. İnsanların nasıl hazırlanması ve
neler yapması gerektiğinin sistematik bir şekilde
anlatılması ve içselleştirilmesi gerekiyor. Ve bu iş
öyle kurumların birer saatlik seminerleriyle ya
da kendi çabalarıyla halledilebilecek bir sorun
değil. Ayrıca dilin de değişmesi gerekiyor. “Eğitimi
verdik tamam, insanlarımız aydınlanıyor”; böyle
bir perspektif çok da işe yaramıyor. Afet bilinci
konusunda ülkemizin en çok çalışan kurumlarından
birisi olmaktan gurur duyuyoruz. 1999 depremine
kadar AKUT’un misyonu kurtarmaydı. Ama 99
depreminde biz şunu gördük: Ne kadar başarılı
ekiplere sahip olursanız olun herkesi kurtaramıyorsunuz. Herkesi kurtarmak yerine, onları bilinçlendirmek; insanların mümkün olduğunca kurtarılacak
pozisyona düşmemesini sağlamak için farkındalık
eğitimleri ile beslemek gerektiğini düşündük. Ve
2004 yılında, Türkiye’de yapılan büyük projelerden
birisi olan “Anadolu ile Elele” projesinde, bir tır ile

81 ili dolaştık. Çok güzel bir projeydi. Bütün ilçeleri
dolaşarak ve devam eden çalışmalarla 1 milyonun
üzerinde insana yüz yüze afetlere hazırlık bilinçlendirme eğitimleri verdik. Bununla da yetinmedik.
Özellikle AKUT’un bu konudaki bilgi birikimini özel
sektörle de paylaşmaya başladık. Acil durumlar ve
afetlerde yapılması gerekenler üzerine onlara eğitimler vererek, bu alandaki bilinçlendirme üzerine
çok ciddi çalışmalarda bulunduk. Ayrıca son 5 yılda
52.000 km yol kat ederek, 52 il, 174 ilçede 5,5
milyon kişiye mobil eğitim projesi ile ulaştık. Her
yıl toplumu bilinçlendirmek ve afetlere karşı daha
dayanıklı bir Türkiye yaratmak için yüz binlerce
kişiye “Temel Afet Bilinçlendirme ve Deprem Seminerleri” verdik ve vermeye devam ediyoruz.

NİTELİKLİ EKİP
Önümüzdeki dönem projeleriniz neler?
Az önce vurguladığım gibi toplumsal afet
kültürünün hızla yerleşmesine destek olmak ve
ülke çapında bir afet direnç kültürü oluşumuna
destek vermek temel önceliklerimiz arasında ve
önümüzdeki dönem projelerimizi de önemli ölçüde
bu iki temel konu belirleyecek. Önümüzdeki dönemde en önemli projelerimizden birisi de, nitelikli
ekip sayımızı arttırmak olacak. Özellikle iklim
değişikliği ile birlikte meteorolojik afetlerdeki artışa
müdahale çok hızlı olmak zorunda ve bunun için de
daha geniş bir coğrafyaya yayılmamız gerekiyor.
Geçen yıl yaşanan yangın ve sel
felaketlerinde ülkemizin karne notu kırıktı.
Önümüzdeki dönemler için neler önerirsiniz?
Sel felaketleri, arama kurtarma çalışmalarının çok zor yapılabildiği afetlerdendir. Her
şey yarım saatte olup biter. Maalesef daha çok
cenaze arama ve tahliye çalışmaları yaparsınız;
eğer önceden gerekli tüm önlemleri almasanız.
Karadeniz Bölgemizde, Haziran ile Eylül ayları
arası sel mevsimidir; bu yıllardır bilinir. Bu aslında
afete karşı elde birdir. Ve artık ilkokul çocuklarının
bile çok iyi bildiği bir başka gerçek de, “dere
yatağına ev yapılmayacağıdır.” Ama maalesef
biz dere yatağına Bozkurt adında koskoca bir ilçe
inşa ettik. Yani sel felaketine karşı, elde iki olması
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gereken avantajımızı da yitirdik. Tam da bu nedenle sel felaketlerinde, “afet kültürü”, “doğru yapılaşma”, özellikle riskli olduğu
bilinen coğrafyalar da ve mevsimlerde “meteorolojik değişimler
farkındalığı”, “zamanında tahliye” gibi konular çok daha hayati
hale gelir. Özellikle sel felaketlerinde, devletin ilgili birimleri başta, tüm kurumlar olarak artık, az önce vurguladığım gibi, “kriz
yönetiminden “risk yönetimine”; hatta “direnç yönetimine” çok
hızlı geçmemiz gerekiyor. Ege ve Akdeniz yangınları ve Karadeniz
sel felaketlerinde, AKUT olarak toplamda 500’den fazla insanı
kurtardık, 400’e yakın hayvanın tahliye edilmesini sağladık ve
ortak operasyonlarda 1000’den fazla insanın kurtarılmasına destek verdik. Ama hep söylüyorum, gerekli önlemler alınabilseydi
ve bu derece arama kurtarma faaliyetine gerek kalmasaydı.

YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

MART - NİSAN 2022

İstanbul Deprem Müdahale Planı ve
Ulusal Tahliye Planı hazırlandı. Tüm kurumların aktif bir şekilde dahil olduğu
bir hazırlık çalışması oldu. Ülke olarak
sağlam bir Eylem ve Tahliye planınız
yoksa, deprem gerçekleştiği anda kitlesel paniğin önüne geçemezsiniz. AKUT
olarak bizim de tüm acil müdahale ve
kurtarma planlarımız hazır. Şu anda
600’e yakın profesyonel eğitim almış,
lojistik malzemesi yanlarında olabilecek, yedi gün aralıksız, devletin hiçbir
kurumundan destek almadan kendine
bakıp iaşesini sağlayabilecek ve vardiya
sistemiyle hizmet edecek operasyonel
güce sahibiz. Biraz da İzmir Depremi’nden bahsetmek isterim. 2020 sonunda
yaşanan İzmir Depremi bizim beklediğimiz büyük İzmir Depremi değildi
kesinlikle, nispeten küçük bir deprem
oldu ama bu şiddet bir depremde bina

yıkılıp, cana ve mal kaybı yaşanması
kesinlikle normal bir durum değildi.
İzmir için de, özellikle yapı stoklarının
deprem dayanıklılığı anlamında acil
önlemler gerekiyor.
Çalışmalarınızın desteklenmesi
için gönüllü katılım, bağış gibi başka
nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
Biz AKUT olarak, kurulduğumuz
ilk andan itibaren, tamamen gönüllülük
temelli faaliyet gösteren bir STK’yız ve
bu nedenle gönüllülük ve bireysel ve
kurumsal bağışlar bizim için çok önemli.
AKUT’a yapılacak bağışlar sonucu gerçekten “canlar kurtuluyor” zira bizim
varlık nedenimiz bu. Ayrıca şirketlere
ücretli eğitim paketleri sunduğumuz bir
organizasyonumuz da var ama burada
da amaç kâr elde etmek değil doğal
olarak. AKUT’a giren her kuruş, hayat
kurtarmak için kullanılıyor.

GÜNDEMİN SESİ

1999 Marmara Depremi ve en son İzmir Depremi’nde can kayıpları yaşandı. Deprem konusunda riskler
devam ediyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Öncelikle ülkemizin nüfusunun neredeyse dörtte birinin
yaşadığı İstanbul ile ilgili biraz özel konuşmak isterim. İstanbul
gibi dünya megapolü bir kentten bahsediyorsak, eğer yapı stoklarınız depreme dayanıklı değilse, hazır olmak kavramından asla
söz edemezsiniz. Dünyadaki tüm arama kurtarma ekiplerini, en
son teknolojik avadanlıkla bir araya getirseniz bile, işe yaramaz.
Aslında çok basit; asıl hayat kurtaran, “afete hazırlık”, “afet
kültürü” ve “yapı sağlamlığıdır.” Bizim, 23 yıl geçmesine rağmen,
maalesef hala yapı stokları açısından, kentsel dönüşüm açısından
yapmamız gereken; hem de çok hızlı yapmamız gereken çok şey
var. 1999’da olduğumuz yerde olduğumuzu iddia etmek gerçekçi
olmaz. Basit bir oranlamayla, şu anda 10 üzerinden 6’dayız
diyebilirim. 2008’den sonra yapılmış binaların depreme karşı çok
dayanıklı olduğu net. 2018 yılında binaların deprem yönetmeliği
değişti ve yeni binalar artık sıkı bir şekilde denetleniyor; eskisi
gibi müteahhitlerin inisiyatifine bırakılmıyor. İstanbul’da özellikle
kamu binalarının %94’ü güçlendirildi ya da yeniden yapıldı. Ama
kentsel dönüşümleri tam olarak tamamlamadıktan sonra büyük
bir İstanbul depremine hazırız diyemeyiz. Aslında belki de bazı
binalarımızın durumu kadar olumsuz bir başka şey de, baştan
beri vurguladığım, afet kültürünü toplum olarak bir türlü oluşturamamamızdır. Korkmak, kaygılanmak; kültür ve farkındalık
oluşması demek değildir, genelde tam tersidir. Geçen sene, AKUT
olarak bizim de içinde yer aldığımız, İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve
diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte, çok detaylı bir şekilde
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Yeni dünyaya hazır olun!

AYŞEGÜL EMİR
Artık akıllı gözlük, lens ya
da kulaklıkla sanal dünyaya
Evden bir adım bile dışarı atmadan iş toplantınızı gerçekleştiriyorsunuz,
bağlanıp farklı dijital
ortamlara girip sosyalleşeceğiz, arkadaşlarınızla buluşup sosyalleşiyorsunuz, en sevdiğiniz konsere katılıyorsuçalışacağız, eğitim göreceğiz ve nuz, istediğiniz kıyafeti deneyip sipariş
veriyorsunuz...
iletişim kuracağız. Geleceğin
Bütün bunlar metaverse’le mümteknolojisi metaverse’le bunlar
kün olacak. Hem de evden oturduğunuz
mümkün olacak. Kısa bir
yerden. Sanal gerçeklik veya artırılmış
süre sonra her şey üç boyutlu gerçeklik gözlüğü, lensi ya da kulaklığı
takarak her şeyinizi evden yapabileçevrimiçi bu sanal dünyada
ceksiniz. Metaverse, geleceğin interneti
yaşanacak. Şimdiden bu
ve sosyal medyası olarak tanımlanıyor.
platformda mağaza açanlar,
Metaverse aslında kısmen var olan
bir teknolojiydi. Özellikle dijital oyun
etkinlik düzenleyenler, arsa
alanında yıllardır kullanılıyordu. Çok
satanlar öne çıkıyor. İşte her
oyunculu oyunlarda beraber etkinliklere
yönüyle metaverse…
katılma, sanal satın almalar, konserler
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yıllardır yapılan şeyler. Sims, Second Life veya Open Simulator gibi 2 boyutlu video oyunlarıyla bile aslında uzun zamandır hayatımızın oldukça
içinde… Artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla da kısmen de
olsa deneyimlenebiliyordu.
Pandemi döneminde de sokağa çıkma yasaklarında kısmen bu
teknolojiye de hazır hale geldik. Evden çıkmadan tamamen sanal alışveriş, sanal eğlence ve toplantılarla günlerimizi geçirdik. Metaverse, insanların birbirleriyle, çevreyle, eşyalarla ve işletmelerle sanal olarak
etkileşime girmesine olanak sunan 3 boyutlu çevrimiçi bir sanal dünya.
25 yıldır internetten sonra gelecek dalganın ne olacağı konuşuluyordu.
Bu yeni dalga metaverse olarak karşımıza çıkıyor.

FACEBOOK ÖNCÜLÜK YAPIYOR
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Metaverse platformları arasında arsa satışı yapan pek
çok girişim var. En yaygınları Decentraland, Sandbox, Axie
ınfınıty, OVR ve Nextearth. Arsa alış satışları kripto paralarla
yapılıyor. Aynı arsanın her ayrı platformda ayrı bir sahibi
olabiliyor. Bu arsaların değeri, platformların popülerliğine göre
değişkenlik gösteriyor. Türkler metaverse’de arsa satışına bir
hayli ilgi gösteriyor. Arsa satışı yapılan platformlara Türkler ciddi
ilgi gösteriyor ve en çok satın alım yapan ülkeler arasında yer
alıyorlar. Hatta Mars’tan arsa satışı da başladı. Yine burada da
en çok ilgi ülkemizden gösteriliyor.
Ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor. Henüz yeni
gelişen bir teknoloji ve regülasyona tabi değil. Kripto paralarda
olduğu gibi dolandırıcılığa da çok açık bir platform. Tüketici
Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz,
“Metaverse çılgınlığı artıyor. Sanal evrende başlayan arsa,
eşya satışları nedeniyle yeni mağdurlar ordusu oluşacak. Hiçbir
hukuk düzeninde yeri olmayan sadece hayali bir evrende
gerçekleşen bu alımlar nedeniyle tüketiciler paralarını sokağa
atacaklar. Metaverse’den bir başkasına ait taşınmazın satıldığı
hatta Taksim Atatürk Heykelinin bile satışa çıkarıldığı gözlemlenmektedir. Hukuken hiçbir sonuç doğurmayacak olan bu
işlemler nedeniyle tüketiciler sadece “satın aldım” duygularını
yine sanal olarak tatmin edecekler ancak ellerinde bir şey olmayacaktır. Metaverse’den taşınmaz veya taşınır eşya satanlar,
Sülün Osman’ın Matrix versiyonudur. Kendilerine ait olmayan,
asla teslim edemeyecekleri bir mal nedeniyle haksız kazanç
elde etmektedirler. Tüketicinin çöpe atacak parası olmamalıdır.
Bu nedenle yeni bir çılgınlık akımı olan metaverse’den uzak
durulmasını öneriyoruz” uyarısında bulundu.

DOSYA

Facebook’un adını Meta olarak değiştirmesi ve bu teknolojiyi
sahiplenmesi gündeme gelmesini sağladı. Meta ‘öte’ ve universe ‘evren’
kelimelerinin kısaltmasından oluşuyor yani ‘öteki evren’ anlamına
geliyor. Sanılanın aksine de metaverse fiziksel hayatı bitirmeyecek
aksine daha zenginleşmesini sağlayacak. Ekim ayı sonunda başlayan
metaverse furyası tam gaz sürüyor. Dünyanın büyük firmaları metaverse projelerini açıklarken, metaverse üzerindeki platformlarda mağaza
açanlar, arsa satışı yapanlar arttı. Özellikle metaverse üzerinden arsa
alımı ülkemizde bir hayli gündem oldu. Mars’ta bile arsa satışı başladı.
Diğer yandan metaverse’te kullanılacak gözlükler için çalışmalar
son hızla sürüyor. Bu teknoloji yakın bir gelecekte bütün hayatımızı
şekillendireceğe benziyor. 2020’li yılların
devrimsel teknolojisi olmaya aday.
Yazılım firması UiPath’ın Avrupa
Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, metaverse’ün bir süredir üzerinde çalışılan
bir teknoloji olduğunu ancak bir çatı
kuruluşa ve standarda ihtiyaç duyduğunu
söyledi. Yeğen, “Facebook’un bunu
sahiplenmesi ön plana çıkmasını sağladı.
Metaverse ile başka bir gezegene gideceğiz. Avatarımızla istediğimiz her şeyi
Tansu Yeğen

SANALDA ARSA
ALINIR MI?
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İLKLER
YAŞANDI
Gelecekte konser, sinema,
maç, gece kulübü eğlencesi ya da
iş zirveleri gibi pek çok buluşmanın sanal evrene taşınacağı
düşünülüyor. Bu anlamda ilkleri
gerçekleştirenler oldu.
l Kanadalı pop müzik
sanatçısı Justin Bieber geçen ay ilk
metaverse konserini gerçekleştirdi.
l İş ağı geliştirme uzmanı
Erdal Uzunoğlu, VEM-Virtual Event
Maker ile dünyanın ilk metaverse
yılbaşı etkinliğini Türkiye merkezli
olarak yaptı. 55 ülkeden katılım
oldu.
l Amerikalı Dave ve
Traci Gagnon, metaverse evreninde düğün yapan ilk çift oldu.
Çiftin konukları bir yazılım indirip
avatarlarını oluşturarak törene
katıldılar.
l Amerikalı market zinciri
Walmart, metaverse mağazasını
açmaya hazırlanıyor. Sanal bir
şekilde üç boyutlu alışveriş yapılabilecek.
l Dolce&Gabbana, Decentraland platformunda ilk moda
haftası etkinliğini düzenledi.
l Metaverse üzerinden
gerçek gayrimenkul satışı da
başlatıldı.
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sanalda yapabileceğiz. Mesafeler ortadan
insan kaynağımız da hazır. İnşaat, eğitim,
kalkacak. Bu teknolojiyle bilgisayara da
eğlence gibi her sektör hazırlık yapmalı.
gerek kalmayacak. Bilgisayar elimizin ya
Kısa sürede bu teknoloji kullanılmaya
Dr.
Şebnem
Özdemir
da gözümüzün üzerinde olacak. İnsanlar
başlanacaktır.”
toplantılara hologram olarak katılacak” dedi.
İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim
Bu yeni teknolojide şu anda artırılmış gerçeklik
Sistemleri Bölüm Başkanı ve yapay zeka araştırmacısı
gözlüklerinin kullanıldığına ancak bunları kimsenin
Dr. Şebnem Özdemir, Türkiye’de metaverse alanında ilk
takmayı sevmediğine de işaret eden Yeğen, “Metaverse
çalışmaların 2010’da başladığını anımsattı. Özdemir,
dünyasında akıllı lensler olacak. Her ne kadar işin
“Ancak o yıllardaki bağlantı hızı ve kapsayıcılığı, donabaşındaymışız gibi görünse de gittiği boyut bu. NFT yeni
nım gücü ve gerçeklik algısının tam olarak verilememesi
teknoloji metaverse’ün altına yerleşmeye başladı. Sanal
gibi teknik kısıtlar vardı. Ayrıca insanlar fiziksel dünya
olarak evimiz de olabilecek. Bu teknolojide kripto para
dışında sosyalleşmeye istekli değillerdi. Teknik imkanları
birimleri olacak. Alışveriş dünyası komple değişecek.
gelişen teknoloji dünyası, Kovid-19 sayesinde de insan
Çılgın bir yere doğru gidiyoruz. Tüketiciler için ciddi para- tepkisinin üstesinden geldi. Metaverse’ün doğuşu için
ların harcanacağı başka bir dünya geliyor” diye konuştu. beklenilen ortam her anlamda hazır hale geldi” ifadeleTürkiye’de bazı firmaların bu alana hazır oldurini kullandı. Türkiye’de metaverse alanında şirketleşme
ğuna da değinen Yeğen, şunları söyledi: “Her alanda bu
adımlarını henüz atmış, startup düzeyinde hizmet veren,
teknolojiyi uygulayanlar, başlatanlar var. Ancak ne akıllı yurtdışında kurulmuş ama kurucuları ve çalışanları
gözlüklerde ne akıllı lenslerde ne de sanal ortamlarda
ülkemiz vatandaşı olan 20’ye yakın girişim bulunduğunu
bir standart yok. Facebook’un bu alana giriyor olması
aktaran Özdemir, bu girişimler arasında oyun sektörünstandart oluşması açısından önemli. Standart koyarak
den, karma gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik sektöciddi ekosistem oluşmasını sağlayacak. Türkiye için bu
ründen metaverse tarafına geçenlerin de bulunduğunu
teknoloji önemli fırsat. Bu alanda faaliyeti olan çok
söyledi. Özdemir, yeni kurgusal evrende girişimciler için
firma var, ihracat da yapıyorlar. Genç nüfusa sahibiz,
hemen her alanda bir açık olduğunu dile getirerek, sanal
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evrende kullanılacak avatarların kıyafetlerinin
tasarımından, kurgu evrenin hikayesinin ve
sunacağı deneyimin hikayesine kadar her alanda
fırsatlar olduğunu kaydetti.

TEKNOLOJİ ALTYAPISI GÜÇLENMELİ

Ufuk Tarhan
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Bilim kurgu romanlarında ve filmlerinde yıllar önce tanık olduğumuz Metaverse
kavramı, çok uzak olmayan bir gelecekte
hayatımızın bir parçası olacak. Blockchain ve
kripto para teknolojilerinin yanı sıra sanal
dünyalardaki emtia yatırımlarına da entegre
olacak metaverse,  yeni çalışma ve iş fırsatlarısadece markette değil, giysi, aksesuar, dekorasyon, araba, ev alışverişinde ya da eğitimde,
sağlıkta, eğlence mekânında, bir etkinlikte,
konserde, seminerde deneyimleyebileceğiz.”

