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KURSLARIMIZLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN

Sevgili İSMMMO Ailesi,
İSMMMO’nun 25. Olağan Genel Kurulu’nda bize göstermiş olduğunuz güven ve verdiğiniz destek için teşekkür
ediyorum. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği olarak
ipi göğüsledik.
Yapılan seçimin tek galibi vardır, o da tüm mali
müşavirler yani sizlersiniz. Üç yıllık görev süremizde seçilen
değerli kurul üyeleri arkadaşlarımla birlikte sorumluluklarımızın bilincinde asıl yetki sahibi olan sizlerin adına hareket
edeceğiz. Amacımız meslek mensuplarının birbirine rakip
olarak değil, bilgiyi paylaşan, birlik ve dayanışma içerisinde
hareket eden yol arkadaşları olarak görmeleri. Yarınlar
dersini çalışanların, mesleğin ve Türkiye’nin geleceğini düşünenlerin yani tüm meslektaşlarımın olacaktır. Hep birlikte, el
ele vererek daha aydınlık ve güzel yarınlara yürüyelim.Evet,
çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Yaşam’ın yeni
sayısıyla karşınızdayız.
Bu sayımızda kapak haberimizde alternatif tatili
masaya yatırdık. Pandemi döneminde dünyada olduğu
gibi ülkemizde yaygınlaşan kamp, karavan, glamping ve
tekne tatilinin bu yıl da popüler olması bekleniyor. Alternatif
turizm seçeneklerinden biri de bisiklet. Dolar kurundaki artış
nedeniyle otellerin pahalı olması da insanları alternatif tatile
yönlendiriyor.
Dosya haberimizde çöpün Türkiye’deki yolculuğu var.
Türkiye, Avrupa’nın atık dönüşüm merkezi haline geliyor.
Avrupa’dan gelen çöp atıkların çoğunun son durağı ise
Adana oluyor.  Çöpün inanılmaz yolculuğunda eleştirilere
karşın Türkiye önemli rol oynamaya başladı. Avrupa’dan
Türkiye’ye yapılan atık ihracatı, 20 yılda 3 kat arttı…
Zirvedekiler sayfalarımızda Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) Başkan Yardımcısı Ayşegül Selışık’la röportaj var.
Selışık, 2022’de de gıda fiyatlarında yukarı doğru ivmenin
devam edeceğini belirterek, “Dünyada açlıkla mücadele
eden grup 820 milyonu aştı. Tarım ve gıda sistemleri
bozuldu. Savaş, girdi maliyetlerini başta enerji olmak üzere
olumsuz etkiledi. Bu da tahıl ve gıda fiyatlarına yansıdı.
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2022’de savaş durmadığı için de hasat ve ikinci üretim
tehlikeye girdi” diyor.
Gündemin Sesi’nde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ı
konuk ettik. Tolunay, “Tüm dünya iklim krizinin önlenmesi
için öncelikle fosil yakıt tüketiminden vaz geçilmesi ve
ormanların korunması gerektiğinin farkında. 30 yılda 420
milyon hektar ormansızlaştı. Net orman kaybı 178 milyon
hektar. Ekolojik olmayan ekonomik de olamaz” değerlendirmesini yaptı.
Yaşamın Portresi’nde senarist, yönetmen ve yapımcı
Murat Toktamışoğlu var. O, korku ve gerilim filmi alanında
öne çıkan bir isim. Klasik, alışılmış Türk korku sineması
temaları olan büyü ve cinden çok farklı bir konsepti var.
Korkuya, pandemi döneminde yoğunlaşan fobiler üzerinden
bakıyor. Toktamışoğlu, seyircinin de bu filmlerden kendi
korkularıyla yüzleşip ayrıldığını söylüyor.
Renkli Yaşam’da Âşıklık geleneğini devam ettiren
meslek mensubu Bahattin Çetin’e yer verdik. Anadolu’nun
kadim geleneği Âşıklık konusunda önemli eserler veren bir
isim. Bahtuni mahlasıyla çalışmalarına devam ederken,
âşıklık geleneğini yeni nesillere taşımayı hedefliyor.
Gezi sayfamızda sizi yurtdışında Hollanda’nın
başkenti Amsterdam’a götürüyoruz. Kanallar,
bisikletler, renkli evler, laleler şehri….
İstanbul’da ise, kalabalık ve kozmopolit
ilçelerinden biri olan Bayrampaşa’dayız. Ayrıca,
Sağlık, Evim, Sinema, Kitap, Teknoloji, Mizah,
Lezzet, Dostlarımız bölümlerimiz var.
Keyifli okumalar...
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KAPAK

Haydi alternatif tatile!
Pandemi döneminde dünyada olduğu gibi ülkemizde yaygınlaşan kamp, karavan, glamping
ve tekne tatilinin bu yıl da popüler olması bekleniyor. Alternatif turizm seçeneklerinden biri
de bisiklet. Dolar kurundaki artış nedeniyle otellerin pahalı olması da insanları alternatif
tatile yönlendiriyor. Haziranla beraber tatil planı yapacaklar için alternatif tatili araştırdık.
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D O S YA

Çöpün Türkiye’ye yolculuğu!
Avrupa’dan Türkiye’ye yapılan atık ihracatı, 20 yılda 3 kat arttı. Türkiye, Avrupa’dan 2020’de 660 bin ton, 2021’de 580 bin ton atık ithal etti. Bu Avrupa’nın
atık ihracatının yaklâşık yüzde 30’u kadar. Bu atıkların yarıdan fazlası, demir ve
çelik gibi metal atıklardan oluşuyor. AB’den ihraç edilen yıllık 17.5
24
milyon ton metal atığın yaklâşık 12 milyonunu yine Türkiye alıyor...

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Gıda fiyatlarında artış eğilimi sürecek’
Gıda güvensizliği olarak adlandırılan açlık tehlikesine 132 milyon kişi daha
eklendi.  FAO Başkan Yardımcısı Ayşegül Selışık, 2022’de de gıda fiyatlarında yukarı doğru ivmenin devam edeceğini söyledi. Selışık, “Savaş,
14
girdi maliyetlerini başta enerji olmak üzere olumsuz etkiledi” dedi.