MARKALAR SIRAYA GİRDİ
Metaverse’de platformlar var. Henüz yeni
yeni oluşma aşamasındalar buralara girerek
mağaza açan pek çok marka bulunuyor. Moda,
perakende ve gıda markaları metaverse’de
mağaza açma yarışına girdi. Metaverse’de arsa
satılırken, yılbaşı eğlencesi ve düğününü de bu
ortama taşıyanlar var. Adidas, Nike, Zara, H&M
gibi ünlü hazır giyim markaları metaverse platformlarında mağaza açtığını duyurdu. Adidas,
Bored Ape Yacht Club, PUNKS Comic ve gmoney
olmak üzere üç önemli NFT oyuncusuyla bir
araya gelerek metaverse dünyasına adım attı.
Şirket bu kapsamda ‘Into the Metaverse’ adlı
bir NFT serisi başlatıyor. Bu seri ile NFT sahipleri
özel ürün indirimleri satın alabilecek. Nike, NFT
ayakkabılar üreten RTFKT Studios adlı şirketi satın aldı. Bu satın alma şirketin bu alana çok sıkı
gireceği yönünde yorumlandı. Geleceğin sanal
gerçeklik dünyasına hazırlanan marka, sanal
ayakkabı ve spor kıyafet satmayı planlıyor. Bu
yönde iş ilanlarına çıktığı da görülüyor. İspanyol
hazır giyim markası Zara ise, Güney Koreli moda
markası Ader Error ile geliştirdiği ortak projeyle
metaverse dünyasına adım atan devlerden oldu.
Bu iş birliği sonrasında gerçek ve sanal dünyada
yeni nesli tanımlayan AZ Koleksiyonu’nu tanıttı.
İsveçli H&M, metaverse üzerinde kurulan
‘CEEK VR’ şehrinde ilk sanal mağazasını açtı.

nı da beraberinde getirecek. Eleman.net, yakın
gelecekte Metaverse dijital evreninde ilgi görecek, bazılarını bildiğimiz bazılarını ise ilk kez
duyacağımız meslekleri paylaştı. Sanal emlak
uzmanlığı, risk yönetimi uzmanı, blockchain
uzmanları, dijital dedektif, oyun tasarımcıları,
siber güvenlik uzmanı bunlar arasında.

Markanın müşterileri metaverse üzerinden
alışveriş yapma imkanına kavuştu. Gucci,
Dolce&Gabbana, Balenciaga gibi lüks markalar
da metaverse’de varlığını gösterdi. Roblox ve
Fortnite gibi metaverse platformuyla iş birliği
yaptılar. Walmart da bu konudaki konsept mağazasını hazırlıyor. Türk markalardan da pek çoğu
metaverse’e hazırlık yaptığını duyurdu. Gelecek
günlerde artan sayıda markanı bu platformda
mağaza açısına tanıklık edeceğiz.
Yapay zeka ve teknoloji firması Oxyai’nin
kurucusu Ali Erhan Tamer, Türkiye’de markaların neyin gerçek metaverse olduğunu iyi
anlamaları gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:  “Sitemizi VR yapalım, deneyim
alanımız da gözlükle gidip gezilebilen bir
alan olsun demek metaverse demek değil.
Bu en büyük yanlışların başında geliyor.
Metaverse’in temelinde WEB 3.0 teknolojisi
ve internetin dağıtık yapısı var. Gerçek
metaverse evreninde faaliyet gösteren
dünyaca ünlü markalar bu evrenlerde arsa
almaya başlayarak bu arsalar üzerinde
Ali Erhan Tamer
kendi deneyim alanlarını oluşturmaya başladı.
Türkiye için küçük bir pazardan bahsediyoruz.
Dünyada popüler 4-5 metaverse var. Buralarda
Türk markalarının bir varlığı yok, mağaza açmak
deneyim alanı yaratmak ve oralarda avatarları
NFT olarak satmakta henüz aktif değiller. Bugün
birçok marka metaverse’de nasıl yer alacağız
diyerek geliyor. Yurtdışında Dolce Gabbana, Ferrari, Gucci gibi lüks markalar metaverse deneyim
alanlarında yeni ekonominin bir parçası olarak
varlıklarını sürdürüyor.”

DOSYA

Metaverse’e geçiş için teknolojik altyapının da güçlü olması gerekiyor. Daha iyi internet
ve elektrik altyapısı, 5G teknolojisi gerekecek.
Sunucularda, kişisel bilgisayar ve ağlarda daha
fazla depolama alanı olması gerekecek.
Fütürist Ufuk Tarhan, Metaverse’ün
geleceğin interneti ve sosyal medyası olduğunu
ifade etti. Tarhan, şu görüşleri dile getirdi: “Metaverse sosyal medyanın biraz daha ileri aşaması
olacak. Geleceğin buluşma alanı, yeni alternatif
dünya. Bütün ticaret orada dönecek. Ben olumlu
olacağını düşünüyorum. Çoğu şeyi sanal olarak
yapabileceğiz. Şu an çok tüketim odaklı bir
dünyayız ve bu durum evrene, iklime çok zarar
veriyor. Birçok işimizi ve eğlencemizi sanal ve
artırılmış gerçeklikle halledersek
dünya kaynaklarını koruyacağız.
Sürdürülebilirliğe ciddi katkısı olacak.
Türkiye bu teknolojideki fırsatları
yakalayabilir. Ancak 5G, iyi internet
hızları, iyi elektrik altyapısı lazım. Bu
teknolojinin yaygınlaşmasının 10-15
yıl alacağını düşünüyorum. İnternetin
hızlanması, bilgi işlem ve saklama
kapasitesinin artması gibi önemli
gereksinimler nedeniyle şu anda hemen yaygınlaşması için daha zaman
var. Ancak en sonunda üstelik bundan
daha da gelişmiş biçimde yaygınlaşıp, normalleşeceğine kesin gözüyle bakıp hazırlanmak
gerekiyor.  Metaverse’le alışveriş deneyimi için
hızlı aksiyonlar alınıyor. Aslında bugünün online
alışverişinden, e-ticaret sitelerinden en büyük
farkı üç boyutlu sanal gerçeklik uygulaması ve
ileri düzeyde yapay zeka kullanımı ile her şeyin
canlı canlı çok daha akıllı ve eğlenceli biçimde,
gerçek alışverişe gitmeye aşırı yaklaştırılmış bir
deneyime dönüştürülmüş olması. Bu deneyimi

YENİ MESLEKLER DOĞACAK
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Meslek mensubu Mehri İngin, iş yaşamının,
anneliğin yanı sıra müzik sevgisini de
sürdüren bir isim. Müzik sevgisini solistlikle
taçlandıran İngin’in kızı da müzik eğitimi
almak üzere yurtdışına gitmeyi planlıyor.

Müzik sevgisini
solistlikle taçlandırdı
RENKLİ YAŞAM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Ulu önder Atatürk, müziğe, sanata ve
sanatçıya büyük önem ve değer vermiştir...
Atamız Rumeli türküleri dinlemekten çok
hoşlanmasına rağmen çeşitli müzik türlerinden
her eseri severek dinlemiştir. Atatürk’e göre
musiki ile alakası olmayan mahlukat insan
değildir, müzik hayatın neşesi, ruhu ve sevinci
anlamını taşır... Her türlü yenilik ve ilerlemeye
öncü olma görevini üstlenen Atamız müzik
konusunda da birçok çalışma yapılmasını
sağlamıştır. Onun emeli Türk halkının müzikle
bağını sağlamlaştırabilmekti... Ülkemizde ve

30 l İSMMMO YAŞAM

dünyada pandemi döneminde müzik çalışmaları sekteye uğrasa da müzik hala ruhun
gıdası olmayı sürdürüyor. Meslek mensubu
Mehri İngin de ruhunu müzik çalışmaları ile
besleyen bir isim.
İstanbul Güngören’de Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışan Mehri
İngin, çocukluğundan gelen müzik sevgisini
hobiye dönüştürüp Bakırköy Belediyesi Belkız
Akkale Türk Halk Müziği korosunda korist ve
solist olarak müzik çalışmalarına devam etti.
İngin, “Müzik çalışmalarımıza pandemi
sebebiyle birçok etkinlik gibi maalesef ara
vermek zorunda kaldık” diyor.

Müzik sevgisinin çocukluktan itibaren
hep içinde yaşadığını belirten Mehri İngin,
müzik sevgisinin kaynağını şöyle özetliyor:
“Aslen Erzincanlıyım bizim yörelerin müzikleri
hep evimizde çalınırdı. Ailemde de dedem,
babam amcalarım hepsi türkü söylerdi. Sanrım beni de genlerimde müzik yeteneği var.
Sadece solist olarak müzik yapıyorum. Ama
bir müzik aleti icra etmek isterdim doğrusu.”

MESLEĞİNİ ÇOK SEVİYOR
İstanbul Bahçelievler’de ikamet eden
Mehri İngin, mesleki faaliyetlerine İstanbul
Güngören’de kendi ofisinde aynı zamanda
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meslektaşı olan eşi ve iki çalışma
arkadaşıyla  birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak devam
ediyor. İngin, Bakırköy Ticaret
Meslek Lisesi’nin ardından Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni
bitirdi. Üniversite eğitimi sonrasında
iki yıl kamuda ve daha sonra 5 yıl
kadar özel bir şirkette  ön muhasebede  çalıştı. Oradan evlilik sebebiyle
ayrılan ve eşiyle birlikte çalışmaya
başlayan İngin, “Stajımı tamamlayarak mesleki  yeterlilik sınavlarını
vererek meslek mensubu oldum. İki
çocuk annesiyim. Kızım Miray 18
yaşında ve üniversiteye hazırlanıyor.
Lise öğrencisi olan oğlum Taylan ise
15 yaşında” diye konuşuyor.
SMM olarak mesleğini severek
yaptığını vurgulayın İngin, şunları
söylüyor:
“Birçok insan sıkıcı bulsa da
ben seviyorum. Dünyadaki değişimlere dijital dönüşümlere paralel
olarak bizim mesleğimizde çok hızlı
değişmekte. Aktif bir meslek, insan
kendini sürekli olarak geliştirmek
zorunda. Meslek odamızın düzenlediği eğitimlere de fırsat buldukça
katılırım.”

KIZI DA YETENEKLİ

MART - NİSAN 2022

SOSYAL MEDYADAN
YAYINLIYOR
Müzik sevgisini sadece
kendine saklamayan Mehri İngin,
Bakırköy Belediyesi Belkız Akkale
Türk Halk Müziği Korosu’nda korist
ve solist olarak çalışmalar yaptı.
Pandemi nedeniyle çok sevdiği
müzik çalışmalarına ara vermek
zorunda kaldı. Müzik sevgisinin hiç
bitmediğini belirten İngin, çocukluğundan itibaren içinde yeşeren ve
sürekli olarak gelişmeyi bekleyen
müzik sevgisini yeniden sahnelere
taşıyacağı günlerin gelmesini
heyecanla bekliyor. Aile mirası olan
müziği şimdilik korist ve solistlik
olarak değerlendiren İngin’in en
büyük hayali de bir müzik aleti icra
edebilmek...
Kendilerini geliştirebilmek ve
müzik yeteneklerini canlı tutabilmek
için fırsat buldukça buluşmalar da
gerçekleştirdiklerini belirten Mehri
İngin, “Korodan bazı arkadaşları-

KIZI MİRAY MÜZİK
EĞİTİMİ ALACAK
Mehri İngin’in ailesinden gelen müzik sevgisi ve yeteneği
kızı Miray’a da miras olarak geçmiş. TRT İstanbul Radyosu Gençlik
Korosu’nda çok sesli batı müziği üzerinde çalışmalar yapan Miray,
şu anda üniversiteye hazırlık için piyano ve şan derslerinin yanı sıra
yurtdışında okuyabilmek için Almanca ve İngilizce dersleri de alıyor.
Müzik sevgisini iyi bir eğitimle taçlandırmak isteyen Miray İngin,
bu amaçla Almanya’da opera eğitimi almak üzere başvurularda
bulundu. Miray, “En büyük arzum Almanya’da opera eğitimi almak.
Kabul görmem halinde hayallerimi gerçekleştirme fırsatı bulacağım
ve iyi bir opera sanatçısı olabilmek için çok çalışacağım” diyor.
mızla  kendi aramızda zaman zaman toplanıp müzik yapıyoruz.
Cem TV kanalından davet aldık iki kere canlı performans adında
program yaptık. Bazen de kendi çekimlerimizi sosyal medya
hesaplarımızda takipçilerimizle paylaşıyoruz” diyor.  
Kendine ve hobilerine vakit ayırmaya özen gösteren İngin,
müzik dışında zaman bulduğunda yürüyüş yapmaya çalışıyor.  
İngin, “Gerçekten farklı şeylerle uğraşmak insana kendini iyi
hissettiriyor. Motivasyonunu yükseltiyor. Meslektaşlarıma sevdikleri
bir hobiyle muhakkak ilgilenmelerini tavsiye ederim zira hayatı
daha yaşanılabilir kılıyor….” diyerek hobi edinmeleri tavsiyesinde
bulunuyor.

RENKLİ YAŞAM

İnsanların işlerini severek
yapmanın yanı sıra hobi edinmelerinin de önemine dikkat çeken
Mehri İngin, “Bence insan hangi
mesleği yaparsa yapsın muhakkak
farklı şeylerle de meşgul olmalı. Bu
meşguliyet spor olabilir, sanatsal
faaliyetler olabilir….  Ben amatör
olarak müzikle ilgiliyim. Çok iyi bir
dinleyici olmamın yanında naçizane
söylemeye de çalışıyorum” diyor.  
Çekirdek ailesinde kızı

Miray’ın da müzik konusunda
yetenekli olduğunu vurgulayan
İngin, şöyle devam ediyor: “Kızım
Miray, Almanya’da opera eğitimi
almak istiyor. Bunun için başvurularda bulundu. Şimdiye kadar müzik
konusunda kendini geliştirmek
için TRT İstanbul Radyosu Gençlik
Korosu’nda çok sesli batı müziği
üzerinde çalıştı. Şu anda üniversiteye
hazırlık için piyano ve şan dersleri
alıyor. Yurtdışında eğitim almak istediğinden dolayı Almanca ve İngilizce
dersleri de alıyor. Onun hayallerini
gerçekleştirebilmesi ailece hepimizin
ortak dileği. Almanya’dan kabul
görmesi halinde başarılı bir öğrenci
olacağına inanıyorum.”
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Tiyatro ve sinema oyuncusu
Gülçin Kültür Şahin, Kırmızı
Oda dizisindeki sekreter Tuna
karakteriyle sevildi. Pek
çok oyun ve filmde rol aldı.
Tiyatro ve sinemada daha çok
kadın hikayesi istediklerini
belirten Şahin, “Anlatılacak çok
hikaye var. Dünyada özellikle
#metoo hareketinden sonra
bu konuda yaşanan değişikliği
görüyoruz. Bu elbet ülkemize
de yansıyacak, işler değişecek,
değişiyor da. Bu konuda çok
umutluyum” diyor.

YAŞAM’IN PORTRESİ

‘Daha çok kadın
hikayesi istiyoruz!
BANU BOZDEMİR
Her zaman kıpır kıpır, neşeli, hastalara
güven veren, sorun çözen bir karakter…
Her zamanki telaşlı ve konuşkan yapısıyla
kapıyı açarak doktor hanıma hastanın geldiğini
söylerken, el altından da bilgi vermeyi ihmal
etmiyor…
Şu sıralar final yapacağı konuşulan
sevilen psikolojik drama türündeki Kırmızı Oda
dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri Tuna.
Sekreter Tuna rolüne tiyatro oyuncusu Gülçin
Kültür Şahin hayat veriyor.
Kırmızı Oda, Onur Güvenatam’ın
yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven’in
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senaryosunu üstlendiği psikolojik drama
türündeki Türk televizyon dizisi. Bir süre çok
popüler oldu ve izlenme rekorları kırdı. Son
dönemde ise reytinglerin az olması nedeniyle
final yapmasına karar verildi. Bu dizide öne
çıkan pek çok oyuncu var. Bunlardan biri de
Tuna rolündeki Gülçin Kültür Şahin. Şahin’i
her izlediğim rolüyle çok beğendim ve takdir
ettim. Kendisini hissettiren ve öne çıkaran bir
yapısı var. Sanırım bu da röportajımız boyunca
bahsettiği gibi oyunculuğa olan aşkından ileri
geliyor.
2018 yılında Adım Feuerbach adlı
oyunda Selçuk Yöntem ve Toprak Can Adıgüzel
ile birlikte rol aldı. Yine aynı yıl yönetmenliğini

Tolga Karaçelik’in yaptığı Kelebekler filmindeki
‘Hatice’ rolü ile 2018 Ankara Uluslararası Film
Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’
ödülünün sahibi olmayı başardı. Bugüne kadar
Sibel, Yedinci Koğuştaki Mucize, Çatlak ve Kumbara gibi filmlerde rol aldı. Ferit Karol imzalı
Kumbara vesilesiyle sorularımı yönelttim ama
diğer filmlerinden ve sektörün kadın yüzünden
de konuştuk.

ROLLERİMDEN ÇOK MEMNUNUM
Oyunculuğa başlama hikayenizin
ne olduğunu merak ederken gıda mühendisliği okuyup, sonrasında oyunculuğa
geçiş yaptığınızı görüyoruz. Oyunculuk
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Hatice ve Çatlak’taki Fatma, Kumbara’daki Ayfer… Baskın ve öne çıkan
karakterlere hayat veriyorsunuz, bu
bir tercih mi, yoksa yönetmenlerin size
biçtiği bir oyunculuk ölçüsü mü bu? Ve
tabii rollerinizden memnun musunuz?
Rollerimden çok memnunum. Çünkü
çok fazla parametreyle birlikte çok fazla ince
eleyip sık dokuyorum proje seçimi yaparken.
Rol seçimi yaparken karakterin daha senaryo
aşamasında filme kattığı artıya odaklanıyorum.
Çekimlerde de o artı değeri daha da yükseltmeye çalışıyorum.
Kumbara bir ilk film ve pandemi
sürecinden dolayı biraz geç vizyona
giriyor. Kumbara’da Orhan’ın baskın
hikayesi var ama Ayfer’in de hikayeye
ivme ve yön katan bir yanı var. Kumbara’nın size hissettirdiği şey ne oldu?
Kumbara’nın senaryosunu okuduğumda
çok heyecanlandım. Çünkü Türkiye sinemasında
genellikle maalesef kadın karakterlerin kendilerini erkek partnerleri üzerinden tanımlama
sorunları olduğunu düşünüyorum. İstisnaları dışarıda tutarak söylüyorum, sinemamızda kadın

ÇOK FAZLA
HAYALİM VAR
Oyunculuk kariyeriniz için bir
planınız var mı? Oynamak istediğiniz,
canlandırmak istediğiniz roller var mı?
Ve çalışmak istediğiniz yönetmenler
var mı?
Çok fazla planım, hayalim var.
Dedektif veya avukat rolünde oynamayı çok
istiyorum. Avukat ama Amerikan filmlerindekinden. Bir jüriye dönüp bir hakime dönüp
havalı havalı konuşan avukat. Dedektif de
adli tıbbı yutmuş, genel kültürü çok yüksek
dedektif. İşin şakası bir yana oyunculuğa çok
açım. Çok fazla hayalim var. Oyunculuk da
benim hayallerimden biriydi. Umarım mevcut
hayallerimin de oyunculuk gibi gerçekleştiğini konuşuruz bir gün. Türkiye’den ve dünyadan çalışmak istediğim birçok yönetmen
var. Christian Petzold da bunlardan biri. Her
yerde söylüyorum. Belki bir şekilde gideriz
Christian Bey’in kulağına.

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

bir meslek mi sizce ya da öğrenilen, edinilen bir şey mi? Oyunculuk nasıl gelip
yerleşir insanın içine?
Merhaba. Ben tiyatroyla altıncı sınıftayken edebiyat öğretmenim sayesinde tanıştım.
Eğer bir noktada gelip yerleştiyse o zaman
yerleşmiştir. Sonra da oyunculuğa olan ilgim
hiç azalmadı. Oyunculuk bir meslek bence tabii
ki. Hayatımı oyunculuktan kazandığım parayla
idame ettirebilmek, işe koşarak gidebilmek için
kariyerimi değiştirip konservatuvar okudum.
Oyunculukta ama her meslek dalında böyle
bence öğrenmenin bitmesinin mümkün olmadığına inanıyorum. Yeni bir şeyler öğrendikçe
öğrenecek şeylerin ne kadar çok olduğunu fark
ediyorsunuz. “Ben oldum” demenin mümkün
olmadığı bir meslek bence oyunculuk. O kadar
farklı insan, onların da anlatılacak o kadar
farklı hikayeleri var ki… Dürüst bir aktarım
yapabilmek için her zaman gelişime muhtaç bir
alan bu.
Hızla yol aldığınız oyunculuk
kariyerinde oynadığınız roller (bağımsız
filmlerde) festivallerde ilgi görüyor ve
ödül kazanıyorsunuz. Kelebeklerdeki
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SEYİRCİYLE DAHA FAZLA BULUŞMAK İSTİYORUM

YAŞAM’IN PORTRESİ

Pandemi süreci nasıl geçti, pandemiye bir rol vermeniz
gerekseydi neye benzerdi?
Pandemi çok zordu hala da zor. Pandemiye rol filan vermezdim
galiba, başının çaresine baksın. Seyirci karşısına çıkmanın birçok yolu
oluşmaya başladı, dijital platformlar da sinemaya ortak olmaya başladı.
Sizin tüm bu kalabalık içerisinde gönlünüzde yer alan
oyunculuk alanı var mı? Tiyatro, dizi, sinema gibi…
Ben seyirciyle daha fazla buluşabilmek için can atıyorum. Bu
yüzden buna aracı olabilecek platformların artması beni fazlasıyla mutlu
toplumca kendisine biçilen rolün bir tezahürü
olarak karşımıza çıkıyor. İzlediğimiz kadın
karakterler kendi başlarına var olamıyor,
varlığını en az bir erkekle bağı üzerinden tanımlıyor. Erkekleri ya da erkeklerin sorunlarını
konuşmadıkları bir an yok. Bu hikayede böyle
bir yapıya teşneyken bundan usta bir şekilde
ayrılıyor bence. Ayfer kendi hayatına sahip
çıkan, ona dört elle sarılan, edilgen değil etken
yapıda bir karakter. Çekimler sırasında da yönetmenimiz Ferit Karol’la bunu kaybetmemek
adına fazlaca hassasiyet gösterdik.
Kumbara’nın hikayesiyle nasıl
buluştunuz? Yönetmeniniz Ferit Karol ve
tabii ki rol arkadaşınız Murat Kılıç’tan
ne gibi reaksiyonlar aldınız yani öğrenmek istediğim set ortamı nasıl geçti?
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ediyor. Sahne üstü, kamera önü beni farklı noktalardan çok heyecanlandırıyor. İkisini birbirinden ayıramam.
Son olarak neler söylersiniz, seyirci Kumbara’da neler
bulacak?
Hayata dair herkesin farklı beklentileri, hayalleri var. Bunların
arasında kendimizi var etme çabamız bizi bazen en yakınımızdakilere
bile yabancılaştırabiliyor hatta düşmanca hisler beslememize sebep
olabiliyor. Seyircinin bu noktalarda kendisiyle paralellik kurabileceğine
inanıyorum.

Set ortamı harika geçti. Yönetmenimiz
Ferit Karol hikayeyle uzun bir süredir hemhal
olduğu için biz oyunculardan neler beklediği
konusunda çok netti. Oyuncuya isteklerini
çok iyi aktarabilen, oyuncuyu anlayan, onun
neler hissettiğine önem verdiği için oyuncunun kanalına girmeyi çok iyi başarabilen bir
yönetmen Ferit Karol. Bu nedenlerle Ferit’in
oyuncu yönetiminin harika olduğunu düşünüyorum. Bunu kendisine de sıklıkla söylediğim
için burada gönül rahatlığıyla övebilirim.
Murat zaten kendisiyle tanışmadan önce de
benim çok sevdiğim bir oyuncuydu. Bu proje
bana geldiğinde onun ismini duymuş olmak
beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Murat
oyunu bir an olsun bırakmayan, karşısındaki
oyun arkadaşını sürekli yükselten ve onunla

yükselen bir oyuncu.  Bu da oyunculukta çok
kıymetlidir. Ne mutlu bana ki bu filmde Murat
gibi bir partnerle Ferit gibi bir yönetmenle
çalışma fırsatı buldum.

KADINLAR BİRBİRİNİ YÜKSELTMELİ
Sinemamızda öne çıkan rollerin
hep daha eril olduğu, kadın rollerinin az
olduğu söylenir bir kadın oyuncu olarak
siz neler söylüyorsunuz?
Maalesef durum bu. Her yerde söylüyoruz, bir kere de burada söyleyelim: Daha
çok kadın hikayesi istiyoruz. Anlatılacak çok
hikaye var. Dünyada özellikle #metoo hareketinden sonra bu konuda yaşanan değişikliği
görüyoruz. Bu elbet ülkemize de yansıyacak,
işler değişecek, değişiyor da. Bu konuda çok
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ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
OLARAK ÇALIŞTI
Gülçin Kültür Şahin, Babaeski Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan
sonra, Hacettepe Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı.
Lisans eğitiminin ardından 2010-2013 yılları arasında Ortadoğu Teknik
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans ile birlikte araştırma görevlisi olarak görev yaptı.  TiyatroMUZ tiyatro ekibi ile oyunculuk
kariyerine de ilk adımını attı. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Oyunculuk Bölümü’nde tam burslu olarak eğitime başladıktan sonra 2015-2017
yılları arasında Bilkent Çocuk Tiyatrosu’nda program koordinatörü olarak
görev aldı.  2018 yılında Adım Feuerbach adlı oyunda Selçuk Yöntem ve
Toprak Can Adıgüzel ile birlikte rol aldı.
Yine aynı yıl yönetmenliğini Tolga Karaçelik’in yaptığı Kelebekler filmindeki
‘Hatice’ rolü ile 2018 Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı
Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi olmayı
başardı. Bugüne kadar Sibel, Yedinci Koğuştaki Mucize, Çatlak ve Kumbara gibi
filmlerde rol alan Kültür, tiyatro oyunları
ve dizilerde de rol almaya devam ediyor.
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kardeşlerimizle el ele birbirimizi
yükselteceğiz, birbirimize destek
olacağız. Dünya en nihayetinde bu
yönde artık.
Kırmızı Oda dizisinde
Tuna’yı oynadınız. Ben o
diziyi izlediğimde sizin gerçek
hayatta da bir Tuna olduğunuzu düşündüm. Yani oynadığım
karakterlerden hangisi ben
diye sorsanız Tuna derdim…
Sizce de öyle mi?
Oynadığım karakterlerin
hiçbiri ben değilim. Kendi içimde
bir yerlerden bulduğum için onları
elbet bana benzeyen yönleri olur
elbet. Tuna’yı çok seviyorum.
Senaryo gelir gelmez de oynamak
için çok heyecanlandım.

Gülçin Kültür Şahin’in son olarak oynadığı film Kumbara. Ferit Karol’un yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde
Murat Kılıç ve Gülçin Kültür Şahin’in yer aldığı Kumbara
filmi, 17 Aralık’ta Başka Sinema kapsamında vizyona girdi.
Filmin hikayesi şöyle. Orhan 38 yaşında bir aile babasıdır.
Bir yandan ev kazası yüzünden komaya girmiş annesiyle
ilgilenirken, bir yandan da kefil olduğu arkadaşı ortadan
kaybolduğu için üzerine kalan borcu kapatmakla uğraşır.
Bu süreçte ailesiyle de arası açılır ve giderek baba rolünü
kaybeder. Taksi şoförlüğü gibi ek işler yaparak başka bir
adam haline gelir. Ferit Karol “Beklentilerimiz, korkularımız, kendimizi var etme çabamız bizi en yakınımızdaki
insana ne kadar yabancılaştırabilir?” diye soruyor ve
ekliyor: “Bu soru filmi yapma motivasyonunun temeliydi.”

YAŞAM’IN PORTRESİ

umutluyum.
Kadınlar sinema sektöründe daha görünür olmasına,
kamera arkasını da dahil
ediyorum yine de istenilen
noktaya gelinemedi gibi. Hala
kadın emeği görünmüyor
gibi… Bu konuda siz neler
söylemek istersiniz?
Kadınlar çok uzun zamandır
her sektöre olduğu gibi bu sektöre
de çok fazla emek veriyor. Sektörün her noktasında işini çok iyi
yapan zehir gibi kadınlar var ve de
daha çokları yetişiyor. Emeğimiz
de görünecek, çünkü göstereceğiz.
Bu noktaya gelinmesi için çok
fazla çaba göstermiş hemcinslerimize borçluyuz bunu. Tüm kız

BEKLENTİLERİMİZ VE
KORKULARIMIZ
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Çalışanlar iş değiştirmek
istiyor
UMUT EFE

NEFES ALMAK İSTİYORLAR
ABD ve Avrupa ülkeleri, son aylarda
iş dünyasında oldukça zorlu bir dönem

KARİYER

Pandemi çalışma
sistemlerinde yarattığı
değişim ve dönüşümle
birçok alanda bir devrim
yaratırken, çalışanların
değişen öncelikleri
ve iş tanımına dair
değişen taleplerini
tüm dünyada istifa
dalgasını da tetiklemiş
durumda. İşverenlerden
olan talepleri yeniden
şekillendiren çalışanlar
için değer görmek, iş özel
hayat dengesi ve sağlık
gibi konular daha öncelikli
durumda…

Salgınlar, ekonomik krizler ve son
olarak savaşlarla tepetaklak olan dünya
gündemi hayatın akışını da derinden
etkiliyor… Bu etkilerle gündelik hayattaki
değişim ve dönüşümler iş hayatında da
yeni akımlara ve değişimlere de öncülük
ediyor… İş dünyası yeni bir dalga ile karşı karşıya. ABD ve İngiltere’de yaygınlaşan
‘büyük istifa’ dalgası diğer ülkelere de
sıçradı. ABD’de son aylarda işini bırakan
insan sayısında artış yaşanırken ülkede sadece bir ayda 4 milyonu aşkın kişi işini bıraktı. Bugüne dek kaydedilmiş en yüksek
istifa oranı gerçekleşti. Kaspersky’ın 22
Mart 2021 tarihli ‘İşin Geleceğini Güvence
Altına Almak’ raporu, Türkiye’deki çalışanların yüzde 23’ünün önümüzdeki 12 ay
içinde yeni bir işe geçmeyi düşündüğünü
ortaya koyarken, iş ve kariyer dünyası da
tüm dünyada yeniden şekilleniyor…

yaşıyor. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından
paylaşılan veriler, ABD’de yalnızca kasım
ayında 4.5 milyon çalışanın işinden kendi
isteğiyle ayrıldığını yani istifa ettiğini ortaya koyuyordu. Bu sayı son 20 yılın zirvesi
iken aynı zamanda ABD iş gücünün yüzde
2.9’luk kesiminin bir ayda işini bıraktığını
gösteriyordu. ‘Büyük istifa dalgası’ olarak
isimlendirilen bu durum hakkında birçok
araştırma ve anket de yapılırken, özellikle
ABD’de görülen istifa dalgası hakkında yapılan anketler, buradaki insanların genel
anlamda benzer nedenlerden dolayı işlerini terk ettiklerini gösteriyordu: Özellikle
koronavirüs pandemisi sonrasında pek çok
kişi ‘nefes almak’ istiyordu. Büyük istifa
dalgasının yaşanmasının arkasında pek
çok neden bulunuyor. Fakat bu nedenlerin birkaçı, yapılan tüm araştırmalarda
birbiriyle bağlantılı ve yüksek oranlarda
görülüyordu. ABD Çalışma Bakanı’na göre
insanlar, daha iyi ücretlere ve olanaklara
sahip olacakları yeni bir iş arayışı için,
çocuklarına bakmak için ve Covid-19 endişesi nedeniyle işlerinden ayrılıyordu. Tüm
anketlerde görünen ana ortak noktaysa
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daha iyi ücretler ve olanaklar yani daha iyi çalışma
koşullarıydı.

YARISI İŞ DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Erns&Young tarafından Mayıs 2021’de yapılan
küresel bir araştırma, çalışanların yüzde 54’ünün
“işverenlerinin pandemi koşullarının gerektirdiği
esnekliği sağlamadığı durumda” istifa etmeyi
değerlendiriyor. 16 ülke genelinde 16 binden fazla
çalışanla yapılan anket çalışanların sadece yüzde
22’sinin tam zamanlı olarak ofislerde çalışmak istediğini gösteriyor. McKinsey tarafından gerçekleştirilen
küresel ankette de çalışanların yüzde 40’ı gelecek
3-6 ay içinde iş değiştirmeyi düşündüğünü belirtiyor.
Bu kapsamlı ankette de istifaların arkasında yatan
en önemli neden “Yöneticiler veya şirket tarafından
değer görmemek” oldu. İnsan kaynakları danışmanlık şirketi Randstad’ın İngiltere’de yaptığı bir anket
çalışanların yüzde 69’unun önümüzdeki aylarda iş
değiştirmek istediğini gösteriyor.

DEĞERLİ HİSSETMEK YENİ KISTAS
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Kaspersky’ın 22 Mart 2021 tarihli
‘İşin Geleceğini Güvence Altına Almak’
raporu, Türkiye’deki çalışanların yüzde
23’ünün önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir
işe geçmeyi düşündüğünü ortaya koyuyordu.
Türkiye’de çalışanların böyle bir düşünceye
sahip olmalarınınsa üç nedeni vardı. Daha
iyi maaş beklentisi (çalışanların %50’si),
daha iyi bir iş-yaşam dengesi (çalışanların
%46’sı), daha değerli ve anlamlı bir role
ihtiyaç duyulması (çalışanların %29’u).
Stanford Üniversitesi tarafından 2021
yılında gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma pandemi çağında istifaların en büyük
sebebinin işverenlerin çalışanlarına yönelik
tutumu olduğunu gösteriyor. Araştırmanın
verilerini toplayan JUST Capital Başstratejisti
Alison Omens, verdiği bir demeçte “Verilerimiz son yıllarda çalışanlar için en önemli
şeyin şirketlerinin çalışanlara karşı tutumu
olduğunu gösteriyor. Bunun içinde ücretler,
yan haklar, iş güvenliği, fırsatlar, güvenlik
ve eşitlik gibi farklı metrikler yer alıyor”
diyor. Pandeminin ilk günlerinin insanların
makine olmadığını hatırlattığını belirten
Omens, çalışanların artık işverenlerinden
daha fazlasını beklediğine dikkat çekiyor.

KARİYER

İnsan kaynakları hizmeti şirketi Personio’nun
İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Ross Sychell de
yaptığı bir açıklamada çalışanların “Emek verdiğim
bu şirket, bu süreçte sağlığım ve mutluluğum için
ne yaptı?” sorusuna cevap bulamadıklarını belirtti.
Sonuç olarak çalışanların “Değerli olduğum bir yere
gideceğim” düşüncesine kapıldığını söyledi. Daha iyi
çalışma koşulu aramanın temelindeki sebeplerden biri
de aslında bazı çalışmalarla ortaya çıktı. Pandemi, insanların gözünü açmıştı. Indeed’in yaptığı bir ankete
göre istifa eden 1000 kişinin yüzde 92’si pandemiyle
beraber ‘hayatın sevmedikleri bir işi yapmak için çok
kısa olduğunu’ hissetmeye başladı.

YENİ İŞE
GEÇMEYİ
HEDEFLEYEN VAR
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Adenovirüse bağlı göz iltihabı vakalarında ciddi bir
artış yaşanıyor. Solunum yolu hastalıklarına yol
açmasıyla bilinen adenovirüsler, gözlerde de ciddi
enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Uzmanlar, virüsün
aile içinde bulaştığına hastalığın görme kayıplarına
yol açabildiğine dikkat çekiyor. Adenovirüsler ve
korunma yollarını araştırdık...

Gözlerdeki salgın:
Adenovirüs!

SAĞLIK

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Sabah yüzünü yıkarken aynada
gözlerinin kan çanağına dönüşmüş halini
gören Cem, ne yapacağını şaşırmıştı. Hemen
hazırlanıp hastaneye göz doktoruna koştu.
Haftalar boyunca mücadele etmek zorunda
kalacağı adenovirüse bağlı konjonktivit
hastalığına yakalanmıştı... Kendine aynada
bakmaktan korkan Cem, bir süre sonra aynı
hastalığa eşi Dila’nın da yakalandığını görünce
doktorun bulaşı konusundaki uyarısını dikkate
almadığına pişman olmuştu... Çevrenizde bu
ve benzeri vakalara içinde bulunduğumuz
dönemde rastlamanız çok olası. Çünkü son
dönemde adenovirüse bağlı konjonktivit
adı verilen göz iltihabı vakalarında salgın
düzeyinde ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle
solunum yolu hastalıklarına yol açmasıyla
bilinen adenovirüslerin, gözlerde de ciddi
enfeksiyonlara sebep olabileceği konusunda
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uzmanlar uyarılar yapıyorlar. Uzmanlar,
adenovirüsten etkilenen gözlerdeki şikayetlerin haftalarca devam edebildiğini, virüsün
çok hızlı bir şekilde özellikle aile içi bireyleri
arasında bulaştığını belirterek hastalığın
görme kayıplarına dahi yol açabildiğine dikkat
çekiyor. Peki bu Adenovirüsler nedir? Ve bu
virüslerden nasıl korunabiliriz?

VAKA PATLAMASI
Halk arasında kırmızı göz hastalığı
olarak da bilinen konjonktivit adı verilen göz
iltihabı vakalarında son dönemde hızlı bir artış
yaşanıyor. Pandemi önlemlerinin gevşetilmesiyle beraber virüs enfeksiyonlarının gözleri
olumsuz yönde etkilediğine vurgu yapılıyor.
Türkiye’deki göz doktorlarını temsil
eden Türk Oftalmoloji Derneği, özellikle solunum yolu hastalıklarına yol açmasıyla bilinen
adenovirüslerin, gözlerde de ciddi enfeksiyonlara sebep olabileceği konusunda uyarıyor.

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyon Birimi Başkanı Prof. Dr. Ulviye Yiğit,
adenovirüse bağlı konjonktivit adı verilen göz
iltihabı vakalarında salgın düzeyinde ciddi bir
artış yaşandığını söylüyor.
Adenovirüsten etkilenen gözlerdeki
şikayetlerin haftalarca devam edebildiğini,
virüsün çok hızlı bir şekilde özellikle aile içi
bireyleri arasında bulaştığını belirten Yiğit,
hastalığın görme kayıplarına dahi yol açabildiğine vurguluyor.
Solunum yolu enfeksiyonlarına neden
olan adenovirüslerin, gözde de iltihaba neden
olan türleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Yiğit, hastalığın bulaşıcılığının çok yüksek
olduğunu ve özellikle yakın temas, hijyene
dikkat etmemek ve el göz teması ile hastalığın
aile bireyleri arasında hızla yayılabildiğini
belirtiyor.
Bu hastalıkta en sık karşılaşılan riski
artıran davranışlardan biri aile üyelerin-
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den biri hasta olduğunda ona verilen ilacın
diğer aile üyelerinin de kendilerini korumak
amacıyla kullanması. Bu durum aile içi bulaşıyı
hızlandırıyor çünkü damlalıkların ucu göz ile
temas ediyor sonra diğer kişi bunu kullanırsa
yayılım hızla gerçekleşiyor. Çocuklar bu
hastalık konusunda en riskli grubu oluşturuyor.
Anaokulu gibi küçük yaş grubunda temasın
engellenmesinin daha zor olması nedeniyle
riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.
O nedenle bu rahatsızlığın okul yaş grubunda
çok daha hızlı yayılabildiğine vurgu yapılıyor.

GÖRME KAYBI RİSKİ
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UZUN SÜREBİLİR!
Adenovirüsün gözdeki semptomları 1
ila 3 hafta hatta daha uzun sürebiliyor ve son
derece acı verici olabilir. Özellikle ışığa hassasiyet çok rahatsız edici semptomlar olurken
çok fazla batma, yanma, ağrı hissi olabilir. Her
iki gözdeki şeffaf tabakanın alt tabakalarında
oluşan bulanıklık varsa, görme kaybı da
eklenince hastanın stresi bir kat daha artar ve
onların tedavisi daha önem arz eder.
Kirpiklerde ciddi akıntı nedeniyle sabah
gözlerin açılamaması, gözde belirgin kanlanma gibi rahatsız edici belirtilerle seyreden
adenovirüs enfeksiyonlarının etkili bir tedavi
yöntemi yok ancak semptomları geriletmeye

yönelik tedaviler uygulanıyor.
Hastaların evlerinde gözlerine soğuk/
ılık su kompresi yapabileceğini belirten Prof.
Dr. Ulviye Yiğit, “Çok temiz bir pamuk ve
kaynamış su ya da çay kullanılması gerekir.
Bunların hiçbir zararı yok. Ek olarak muayene
sonrası önerilen antienflamatuar damlalar kullanılabilir. Antibiyotik ve kortizonlu damlalar
özel durumlar haricinde kullanılmamalıdır”
uyarısında bulunuyor.

KORUNMA YOLLARI
Gözlerimizi adenovirüs enfeksiyonundan
korumanın en önemli yolu, el göz temasını
azaltmak. Kişisel eşyaların, özellikle de göz
makyaj ürünlerinin ortak kullanımı son derece
riskli oluyor. El göz temasının olmaması,
özellikle hastalık süresince kişinin asla normal
havlu kullanmaması, tek kullanımlık kağıt
havluları tercih etmesi öneriliyor. Yastık kılıflarının da her gün değiştirilmesi gerektiğine
dikkat çekiliyor.
Kontak lens kullanıcıları da hastalık
konusunda son derece dikkatli olmalı. Eğer
hastalığa yakalanmışlarsa hastalık süresince
lens kullanımına ara vermeli ve virüs ile temas
etmiş lensleri ile birlikte lens kaplarını da imha
etmeleri öneriliyor.