GÜNDEMİN SESİ

‘Ekolojik olmayan
ekonomik olamaz’
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Doğanay Tolunay,  “Tüm
dünya iklim krizinin önlenmesi için
fosil yakıt tüketiminden vazgeçilmesi ve ormanların korunması
gerektiğinin farkında. İklimlerin
değişmemesi için ekonomik
sistemler değişmeli. Ekolojik
olmayan ekonomik
20
de olamaz” dedi.

YAŞAMIN PORTRESİ

Pandemi fobilerini
korku filmi yaptı
Murat Toktamışoğlu, korku ve
gerilim filmi alanında öne çıkan
bir isim. Senarist, yönetmen ve
yapımcı. Son filmi ‘İlk Seans
NMSM’ mart ayında vizyondaydı. Klasik alışılmış Türk korku
sineması temaları olan büyü ve
cinden çok farklı bir konsepti
var. Korkuya pandemi döneminde yoğunlaşan
fobiler üzerinden
30
bakıyor.

KARİYER

Hibrit çalışma ve aidiyet

Pandemi sonrası hibrit çalışma modeli pek çok şirket tarafından yeni dünya düzeninde benimsenmiş
durumda.İnsan unsuru daha fazla ön plana çıktı.
Çalışan aidiyeti ve performansları hibrit çalışma
modelinin üzerinde çalışılması gereken
34
konuların başında geliyor.

R E N K L İ

Y A Ş A M

Âşıklık geleneğini geleceğe taşıyor
Meslek mensubu Bahattin Çetin, Anadolu’nun kadim geleneği âşıklık konusunda önemli eserler veren bir isim.
Bahtuni mahlasıyla çalışmalarına devam ederken, âşıklık geleneğini yeni nesillere taşımayı hedefliyor. Edebiyat
öğretmeninin yönlendirmesiyle ilgi duymaya
başladığı şiir sevgisini, halk ozanlığına kadar
28
götürdü. Onun 60 bestesi ve iki kitabı var...
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Yaşasın 1 Mayıs!
Ülkemizde ve dünyada
kutlanan önemli bir gün 1 Mayıs
İşçi Bayramı diğer adıyla Emek ve
Dayanışma Günü. Geçmişi 1890’lı
yıllara uzanan İşçi Bayramı,
tarihi kaynaklara göre, Osmanlı
Devleti’nde ilk kez 1911’de
kutlanırken, 1980 darbesi sonrası
resmi tatiller arasından çıkarıldı. 1
Mayıs, 2009’da tekrar resmi tatil
olarak ilan edilirken, 2010’da uzun
bir aradan sonra en geniş kapsamlı
kutlamalar yapıldı. Resmi rakamlara
göre 140 bin, gayri resmi rakamlara göre 500 bin kişinin katıldığı
kutlamalar, Taksim Meydanı’nda
olaysız gerçekleşti. 2013’e kadar
polis gözetiminde ve yoğun güvenlik
önlemi altındaki kutlamalarda sadece ara sokaklarda olay çıkarken,
katılım da düşük seyretti. 2013’te

Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’yle Taksim Meydanı gösterilere
kapatıldı yine de meydana çıkmak
isteyen gruplara izin verilmedi.
Sonraki yıllarda valiliğin izin verdiği
alanlarda 1 Mayıs kutlamaları
sessiz sedasız gerçekleşti.
1856’da Avustralya’nın
Melbourne kentinde taş ve inşaat
işçileri çalışma saatlerinin azaltılması için başlattığı protestolarda
İşçi Bayramı’na uzanan sürecin ilk
adımı atıldı. Bu protestolar tarihte,
ABD’nin Chicago kentinde işçilerin
1 Mayıs 1886’dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı
mücadelenin, 1889’da Milletlerarası
İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın Paris
Kongresi’nde işçilerin ortak bayramı
olarak kabul edilmesine kadar
uzanıyor...
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Diline sahip çık!

6 l İSMMMO YAŞAM

Diline sahip çıkmak,
teknolojiyle birlikte her şeyin
yıpratıldığı bu dönemde daha çok
önem taşıyor. Çünkü bir toplumun
kendini ifade edebilmesinin
en önemli enstrümanıdır dil.

Karamanoğlu Mehmet Bey’in 13
Mayıs 1277 tarihindeki “Şimden
gerü hiç kimesne kapuda ve
dîvânda ve mecâlis ve seyrânda
Türkî dilinden gayrı dil söylemeyeler” fermanı, Türkçenin devlet

dili olması, gelişmesi ve gelecek
nesillere nakledilebilmesinde
önemli bir yer teşkil eder. 744
yıl önce yaşanan bu tarihî olay
günümüzde Türk Dil Bayramı
olarak kutlanıyor.
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O GELIYOR...
Yıl 1919,
Mayıs’ın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını,
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren,
Al yüzlü doğan güneş
Takanın burnu nasıl Karadeniz’i yırtar;
Siz de öyle bir anda yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular.
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş.
Yıl 1919,
Uyanın Samsunlular;
Uyumak ölüme eş,
Diriltin ruhunuzu,
Ufukta bir gemi var;
Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?
Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?
Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü,
İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş ki, gökler gibi bir küme yıldız yüklü;
Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor.

İlk adımının 103’üncü yılı
Milli mücadelenin başlangıcının ilk
adımı olarak tam 103 yıl önce Gazi Mustafa
Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde
Samsun’a çıktı. Türk ulusunun kurtuluşunun ilk adımı olan bu adım ulusumuz için

büyük bir öneme sahip. Bu nedenle tüm
yurtta büyük coşku ve minnetle anılan 19
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nın bu yıl sokaklarda ve alanlarda
coşkuyla kutlanması bekleniyor.

Çevremizi koruyalım
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yönelik çalışmalar hızla artıyor. Çevre
Koruma Haftası da insanların çevre
bilincini yükseltmek için kutlanıyor.
Çevre Koruma Haftası’nın geçmişi İsveç’te 1972 yılında düzenlenen
çevre konferansına kadar uzanıyor.
Çevre sorunlarının ele alındığı bu toplantının ardından çevre kirlenmesini
önlemek adına çözüm yolları arandı.
Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’na katılan
ülkeler tarafından 5 Haziran günü Çevre Koruma
Günü olarak belirlendi. Türkiye’de ise doğal
çevrenin korunmasına yönelik olarak önlemler

alınması kapsamında 1978 yılında Türkiye Çevre
Sorunları Vakfı kuruldu. Buna ek olarak, Çevre
Müsteşarlığı kurulurken her yıl 5-11 Haziran
tarihleri arasındaki hafta Çevre Koruma Haftası
olarak belirlendi.

62. GÜN

Dünyamız her geçen gün biraz daha kirleniyor; hava, su kaynakları ve topraklar artık
kirlilik nedeniyle neredeyse isyan ediyor. Seller,
fırtınalar yaşanan çevre felaketlerinin en önemli
göstergeleri oluyor... Peki bu süreç ne zaman
başladı? Sanayi Devrimi ile başlayan endüstrileşme, fabrikalarda insan gücüne duyulan ihtiyacın
artması köylerden kentlere göçü tetiklerken
hızla artan kent nüfusu çevre kirliliğini artırdı.
Su, hava ve toprak kirliliği günümüzde insan
sağlığını tehdit eder boyutlara ulaştı. Günümüzde Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası
anlaşmalarla doğanın ve çevrenin korunmasına
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Odamızda bayrağı
Erol Demirel devraldı

8 l İSMMMO YAŞAM

Odamızda, 14-15 Mayıs’ta gerçekleşen seçimli
genel kurul sonrasında başkanlığa Erol Demirel seçildi.
Seçimin galibi rakiplerine büyük fark atan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) oldu. Odamızda
seçimler sonrası oluşan yeni yönetim kurulu görev
dağılımı da yapıldı.
Türkiye’nin en büyük akademik meslek odası
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) seçimini Erol Demirel liderliğindeki Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği (ÇDMB) kazandı. Seçimin galibi rakiplerine büyük fark atan
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği oldu. Seçimi
ÇDMB’nin başkan adayı Erol Demirel kazandı. Lütfi
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda İSMMMO’nun 25.
Olağan Genel Kurulu’nun ardından seçimler yapıldı.

YENİ YÖNETİM KURULU
Odamızda seçimler sonrası oluşan yeni yönetim
kurulu görev dağılımı da yapıldı. Erol Demirel’in
başkan olduğu İSMMMO’da, Mahmut Şahin Başkan
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Yardımcısı, Halim Bursalı Oda
Sekreteri, Yalçın Sütütemiz ise Oda
Saymanı olarak görev yapacak.
14-15 Mayıs’ta gerçekleşen
seçimli genel kurul sonrası oluşan
yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında alınan kararlara göre, 25.
Dönem Yönetim Kurulu’nun görev
dağılımı şöyle sıralandı: “Oda Başkanı Erol Demirel, Oda Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, Oda Sekreteri
Halim Bursalı, Oda Saymanı Yalçın
Sütütemiz, Oda Yönetim Kurulu
Üyeleri, Özlem Gül Er, Mustafa Gün,
Ethem Yüksel Kahveci, Alim Karataş,
Taner Yüceur.”
İSMMMO’dan yapılan açıklamaya göre, Denetleme Kurulu’nun
Başkanı Yılmaz Bolgün olurken, üyeler Ali Ekber Özkan, Yasin Sezgin’den
oluştu. Disiplin Kurulu’nun Başkanı
Metin Gökdağ, Disiplin Kurulu Sekreteri Asuman Oymak Çam, üyeler ise
Volkan Karakoç, Savaş Çakır, Ayşe
Betül Ayaz şeklinde sıralandı.
Başkan Demirel, “Yapılan
seçimlerin bir tek galibi vardır, o da
tüm Mali Müşavirlerdir, sizler yani.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası’dır. Üç yıllık görev
süremiz içerisinde, seçilen değerli
kurul üyeleri arkadaşlarımla birlikte
sorumluluklarımızın bilincinde,
asıl yetki sahibi olan sizlerin adına
hareket edeceğimizi ve yetki kullanacağımızı özellikle bilmenizi isterim.
Amacımız; meslek mensuplarının
birbirlerini rakip olarak değil, bilgiyi
paylaşan, birlik ve dayanışma içerisinde hareket eden yol arkadaşları
olarak görmeleri, müşterilerimizde,
toplumda ve kamu ile olan ilişkilerimizde daha saygın bir ortamın
yaratılmasıdır” dedi.
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‘Gıda fiyatlarında
artış eğilimi sürecek’

ZİRVEDEKİLER

Ayşegül Selışık

UMUT EFE
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine
göre, gıda fiyatları 1990 yılından beri en
İklim değişikliği ve pandemi
yüksek seviyesinde. Gıda güvensizliği olarak ile rekor üstüne rekor kıran gıda fitüm dünyada Rusya, Ukrayna
adlandırılan açlık tehlikesine 132 milyon kişi yatları,
savaşının ardından yeni zirvelere yol
daha eklendi.  FAO Başkan Yardımcısı Ayşegül alıyor. Türkiye’de ise arz sıkıntısının
yanında yüksek enflasyonun gıda
Selışık, 2022’de de gıda fiyatlarında yukarı
fiyatlarını tetiklemeye devam etmesi
doğru ivmenin devam edeceğini söyledi.
bekleniyor. Pandemi sonrasında
Selışık, “Savaş, girdi maliyetlerini başta enerji dünyada 825 milyona ulaşan açlıkla
mücadele eden insan sayısında da
olmak üzere olumsuz etkiledi” dedi.
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büyük artış bekleniyor. Dünyanın
buğday ve mısır ambarı olan Rusya
ve Ukrayna’da yaşanan gelişmeler
nedeniyle bu iki ürün için de alarm
zilleri çalıyor. Fiyatlar ise tüm dünyada 1990 yılından bu yana en yüksek
seviyeyi mart ayında gördü.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) Başkan
Yardımcısı Ayşegül Selışık, son 2 yılda
yaşananları “Rusya ve Ukrayna’da
ilkbahar ekiminin aksayacağını
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düşünüyoruz. Tarımsal iş gücü yerinden oldu.

Covid ve ardından dünyanın önemli

zinciri bozuldu o tarafta bize yansıyacaktır.

iki üreticisi olan Rusya ve Ukrayna arasın-

Buğday ve mısır arzının dünyada azalmasını

daki savaş, yükselişte olan gıda fiyatları-

öngörüyoruz. Arz azalınca bu fiyatlara doğrudan

nın seyrini son 2 yılda nasıl etkiledi?

yansıyacak. Yem sıkıntısı hayvancılık ve kanatlı

Aslında Covid ile başlamak lazım. Gıda

sektörünü etkiliyor. Burada fiyat artışları olacak.

fiyatlarının artışında covidin ciddi bir etkisi oldu.