SAĞLIK

Yakın temaslı kişiler arasında bulaşıcılığının son derece yüksek olduğu virüs, görme
kaybı riskini de doğuruyor. Hastalık, gözde
kızarıklık, sulanma, akıntı, ışığa hassasiyet ve
kulak önü lenf bezinin büyümesi şikayetleri
ile başlıyor. Ardından etkilenecekse birkaç gün
içerisinde diğer gözde de semptomlar görülebi-

liyor Prof. Dr. Yiğit, “Sadece konjonktivit tablosunu daha sık görüyoruz. Konjonktivite kulak
önünde adenopati yani lenf bezi büyümesi
de eşlik ediyor. Eğer kornea dediğimiz gözün
şeffaf tabakasının altında bulanıklık oluşursa
bunların tedavisi çok ayrı bir önem arz ediyor.
Görme kaybına dahi yol açabiliyor” uyarısında
bulunuyor. Adenoviral konjonktivit’lerde
belirtiler genellikle temaslı olma durumundan
birkaç gün sonrasında başlıyor. Tek taraflı
başlasa da yüzde 50 kadar vakada bir hafta
içinde diğer gözde de tutulum görülebiliyor.
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Çocuklara sosyal
medya güvenliğini
öğretin
Teknoloji çağının en önemli sorunlarından biri
siber güvenlik... Sosyal medya ile dünyaya
açılan çocuklar için Instagram, TikTok başta
olmak üzere farklı sosyal medya uygulamaları
önemli güvenlik zafiyeti oluşturuyor. Çocuklar,
siber zorbalık, saldırganlık, dolandırıcılık,
istenmeyen içeriğe maruz kalma gibi tehditlere
maruz kalabilir. Uzmanlar, ebeveynleri
çocuklarını siber zorbalığa karşı eğitmeleri
konusunda uyarıyorlar...

EĞİTİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Ailesinden gizli olarak Instagram
hesabı açan Ali, bir süre sonra tanımadığı
kişilerin tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.
Onunla buluşmak isteyen şahıs Ali’ye ahlaksız
tekliflerde de bulunmaya başlamıştı. Daha 12
yaşındaki çocuk bu durumu nasıl çözebileceğini
bilemiyor günden güne asabileşiyordu. Bir süre
sonra çocuğundaki değişimi fark eden anne
çocuğunun maruz kaldığı tehdidi öğrenince
konuyu önce eşi ile paylaştı daha sonra polise
başvurmaya karar verdiler. Polisin yaptığı
araştırmalar sonucunda siber zorba yakalanmış
Ali de yaptığının ne kadar yanlış bir davranış
olduğunu anlamıştı.
Bir daha ailesinden gizli bir şey yap-
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mayacağına dair söz vermesine karşın anne
ve babası onu hissettirmeden takibe almıştı. O
süreçte çocuklarına sosyal medya kullanırken
nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda da
uyarıda bulunmuş hatta sosyal medya hesaplarını gizli hesaba çevirmişlerdi...

1.4 MİLYAR KİŞİYE ULAŞIYOR
Polise giden bu tür vakaların sayısı ne
yazık ki giderek artıyor. Çünkü günümüzün
en önemli sorunlarından biri siber güvenlik...
Özellikle de sosyal medya ile dünyaya açılan
çocuklarımız için Instagram, TikTok başta
olmak üzere farklı sosyal medya uygulamaları
önemli güvenlik zafiyeti oluşturuyor. Uzmanlar,
ebeveynleri bazı özellikleri kullanarak çocuklarının gizliliklerini korumaları ve çocuklarını

siber zorbalığa karşı eğitmeleri konusunda
uyarıyorlar...
Gençler TikTok başta olmak üzere farklı
sosyal medya uygulamalarına yönelse de
Instagram genç internet kullanıcıları arasında
popülerliğini koruyor. 13-17 yaş arasındaki
çocuklar Instagram’ın genel kullanıcı tabanının
yüzde sekizini oluşturuyor. Facebook’a ait olan
bu fotoğraf paylaşma platformunun her yaştan
aylık aktif kullanıcı sayısı, neredeyse 1.4
milyar kişiye ulaşıyor. Ancak bir sosyal medya
platformu olarak Instagram siber zorbalık,
saldırganlık, dolandırıcılık, istenmeyen içeriğe
maruz kalma gibi genellikle sosyal medyayla
ilişkilendirilen çeşitli tehditler konusunda
çocukları ciddi bir risk altında bırakabilir.
Siber güvenlik şirketi Eset, sosyal medya
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görememesini sağlayan gizli hesap her zaman iyi
bir seçenek oluyor.
Çocuğunuz herkese açık bir hesap
kullanmak istiyorsa bazı içerikleri yalnızca yakın
arkadaşlar listesindekilerin görüntüleyebilmesi
konusunda ona yardımcı olun. Herkese açık profilin riskleri konusunda çocuğunuzla konuşun; kurbanların hesaplarını klonlamak dahil çeşitli kötü
amaçlı eylemler için ahlaksız kişilere malzeme
sağlayabileceğinden akışlarındaki, paylaştıkları
hikayelerdeki her şeyi herkesin görmesini akıllıca
olmadığını anlatın. Herkese açık hesabı olanlar istedikleri zaman hesaplarını gizliye çevirebilir, gizli
hesaba geçtiklerinde hesaplarındaki takipçiler
onları takip etmeye devam edecektir.

DOĞRUDAN MESAJA DİKKAT

platformu Instagram ile ilgili anne babalara
öneriler hazırladı. Uzmanlar, ebeveynlerin sitede
bulunan bazı özellikleri kullanarak çocuklarının
Instagram’daki gizliliklerini korumaları konusunda önerilerini paylaştı.

HESABI GİZLEYİN
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Yorumlar, etiketler ve bahsetmeler, kullanıcıların birbiriyle etkileşime
geçtiği diğer yollar. Yabancıların
gönderilerinde çocuklarınızı etiketlemediğinden veya çocuklarınızdan
bahsetmediğinden emin olmalı ve
çocuklarınızla uygun olmayan şekilde
etkileşimde bulunmasını engellemelisiniz. Instagram “insanların kendilerini
takip etmeyen gençleri etiketleme, bu
gençlerden bahsetme veya Instagram’a
ilk katıldıklarında varsayılan olan
içeriklerini Reels Remixleri’ne ya da
Rehberler’ine dahil etme özelliğini
kapatacağını duyurdu.
Sosyal medya etkileşimleri, bazen bir konuda hararetli bir
tartışmanın ardından kötü amaçla
söylenen yorumlarla ve kırıcı mesajlarla dolu bir yere dönüşebiliyor. Buna
genellikle yorum yapanları kışkırtan
çevrimiçi troller neden oluyor; çevrimiçi
trolleme siber zorbalığa veya siber
tacize dönüşebilir. Instagram, bu gibi
istismara yönelik davranışlara karşı
kullanıcılarını korumak için ‘Gizlenen
Sözcükler’ ayarlarında bulunabilen
birçok kullanışlı özelliğe ve ayara
sahip. Çocuklarınızın ve çocuklarınızı
takip edenlerin hoş olmayan yorumları
görmesini istemiyorsanız Instagram’ın
yorum filtreleme sistemini etkinleştirmelisiniz. Bu sistemi etkinleştirdiğinizde, işaretli terimleri barındıran
içerikler gizlenir; aynı seçenek DM’ler
için de geçerli. Kişisel olarak zararlı
bulduğunuz terimleri dahil edebileceğiniz özelleştirilmiş bir sözcük listesi de
oluşturabilirsiniz.

EĞİTİM

Instagram, hesabın herkese açık veya
gizli olması şeklinde iki seçenek sunar; ilk olarak
çocuğunuzun hesap gizliliğini ayarlayın. Genç
kullanıcılar ve ebeveynlerine yönelik olarak son
zamanlarda sunulan önlemlerin bir parçası olarak
Instagram, şu anda 16 yaş altındaki kullanıcıların hesaplarını varsayılan olarak gizli konuma
getiriyor. Ancak kullanıcılar isterse herkese açık
bir hesaba geçebilir. Hesap sahibinin onaylamadığı kişilerin hesabı takip edememesini, içerikleri

“DM’den yürüme” deyimini artık herkes
tarafından bilinen bir deyim. Birine doğrudan
mesaj (DM) yollamak anlamına geliyor. Gençler
gönderileri beğenmenin, gönderilere yorum
yapmanın veya hikayeleri izlemenin yanı sıra DM
yoluyla birbiriyle iletişime geçiyor. Çocuğunuza
bilmediğiniz kişilerin mesaj atmasını engellemelisiniz. Instagram şu anda yetişkinlerin, kendilerini
takip etmeyen 18 yaş altındaki kullanıcılara
mesaj göndermesini engelliyor. Platformun son
zamanlarda genç kullanıcıları korumak amacıyla
sunduğu başka bir güvenlik özelliği ise, takip
ettikleri yetişkinlerle konuşmalarında temkinli
olmaları konusunda gençlere tavsiyeler vermek
üzere açılır pencereler veya güvenlik bildirimleri
paylaşmak...
Instagram 2021 Mart ayında, “DM’lerdeki
güvenlik uyarıları, şüpheli olabilecek davranışlar
sergileyen bir yetişkinin DM yoluyla etkileşim
kurduğu gençleri bilgilendireceği duyurusunu yaptı. Buna göre, platform bir yetişkin 18 yaşından
küçük kişilere çok sayıda arkadaşlık veya mesaj
isteği gönderiyorsa alıcıları DM’lerinde uyarmak
ve onlara konuşmayı bitirme veya yetişkini
engelleme, şikayet etme ya da kısıtlama seçeneği
sunmak için bu aracı kullanıyor.

SİBER TACİZ
TEHLİKESİ
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Onları bu yiyeceklerden
uzak tutun
DOSTLARIMIZ

UMUT EFE

Kediler doğası gereği meraklı
bir yapıya sahip oldukları için
sizin tüketmiş olduğunuz birçok
şeyi koklayarak tadına bakmak
isteyebilirler. Bu durumda oldukça
dikkatli davranmakta fayda vardır.
Diğer taraftan köpeklere zararlı
besinler verildiğinde sağlıkları
kısa bir zaman diliminde tehlikeye
girebiliyor.
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Aynı evi paylaştığımız evcil dostlarımızı zaman zaman aynı sofradan ve hatta  
tabaklarımızdan uzak tutmak oldukça zor
olabiliyor. Sağlıklı bir hayat için sağlıklı
beslenme insanlar açısından ne kadar
önemliyse, evcil dostlarımız için de sağlıklı
ve kendilerine uygun bir beslenme planı
hayati bir önem taşıyor. En sevilen pet
dostlarımızdan olan kediler ve köpekler
zaman zaman insanların yedikleri yiyeceklere bir hayli merak salarak, sağlıksız
besinler tüketebiliyorlar. Evcil hayvan
sahiplerinin kimi zaman paylaştıkları
yiyecekler sonucunda ise evcil dostlarımızın hazımsızlık ve mide sorunlarıyla

da karşılaşma ihtimalleri oldukça yüksek
oluyor… Uzmanlar bu nedenle pet sahibi
olan kişilerin oldukça titiz davranması gerektiğine dikkat çekiyor. Evcil dostlarımızın
sağlığı ve huzuru için yememeleri gereken
yiyecek listesini göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

GIDA ALERJİSİNE DİKKAT
Kediler doğası gereği meraklı bir
yapıya sahip oldukları için sizin tüketmiş
olduğunuz birçok şeyi koklayarak tadına
bakmak isteyebilirler. Bu durumda oldukça
dikkatli davranmakta fayda vardır. Pet
dostlarımıza nasıl bir etkisi olacağını
bilmediğiniz her yiyecek, onlarda ciddi
hastalıklara yol açabilir. Kediler, yememesi
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gereken şeyleri yedikleri zaman sindiremedikleri gibi gıda alerjisi de ortaya çıkarabilirler.
Burada öne çıkan yiyeceklerin başında tuzlu ve
baharatlı gıdalar geliyor. Kediler her ne kadar
tuzlu besinleri sevseler de bu durum onlar
için pek de sağlıklı sayılmıyor. Bu nedenle pet
dostlarımızı tuzdan ve baharattan olabildiğince
uzak tutmak şart. Çünkü tuz vücutlarındaki
suyu tutarak, böbrek rahatsızlıklarına sebebiyet
verebiliyor. Yine aynı şekilde baharatlı yiyecekler
de ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor.
Ayrıca etobur canlılar olan kediler, proteine
ihtiyaç duyarlar. Pet dostlarımız tahılları, meyve
ve sebzeleri sindirebilecek bir sindirim sistemine
sahip değildirler. Bu tür besinleri ancak kuru
mamalar vasıtasıyla almaları daha sağlıklı bir yol
olur. Pet dostlarımıza tuz ve baharat içermeyen,
ciğer (oranına dikkat edilmeli) gibi sakatatları
haşlama veya ızgara olarak vermeniz durumunda bir sakınca görülmemekte fakat bu besinleri
yağda pişirmemiş olmanız gerekiyor.

EN TEHLİKELİSİ ŞEKER GRUBU
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4 Köpekler için zararlı yiyecekler
dendiğinde akıllara ilk çikolatanın gelmesi
rastlantıdan ibaret değildir. Çikolatanın
içerisinde yer alan ve “teobromin” olarak adlandırılan kafein benzeri alkaloid,
köpekler tarafından sindirilemez. Dolayısıyla
bu kimyasalın yarattığı etki köpeklerde
zehirlenmelere yol açar. Elbette ki her çikolata her köpek için eşit derecede hayati risk
yaratmaz. Daha acı tada sahip olan bitter
çikolataların köpekler için çok daha zararlı
olduğu biliniyor…
4 Sosyal medyada da sık sık
karşımıza çıkan köpeklere de kedilere de
küçük dozda alkol verme videoları da evcil
dostlarımızı en çok etkileyen ürünlerden…
Çok az miktarda tüketilse de alkollü içeceklerin veya yiyeceklerin köpeklerde kusma,
ishal, koordinasyon problemleri, solunum
sorunları, koma ve ne yazık ki ölüme neden
olabileceği biliniyor
4 Soğan ve sarımsak köpeklere
kötü bir ağız kokusundan çok daha büyük
zararlar verebilir. Soğangiller familyasında
yer alan gıdaların içerisinde bulunan organa
sülfür adlı kükürt içeren organik bileşikler
köpeklerin kırmızı kan hücrelerinin yıkıma
uğramasına ve anemi ile yüzleşmelerine
neden olabilir. Bu toksik maddeler oksidatif
strese yol açarak kırmızı kan hücrelerinin
oksijen taşıma kapasitesini düşür ve idrar

renginde kırmızılaşmaya, iştahta azalmaya,
diş etlerinde solgunlaşmaya, bayılmaya,
kusmaya ve kalp ritminde yükselmeye neden
olabilir…
4 Yaş üzüm ve kuru üzüm bazı
zamanlarda hiçbir şikayete neden olmazken,
bazı zamanlarda aynı köpeklerde zehirleyici
gıdalar olarak karşımıza çıkabilir ve sindirim
sorunları ile böbrek yetmezliğine yol açabilir.
Bu meyvelerle ilgili temel sorun köpeklere
zararlı besinler arasında yer alsalar da
toksik etki yaratma nedenlerinin tam olarak
açıklığa kavuşturulmamasıdır. Belirsizlik
durumlarının çoğunda olduğu gibi köpeklerin
yaş ve kuru üzüm ya da bu besinleri içeren
gıdaları tüketmemeleri gerekir.
4 Yemeklerden sonra tüketilmeyen
yağlı gıdaların köpeklere verilmesi yaygın
olduğu kadar yanlış bir davranış olarak öne
çıkıyor… Uzmanlara göre yağlı yiyeceklerle
beslenmek köpeklerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu sağlık sorunlarının
başında da pankreatit gelir. Pankreatit;
pankreasta meydana gelen iltihaplanma
durumudur ve pankreasta iltihaplanma
meydana geldiğinde sindirim enzimleri
her zamankinden fazla salınır. Pankreatit
belirtileri arasında kusma, ishal, halsizlik ve
iştahsızlık gibi farklı semptomlar yer alır.
Bu gibi bir durumda zaman kaybetmeden
veteriner hekimlere danışılması gerekebilir.

DOSTLARIMIZ

Kediler şekerin tadını alamazlar, bu
yüzden yeme esnasında şekerli gıdaları ayırt
edemedikleri için rahatsız da olmazlar. Bu durum
kimi zaman aşırı tüketime yol açabilir. Şeker
kedilerde obezite, görme bozuklukları, şeker
hastalığı gibi hastalıklara sebebiyet verir. En çok
bilinenin aksine süt, evcil dostlarımız için uygun
bir gıda değil bu yüzden inek sütü anne sütünden
farklı olduğu için de kedilerinizin sadece annelerinin sütünü içmeleri daha doğru olur çünkü kediler sütü sindiremezler. Diğer taraftan köpeklere
zararlı besinler verildiğinde sağlıkları kısa bir
zaman diliminde tehlikeye girebiliyor. Vücutları
ve metabolizmaları bizlerden oldukça farklı
olduğu için bizim tükettiğimiz her besin onlar için
önerilmiyor. Bazı gıdalar var ki, yanlışlıkla ve
küçük bir miktarda tüketildiğinde dahi veteriner
hekimlere gidilmesi tek seçenek haline gelebiliyor. Bu nedenle köpeklere zararlı yiyecekler
konusunda farkındalık kazanmak düşünüldüğünden çok daha önemli bir hale gelebiliyor.

ÇİKOLATA ZEHİRLEYEBİLİR
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Türkiye dört bir köşesi ayrı bir lezzete ve şölen sofrasına
sahip kentleri ile tam anlamıyla bir gastronomi ülkesi…
Zengin mutfak kültürü, her bir kenti başlı başına bir
seyahat rotası olarak öne çıkarıyor… Yüzyıllar boyu
devam eden geleneklerle harmanlanmış lezzet rotaları,
nice yolcu ve yolculuklara ev sahipliği yapıyor…

Sonu lezzete çıkan yollar

LEZZET

UMUT EFE
Sokak lezzetleri, geleneksel lezzetlere
ait yenilikçi yorumlar, bölgesel tatlar, sadece
bulunduğu yöreye ait ürünler ve yüzyıllar
boyu devam eden geleneklerle harmanlanmış,
ortaya çıkmış lezzetler... Günümüz dünyasının
‘ulaşılabilir olma’ avantajı, ülkenin herhangi
bir köşesindeki özel bir lezzet için seyahat edebilme özgürlüğünü ve konseptini de mümkün
kılıyor… Sonu lezzete çıkan rotalarla ‘yemek’
artık başlı başına bir seyahat ve yolculuk
amacı… Türkiye’de popüler tur konseptleri
içinde giderek yükselen bir talebi karşılayan
gurme turları, turizm ve mutfak kültürünün
birleştiği noktada ortaya heyecan verici bir
deneyim olarak çıkıyor. Yerel tatlar söz konusu
olduğunda ülkemizin zenginliği de herkesin
malumu…
Türkiye gibi mutfak kültürü fazlası ile
zengin olan bir coğrafyada seyahat de yemek
de kurulan sofralar da ayrı bir şenliğe dönüşüyor… Bu yüzden de ülkemiz içerisinde yemek
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yemek için ayrı olarak seyahat planı yapmak
oldukça olağandır. Rotanızı çevirdiğiniz her
noktada sizler için zengin yemek kültürüne
sahip şehirler karşınıza çıkabiliyor… Doğanın,
doğal tatların, yerel malzemelerin, yerel ile
dünya mutfağını buluşturmanın kıymetinin
anlaşıldığı gastronomi dünyası artık stil sahibi
mekanları ile turlara da ev sahipliği yapıyor…
Her biri ayrı bir gastronomi merkezi olabilecek
şehirler sonu lezzete çıkan yolculuklar için her
daim hazır bir şekilde bekliyor…

KARADENİZ MUTFAĞININ KALBİ
Coğrafyasından iklimine, mutfağından
doğasına kendine has özellikleri ile öne çıkan
ve Karadeniz’in kalbi olarak niteleyebileceğimiz şehir Trabzon…Her ne kadar Trabzon
mutfağı, hamsi konusunda özel bir yere sahip
olsa ve halk arasında bu özelliği ile öne çıksa
da aslında hem denizin hem de toprağın nimetlerinden bol bol

yararlanan bir şehir. Trabzon’a düzenleyeceğiniz tatil turunda, hamsi dışında kara lahana
sarması, Laz böreği, muhlama ve mısır ekmeğinin de sofralarda öne çıktığını göreceksiniz.
Yöresel tatlar için Karadeniz turları düşünenler,
ayrıca Trabzon pidesi ve Hamsiköy fırın sütlacını denemeden seyahatlerini tamamlamamalı.
Trabzon mutfağı yöresel tatları, farklı otları ve
sahip olduğu denizinin avantajlarından yararlanan bir yöresel mutfağı bizlere sunmaktadır.
Trabzon mutfağında lahana kavurması,
Akçaabat köftesi, Trabzon pidesi, karalâhana
yemeği, sarması, Trabzon döneri, Laz böreği
yörenin önemli yemeklerindendir. Kuymak,
Trabzon’un baş tacı sayılabilecek bir yemektir.
Mısır unu, tereyağı ve peynir ile yapılmaktadır.
Her öğün yenebilmektedir.