Pandemi döneminde 132 milyon kişi daha açlıkla

Küresel iklim değişikliği, Rusya, Ukrayna krizi

mücadele etmeye başladı” ifadeleri ile özetledi.

ve Covid. Bunlar şu anda dünyadaki mevcut

Ayşegül Selışık ile gıda fiyatlarının seyri,

durumu yöneten ve gıda fiyatları ile ilgili 3

savaşın etkisi ile tarım ve gıdanın geleceği
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etken. Geçim kaynaklarını ciddi derecede tehdit

ZİRVEDEKİLER

Maliyetler artacak. Yine lojistik ve gıda tedarik

üzerine konuştuk...

ediyor. Bir taraftan BM’nin 2030 yılında
sıfır açlık gibi bir hedefi var. 8 hasat dönemi
kaldı. Buğdayda bu dönemki hasat da ciddi
sıkıntılı. Başlamış bir üretim bile olsa hasat
devam edemeyecek ya da ikinci ürün eğer
savaş devam ederse beklenmiyor. Pandemi
başladığında yapılan araştırmalara göre
mevcut gıda güvensizliğine 132 milyon kişi
daha eklendi. Zaten açlıkla mücadele eden
bir grup vardı bu tam olarak 820 milyonu
geçti. Bu önemli. Tarım gıda sistemleri
bozuldu. Tarım ve gıda denilince, lojistik, iş
gücü ve enerji de işin içine giriyor. Ulaşım
kapandı, yollardaki ticarette aksamalar
oldu ama şimdi de üstüne Rusya, Ukrayna
krizi çıktı. Şimdi de yine lojistik ve gübre
fiyatları sıkıntılı. Dünyadaki en büyük
gübre üreticileri pazarı elinde tutuyor.
Bu anlamda bakıldığında fiyatı, maliyeti
etkileyen girdilerde artış oldu ve dünyada
da ekonomik kriz var. Bir taraftan Afrika
ve Asya’da özellikle ekonomileri bozulan
ülkeler var. Lojistik hatları bozulan ülkeler
var. Bir de enflasyon ile olan artış da beklentiyi olumsuza doğru getiriyor. Dünyada
küresel bir iklim değişikliği yaşanıyor,
kuraklık yaşayan ülkeler var. Bu çerçevede
temel besin ve gıda fiyatlarında artış söz
konusu. 2022 mart ayındaki endeksimizde
bir önceki aya göre artış var. Bir önceki yıla
göre artış yüzde 33 oranında. 1990 yılından
bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bir
önceki aya göre de yüzde 12.6 oranında
artış var. Tahıl fiyat endeksinde yüzde 17.1
artış olmuş. Son 3 yılda özellikle küresel
buğday ve mısır ihracatının yüzde 30’unu
Rusya gerçekleştiriyordu. Yüzde 20’sini de
Ukrayna gerçekleştiriyor. Buradan baktığınızda bu pazarda fiyatların oluşmasında
etkililer. Ülkelerin kendi iç planlaması var.
Türkiye buğday üretiyor ama makarnalık
buğdayda kaliteyi yükseltmek için ithalat
yapıyoruz. Bir taraftan üretim yapıyoruz.
Buğday üreticisi, ithalatçısı olan lojistiğini
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MEVSİMLİK
İŞÇİLİKTE
PROFİLLER
Tüm dünyada büyük göç
dalgaları söz konusu. Rusya
Ukrayna savaşının da ardından
tarım üretim haritalarında nasıl
bir dönüşüm var?
Mevsimlik tarım işçiliği diye bir
kavramımız var. Bu dünyada da var
Türkiye’de de var. Türkiye’de mevsimlik tarım işçiliği hem Türkler hem
Suriyeliler hem Gürcüler, Türkmenler,
Afganlar, bu şekilde farklı milletlerden
insanlar topluluğu şeklinde. Ama
Covid’le birlikte örneğin Gürcistan’dan
gelen tarım işçileri kesintiye uğradı.
Bir de zorunlu geçişler oldu. Türkiye
şu anda 4 milyona yakın Suriyeliye ev
sahipliği yapıyor. Bu statüde de farklı
yerlerde farklı sektörlerde istihdam
ediliyorlar. Bunlardan biri de tarım.
Tarımda yüksek oranda istihdam
ediliyorlar. Suriye’den Türkiye’ye
gelenler var, Afganlar geliyor, çobanlık
yapıyorlar. Türkmenler de bir şekilde
geliyor. Böyle bir göç haritası var ama
şimdi de Ukraynalılar gelmeye başladı.
Herkesin yerleştiği bölge farklı. Ukrayna’dan Suriyelilerin geldiği gibi bir
akın akın gelme durumu yok. Gene şu
anda muhtemelen daha yakın oldukları
ülkelere gidiyorlar. Türkiye burada ne
kadar etkilenir bilemiyorum ama göç
yollarında savaş nedeni ile değişiklik
var. Karadeniz havzasından Türkiye’ye
gelen mevsimlik tarım işçisi şu an itibari
ile bunlar… Bunun etkilerini sonra
göreceğiz.
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yapan herkes bu durumdan etkilenecek.
Zaten açlıkla mücadele eden dünya,
savaşla birlikte büyük bir riskle mi karşı
karşıya?
İlk yaptığımız araştırmaya göre pandemiyle beraber açlıkla mücadele eden kişi sayısı
132 milyon arttı. Savaş durumu gıdaya erişimi
etkiliyor. Dünya gıda programında UNDP’nin
buğday ve un yardımını yaparken ürünleri aldığı
ülke Ukrayna idi. Neredeyse buğdayın yarısını
Ukrayna’dan alıyordu. Ayçiçeği de öyle… Böyle
bakınca böyle yardımları ürünleri alamama
durumu oluşuyor. Başka ülkelerden alınıyor
ama burada da lojistiğin maliyeti de artıyor. Şu
anda her ülke kendi gıda güvenliğini sağlamak
zorunda. Şimdi diğer ülkeler ne kadar bunları
satmak isteyecek. Zaten Covid nedeniyle bu
yasaklar başlamıştı. Kırgızistan ve Rusya kapıları
kapatmıştı. Bundan etkilenen ülkeler olmuştu.
FAO verilerine göre sadece bu nedenle Somali’de
kıtlık bekleniyor. İklim krizi de etkiliyor. Bu
yıl yapılan araştırmaya göre tahıl alanlarında
azalma olduğu için küresel düzeyde tahıl üretiminde azalma bekliyoruz. Burada sadece Rusya,
Ukrayna krizi yok. Kanada’da daha az üretim
ve arzın daha az olması gibi tahminler var.
Bu tahminler tekrar tekrar gözden geçiriliyor.
Son 10 yılda gıda güvenliği iyi gidiyordu. Hep
pozitif şekilde devam eden ve yeterli beslenme
sayısında iyi bir düzelme vardı ama pandemi ile
bu artış tekrar negatife döndü ve tekrar artmaya
başladı. Ama burada tüm gıda sistemini ele

alarak bakmamız gerekiyor. Dünyada ülkemizde
tarımın artık öncelikli sektör olması gerekiyor.
Ancak bu şekilde geleceğe daha umutlu bakabiliriz. Temel sorun artık beslenme oldu. Tabi
bu beslenme de güvenilir beslenme. Beslenme
dediğimiz sadece yemekle beslenme değil,
temel ihtiyacınız olan vitamini alabileceğiniz
bir öğünden bahsediyoruz. Kaliteli beslenmenin
sağlanması da ekonomik olarak zorlaşıyor.

TÜRKİYE’DE ETKİLİ
Hem salgın süreci hem de devam
eden Rusya-Ukrayna savaşının gıda güvenliği ve Türkiye’ye etkileri konusundaki
öngörüleriniz nelerdir?
Küresel krizin etkilerini Türkiye’de
de hissediyoruz. Tarım sektöründe fiyatların
yükselmesinde çatışmanın etkileri söz konusu
ama enerji fiyatlarının yükselmesini de unutmamamız lazım. Doğalgaz ve enerjide petrol
ile bağlantılı olarak küresel bir artış var bu
artış girdilere yansıyor. Bir taraftan da tarımsal
üretim alanlarında Türkiye nadasa bırakılanları
üretime açtı ve burada da yüzde 75 hibe desteği
ile çiftçiyi destekliyor. Hızlı bir şekilde devreye
alınacağı için bu alanlar Türkiye’de büyük bir
krize girmemize izin vermeyecektir. Bu sene
iklim değişikliğine ve yağışlara bağlı olarak
üretim miktarı daha iyi olacaktır. Çiftçi gübreyi
azaltmış ama yerine orgamineralleri koymuş.
Ya da gücü yetmeyen de bir miktar ekmiyor
nadasa bırakıyor. Nadasa bırakılan arazi gelecek

MAYIS - HAZİRAN 2022

GENÇ ÇİFTÇİ
KÖYDE KALMAK
İSTEMİYOR
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lığı açısından sözleşmeli tarım önemli bir
yöntem. Burada kuralların netleştirilmesi gerekiyor. Şu anda sözleşmeli tarımın
ne çitçiyi ne de özel sektörü bağlayıcılığı
yok. Buralara bağlayıcılığı getirerek iki
tarafı da memnun edebilecek şartları
olan bir sisteme bağlamak Lazım ki
herkes istediği ürünü iyi şekilde alsın.
Üretici de cebine girecek parayı bilsin.
Bunlar sonuçta yapılabilecek şeyler.
Dünya için bu anlamda öngörüleriniz neler?
Sonuçta savaş girdi maliyetlerini başta enerji olmak üzere olumsuz
etkiledi. Bu da tahıl ve gıda fiyatlarına
yansıdı. 2022’de savaş durmadığı için
de hasat ve ikinci üretim tehlikeye girdi,
tarım arazileri bozuldu. Altyapı yatırımları bozuldu belki bunların hepsinin
gözden geçirilmesi gerekiyor. Buğday
ve mısır arzının dünyada azalacağını
öngörüyoruz. Arz azalınca da fiyatlara
doğrudan yansıyacak. Türkiye’nin şöyle
bir avantajı var, mevsimlere göre farklı
illerde farklı ürün çeşitliliği sunuyor. Yaz
aylarında ürün çeşitliliği ile fiyatlar düşüyor. Gıda fiyatları dünyada dramatik
bir şekilde değişmez diye düşünüyorum.
Çok büyük bir fark beklemiyorum.
Enflasyonda etkili olan her şey gıda
fiyatlarına yansıyor ama arzdaki azalma gıda fiyatlarını artıracak. Dünyada
gıda fiyatlarında artış söz konusu, bu
Türkiye’ye de yansıyacak.

ZİRVEDEKİLER

sene daha iyi üretim verecektir. Üretim
anlamında Türkiye’de bu sene çok büyük bir fark beklemiyorum ama ithalat
konusunda aldığımız buğdayı işleyip
gönderiyorduk. Ekonomik anlamda
bu ciddi bir gelirdi. Bir azalma olacak.
Elimizdeki buğdayı, sert buğdayı ekmeyi
başarabildiyse çiftçi makarnalık sektörü
de ekmek sektörü de bundan belki daha
az zararla çıkacaktır. Yem konusu hem
hayvancılık sektöründe hem de kanatlı
sektöründe etkili. Orada rakamlarda artış olacak. Fiyatları zaten belli bir miktar
da arttı. FAO’nun yaptığı araştırmalarda
burada fiyatlar birazcık artacak gibi
görünüyor. Küresel anlamda zaten kış
ekimi atıldı. Rusya, Ukrayna’da ilkbahar
ekiminin aksayacağını düşünüyoruz.
Tarımsal iş gücü yerinden oldu bu
fiyatları yükseltecek, maliyetler artacak.
Yine lojistik ve gıda tedarik zinciri
bozuldu, o taraf da bize yansıyacaktır.
Terk edilmiş tarım arazilerinin hızlı bir
şekilde devreye girmesi önemli. Burada
girdi maliyetlerinin desteklenmesi lazım.
Çiftçinin her şekilde üretimde kalmasını
gerektirecek mekanizmaların örgütlenmesi gerekecektir. Alt yapı gibi uzun
vadeli tedbirleri de unutmamız lazım.
Modern sulama tekniklerinin yaygınlaşması çok önemli. Çiftçinin bu konuda
bilinçli hale getirilmesi önemli. İklim
krizi var diyoruz, kuraklık diyoruz ama
suyun yüzde 73’ünden fazlası tarımsal
sulamada kullanılıyor. Üretimin devamlı-