GURMELİĞİN DE MERKEZİ
Uygarlığın medeniyetlerin ve dinlerin
merkezi olarak bilinen Hatay, yemek kültürü
ile de öne çıkan bir şehir… Hatay, bir uygarlık
kenti olarak bilinmesinin yanında mutfağının
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mükemmelliği de oldukça fazla konuşuluyor… Binlerce yıllık birikim ve sayısız
medeniyetin eşsiz senteziyle ortaya çıkan
Hatay mutfağı 600 civarında lezzete ev
sahipliği yapıyor. Öyle ki Antakya geçen
sene UNESCO tarafından ‘Yaratıcı Şehirler
Ağı’na seçilerek gastronomi kenti ilan
edildi… Sahip olduğu yemekleri, sıcak
soğuk mezeleri ile gastronomi dünyasında oldukça önemli bir yere sahip…
Hatay mutfağının olmazsa olmazları ana
yemekten önce sunulan oldukça lezzetli
soğuk mezelerdir. Biberiye, yoğurtlama,
humus, süzme yoğurt, kekik salatası,
abuğanuç, tuzlu yoğurt, cevizli biber gibi
çeşitli birçok soğuk mezesi mevcuttur.
Ana yemek olarak ise fırında güveç, tepsi
kebabı, kâğıt kebabı, içli köfte en önemli
yemeklerindendir.

KALORİ HESABI YAPMAYIN
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Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da
mutfak kültürü konusunda bulamayacağınız
hiçbir şey yok. Ülkenin her bölgesinden gelen
insanlar burada bir arada yaşadığı için istediğiniz her yöresel lezzeti şehrin bir köşesinde
bulmanız mümkün. Peki, İstanbul’un kendine
özel lezzetleri yok mu? Bu noktada Bizans ve
Osmanlı kültüründen etkilenmiş İstanbul mutfabeyran gibi özellikle içerisinde et yoğunlukta olan
yemekleri sofraların başlıca
unsurlarını oluşturuyor…  
Küşleme, Ali Nazik kebabı,
yuvalama, meyveli kebaplar
ve künefe ise şehrin ünlü restoranlarında tadılması
gereken Gaziantep tarifleri. Kahvaltı için bir
mekana giderseniz Antep peyniri rica etmeyi unutmayın. Mutlaka fırınlanmış olsun. Gurme turunda
Gaziantep, kalori hesabı yapanlar için çok tehlikeli
bir yer.  Bu yemeklerin yanında ayrıca baklava
tatlıları ve katmerleri de oldukça meşhurdur. Baklava deyince aklımıza gelen ilk şehirlerden biri…
Ünü dünyaya yayılmış Gaziantep baklavası, bu
şehirde tadılması ve hatta eşe dosta hediye olarak
alınması gereken ilk lezzet.

LEZZETİNİN SIRRI DOĞASINDA
Yolu Kars’a düşen gurmeleri sağlıklı organik
lezzetler bekliyor. Öncelikle Kars kaşarı ve Kars
balı, burada yılın her döneminde bulabileceğiniz
lezzetler arasında. Üstelik bunları seyahat sonunda eve götürüp yıl boyunca sağlıklı beslenmenin
tadını çıkarabilmeniz de cabası. Ayrıca umaç

ğı, şehre özgü bir şeyler tatmak isteyenleri bu
mutfaklar üzerinde uzmanlaşmış restoranlarda
buluşturuyor. İstanbul’a özgü yemekleri aynı
zamanda şehir gezmesi ile birleştirmek isterseniz size sokak lezzetlerini öneriyoruz. Şehir
merkezinde tadabileceğiniz lezzetler şu şekilde:
Midye dolma, balık ekmek, kokoreç, kumpir ve
tavuklu pilav.
helvası ve elma dolması,
burada yenebilecek
diğer sıra dışı lezzetler
arasında. Tatlımsı bir
tarif olarak ise Kars’ta
denenebilecek en önemli lezzet katmer. Dışı çıtır çıtır olan bu yufka tarifi,
şekerli ama asla rahatsızlık hissi vermiyor. Süt ve
süt ürünlerini bir gününüzden eksik etmiyorsanız,
mandıra ürünlerinin lezzeti kadar doğallığı ve
kalitesine de önem veriyorsanız Türkiye’nin ilk
ve tek peynir müzesinin bulunduğu Boğatepe
Köyü aradığınız yer.  Yabancı turistler burayı Alp
Dağlarındaki köylere benzetir. El değmemiş bir
doğa ile iç içeliği, insanlarının cana yakınlığı ile
köydeki samimi atmosfer sizi de hemencecik sarıp
sarmalayacak.  Kars gravyeri tarihi 1876 Osmanlı-Rus Harbi sonucunda Ruslar tarafından bölgeye
yerleştirilen Molokanlar’a kadar dayanır. Kaz ise
bölgenin en önemli lezzeti olarak öne çıkar. Ağızda
lokum gibi dağılan, yumuşacık kaz eti, yanında da
kaz suyuna yapılmış pilav ile Kars mutfağının en
lezzetli etli yemeklerinden biri. Kars’ın yaylalarında katıksız yeşilliklerle beslenip büyüyen kazların
lezzetinin sırrı da burada saklı.

LEZZET

Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan
ve bu coğrafi konumu nedeni ile pek çok
medeniyete ve farklı kültürden gelen
insanlara ev sahipliği yapan Gaziantep,
mutfağının zenginliğini de aslında bir
anlamda bu tarihi rolünden almış durumda…Kentin zengin tarihi ile zengin
mutfak temelleri atılmış... Bu zengin
kültüre sahip olan mutfakta yaklaşık 252
kendilerine ait olan yemek yer alıyor. Gaziantep denildiğinde akla gelen en ünlü
yemekler elbette ki kebaplarıdır. Kebap
çeşitleri, lahmacun, yuvalama,

HER SOKAĞI
AYRI BİR
LEZZETE ÇIKAR
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Evinizde doğru ışığı bulun!
Gün ışığı ve evlerde kullanılan aydınlatmalar insanların ruh
sağlıklarına önemli etki ediyor. Çok karanlık ya da çok aydınlık
ortamlarda yaşamak, çalışmak sağlığımıza olumsuz etki
yapabiliyor. Evlerde doğru aydınlatma alternatiflerini araştırdık...

EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Evimizde kullandığımız aydınlatmalar
ruh sağlığımızdan göz sağlığımıza kadar birçok
unsuru etkiliyor. Doğru yerde doğru aydınlatma
seçerek evinizde daha keyifli ve dingin vakit
geçirebilirsiniz. Bu nedenle salonda kullandığınız aydınlatma ile yatak odasında, mutfakta,
oturma odasında kullandığınız aydınlatma
birbirinden farklı olmalı. Neden mi? İşte bu
sorunun yanıtını aradık...
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Evlerde en çok vakit geçirdiğimiz yerlerin başında salonlar geliyor. Burası misafirlerin
ağırlandığı ve estetik yapının önemsendiği
alanlardır. Bu nedenle salon aydınlatmasında
dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunuyor; mümkünse iki ayrı ışıklandırma kullanın.
Eğer böyle bir imkanınız yoksa ışığın derecesine ayarlamanıza yardımcı olacak dimmer
sistemlerini tercih edebilirsiniz.
İki ayrı ışıklandırma kullanmak
misafir geldiğinde yapacağınız etkinliğe göre

ışıklandırmanızı ayarlamanızı sağlarken daha
iyi bir imaj oluşturmanızı sağlar. Örneğin;
parlak ışık çok daha neşeli ve uyanık olmanızı
sağlarken misafirlerinizle muhabbetin keyfini
ve kalitesini de artırır. Loş ışık ise, yemek
yemeye ve uykuya teşvik eder. Film izlerken
de loş ışığı kullanarak çok daha güzel bir
atmosfer oluşturup göz sağlığınızı da bu şekilde
koruyabilirsiniz.

ABAJUR VE LAMBADER
Abajur ve lambader estetik görünümleriyle çokça sevilen ve tercih edilen eşyalardır.
Evinizin aydınlatma sistemini düzenlerken bunlardan yararlanabilirsiniz. Örneğin salon ya da
oturma odasında konfor alanınızı oluştururken
kullanacağınız lambaderler estetik görünü-
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4 OTURMA ODASI

Günümüzde oturma odası pek kalmasa
da salona kıyasla daha özel bir alandır oturma
odası. Bu nedenle oturma odasının aydınlatma
sistemi tamamen sizin zevkinize kalmıştır ama
önerebileceğimiz birkaç fikir var. Oturma odasında kullandığınız iyi bir aydınlatmayla kendinizi
çok daha mutlu hissedebilirsiniz. Böylece ailenizle de daha keyifli bir ortamda vakit geçirebilirsiniz. Daha yumuşak ve sıcak bir aydınlatma tercih
ederseniz ruhsal dinginliğinizi ve sakinliğinizi de
artırabilirsiniz. Romantik bir atmosfer oluşturmak için daha loş ışıkları kullanmanızda fayda
var. Loş ışığın dinlenmenize de yardımı olacağını
vurgulamakta fayda var.

4 ÇALIŞMA ODASI

Evlerde aydınlatmaya önem verilmesi
gereken yerlerden biri de çalışma odaları oluyor
çünkü güzel bir ışıklandırma sistemiyle çalışmaya ayırdığınız vakti gözlerinizi yormadan çok
daha verimli geçirebilirsiniz. Çalışma odasının
ışıklandırılmasında dikkat etmeniz gereken en
önemli konu ışığın çok parlak olması ve fazla
yayılmamasıdır; ışık ne kadar yayılırsa o kadar
loş bir ortam oluşur. Loş ışık çalışmanın verdiği
yorgunlukla birleşerek uyku isteğinizi artırır. Bu
nedenle çalışma odanızı dizayn ederken olabildiğince kuvvetli bir sistem seçmelisiniz. Işığın

yayılmasını engelleyecek bir avize seçimiyle de
ışığın doğrudan masanıza gelmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle çalıştığınız süre boyunca uyanık
kalmanız çok daha kolay olacaktır.

4 MUTFAK

Mutfağınızı olduğundan daha geniş
göstermek için farklı ışıklandırma sistemlerinden
faydalanabilirsiniz. Mutfağın genelinde parlak
ışıkları seçmek alanın daha ferah durmasını
sağlar ancak bunun dozunu kaçırmanız halinde
gözleriniz gereğinden fazla yorulabilir. Mutfakta
dolap altı ışıklar hem yemek pişirme keyfinizi
artırırken hem de mutfağınıza kullanışlı ve
estetik bir görünüm katabilir. Ayrıca dolap içinde
kullanacağınız led ışıklarla elektrikten tasarruf
edebilir ve de çok hoş bir atmosfere sahip
olabilirsiniz.

4 YATAK ODASI

Yatak odasının aydınlatması vücudunuzun
dinlenme kalitesini arttırmak için oldukça faydalı
olabilir. Bu nedenle yatak odası için seçeceğiniz
aydınlatma sisteminde melatonin seviyesini arttıracak ve kolayca uykuya dalmanızı sağlayacak,
çok fazla parlak olmayan, yumuşak ve loş bir
ışıklandırma sistemi kullanmalısınız. Salonda tavsiye ettiğimiz gibi yatak odasında da ışık seviyesi
ayarlanabilen sistemleri tercih edebilirsiniz.

EVİM EVİM

münün yanı sıra dinlenmenize de yardımcı
olacaktır. Aynı şekilde yatak başında
komodininizin üzerinde kullanacağınız ya
da duvara sabitleyeceğiniz abajurlarla gece
kitap okurken gözünüzün yorulmamasını
sağlayabilirsiniz. Ayrıca çalışma masanızın
üzerinde kullanacağınız lambalar da hem
elektrikten tasarruf etmenizi hem de işinize
daha fazla odaklanmanızı sağlar.
İyi bir ışıklandırma sisteminin en
önemli parçaları avizelerdir. Güzel bir
avize seçerek odanızın estetik dokusunu
tamamlayıp hoş bir görüntü sağlayabilirsiniz. Avize seçiminde en önemli nokta
odanın genel atmosferine uyum sağlamasıdır. Seçim yaparken hangi odada nasıl
aksesuarlar kullandığınızı gözden geçirip
eşyaya uyumlu olanı seçmelisiniz. Örneğin;
birbirinden farklı aksesuarla yakalayacağınız kontrastı, sade ve bütüne uyumlu
bir avizeyle tamamlayabilirsiniz. Böyle bir
odada çok büyük ve gösterişli bir avize
kullanmak, odanın göze hoş görünmesini
engelleyebilir. Sade dekore ettiğiniz bir
oda için seçeceğiniz gösterişli bir avize, tüm
odağı üzerinde toplayıp olduğundan çok
daha estetik görünebilir.
Gün ışığını az alan odalarda parlak
ışıklar eşliğinde kullanacağınız açık renkte
ve sade bir avize odanın çok daha ferah görünmesini sağlayabilir. Led ışıklar kullanışlı
ve tasarruflu olmalarının yanı sıra estetik
yapıya da sahipler. Bu nedenle evinizin tüm
bölümlerinde led ışıkları kullanabilirsiniz.
Tabloların arkasında, tavan kenarlarında
kullanacağınız aydınlatmalarla dekorunuzu
öne çıkarıp büyüleyici bir görüntü oluşturabilirsiniz. Saksılarınıza dolayacağınız led
ışıklarla kartpostallık görüntüler elde edebilirsiniz. Evinizi dekore ederken seçtiğiniz aksesuarları teker teker yerleştirdikten sonra
güzel bir ışıklandırma sistemiyle de son
dokunuşunuzu yapabilir ve tüm atmosferi
tam istediğiniz şekilde tamamlayabilirsiniz.
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Dünyanın ve İstanbul’un
tekstil üssü: Güngören
Güngören, 8.39
km2’lik alanı ve 11
mahallesi ile küçük,
butik bir ilçe gibi...
İlçe modanın kalbinin
attığı Merter bölgesi
ile dünyanın ve İstanbul’un moda merkezi
olarak da anılıyor.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Türkiye’nin mega kenti İstanbul’un devasa
yapısına karşın 8.39 km2’lik alanı ile en küçük ilçesidir Güngören... İlçe küçük olmasına karşın her türlü
sosyal imkanı içinde barındıran bir yapıya sahip. Geçmiş yıllardaki popülerliği günümüzde azalsa da yine
merkezi konumu ile tercih edilen bir ilçe konumunda.
Avrupa’ya sefere çıkan Bizans ve Osmanlı
orduları o dönemlerde ilk mola yeri olarak bu bölgeyi
kullanıyorlardı. Sur dışında yer almasına karşın tarihi

eski dönemlere kadar uzanıyor. İlçenin tarihteki yerine
baktığımızda Vitoz Köyü karşımıza çıkıyor. Vitoz Köyü,
o dönemde Papazın Çiftliği olarak anılan bölgeyi
işleten 50 çiftçi ailesi tarafından kurulmuş.
1935-1936 yıllarına gelindiğinde ise Rumca
isimlerin değiştirilmesi kararı uyarınca Vitoz Köyü,
‘Güngören’ olarak değiştirilir. Önceleri daha küçük bir
yerleşim olan bölge, 1950 yılından sonra Bulgaristan ve Romanya’dan ve hatta Anadolu’nun çeşitli
kentlerinden gelen göçmenlerin buraya yerleşmesiyle
nüfusunu hızla artırmıştır.
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Güngören’in en bilinen bölgesi olan
Merter, dünyanın ve İstanbul’un önemli moda
merkezleri arasında yer aıyor. İstanbul genelindeki tekstil, tekstil ürünleri ve hazır giyim
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin önemli
bir kısmı Güngören’de yoğunlaşmış durumda.
Yan yana sıralanan bu tekstil firmalarının daha
nitelikli ve fonksiyonel hale getirilerek kurumsallaşma ve markalaşmalarının desteklenmesi
halinde bölgenin ulusal ve uluslararası arenada
tanınırlığı artıp moda ve ticaret merkezine
dönüşebileceğine dikkat çekiliyor.

MESİRE YERİYDİ
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NASIL GİDİLİR?
Merkezi konumu ile farklı ulaşım
seçenekleriyle ulaşılabilen Güngören’e komşu
ilçelerden kısa sürede gidilebiliyor. Bunun dışında 92T ve 98G otobüs seferleri ile ilçeye gitmek
mümkün. Tercih edilebilecek bir diğer ulaşım
seçeneği de minibüs hatları olurken, A-19 ve
A-28 minibüs hatları, ilçede giden minibüs
hatları olarak öne çıkıyor. Güngören’e konforlu
bir şekilde ulaşmak isteyenler için de Marmaray,
M1A, M1B metro hatları öneriliyor.

NERELERİ GÖRÜLMELİ?
Güngören ilçesinde, tarihi mekanlardan
alışveriş seçeneklerine, kültür merkezlerine
kadar gezilip görülebilecek birçok yer bulunuyor. Aziz Paşa Mesire Alanı, Güngören Park
AVM, Kale Outlet Center, Genç Osman Camii
bunlar arasında başı çekiyor. Özellikle Aziz
Paşa Mesire Alanı, piknik yapmak ve hoş vakit
geçirmek isteyenler tarafından tercih edilen
keyifli bir mekan olarak öne çıkıyor.

DAVUTPAŞA SARAYI
Saray, İstanbul’un Güngören ilçesinde,
Davutpaşa Sahrası denilen Çırpıcı ve Haznedar

1992’DE İLÇE OLDU
İstanbul Avrupa Yakası’nda yer
alan Güngören, 8.39 km2’lik alana sahip
yüzölçümü ile İstanbul’un en küçük yüzölçümlü ilçesi olarak biliniyor.
2018 yılı nüfus sayımına göre, 289 bin
331 kişilik nüfusa sahip olan ilçenin batısında
Çatalca Yarımadası, doğusunda Zeytinburnu
ve Esenler, güneyinde Bakırköy, batısında
Bahçelievler ilçeleri yer alıyor. 1966 yılında
belediye teşkilatının kurulduğu Güngören,
1992 yılına gelindiğinde ise ilçe statüsüne
kavuştu.
dereleri arasındaki tepenin doğu yamacında,
Edirne eski kervan yolunda bulunuyor. Bu sarayı Sultan II. Beyazıt (1481–1512) döneminde
Sadrazam Davut Paşa yaptırmıştır. Davutpaşa
Sahrası’ndaki sarayın yakınında XIX. yüzyılda
Davutpaşa Kışlası yapılmıştı. Davutpaşa Sarayı
etrafı duvarlarla çevrili geniş bir alan içerisinde
çeşitli köşkler, daireler, geniş bir havuz, mescit,
hamam ve hizmet binalarından meydana
gelmiştir.