Türkiye’de tarımın gelişiminin daha iyi noktalara gelmesinin önündeki en büyük engeller nelerdir?
Türkiye’de yıllardır tarım arazileri parçalıdır. Çiftçi
giderek yaşlanıyor. Genç nüfus şehirlerde yaşamak istiyor. Bu
eğilim var. Tarım arazilerinde bir miktar daralma var. Meyve
sebze alanlarında özellikle erozyonla olan kayıplar var. Bir
de belli bölgelerde üretimden vazgeçenler var. Trakya’da yok
mesela. İç Anadolu Bölgesi’ndeki çiftçinin ekonomik geliri
diğer bölgelere göre düşük. Gelirden aldığı pay zaten oldukça
düşük. O yüzden her alanda her bölgede bunu söylemek
doğru değil. Ama bazı bölgelerde Doğu Anadolu’da ya da
Güneydoğu Anadolu’da bir daralma değil de çiftçinin genç
çiftçinin tarımdan uzaklaşması var. Ama bunun yerini dolduran bir de mevsimlik tarım işçileri bulunuyor. Bunu yeniden
iyi bir analiz etmek lazım. Sayıda azalma var ama tarımsal
üretimde bir değişiklik olmuş mu, pamuk üreten buğdaya mı
geçmiş? Benim gözlemim genç çiftçi, gençler köyde kalmak
istemiyor. Türkiye’de en büyük sıkıntı çiftçiliğin bir meslek
olarak görülmemesi, bu konuya dikkat çekmek gerekiyor.
Çiftçilik bir meslek aslında. Çiftçiye biraz daha saygınlık kazandırmak lazım, itibarını iade etmek lazım. Gıda güvenliği
çok çok önemli. Türkiye şanslı bir ülke bu şansını daha da
iyi kullansa… Çiftçiyi de yerinde tutarak ya da şehirde olan
temel ihtiyaçları kırsala taşıyabilirsek olabilir… Kadınlar
aslında çok önemli kırsalda onu gözlemliyorum. Kadın
liderliğindeki kooperatifleri gözlemliyoruz. Ve gerçekten
üretiyorlar. Burada iyi bir koordinasyon iş birliği ve katılımcı
bir model gerekiyor. 2023 yılında Tarım Bakanlığı hedefine
göre, Türkiye ihracatta 7’nci sırada ve burada 1’inci sıraya
gelmek gibi bir hedef var. Tarım desteklemelerinde birazcık
yerlerini değiştirerek çiftçiyi en azından tarımdan ayrılmamasını garanti ederken diğer taraftan da teknolojinin dahil
olmasını sağlayacak politikalara ihtiyaç var. Türkiye tarımda
lider ülkelerden biri olabilir. Buna inanıyorum. Gerçekten biz
avantajlı konumdayız. Özel sektör de ucuz mal edeceğim,
kazanacağım diye bakmayacak. Herkes elini taşın altına
koyarsa, neden olmasın?
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KAPAK

Haydi alternatif tatile!

Pandemi döneminde dünyada
olduğu gibi ülkemizde
yaygınlaşan kamp, karavan,
glamping ve tekne tatilinin
bu yıl da popüler olması
bekleniyor. Alternatif turizm
seçeneklerinden biri de bisiklet.
Bunun için planlı, uzun rotalı
ve ülke değiştirmeyi göze alan
tatil planları yapıyor. Dolar
kurundaki artış nedeniyle
otellerin pahalı olması da
insanları alternatif tatile
yönlendiriyor. Haziran ayıyla
beraber tatil planı yapacaklar
için alternatif tatili araştırdık.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Tatil denilince akıllara Antalya, Bodrum,
Göcek ve Marmaris’in koyları geliyor. Oysa
dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizde
tatil sadece bu bölgelerle ya da otellerde
yapılan deniz-kum-güneş tatiliyle sınırlı değil.
Kamptan bisiklete, karavandan tekneye kadar
birçok farklı alternatif türü var. Ekonominin
daralması, fiyatların pahalanmasıyla insanlar
tatil yapmak için alternatif yolları araştırıyor;
kimi karavanıyla, kimi çadırıyla, kimi de
bisikletiyle seyahate çıkıyor. Bu eğilim yeni
olmasa da pandemiyle birlikte değişen yaşam
biçimimiz daha özgür yaklaşımların benimsenmesini sağlıyor. Çünkü kapanma dönemlerinde evde kalan insanlar özgürlüklerinin,
doğanın öneminin farkına vardı. Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte artık herkes geçmiş
zorlu günlerin acısını çıkarırcasına çılgınlar

gibi tatil yapmak, doğada olmak istiyor. Kimi
bisikletle dünyayı gezme planları yapıyor,
kimi de çadırını alıp her fırsatta uzak ya da
yakın bir kamp alanına koşup dinginliği deneyimliyor. Tekne ve yatta tatil de bu yıl popülerliğini sürdürüyor. Bu süreçte lüks sevenler
ya da konfor alanından çıkamayanlar için de
alternatif turizm çeşitleri ortaya çıkıyor...  
Oksijeni bol bir ormanda doğa yürüyüşleri, spor aktiviteleri, muhteşem fotoğraflar
çekmeyi, inzivaya çekilip televizyonsuz
bir gün geçirmeyi, kendinizi dinlemeyi ve
sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirmeyi
istiyorsanız Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli,
Yalova, Giresun, Bartın, Samsun, Ordu, Muğla,
Ankara, Kars, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş birbirinden güzel alternatifler sunuyor…
Sizin için alternatif tatil seçeneklerini, alternatif tatil rotalarını ve fiyatlarını araştırdık...
Ekonomideki daralma ile birlikte lüks
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otellerde tatil yapmak da birçokları için hayal
oldu. Ancak alternatif tatil seçenekleri ile daha
hesaplı fiyatlara tatil yapmak mümkün. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim
Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, pandemi ile
birlikte insanların doğada olma arzusunun
güçlendiğini ve alternatif turizm türlerine olan
ilginin arttığını söylüyor.
Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan
yeni neslin doğayı deneyimlemek istediğine
dikkat çeken Bağlıkaya, kamp, karavan,
glamping gibi turizm çeşitlerinin öne çıktığını,
bu trendin önümüzdeki dönemde de devam
etmesinin beklendiğini vurguluyor.
Çadır ve karavan kampı son dönemde yoğun ilgi görürken, hareketli geçmesi
beklenen 2022 turizm sezonunda Türkiye’nin
gözde turistik bölgelerindeki kamp alanlarında
hazırlıklar yapıldı. Kamp alanlarında restoran
ve kafeterya bulunması, elektrik imkanı,
yemek pişirme alanı, tuvalet ve duş imkanları,
güvenlik, çamaşır yıkama alanları fiyatların
ana belirleyici unsurları oluyor. Kamp alanlarında kendi çadırınızla kamp yapma, karavan
kampı veya çadır kiralama imkanı da var.

FİYATLAR YÜKSELEBİLİR
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TL ödeniyor. Muğla Fethiye’de çadır kampı
ortalama 100 TL, Akyaka’da 80 TL, Milas’ta 80
TL, Datça’da 100 TL. Tesislerde genellikle 0-12
yaş arası çocuklara 30-50 TL arasında ücret
ödenmesi gerekiyor. Türkiye Kamp ve Karavan
Derneği üyesi ve Kamp Alanı Müdürü Erhan
Cesur, pandemiyle birlikte kamp ve karavan tatiline olan ilginin yüzde 600 oranında arttığını
söylüyor.  
Sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek
isteyen doğaseverlerin kamp tatilini tercih

ettiklerine dikkat çeken Cesur, sezona hazırlık
yapmak için elektrik, su, altyapıları, alanın
temizliği, duşların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini vurguluyor.

LÜKSÜ DE VAR
Türkiye’de, doğada zaman geçirirken
otel lüksünü arayanlar ve iyi organize edilmiş
bir tesiste bulunmak isteyenler için Glamping
yeni bir alternatif. Glamping’in gecelik fiyatları
yaz mevsiminde karavanlı tesisler için 700-

KAPAK

Kamp ve karavan alanlarındaki fiyatları
araştırdık ancak baştan belirtelim bu fiyatların
enflasyon nedeniyle önümüzdeki aylarda
güncellenmesi söz konusu olabilir... İzmir’in
turistik ilçelerinde kendi çadırıyla kamp
yapacak tatilcilerin kişi başı ortalama 70 TL,
karavan ile kamp yapacak tatilcilerin ise kişi
başı ortalama 100 TL ödemesi gerek. İzmir’in
kamp alanlarında; Gümüldür’de çadır için 85
TL, karavan 100 TL, Foça’da çadır ve karavan
75 TL, Seferihisar’da çadır için 75 TL, Dikili’de
çadır için 70 TL, Çeşme’de çadır için 85 TL, Karaburun’da çadır için 70 TL, Menderes’te çadır
için 110 TL, karavan için 200 TL ücret alınıyor.
Aydın Kuşadası’nda kamp alanlarında
fiyatlar 60 ila 75 TL arasında değişirken,
karavan kampı için ortalama kişi başı 100
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TEKNEDE TATİLE
İLGİ SÜRÜYOR

KAPAK

Pandemiyle beraber trend haline gelen tekne,
yatta tatil ve mavi turlara ilgi sürüyor. 2022 yılı
yaz sezonunda teknede tatilin yine popüler olacağı
öngörüsü var. Erken rezervasyon döneminde tekne
kiralama oranlarında artış olduğu görülüyor.
Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında
tatil severlerin daha hesaplı tekne tatili yapacakları
görülüyor. Uzmanları, teknelerin şu anda yüzde 40
oranında dolmuş durumda olduğunu söylüyor. Yurtdışı
ve yurtiçi tur, otel ve villa fiyatlarındaki artış tekne
tatiline ilgiyi de artıracak. Teknede hem daha uygun
fiyata tatil yapılabilecek hem de plaj ve restoran gibi
harcamalar olmayacak. Tekne tatilinde ücretler tercih
edilen tekne tipi ve kişi sayısına göre değişse de kişi
başı haftalık 3 bin TL’yi bulabileceği belirtiliyor.

1.600 TL, çadır ve odalı tesisler için 1.3008.000 TL arasında değişiyor.
Glamping, daha çok yüksek gelir grubundan, sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam
tarzını benimsemiş, tatilini lüks içerisinde
kampta gerçekleştirmek isteyenlerce tercih
ediliyor. Kampçılığın lojistik, güvenlik, konfor
sorunları glamping ile gideriliyor.
Eva Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Eylül Helin Gül, kampçılığın popülerliğini
sürdürdüğünü ancak doğada daha lüks tatil
arayanlara glamping seçeneğinin sunulduğunu söylüyor. İngilizcede “büyüleyici” ve
“kampçılık” kelimelerinin birleşiminden doğan
glamping, misafirlerine temiz bir ortam, şık
bir dekor ve ideal nem-sıcaklık gibi fiziksel
imkânlarla birlikte otel konforu sunuyor.
Helin Gül, mesafeli ve güvenli, konforlu
bir tatil sunan glamping tesislerinin sayılarının
da giderek arttığını vurguluyor. Türkiye’de
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faaliyet gösteren glamping tesisleri Ege Bölgesi’nde ve Batı Marmara’da yoğunlaşırken,
İstanbul ve çevresindeki kırsal yerleşimlerde
de yeni glamping tesisleri bulunuyor.