AZİZ PAŞA MESİRE YERİ
Güngören Belediyesi’ne ait olan piknik
alanı, Güngören ilçesi sınırları içinde değil
Kemerburgaz Cendere Yolu üzerinde yer alıyor.
Girişi yoldan birkaç metre içeride kaldığından
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Bugün yoğun yapılaşma nedeniyle doğal
güzelliklerinin büyük bir kısmını kaybeden
bölgede öne çıkan bir diğer yer de Çırpıcı
deresiydi... Çırpıcı deresinin çevresi bir zamanlar
İstanbul’un en ünlü mesire yerlerinden birine
ev sahipliği yapıyordu. Öyle ki ilkbahar ve yaz
aylarında her cuma İstanbullular buraya akın
ediyorlardı.
Zaman içinde yapılaşmanın ve nüfus
yoğunluğunun arttığı bölgede belediye teşkilatının kuruluşu 1966 yılında gerçekleşti. Giderek
büyüyen Güngören, 1992 yılına gelindiğinde ise
ilçe statüsüne kavuştu.
İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan Güngören, 8.39 km2’lik bir alana sahip. 2018
sayımlarına göre 289 bin 331 kişilik nüfusa
sahip olan ilçenin batısında Çatalca Yarımadası,

doğusunda Zeytinburnu ve Esenler, güneyinde
Bakırköy, batısında Bahçelievler ilçeleri bulunuyor. İlçe, İstanbul’un en küçük yüzölçümlü ilçesi
olarak biliniyor.
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Güngören’de alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunan bir diğer mekan da Eski Ankara Asfaltı Caddesi’nde konumlanan Kale
Outlet Center. 2007 yılında hizmete giren merkez toplam 80 bin
metre karelik alanda yerli ve yabancı markaların outlet ürünleri
satıldığı 127 mağaza bulunuyor. Çocukların da düşünüldüğü
kaçırmanız muhtemel o nedenle navigasyonla
rahatlıkla bulabilirsiniz. Asıl ismi Aziz Paşa Mesire Yeri olmasına karşın Güngören Belediyesi
Mesire Alanı olarak da geçiyor. Ama bu alan
Eyüp Kemerburgaz sınırları içinde.
Aziz Paşa Piknik Alanı, İstanbul’da
kolay ulaşılabilir bir piknik alanı ve otobüsle
gelmek de mümkün. 48L Göktürk – 4. Levent
Metro otobüslerine binip, Aziz Paşa Mesire
Yeri durağında inerek
buraya ulaşabilirsiniz. Ama
piknik alanlarına yürümek,
hele de elinizde mangal
malzemeleri varsa sizi
zorlayabilir...
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KÜLTÜRÜN MERKEZİ
Güngören, kültür
merkezleri ve kütüphanesi
ile kültür, sanat konusunda
da öne çıkan bir ilçe konumunda. İlçenin en büyük
kültür sanat merkezlerinden biri olan İBB Güngören
Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Çinçin Dere Caddesi’nde konumlanıyor. Burada
yıl boyunca çeşitli konser
etkinlikleri düzenlenirken
zaman zaman toplam 60
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merkezde, 3500 metre karelik bir oyun alanı da hizmet veriyor.
Merkezde ayrıca 6 tane sinema salonu ile bin metrekarelik bir
alanda özel bir spor salonu da bulunuyor.  Alışveriş yapıp yorulan
ve hem dinlenip hem de keyifli yemek yemek isteyenler için de
restoran katında teraslı açık hava alanı ile de hizmet veriliyor.

programda ücretsiz kurslar da düzenlenmekte.
9 dersliğin bulunduğu merkezde eğitici sayısı
ise 17’ye ulaşıyor.  
İlçede yer alan diğer kültür merkezleri
de; Köyiçi mevkiinde Fevzi Çakmak Caddesi’nde konumlanan Güngören Kültür Merkezi
ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki
Güneştepe Kültür Merkezi oluyor. Kemaliye
Sokak’ta kültür merkezi binasında yer alan

Güngören İlçe Halk Kütüphanesi de ilçede kitap
severlerin uğrak yeri oluyor.

GENÇ OSMAN CAMİİ
Tarihi eski dönemlere dayanan ilçede,
Abdi İpekçi Caddesi’nde Genç Osman Camii
konumlanıyor. Caminin hikayesi de oldukça ilginç. Ava merakıyla bilinen Sultan Genç Osman
(1618-1622) bu merakı nedeniyle Güngören
köy içinde bir cami ve üst tarafına av
köşkü, cami ile köşkün arasına da bir
hamam yaptırır. Caminin kıble duvarı
arkasına iki çeşme yapılır. 1990’lı yıllara kadar aktif olan bu çeşmeler yazları
soğuk, kışları sıcak su akıtmalarıyla
ünlüydüler. Günümüzde çeşmelerden
sadece biri duruyor. Ne yazık ki diğer
çeşme ise yıkılıp yok olmuş durumda.
İki çeşmenin suyunun geldiği caminin
batısındaki sırtlarda bulunan kaynakların üstüne okul yapılarak bu kaynakların yok edildiği de belirtiliyor.
Sultan Genç Osman, 1622
yılında yeniçeriler tarafından Yedikule
zindanlarında idam edilince, av köşküne yeniçeriler yerleşmiş. Ancak Sultan
Genç Osman’ın ölümü üzerine yerine
geçen Sultan IV Murat, av köşkünde
yaşayan yeniçerilerin üzerine asker
gönderir ve av köşkü top ateşine tu-
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‘SAYILI MODA MERKEZLERİ ARASINDA YER ALIYOR’
İSMMMO Güngören İlçesi’nde 480
bağımlı, 345 bağımsız olmak üzere toplam
825 meslek mensubu faaliyet gösteriyor.
İSMMMO Güngören İlçe Temsilcisi
Tuncay Özen, 1971 Antalya Kaş doğumlu.
Antalya Kale Lisesi’nin ardından
Marmara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1998
yılından bu yana Güngören ilçesinde mesleki
faaliyetlerini sürdürüyor. 2002-2010 yılları
arasında İSMMMO Güngören Oda Temsilci
Yardımcılığı, 2010-2013 döneminde İSMMMO
Mesleki İmaj ve Saygınlık Komitesi Başkan
Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 20152016 döneminde İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu üyeliği yapan Özen, 2015
yılından itibaren İSMMMO Güngören Oda
Temsilciliği görevini sürdürüyor.
Özen, Güngören’in dünyanın ve
İstanbul’un önemli moda merkezleri arasında
yer aldığını söylüyor. Merter’in hala tekstil ve
hazır giyimin en büyük merkezlerinden biri
olma özelliğini sürdürdüğüne dikkat çeken
Tuncay Özen, “Bu bölge ilçenin en önemli
sanayi ve ticaret alanıdır. Merter bugün dün-

Tuncay Özen
yanın ve Türkiye’nin önemli tekstil merkezlerinden biri olarak bilinmektedir. Keresteciler
Sitesi’nin etkisiyle Sanayi Mahallesi’nin de
önemli bir bölümü zaman içinde sanayi
ve ticaret bölgesi olarak gelişmiştir” diye
konuşuyor. İlçede özelikle imalat sektörü
gelişirken işletmelerinin yüzde 80’i tekstil,
tekstil yan ürünleri, aksesuar gibi imalathaneden oluşmaktadır.
İstanbul genelindeki tekstil, tekstil
ürünleri ve hazır giyim sektöründe faaliyet
gösteren işletmelerin önemli bir kısmı Güngö-
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ahşap kapı ve pencereleri yenilenmiştir.

YEME-İÇME MEKANLARI
İlçe sınırlarında bulunan Güngören Park
AVM’ye gelen ziyaretçiler, hem alış veriş yapıp
hem de yorgunluklarını atmak için mola verdiklerinde yemek katında farklı yiyecek seçeneklerini bulabiliyorlar. Güngören’de ne yenir sorusu
kapsamında ön plana çıkan yiyecekler; ızgara
köfte, ekmek arası
lezzetler, mantı,
pizza, fast food gibi
yiyecekler sıralanabilir. Alışveriş merkezi,
keyifli bir ortamda

akşam yemeği  yemek isteyenler için de uygun
bir ortam sunuyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetcik Vakfı
yatırımı olan Güngören Park AVM, Org. Eşref
Bitlis Caddesi’nde konumlanırken 2016 yılında
açılmıştı. Bu alışveriş merkezi çevresinde
bulunan iş merkezleri ve konutların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış butik bir alışveriş merkezi.
Merkezde alışveriş imkanları ile birlikte eğlence,
sinema, lezzet ve moda aynı çatı altında
toplanmış durumda. Özellikle sömestr ve tatil
dönemlerinde çocuklara özel tiyatro gösterileri,
palyaço ve boyama etkinlikleri ile ünlülerle
sohbetler gibi çeşitli etkinliklere de ev sahipliği
yapıyor.  
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tularak içindeki yeniçerilerle birlikte yok edilir.
Cami de zamanla harabe haline gelir.
Av köşkünün top atışlarıyla yıkılmasından
yaklaşık 200 yıl sonra, bölgeye gelen Ahıskalı
Aşır Hoca, caminin harabesini bulur ve onarmak
için harekete geçer. Bir süre sonra camiyi tamir
ettirir ve ibadete açar. Genç Osman camii, İstanbul’da sur dışında olan tek padişah camii olması
ile de biliniyor. Restorasyon çalışmalarında,
camiye sonradan
ilave edilen
bölümler yıkılmış,
caminin çatışı,
tavanı, minberi,
ana giriş kapısı,

ren’de yoğunlaşıyor.
Tuncay Özen, ilçede bulunan işletmelerin daha nitelikli ve fonksiyonel hale getirilerek kurumsallaşma ve markalaşmalarına
destek verilmesi ve bölgenin ulusal ve uluslar
arası arenada tanınırlığı artırarak “moda ve
ticaret merkezi” dönüşümünün tamamlanmasının stratejik derecede önemli görüldüğünü
vurguluyor. İlçede ticaret ve hizmet sektörüne
ufak işyerlerinde devam edilirken ağır sanayi
ve büyük ölçekli fabrika bulunmamaktadır.
Özellikle tekstil sektöründe son yıllarda büyük gelişmeler oldu. İşyeri ve işçi istihdamında artışlar gözlendi. Tekstilde üretilen hazır
giyim ve kumaş, ağırlıkla ihraç edilirken bir
kısmı da iç pazarlarda tüketilmekte.
Özen, “İstanbul’un batı yakasındaki
işgücü büyüklüklerinin 1. 2. 3. ve 4. derece
dilimlere göre yoğunlaşması incelendiğinde
Güngören’de 25-99 iş görenin çalıştığı dilimin
1. derece yoğunlukta olduğu görülmektedir.
İstanbul il sınırları içerisinde ağırlıklı sanayi
sektörlerine bakıldığında Güngören’de 1.
derecede dokuma, 2. derecede metal eşya
üretimi yer almaktadır” diyor.
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Fiyortlar şehri: Oslo

Norveç’in başkenti Oslo… Kuzey Denizi’ne dar fiyortlarla bağlı. Sessiz, sakin ve temiz bir şehir.
Doğal güzellikleri ve gölleri ilk etapta dikkat çekiyor. Şehirde tam 343 göl bulunduğunu öğrenince
şaşırıyorum. Oslo, doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerine çok şey vaat ediyor. Ünlü parkları,
müzeleri, galerileri ve tarihi mekanlarını gezmek için iki gün yeterli görülüyor. Ama doğanın kalbindeki bu şehrin keyfini tam çıkartmak istiyorsanız biraz daha fazla kalmanız öneriliyor…

GEZİ - DÜNYA

AYŞEGÜL EMİR
Kışın ardından bahar aylarına doğru
ilerliyoruz. Pandemiye karşın seyahatler
devam ediyor.
Romantik ve nostaljik atmosferler
her yerde kendini gösteriyor. Bu dönemde
havalar soğuk olsa da keyifli bir tatili herkes
arzuluyor. Bu mevsimde kalabalıktan, gürültüden uzak gezebilme fırsatları var. Sezon
dışı olduğu için pandemi koşullarına ve sosyal
izolasyona da uymak daha kolay. Gezginlerin bu yönde rotalar seçmesi gerekiyor. Şu
dönemde yurtdışına seyahat etmek için bir
hayli araştırmak gerekiyor. Her ülke tam
serbestleşmiş durumda değil. Döviz kurları da
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bir yandan düşündürüyor. Malum savaş da
başladı. Ancak gezginleri hiçbir şart durduramıyor. Bu dönemde görülebilecek rotalardan
biri Norveç. Norveç yönüne uluslararası seyahatlere izin veriliyor. Ancak giriş yapabilmek
için bazı gereklilikleri yerine getirmelisiniz.
Norveç’i gezebilmek için Schengen Vizesi
almak gerekiyor.

PEK ÇOK GÖLÜ VAR
İskandinavya’nın bu bakir ve gizemli
ülkesini görmek için ideal bir zaman olabilir.
Ayrıca kışın güzelliğinin keyfini de çıkartmaya
devam etmek isteyebilirsiniz.
Norveç’in başkenti Oslo’ya ilk gelişim. Oslo’ya direkt ve aktarmalı uçuşlarla

gidilebiliyor.
Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan haftanın 7 günü, her gün 2 sefer
Oslo’ya direkt uçuşu var. İstanbul-Oslo uçuş
süresi 3 saat 45 dakika. Güzel bir yolcuğun
ardından bu güzel şehirdeyiz. Şehri görmek
için sabırsızlanıyorum.
Oslo, Norveç’in güneydoğusunda dar bir
fiyordun kıyısında, sulak bir arazide kurulu.
Kuzey Denizi’ne dar fiyortlarla bağlı. Başkent
Oslo, sessiz, sakin ve temiz bir şehir. Doğal
güzellikleri ve gölleri ilk etapta dikkat çekiyor.
Şehirde tam 343 göl bulunduğunu öğrenince
şaşırıyorum. 40 ada üzerine kurulmuş bu
şehir. Ama dolaşırken adalar üzerinde olduğunuzu anlamıyorsunuz. Kartpostaldan çıkmış
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yanı sıra 50 müzeyi ve çok sayıda sanat
galerisini bünyesinde barındırıyor.

AÇIK HAVA HEYKEL MÜZESİ
Tur otobüsüyle ilk olarak şehrin simge
yerlerinden olan Frogner Park ve Vigelandsparken’e gidiyoruz.  Doğanın ve temiz havanın
keyfini çıkartırken bir yandan da Gustav Vigeland’ın eserlerinin yer aldığı açık hava heykel
müzesini turluyoruz. İnsanın yaşam döngüsünü

eserlerinde işlemiş. Olağanüstü parkta belli
başlı heykelleri enine boyuna büyük beğeniyle
inceliyorum. Şehri anlatan müze ise Frogner
Park’ın hemen içinde. Ücretsiz gezilebiliyor.
Oslo’nun gelişimini fotoğraf ve sergilerle
anlatıyor. Burası da görülmeye değer…
Sırada ise Kraliyet Sarayı var. Bugünkü
kralları da burada ikamet ediyor. 173 odalı
devasa bir yapı ve geniş bir avlusu bulunuyor.
Uzun merdivenlerini bir bir tırmanıyoruz.
Sarayda herhangi bir
koruma yok, halk
istediği gibi merdivenlerde güneşlenebiliyor.
Ama içine giremiyoruz.
Belli dönemlerde içeri
girilebiliyor. 1848 yılında
inşa edilmiş neoklasik bir
yapı. Norveç’in en önemli
tarihi yapılarından olan
sarayın geleneksel giysili
nöbet değişimi çok ünlü.
Oslo şehir merkezindeki
Pipervika Bölgesi’nde
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bir şehri andırıyor. Kışın donduğunda buzun
kırılarak balık tutulduğu göller de tam bu
şehirde. Norveç’te 365 günün sadece 60’ının
güneşli olduğunu öğreniyoruz. O nedenle
seyahat etmeyi düşünenlerin her mevsim sıkı
kıyafetler götürmesi tavsiye ediliyor. Ülkede
refah düzeyi yüksek ancak bir hayli pahalı bir
şehir olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Oslo çok küçük yürüyerek de dolaşılabiliyor. Ünlü parkları, müzeleri, galerileri ve
tarihi mekanlarını gezmek
için iki gün yeterli görülüyor.
Ama doğanın kalbindeki bu
şehrin keyfini tam çıkartmak
istiyorsanız biraz daha fazla
kalmanız öneriliyor. Oslo’da
metro ve tramvay gibi her
türlü vasıta da var. Bir şehri
en iyi anlamanın yolunun
yürüyerek dolaşmak olduğunu bilsem de konforu
seçiyorum. Fiyortları, kayak
pistleri, eğlence merkezleri
ve tarihi turistik yerlerinin
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BALIK VE PATATES
ÜLKESİ
Norveç mutfağının vazgeçilmezlerinden biri de
tahmin ettiğiniz gibi balık ve özellikle somon. Ülke
mutfağında balık, patates ve sebze geniş yer tutar.
Balık, ülkede petrolden sonra en büyük geçim kaynağı.
Deniz ürünleri konusunda bir hayli zengin, Oslo. En
geleneksel Norveç yemeği tabii ki somon füme. Diğer
çeşit balıklar yanında geyik, kuzu ve ördek eti de
mutfağın klasiklerinden. Salam, sucuk, pastırma ve
sosisi de iyi. Polse adını verdikleri sosisleri de ünlü. Sütlü
kahverengi peyniri dünyaca tanınır. Geleneksel içkileri
arasında Aquavit, hafif bira çeşitleri Pils ve Lagerol yer
alıyor. Geleneksel Norveç restoranları haricinde dünya
mutfağının bütün örneklerini bu şehirde bulabilirsiniz.
bulunan Oslo Belediye Binası, halka açık olan tarihi bir yapı
olarak dikkat çekiyor. Belediye meclisi üyelerinin bir araya
geldiği bu yer, aynı zamanda sınırlarında pek çok sanat
stüdyosu ve galeri de barındırıyor.

TRAFİK VE GÜRÜLTÜ YOK
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GEZİLECEK
YERLER LİSTESİ
l Oslo Opera Binası
l Holmenkollen Kayak Müzesi
l Norveç Halk Müzesi
l Astrup Fearnley Müzesi
l Vigeland Park’taki Heykeller
l Frogner Park
l Norveç Kraliyet Sarayı
l Akershus Kalesi
l Karl Johan Kapısı/Karl Johan Caddesi
l Viking Gemi Müzesi
l Norveç Parlamentosu
l Damstredet
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Şehri dolaşırken sokaklardaki düzene ve temizliğe
hayran kalmamak elde değil. Trafik, ses, gürültü ve koşturmaca yok. İşte hayat bu diye düşünüyorum… Ve hep
merak ettiğim Nobel Barış Merkezi’ndeyiz. Barış ödülleri
Norveç tarafından veriliyor. Tören her yıl Oslo City Hall’de
düzenleniyor. Kurucu Alfred Nobel’in hayatını öğreniyoruz.
Daha çok kültür sanat merkezi olarak kullanılıyormuş.
Dünya barışı için konserler, sergiler, konferanslar düzenleniyor. Biraz hayal kırıklığı yaratsa da bence burası da bir
kez görmeye değer.
Ayaklarımda sızıyı hissederken bu kez de çok sayıda
kafe, restoran ve mağazanın bulunduğu ve aynı zamanda
gezilmesi gerekenler listesinde bulunan Karl Johans Gate’e
yollanıyoruz. Uzunca bir cadde. Oslo halkının buluşma
noktası ve alışveriş bölgesi. Sağlı ve sollu mağazalar
sıralanmış. Hediyelik eşya dükkanları da var. Hızlıca birkaç
mağazaya girip çıkmadan edemiyorum. Fiyatları görünce
Norveç’in neden pahalı bir ülke imajına sahip olduğunu hemen anlıyorum. Zaten bu döviz kurlarıyla alım gücümüz bir
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tikleri tabloları müzede görmek mümkün.

BUZULLARDAN ESİNLENEN OPERA
Ve buzullardan esinlenilerek yapılan
ünlü opera binasındayız. Mimarisiyle ilgi çeken
bina 2007 yılında tamamlanmış. Yukarıdan
tüm şehri ayaklarınızın altına seren bir manzarası var. Her tarafı bembeyaz mermerle kaplı.
Gerçekten kendinizi buzullarda hissediyorsunuz. 2 bin kişilik kapasiteye sahip. İçerisini
dolaşmak ücretsiz. Dışarının aksine içeride
kahverengi ahşap bir mimari sunuyor. Oturup

binanın dinginliğini hissedeiyourm.
Son durak olarak Damstredet’deyiz.
Aslında tam hayal ettiğim noktayı en sona
bırakmışız, ne yazık ki. Şehrin 18’inci yüzyıldan kalma renkli ahşap evlerinin bulunduğu
noktadayız. Fotoğraf çekmek için ideal. Tarihi
Oslo’yu burada tam anlamıyla hissediyoruz.
İki günlük hızlı turun ardından dönüş zamanı
yaklaşıyor. Biz belli yerleri gezebildiysek de
şehir daha çok görülecek nokta var. Tarihe,
doğaya ve soğuğa doymuş bir şekilde geri
dönüşe hazırlanıyoruz.
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hayli düşmüş durumda. Yeme içme de ülkede
bir hayli pahalı. Tur rehberimiz insanların hafta
sonu yakın şehirler Helsinki ve Kopenhag’a
gidip alışveriş yaptığını anlatıyor. Caddenin
hemen yanı başındaki Oslo katedralini de
dışarıdan da olsa görüyoruz.
Resim severler için Ulusal Galeri birebir.
Mona Lisa kadar ünlü olan Norveçli ressam Edvard Munch’un ünlü tablosu ‘Çığlık’ı görmeden
gitmek olmaz. Munch, bu tablosunda doğanın
çığlığını resmetmiş. Ülkenin diğer ressamlarının
da yüzlerce yıl önceki günlük yaşamı resmet-
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THE BATMAN
Tür: Aksiyon, Polisiye, Dram
Yönetmen: Matt Reeves
Vizyon Tarihi: 4 Mart 2022
Oyuncular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz,
Paul Dano
Robert Pattinson’ın Kara Şövalye’ye hayat verdiği The
Batman, Gotham’daki ucu kendi ailesine de uzanan yolsuzlukları temizleye çalışan Batman’in, bir yandan Riddler isimli
bir seri katille mücadelesini anlatıyor. Suçluların kalplerine

korku salan Batman, olarak 2 yıl boyunca sokakları takip
etmek, Bruce Wayne’i Gotham Şehri’nin gölgelerine sürüklemiştir. Bir katil, bir dizi sadist entrikayla Gotham’ın seçkinlerini hedef aldığında, bir dizi şifreli ipucu, Dünyanın En Büyük
Dedektifini yeraltı dünyasını soruşturmaya gönderir. Batman
burada Catwoman olarak da bilinen Selina Kyle, Penguen
olarak da bilinen Oswald Cobblepot, Carmine Falcone ve
Riddler olarak da bilinen Edward Nashton gibi karakterlerle
karşılaşır. Kanıtlar ve failin planlarının ölçeği netleşirken,
Batman yeni ilişkiler kurmalı, suçlunun maskesini düşürmeli
ve Gotham Şehri’ni uzun süredir rahatsız eden, gücün ve
yolsuzluğun kötüye kullanılmasına adalet getirmelidir.

BERGEN
Tür: Dram, Biyografik
Yönetmen Mehmet
Binay, Caner Alper
Vizyon Tarihi:
4 Mart 2022
Oyuncular: Farah
Zeynep Abdullah,
Erdal Beşikçioğlu,
Nergis Öztürk

MORBIUS

SİNEMA

Tür: Aksiyon, Fantastik, Macera
Yönetmen: Daniel Espinosa
Vizyon Tarihi: 1 Nisan 2022
Oyuncular: Jared Leto, Matt Smith (XI), Adria Arjona
Morbius, çizgi romanlarda Spider-Man evrenin karakterlerinden biri olan
ve muzdarip olduğu kan hastalığına deva bulmaya çalışırken insanüstü-yarı
vampir bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius’un hikâyesini
anlatıyor. Morbius, tedavisi olmayan bir kan hastalığını, deneysel bir yöntem
ile tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları ile
iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel
tedavi ile vampire dönüşen Morbius’un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi
olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius’un
hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.
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Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden
biri olan Bergen’in hayatını anlatan filmde, Bergen
olarak bilinen Belgin’in
Ankara’dan Adana’ya,
oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan
öyküsünü anlatıyor. 1959 yılında Mersin’de yedi çocuklu
bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin.
Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde
değiştirir. Ankara’da yaşarken annesinden başka kimsesi
yoktur, baba yoksunluğu içinde derin bir boşluk açar. Öte
yandan, konservatuara girme başarısıyla katmerlenen
gelecek umudu, ilk aşkı Abdullah’tan ayrılmasıyla yara alır.
Ama onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara’nın prestijli
mekânı Feyman Kulüp’te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan
genç bir yıldıza, Bergen’e dönüşür.
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PLATFORMLARDA NELER VAR?

VİLLE-MARİE
Puhu TV

PARALEL
ANNELER

Fransız bir aktris olan
Sophie, Montreal’e yerleşip,
gerçek babasının kim olduğunu arayan oğlu ile arasındaki
sıkıntılı ilişkisini yeniden
elden geçirmeye karar verir.
Bu sırada stresli bir hayat
geçiren ambulans şoförü ve
onun koruyucu melekliğini
yapan bir hemşire bu olaylar
silsilesine dahil olurlar. Ve bu
dörtlünün yolu Ville-Marie hastanesinde kesişir. Başrolde Monica Bellucci yer alıyor.

THE ADAM PROJECT Netflix

Başrollerini Ryan Reynolds, Mark
Ruffalo ve Jennifer Garner’ın paylaştığı
The Adam Project, 11 Mart’ta  Netflix’te.
Zamanda yolculuk eden bir pilot, kendi
genç hâli ve o zamanlar hâlâ hayatta olan
babasıyla iş birliği yaparak geçmişiyle
hesaplaşır ve geleceği kurtarmaya çalışır.
3 yaşındaki halinden yardım almak için
zamanda yolculuk yapan adam, kendisini
beklenmedik durumların içinde bulur.

Tür: Dram
Yönetmen: Pedro Almodóvar
Vizyon Tarihi: 25 Mart 2022
Oyuncular: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde
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İLK VE SON
Blu TV

İlk ve Son, her ilişkide yaşanan mükemmellik
dönemi, sıradanlaşma
dönemi ve bitiş dönemine
odaklanıyor. Birbirlerini
tutkuyla seven Deniz ve
Barış, on yıldır birlikte olan
bir çiftir. Bu süreç içerisinde
ilşikileri bambaşka bir
boyuta bürünür.Deniz ve
Barış’ın 10 yıla yayılan
ilişkilerinin hikayesi. 20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, boşandıkları güne kadar
geçen; bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman imkansız aşk
hikayesi.

SİNEMA

Pedro Almodóvar imzalı Madres
paralelas, aynı gün doğum yapan iki
kadının hikâyesini anlatıyor. Doğum
yapmaya hazırlanan iki kadın hastane
odasında karşılaşır. İkisi de bekardır
ve kazara hamile kalmışlardır. Orta
yaşlardaki Janis, bu durumdan hiç
pişman değildir ve çok sevinçlidir. Henüz
daha çok genç olan Ana ise, korkmuş,
sarsılmış ve şimdiden pişman olmuştur.
Janis, hastane koridorlarında uyurgezer
gibi dolaşırken Ana’yı cesaretlendirmeye
çalışır. Bu zaman diliminde paylaştıkları
birkaç kelime, şans eseri gelişen ve karmaşıklaşan hayatlarını kesin bir şekilde
değiştirecek, ikisi arasında çok yakın bir
bağ oluşturacaktır. Film prömiyerini 1
Eylül 2021’de 78. Venedik Uluslararası
Film Festivali’nin açılış filmi olarak yaptı
ve burada Penélope Cruz En İyi Kadın
Oyuncu Volpi Kupası’nı kazandı.
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DAMDAKİ KEMANCI SAHNEDE
Olaylar Rusya’da,
1905 yılının buhranlı
Çarlık döneminde, gelenek
ve devrim arasına sıkışmış
küçük bir köy olan Anatevka’da geçiyor. Kişisel
ve siyasal çatışmalar, hem
Sütçü Tevye ve ailesini,
hem de köyün yerlilerini
derinden etkiliyor. İzleyicileri yoğun duygulara sürükleyen bu durumlar, Sholem Aleichem’in
esere ilham veren öykülerindeki gibi esprili bir dille anlatılıyor.
Damdaki Kemancı, Broadway’de ilk kez 1964 yılında sahneye kondu
ve aralıksız 8 yıl boyunca, 3.300 kez perde açtı. 9 Tony ödülüyle
taçlanan yapım, sonrasında 4 kez daha Broadway’e dönerken, 4
kez de West End’e taşındı. 1971 yılında ise çekilen filmiyle sinema

tarihine de adını yazdırdı. Dünyanın en sevilen
müzikallerinden biri
olan Damdaki Kemancı,
bu sezon da Talimhane
Tiyatrosu iş birliği ile
yine Zorlu PSM’de, dev
kadrosuyla, tiyatro
severlerle buluşmaya
devam ediyor. Bu sezon,
Damdaki Kemancı, Türk müziğinin en önemli kompozitörlerinden Nevit Kodallı’nın, bu ilk sahneleme için kaleme aldığı Türkçe
sözlerle devam ediyor. Ayrıca, dönemin üslubuna yakın olarak, Türk
tiyatrosunun en değerli oyun yazarlarından Güngör Dilmen’in, Devlet
Tiyatroları için çevirdiği metin kullanılıyor Oyun mart ve nisan ayları
boyunca Zorlu PSM’de izlenebilecek.

K Ü LT Ü R S A N AT

HİTİTLERE MATEMATİKSEL BİR BAKIŞ
Hattuşa (Boğazkale-Çorum) başkent
olmak üzere Anadolu’nun önemli bir bölümü
ve Kuzey Suriye’ye uzanan topraklar üzerindeki halkları egemenliği altına almak suretiyle
siyasal, askeri ve idari bakımdan iyi örgütlenmiş
bir sistemi inşa eden Hititler’in, kurdukları bu düzenli devlet sisteminde çeşitli ölçü ve ölçümleme
teknikleri bulunmaktadır. Hititler’de tanrıların
memnun edilmesinden devletin en önemli gelir
kaynaklarının düzenlenmesine; büyü ve kültsel
pratiklerden inşa faaliyetlerine; bayram ve
kutlamaların düzenlenmesine; yani kısaca dini,
hukuki, askeri ve idari hemen hemen devletin
yaptırım gücünün hissedildiği her alanda ölçü ve
ölçümleme mevcuttur. Modern devlet anlayışında
ve modern dünyada nasıl ki ölçü temeline dayalı
niceliklerin özelliklerini inceleyen matematik
bilimi hayatın her alanında varsa, Hititler’de de her ne kadar matematik
olarak adlandırmasak da belirli ölçüde sayıya dayalı ve mantık sınırları
içerisinde sistematik bir ölçü sisteminden bahsetmek mümkündür. Prof.
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İlknur Taş serinin ikinci konuşmasında, günümüz dünyası ile Hitit Devleti’nde kullanılan ölçü ve ölçümleme ve sonunda ortaya çıkan matematiksel bakış açılarını anlatacak. Konuşma 29 Mart 2022’de Pera Müzesi
Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirilecektir.
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EFSANEVİ GRUP İZLEYİCİ
İLE BULUŞUYOR
‘Bana Bir Masal Anlat Baba’, ‘Sezenler
Olmuş’ ve ‘Telli Telli’ gibi sayısız efsanevi
şarkının hafızalarımıza kazınmasına vesile olan
Yeni Türkü, 10 Nisan akşamı, Atlantis Yapım
ve Zorlu PSM işbirliğiyle Turkcell Platinum Sahnesi’ne geliyor!. 1977 yılında Derya Köroğlu,
Zerrin Yaşar ve Selim Atakan’ın Ankara’da
kurduğu ve Türk Halk Müziği, özgün müzik ve

protest müzik türlerinde üretimlerini sürdüren
müzik topluluğu Yeni Türkü’nun isim babası
şair ve yazar Yaşar Miraç’tır. Yeni Türkü, sadece
Yaşar Miraç’ın 1979’da Nisan-Mayıs-Haziran
aylarında çıkan edebiyat dergisi değil, ayrıca
halk türkülerinin yeniden yorumlanmasına
dayanan Güney Amerika orijinli bir müzik
akımıdır. 1979’da ilk albümü Buğdayın Türkü-

sü’nü çıkaran grup 10 stüdyo albümü, 2 film
müziği albümü, 2 de konser albümü yayınladı.
Yıllar içinde Eftal Küçük, Tuncer Tercan, Cengiz
Onural, Fuat Oburoğlu, Murat Buket gibi müzisyenleri barındıran grubun kuruluşundan bu
yana her zaman kadroda bulunan tek elemanı
Derya Köroğlu’dur. Konser 10 Nisan 2022’de
Zorlu PSM’de.

SAHNEDE:
PROFESYONEL
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den önceki ve sonraki toplumsal-politik yaşam, bir
entelektüelin yaşam öyküsü içinde, kara komedi
türünde ve ironik bir üslupla anlatılıyor. Oyun Mart
ve Nisan aylar boyunca AKM’de sahne alacak.

K Ü LT Ü R S A N AT

Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçevic’in “Profesyonel” isimli kara komedisinde,
Yugoslavya’daki büyük dönüşümden önceki ve
sonraki toplumsal-politik ortam, bir entelektüelin
yaşamöyküsü içinde ironik bir üslupla anlatılıyor.
40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter
ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa
izlenecek hikayesi. Türkiye’nin en başarılı tiyatro
yönetmenlerinden Işıl Kasapoğlu’nun imzasını
taşıyan oyunda; Yugoslavya’daki büyük dönüşüm-
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EN ÇOK SATANLAR

l Yazar: İhsan Oktay Anar l Yayınevi: Everest Yayınları
l Sayfa Sayısı: 160 “Başlangıçta her şey soğuk, boş ve anlamsızdı. Kutsal Rüz-

gâr sular üzerinde okşar gibi anaforlarla esiyor, güneş ve ayın, burçlar ve yıldızların
henüz yaratılmadığı zifirî gecede, gözleri mucizevî bir dokunuşla açılmış halde bizzat
kendini yani karanlığın yine ta kendisini gören kör tabiatı sanki teselli ediyordu.
Onun uyanıp cisimleşmiş hâli olan diğer çelik canavarın belirsiz silueti ise satıhtaki
zayıf aydınlığın hemen altında âdeta kımıltısızdı.” İhsan Oktay Anar’ın derin
denizlerde kurduğu âlemde, o belirsiz, kımıltısız siluetin hem içinde hem dışında,
olağanüstü bir hikâyede, hikâyeyiz.

SEN YOLA ÇIK YOL
SANA GÖRÜNÜR

l Yazar: Hakan Mengüç l Yayınevi: Destek l Sayfa Sayısı: 184

Her Şey Vaktini Bekler. Ne Gül Vaktinden Önce Açar Ne de Güneş Vaktinden Önce
Doğar. Biraz Sabret Senin Olan Sana Gelecektir. Mevlana 21. yüzyılda dünyanın başına
gelenleri görseydi acaba ne düşünürdü? Bu hız çağında boğuştuğumuz sorunları çözüme
ulaştırmak için bize nasıl yol gösterirdi? Hakan Mengüç, kaleme aldığı bu yeni kitabında tam da bu soruların yanıtını arıyor. Büyük düşünür, sekiz yüz yıl öncesinden sesleniyor çağımızın
acı çeken ruhlarına... Onlara 21 altın kuralı hatırlatıyor! Hiçbir şeyin çaresiz ve çözümsüz olmadığını, her
derdin içinde bir derman saklı olduğunu fısıldıyor. Peki ya o dermanı bulmak mümkün mü? Doğru yere
bakınca evet... Doğru yeri bilen gönül gözünü uyandırmanın tam zamanı... Aradığın hazine tam olarak
durduğun yerde. Hoş geldin yol arkadaşım.

GECE YARISI KÜTÜPHANESİ

KİTAP

l Yazar: Matt Haig l Yayınevi: Domingo l Sayfa Sayısı: 282
Nora Seed berbat halde. Kedisi öldü. İşinden kovuldu. Abisi onunla konuşmuyor.
Kimsenin ona ihtiyacı yok. Art arda alınmış kötü kararların sonucunda bir kütüphanede buluyor kendini. Zamanın hiç akmadığı bir gece yarısı kütüphanesinde,
sonsuz sayıda kitabın ortasında… Kitapların her birinde Nora’nın farklı bir hayatı
yazılı. Başka kararlar verseydi yaşamış olabileceği hayatlar. Farklı kariyerler, farklı
eşler, farklı arkadaşlar, farklı şehirler arasında gidip gelen Nora’nın aklı sorularla
doluyor. Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli? Yanlış giden her
detayın sorumlusu gerçekten biz miyiz? Hayatı yaşanılır kılan ne? Yanlış bir karar insanın tüm hayatına
mal olabilir mi? İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora’nın pişmanlıklara, ihtimallere ve
yeniden seçme imkânına dair çıktığı bu yolculukta, ona eşlik edecek okurlara sürükleyici ve insanın en
temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor.
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     Hayır Ara
l Sahte Sultan
l Hayatın Sesi
l Hariri: “Tarih İnsanın Tanrı Oluşuyla Sona
     Erecek”
l Sevgi Neredeyse Tanrı Oradadır
l Dört Anlaşma
l Taksiii

l  Remzi Kitabevi

TİAMAT

l Tiamat
l Sen Yola Çık Yol Sana Görünür
l İstediğin Şey Olursa Bir Hayır Olmazsa Bin 	

ŞİİR
UNUTMAK YOK
nerelerdeydin diye sorarsan
‘hep eskisi gibi’ diyeceğim.
toprağı örten taşlardan söz edeceğim,
sürdükçe kendini harcayan ırmaktan;
ben yalnız kuşların yitirdiklerini bilirim,
gerilerde kalan denizi bilirim, bir de ağlayan ablamı.
neden ayrı adlarla anılıyor ülkeler, neden günler
yeni günleri izliyor? Neden koyu bir gece
birikiyor ağızda? Neden ölüler?
nereden geliyorsun diye sorarsan bölük pörçük
kelimelerle konuşmak zorundayım,
ağzı zehir gibi yakan araçlarla,
çoğu çürümeye yüz tutmuş hayvanlarla
ve avutamadığım yüreğimle.
andaç değil yanımızda götürdüklerimiz
unutuşta uyuklayan sarımsı kumru değil,
yaşlarla kaplı yüzler,
boğazımıza yapışan eller
ve yapraklardan sıyrılan şey:
aşınmış bir günün karanlığı
acıyı kanımızda tatmış bir günün.
işte menekşeler, işte kırlangıçlar
bize sevinç veren ne varsa,
geçici ve küçük duyarlıkların
yan yana göründüğü süslü kartpostallarda.
ama bu sınırın ötesine geçmeliyim,
dişlemeliyim sessizliğin çevresindeki kabuğu,
ne karşılık vereceğimi bilemem:
öyle çok ki ölüler,
ve öyle çok ki al güneşle yarılmış hendekler,
ve öyle çok ki gemilere vuran miğferler,
ve öyle çok ki öpüşlerle kilitli eller,
ve öyle çok ki unutmak istediklerim.
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PABLO NERUDA

EZBERE YAŞAYANLAR
l Yazar: Emrah Safa Gürkan l Yayınevi:
Kronik l Sayfa Sayısı: 366 “Özgünlük” ve “yeni”nin
sürekli övüldüğü bir çağda, detaylarda ne kadar ayrışsak da,
temelde birbirimize çok benziyoruz. Sadece birbirimize benzemekle kalmıyoruz; bizden önceki nesillerden de o kadar
farklı değiliz. Teknolojinin ve modernitenin getirdiği tüm yeni
imkânlara rağmen birçok alışkanlığımızdan vazgeçemiyoruz.
Benzer durumlarda benzer tepkiler gösteriyor, âdeta ezbere

yaşıyoruz. Ve bunu değişmediğimizin pek de farkında olmadan yapıyoruz. Gözlemlemenin, sorgulamanın, tutarlı fikirler
geliştirmenin sancılı sürecine katlanmaktansa reklamvari
sloganlarla özgünlüğü yakalayabileceğimizi sanıyoruz. Ve
sonunda her tembel öğrenci gibi sınıfta kaldığımızda hocayı
suçluyoruz. İşte “Ezbere Yaşayanlar”, bir türlü vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın tarihî arka planıyla birlikte
antropolojik, sosyolojik ve psikolojik kökenlerini irdeliyor.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
MARTIYA UÇMAYI
ÖĞRETEN KEDİ
Yazar: Luis Sepulveda
Sayfa Sayısı:105
Yayınevi: Can Çocuk
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Yazar: Ahmet
Ümit
Yayınevi: Yapı
Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı:
148
Akıl Ülkesi’nin
Padişah’ıyla
Hayal Ülkesi’nin Büyücü Kral’ının koca
dünyayı paylaşamayarak tutuştukları
savaş geride kalır. Fakat huzur ve mutluluk tüm canlılar için halen bir hayaldir.
Öfke, korku ve en çok da sevgi yoksunluğu savaşların sonsuza dek süreceğinin
habercisidir. İşte bu ümitsizlik devrinde
iki isyankâr çıkar ortaya. Padişahın kızı
ve kralın oğlu el ele verir, hamuruna
sevgilerini kattıkları bir dünya kurmaya
koyulurlar. İyilik, doğruluk ve güzellik,
onların varoluş nedeniymiş... Masal Masal
İçinde’yle aynı çizgide ilerleyen Olmayan
Ülke, nesilden nesile, kulaktan kulağa anlatılarak zenginleşmiş ve nihayet Ahmet
Ümit’in kaleminde can bulmuş, yediden
yetmişe herkesin severek okuyabileceği
bir ütopya tasviri.

SİYAH İNCİ
Yazar:
Anna
Sewell
Yayınevi: İş
Bankası
Kültür
Yayınları
Sayfa
Sayısı: 255
Büyük bir çiftlikte doğan Siyah İnci
çok akıllı bir taydı. İyi kalpli sahipleri
tarafından güzel bir ortamda büyütüldü ve iyi huylu bir at oldu. Ancak
bir gün başkasına satıldı ve insanların hayvanlara karşı ne kadar kötü
davranabileceğini öğrendi. Kiralık
at olarak, ata binmeyi hiç bilmeyen
antrenmansız insanlara katlanmak;
fayton ve yük atı olarak çok ağır
yükler çekmek zorunda kaldı. Ama
her seferinde karşısına hayvanları
seven iyi kalpli insanlar da çıktı.
Yayınlandığı günden beri en sevilen
hayvan öykülerinden biri olan Siyah
İnci’de, bu harika atın maceraları
kendi ağzından anlatılıyor.

KİTAP

Okyanusu aşmaya
çalışırken, dökülen
petrolden zehirlenen
genç martı Kengah, son
kalan gücüyle karaya
ulaşmayı ve orada yumurtlamayı başarır. Kengah,
ölmeden önce, içinde yavrusunun bulunduğu
yumurtayı kedi Zorba’ya emanet eder ve ondan
üç konuda söz ister. Zorba, yumurtayı yemeyecektir; yavru doğana kadar yumurtayı sıcak tutacak,
ona göz kulak olacaktır; bir de yavru doğunca
ona uçmayı öğretecektir. Martıya Uçmayı Öğreten
Kedi, birbirinden çok farklı iki canlının bir arada
yaşamasının, birbirini sevip saymasının öyküsüdür. Şili’li ünlü yazar Luis Sepulveda’nın bu kitabı,
kısa sürede 12 dile çevrilip dünyada bir milyonun
üzerinde satış yaptı. Bir kedi ile yavru bir martı
arasındaki inanılmaz sevgi ve dostluğu, alabildiğine sıcak bir anlatımla sunan Sepulveda’nın
bu kitabını çocuklar kadar büyüklerin de keyifle
okuyacağından hiç kuşkumuz yok.

OLMAYAN ÜLKE
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Faturadan akıllı tasarruf

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Son dönemde herkesin gündeminde
yükselen elektrik ve doğalgaz faturaları var.
Evlerde ve iş yerlerinde faturalardan tasarruf
etmenin geleneksel pek çok yolu var. Ama son
teknoloji ürünler kullanmak, evdeki cihazları
akıllılarıyla değiştirmek uzun vadede yatırımınızı çıkarmanızı sağlıyor. Akıllı ampuller,
prizler, kombiler, termostatlar, beyaz eşyalar
ve sensörlerle faturaları düşürmek mümkün.
Hayatımıza giren bu cihazlar hem kolaylık
sağlıyor hem de tasarrufu artırıyor. Öncesinde
lüks sayılan akıllı ev sistemleri, maliyetlerin
düşmesi ve bu cihazlara ulaşımın kolaylaşmasıyla birlikte birçok eve girmeye başladı.

UZAKTAN KONTROL EDİN
Akıllı termostat ve priz hem elektrik
tüketiminden hem de doğalgazdan tasarrufu
sağlıyor. Kombinin uzaktan kontrol edilmesine
olanak sağlayan akıllı termostat hem ısı
derecesinin ayarlanmasına hem de ısınma
giderlerinin düşmesine yardımcı oluyor. Otomatik programlama özelliği sayesinde günlük
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alışkanlıklara göre evden veya iş yerinden çıkarken kombilerin ısı derecesini ayarlamak ve
uzaktan açıp kapatabilmek mümkün. Günlük
ya da haftalık olarak üç farklı saat diliminde
istenen sıcaklığa da programlanabiliyorlar.
Akıllı prizle fişte unutulan elektronik
cihazları uzaktan uygulamayla kontrol
edebilirsiniz. Tek bir tuşla tüm elektrikli
cihazlarınızın açık olup olmadığını kontrol
etmeniz mümkün. Böylece enerji tasarrufu
da sağlanıyor. Akıllı prizlerin satış fiyatı
140 TL’den başlıyor, kurulumu ise oldukça
basit. Yapmanız gereken tek şey prize önce
akıllı prizi takıp daha sonra bu akıllı prize
cihazın fişini takarak donanım kurulumunu
tamamlamak.
Akıllı aydınlatma dahil olmak üzere
LED ampuller, eski akkor ampullerden daha
fazla enerji tasarrufu sağlıyor. LED ampullere
geçerek elektrik faturanızı düşürebilirsiniz.
Çok farklı yeni nesil ampuller var.
Bazıları kullanıcılara tatildeyken veya evde
uzanırken aydınlatma kontrolü yapabilmeleri
için ışıkları kapatıp açma olanağı tanıyor.
Ayrıca uyku ve uyanma zamanlarında da

kullanıcılar rahatlıkla aydınlatma kontrolü
yapabiliyor. İnternete kablosuz olarak
bağlanabiliyorlar. Mobil uygulamayla kontrol
edilebiliyorlar. Aynı zamanda sensör sistemine
de sahip olan bu ampuller, ışığa ihtiyaç
duyulan ve duyulmayan alanları rahatlıkla
tespit edip gereksiz elektrik kullanımının
önüne geçiyor.

GEREKSİZ KULLANIMA ENGEL
Beyaz eşyalar da artık uzaktan kontrol
edilebilir hale geldi. İnterneti kullanarak
beyaz eşyalarınızı cep telefonunuzdan kontrol
edebilirsiniz. Örneğin, eve gitmeden buzdolabındaki eksikleri mobil uygulamadan görebilir,
fırını açabilir, kahve makinenizi çalıştırabilirsiniz. Akıllı evler sayesinde aslında hayatımızın
tam merkezinde yer alan interneti kullanarak
beyaz eşyalarınızı cep telefonunuzdan kontrol
edebilirsiniz. Akıllı enerji sistemleri de evinizin
sıcaklığını kontrol etmenizi sağlar. Uzaktan
kontrolle her odadaki sıcaklığı ayrı ayrı
ayarlamanıza ayrıca ısıtmanın açılıp kapanmasını programlamanıza ve sıcak suyu kontrol
etmenize olanak tanır.
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Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

TAM GÖRÜŞ EKRANLI BİLGİSAYAR

METAVERSE İÇİN
AKILLI GÖZLÜK

Huawei yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook D15’i Türkiye’ye getirdi. 15.6 inçlik IPS tam görüş ekranı var. 1.53 kg ağırlığında
ve 16.9 milimetre kalınlığında. MateBook D15’in güçlü pili var. 9.5
saate kadar kesintisiz 1080p video izlenmesini sağlıyor. Güç düğmesi
yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Böylece kullanıcılar tek bir
dokunuşla güvenli bir şekilde oturum açabilir, şifre
ezberleme derdinden kurtulabilir ve başkasının
bilgisayarlarını açamayacağından emin olabilirler.
Klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı istediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabilir.
Intel Core i3 işlemcisi ve 8 GB  Ram’i var. SSD kapasitesi ise 256 GB.

SESİ HER YERE TAŞIYIN
LG’nin en yeni kablosuz hoparlörü XBOOM 360, premium
ses kalitesi ve stil sahibi tasarımı ile hem iç mekan hem de dış
mekan kullanımı için bir seçenek oluşturuyor. Konumdan bağımsız
olarak her yerden eşit gelen 360 derece çok yönlü ses kalitesi, ses
gücünü artıran hoparlör üniteleri, modunuzu yansıtan aydınlatma
seçenekleri, iç mekanla uyumlu tasarımı, 10 saatlik çalışma süresi var. LG XBOOM 360, güçlü sürücüleri ve
güçlü 120 W çıkış kombinasyonu sayesinde, herhangi bir odayı veya alanı mükemmel bir müzik dinleme
alanına dönüştürüyor. Öelleştirilebilir aydınlatma seçeneği ve ses efekti sayesinde her durum için doğru
atmosferi yaratabiliyor. Uygulamada, çok sayıda parçanın karıştırılmasına ve ses efektlerine izin veren DJ
Effect özelliği de bulunuyor. Hoparlör tek bir şarjla 10 saat dinleme keyfi sunuyor.

Vivo’nun yeni kablosuz kulaklık
modeli TWS 2 ANC gürültü engelleme
özelliğiyle öne çıkıyor. Kulağa tam oturan kulak içi modelin ağırlığı 4.7 gram. 40 desibel gelişmiş gürültü
önleme özelliği var. Dış sesleri engelliyor. Gürültülü ortamda bile rahatça telefonla konuşmanızı sağlıyor.
Önleme özelliğinin yanı sıra tek dokunuşla dış sesin içeri girmesine de izin veriyor. 88 ms gecikme süresiyle
oyun severlere de hitap ediyor. 29 saatlik ultra uzun pil ömrüne sahip kulaklık, aktif gürültü önleme özelliği
aktifken 4.1 saate kadar kesintisiz kullanım sunuyor. Bu sakin ortamda 7.3 saate kadar uzatılabiliyor. Üç
silikon başlığa sahip kulaklıklar nefes alabilen bir kullanım deneyimi de sunuyor.
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GÜRÜLTÜYÜ
ENGELLİYOR

Epson, akıllı gözlükleriyle iş
süreçlerinin uzaktan gerçekleştirilmesini sağlarken aynı zamanda
metaverse yani sanal evrenin teknolojik altyapısına da zemin hazırlıyor.
Moverio BT-40 modeli, USB Type-C
bağlantısıyla geliyor. Bu da akıllı
telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlara bağlanabilmesi anlamına
geliyor. Kişisel kullanım için harici bir
monitöre veya projeksiyona benzer
şekilde ikincil veya genişletilmiş bir
ekran olarak kullanılabiliyor. Yüksek
çözünürlüklü ekran daha canlı renkler sunuyor. Moverio BT-40, gizliliğin
ve konforun önemli olduğu kamuya
açık alanlarda çalışan ofis dışı
kullanıcılar için ideal olan, yalnızca
kullanıcı tarafından görülebilen
geniş ve yüksek çözünürlüklü bir
ekran avantajına sahip.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

KİTABIN İKİNCİ CİLDİ
Devlet dairesindeki işi bir türlü görülemiyordu. Sonunda arkadaşları, görevli memura rüşvet vermesini önerdiler. O
da bir miktar parayı bir kitabın içine koyarak memura gitti:
-Boş zamanlarınızda okursunuz, diye uzattı.
Ertesi gün uğradığında işinin yine hallolmadığını görünce biraz şaşkın, biraz sinirli sordu:
-Neden olmadı işim?
-Dün verdiğiniz kitaba öyle daldım ki bir türlü hazırlayamadım!
-Peki şimdi ne bekliyorsunuz?
-Kitabın ikinci cildini!

MİZAH

YANLIŞ KAPI
Kabadayı bara girdi, barmenin yanına giderek:
-İlanınız üzerine geldim, dedi. Burada hır çıkmasına
engel olacak birisini arıyormuşsunuz.
-Arıyoruz. Siz daha önce böyle bir işte çalıştınız mı?
-Çalışmadım ama sizi ikna edebilirim. Bakın şimdi...
Karşı masaya gitti, orada tek başına oturan adamı
pataklayıp dışarı attıktan sonra geri geldi:
-Nasıl buldunuz?
-Güzel. Ben çok beğendim. Ama patronla görüşmeniz
gerekiyor.
-Nerede patron?
-Kapının önünde. Biraz önce patakladığınız adam.
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AKIL HASTANESİ
Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında adamın biri sorar:
-Bir insanın akıl hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?
Doktor: -Bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra hastaya üç şey veriyoruz.
Bir kaşık, bir fincan ve bir kova. Sonra da kişiye küveti nasıl boşaltmayı tercih ettiğini soruyoruz.
Siz ne yapardınız?
Adam: -Ooo! Anladım. Normal bir insan kovayı tercih eder. Çünkü
kova, kaşık ve fincandan büyük. Hayır, der doktor. Normal bir insan küvetin
tıpasını çeker.

BAKKAL TEYZE
Mahalledeki yaşlı kadının bir bakkal dükkanı varmış. Tam karşısında
da dev bir uluslararası süpermarket açıldı. İkisi de dükkanlarının önündeki
camekana mallarının fiyatlarını yazıp asmaya başladılar.
Süpermarket ‘Tereyağı 70 Lira’ yazınca teyze ‘Tereyağı bizde 60 Lira’
diye ilan koydu. Ertesi gün süpermarket hemen ‘Tereyağı 50 Lira’ diye bir
ilan astı, teyze bu sefer ‘Tereyağı geldi 40 Lira’ diye kağıt yapıştırdı…
Mahalleden birisi ‘Teyzeciğim bunlarla uğraşma’ der.
-Bunlar büyük miktarda mal satın alma gücünü kullanırlar, zarar
etmezler. Ama sen yok olursun.
Teyze arkasını dönüp dükkanına girerken mırıldandı: -Ben tereyağı
hiç satmam ki. Bari millet ucuza alsın.
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l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )

1-Ay varken uçar, güneş varken kaçar.
2- Yazları giyinir, kışları soyunur.
3- Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin.
4- Masal masal maskara, eli yüzü kapkara.
5- Üç şapkası var, bir de direği.
6- Bize ışık verir, biraz sonra erir.
7- Mikropları öldürür, hastaları güldürür.
8- Ayakları su içer, herkes üstünden geçer.
9- Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı.

KOMİK SÖZLER

Matematikten sürekli zayıf notlar alan Temel’i,
ailesi faydası olur düşüncesiyle Katolik okuluna gönderir.
Bakarlar ki çocuk hep tam not almaya başlar.
Sebebini merak edip sene sonunda Temel’e
sorarlar:
-Peki ne değişti de böyle başarılı oldun?
Temel cevap verir:
-Okulun ilk gününde, girişteki artı işaretine çivilenmiş adamı görünce durumun ciddiyetini anladım...

HESAP ÖDEME YARIŞI
15 sınıf arkadaşı 20 yıl sonra bir öğle yemeğinde,
kentin en lüks otelinde buluşmuşlar. VİP salonunda yenilen harika yemekler ve içilen şaraplar sonunda, iş hesap
ödemeye gelince müthiş bir ‘hesabı ben ödeyeceğim
savaşı’ başlamış.
Otel müdürü, bu savaşı görünce 20 yıl sonra bile
gelen bu yüksek hesaba karşın insanların aralarında
sönmeyen arkadaşlık duyguları onu çok duygulandırmış.
Gruptakilerden biri ‘minik bir yarış düzenleyelim o
zaman’ demiş.
-Otelin etrafında bir tur atalım, resepsiyona kim
önce gelirse hesap onun tamam mı? Anlaştık mı?
Müdür artık iyice hassaslaşmış:- O zaman başla
düdüğünü ben çalacağım, gözleri  nemlenerek. Kim önce
gelirse hesabı o ödeyecek diye bir daha vurgulamış.
Üçüncü gün müdürün elinde hâlâ düdük ve otelin
önünde beklemekte.

Cevaplar
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TEMEL MATEMATİK

1-Yarasa
2-Ağaç
3-Ayna
4-Baca
5-Trafik lambası
6- Mum
7-İlaç
8-Köprü
9-Eldiven

l İnceldiği yerden kopmasını bekleme. İpi kes ipi.
l Kadınların akıllı adam aramasına anlam veremiyorum. Zaten deli edeceksin neyin peşindesin.
l Delilik öyle kolay olmuyor. Ben yıllarımı
verdim.
l Hayatın tadını çıkar. Baktın onu yapamıyorsun
tadını kaçıranları hayatından çıkar.
l Oluruna bırak olmazsa tekrar bırakırsın.
l Bana yeni kafa lazım eskisi çok düşünüyor.
l Cehalet ne güzel lan her şeyi biliyorsun.
l Bazı insanları kırmak gerekir içinde ne olduğunu görmek için.
l Zayıf görünmenin tek yolu olduğunu gördüm.
Şişman insanlarla takılmak.
l Bu devirde komşu komşunun külüne değil
kablosuz internetine muhtaçtır.
l Ben kurduğum hayallerin böyle suya düşüp
kaybolacağını bilsem balık olurdum ya.
l Sabah gözlerimi açtığımda yapmak istediğim
tek şey, yeniden kapatmak oluyor.
l İnsanı iki şey ayakta tutar. Biri sağ ayak, biri
sol ayak. Gerisi hikaye.
l Gün gelir beni mumla ararsın çünkü salaksın
telefonla aramak aklına gelmez.
l Bir kadın susuyorsa su verin, sevaptır.
l Sabah uyandığımda alarmın çalmasına daha iki
saatin olduğunu gördüm, sevinçten uyuyamadım.
l Sevgilimle Everest dağının tepesine çıktık. Hazır çıkmışken terk ettim. Sonuçta her şeyi zirvede
bırakmak lazım.
l Patronuma yeni arabanız çok güzel dedim.
‘Eğer kendine hedefler koyar, çok çalışır ve işini iyi
yaparsan öbür sene daha iyisini alabilirim’ dedi.
l Psikoloğa gidip sorunlarım var dedim. ‘Hangimizin sorunu yok ki, hepsi geçer’ dedi gönderdi.
Şimdi daha iyiyim. Profesyonel destek şart.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

GÖRGÜ KURALLARI
Babası oğluna
görgü kurallarını
öğretiyordu:
-Oğlum, bir eve
gittik. Onları
yemek yerken gördük, ilk sözümüz ne
olmalı?
-Afiyet olsun, der oğlu.
Baba;-Peki neden bu söylenir?
Oğlu:-Neden olacak, yemeğe buyurun
desinler diye.
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SOLDAN SAĞA
1. Tiyatro, opera vb. dekorlarını tasarlayan sanatçı, iç mimar. – Holmiyumun
simgesi. 2. Yafta – Vakit. 3. Para birimimiz – Felsefede düşünce – Fazıl
Hüsnü Dağlarca’nın bir şiir kitabı. 4. Belirti – Bir dürbünün, bir
mikroskobun, göz tarafına konmuş olan ve objektifin oluşturduğu görüntüyü incelemeye yarayan optik sistem. 5. Bir strateji oyunu – Anlayış, anlama yeteneği – Ödeşme, razı olma. 6. Tez iş gören. 7. Değerli bir taş –
Boyuna, uzunluğuna. 8. Tırnak boyası – Kutsal inanç – Afrika’da bir ırmak.
9. Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılan bir içki – Genişlik
– Sevinç. 10. Sınırımız bir ülke – Bir nota – Astatinin simgesi. 11. Ünlü bir
kadın yazar. 12. Vilayet – Hayvan yuları – Kabul etmeme. 13. Bir Yunan adası
– Mehmet (kısa) . 14. Almanca’da “çıra” – Güney Amerika’da bir ülke. 15.
Afrika’da bir göl – Pyotr Kropotkin’in ünlü yapıtı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi –
Dikilitaş. 2. Kökenbilim – “… Delon” (Fransız aktör). 3. İcar – Hardal gazı da denilen bir savaş gazı – Ağzı yassı bir zurna türü. 4. Yumurta ağızlıklı üflemeli bir
çalgı – ABD’de bir eyalet. 5. Bir nota – Öncesiz – Gümüşbalığının küçüğü. 6.
Gelecek – Yemek yeme ihtiyacı duyan kimse – “Carlos …” (Arjantin eski Devlet
Başkanı) – Şart eki. 7. Gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibi – Cehennem. 8. Merkez – Sıkıntı – Yemiş, meyve. 9. Arjantin’in plakası – Yıldız için
batma – İyi, hoş – Efsane. 10. Büyük ve zengin köşk, yurtluk – Bir şeyin tersini
söyleyerek alay etme. 11. Çekememezlik – Belirti, iz – Namuslu. 12. Şeref –
Boydan boya derinliği aynı olan su alanı – Bir senet eserinde işlenen konu.

KARE BULMACA 4
SOLDAN SAĞA
1. Dekoratör-Ho. 2. Etiket-Zaman. 3. Liraİde-Asu. 4. Emare-Oküler. 5. Go-İzan-Fit.
6. Eline çabuk. 7. Opal-Tulani. 8. Ojeİman-Nil. 9. Bira-En-Neşe. 10. İran-Si-At.
11. Latife Tekin. 12. İl-Zimam-Ret. 13.
Samos-Memo. 14. Kien-Surinam. 15.
Nyasa-Etika.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Delege-Obelisk. 2. Etimoloji-Alain. 3.
Kira-İperit-Mey. 4. Okarina-Arizona. 5.
Re-Ezeli-Afis. 6. Ati-Aç-MenemSa. 7.Donatan-Tamu. 8. Özek-Bun-Semere. 9. Ra-Üful-Nik-Mit. 10. Malikane İroni. 11. Haset-Nişane-Ak.
12. Onur-Filet-Tema.

K O L A Y

Z O R

Ç Ö Z Ü M
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SOLDAN SAĞA: 1. Dekoratör-Ho. 2. Etiket-Zaman. 3. Lira-İde-Asu. 4. Emare-Oküler. 5. Goİzan-Fit. 6. Eline çabuk. 7. Opal-Tulani. 8. Oje-İman-Nil. 9. Bira-En-Neşe. 10. İran-Si-At. 11. Latife
Tekin. 12. İl-Zimam-Ret. 13. Samos-Memo. 14. Kien-Surinam. 15. Nyasa-Etika.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Delege-Obelisk. 2. Etimoloji-Alain. 3. Kira-İperit-Mey. 4. Okarina-Arizona. 5. Re-Ezeli-Afis. 6. Ati-Aç-Menem-Sa. 7. Donatan-Tamu. 8. Özek-Bun-Semere. 9.
Ra-Üful-Nik-Mit. 10. Malikane-İroni. 11. Haset-Nişane-Ak. 12. Onur-Filet-Tema.

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.