EGE’DEN AKDENİZ’E...
Bazı glamping tesisleri sadece çadır
formundayken, bungalov ve karavan gibi
alternatif konaklama üniteleri geliştirip konfor
düzeyini arttıranlar da var. Örneğin, Marmaris
Bördübet koyunda yer alan ve neredeyse kırk
yıla yakın bir tarihe sahip olan Club Amazon’da, karavan düzeninde bir yerleşim bu-

lunurken misafirlere ev yemeği ve kano etkinlikleri sunuluyor, havuzu var ve yakın plajlara
da erişmek mümkün. Fethiye Kayaköy’de yer
alan Avalon Steppes bir konsept glamping;.
Osmanlı ve İngiliz imparatorluk kültürünü
oba çadırlarıyla yansıtan tesiste, çadırların
isimleri ise, Yıldız, Topkapı, Buckingham ve
Kensington gibi saray isimlerinden oluşuyor.
Faralya’daki Perdeu, Seferihisar’daki Mona
Glamping, Bozburun’daki Kocabahçe Glamping, Kabak Koyu’ndaki Chakra Beach diğer
glamping tesisleri. Kocabahçe Glamping çadır
ve bunglov konaklama seçenekleriyle birlikte
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NERELERE GİDİLEBİLİR?
YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI: Bolu’daki Yedigöller Milli Parkı
tercih edilebilecek en iyi kamp alanlarından biri. Harika fotoğraflara
konu olan ve doğal yapısı ile görenleri kendine hayran bırakan parkta
eşsiz bir kamp yapabilirsiniz.
İNBÜKÜ ORMANI: Marmaris’te kamp yapıp denize girebileceğiniz ve aynı zamanda doğanın tadını çıkarabileceğiniz bu eşsiz yerde
unutulmaz bir tatil deneyimleyebilirsiniz. Camping tesisi değil de doğal
bir alanı tercih edenlere İnbükü Ormanı’nı biçilmiş kaftan.
KELEBEKLER VADİSİ: Fethiye’nin en güzel manzaralarından
olan Kelebekler Vadisi, kamp yapmak için ideal bir yer. Paraşüt yapıp
ücretsiz bir şekilde sunulan kamp hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Çadırda rahat edemeyen ama Kelebekler Vadisi’nde konaklamak isteyenler
için bungalovlar bulunuyor.
KÖPRÜLÜ KANYON: Antalya’nın doğa harikası Köprülü
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denize yakın konumuyla doğayla içinde tatil
imkanı sunuyor. Adaperest ise, misafirlerine
izole bir tatil fırsatı veriyor. Öyle ki, Adaperest’te yalnızca bir karavan mevcut. Dört kişiye
kadar konaklama imkanı bulunan tesisin
içerisindeki bahçeden taze sebze toplamak
da mümkün. Cunda’daki Fora Glamping’in
karavan şeklinde lüks konaklama seçenekleri
ve oda olarak konaklama imkanı var.

Glampingleri bu tesislerle sınırlandırmak
mümkün değil, her geçen gün yenileri açılıyor.
Glamping sektörü, pandeminin de etkisiyle gün
geçtikçe popülaritesini artırıyor, konaklamaya
bakış açışını değişiyor ve tesisler yenilikçi
yaklaşımlarıyla her geçen gün gelişiyor.
Rezervasyonlar nisan ayında alınmaya
başlıyor ve birçok glamping alanı nisan ayına
kadar fiyatlarını belirlemiyor ama erken

KAPAK

açık büfe kahvaltı, ev yemeklerini sunması
ve aynı zamanda kendi koyuna sahip olması
yönüyle en cazip glamping alanlarından.
Marmaris’te bulunan Bonjuk Bay, misafirlere
doğayla ve insanlarla iç içe vakit geçirebilme
fırsatı sunuyor. Bozcaada’daki Adaperest ve İğneada’daki Longosphere ise Batı Marmara’da
öne çıkan glamping tesislerinden. Longosphere
misafirlerine longoz ormanında, göllere ve

Kanyon, milli park olarak koruma altında. Zengin bitki çeşidiyle biline
kanyonda karavanınız ve çadırınızla kamp yapabilirsiniz. Köprülü Kanyon’da rafting deneyiminin de bir başka olduğunu söylemekte fayda var.
GÖKOVA ORMAN KAMPI: Azmak Nehri yakınındaki Gökova
Ormanı’nda çam ağaçlarının gölgesinde ya da Azmak Nehri’nin kıyısında
kamp kurabilirsiniz. 70 karavan ve 300 adet çadır kapasiteli Gökova Orman Kampı, Muğla’nın Akyaka Gökova beldesine bağlı. Kamp alanında
elektrik, bulâşıkhane, mutfak, sıcak ve soğuk su, çamaşırhane gibi
hizmetler bulunuyor. 8 koya sahip olan orman doğa harikası.
NEMRUT DAĞI: Türkiye’nin doğa harikalarından biri olan
Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı’nın bıraktığı turistik bir alan. Nemrut
Dağı Milli Parkı’nda kamp yaparak serin bir havada doğanın tadını
çıkarabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz kamp alanına gitmek
için çeşitli turizm acentelerinden yardım almanız öneriliyor.
SALDA GÖLÜ: Türkiye’nin en güzel gölü olan Salda, kamp için
de ideal bir yer. Beyaz kumları ve berrak suları ile dikkat çeken göl,
çadır kurabileceğiniz doğa harikası olarak tanımlanabilir.
TEKİRDAĞ UÇMAKDERE: Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine
bağlı eski bir Rum köyü olan Uçmakdere, tarihi dokusunu
ve kültürünü koruyor. İstanbul’a yakınlığıyla çok sayıda
ziyaretçi ağırlayan Uçmakdere, Ganos Dağları’nın yeşili
ve Marmara Denizi’nin mavisi eşliğinde yöresel köy
ürünleri ve köy yaşamının keyfini yaşatıyor.
Uçmakdere’de kamp kurup yamaç paraşütü
yapıp, kendinizi mavi sulara bırakabilirsiniz.
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PANDEMİ TATİL TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
l Covid-19 ile birlikte tatil tercihleri
değişti. Yurt içi tatil tercihinde % 39 artış
gözlenirken, yurt dışı tatil tercihinde % 44
azalma görüldü. Covid-19’un kamp yapma
isteği üzerinde etkili olma oranı % 54,1.
En çok öne çıkan nedenler ise “Yasaklar/
kapanmaların etkisi ile doğayla buluşma
isteği” ve “Kalabalık olmayan/sosyal
mesafeye uyan alanlar/kalabalıktan kaçma
isteği” olarak belirtildi.
l Yaşanılan yerden çok uzaklaşmadan gidilebilecek tatil yerleri artık daha
güvenli bulunurken yurt içi tatilin popülerliği
artıyor.
l Tercih edilen tatil türleri sıralamasında kamp/karavan tatilinin; otel, ev/villa
ve pansiyonun ardından 4’üncü sırada yer
aldığı görülüyor. Mevcut çadır kullanıcılarının % 48.2’si kadar potansiyel çadır kullanıcısı varken bu oran karavan kullanıcıları için

% 63.1’dir. Buna göre sektördeki potansiyel
artış % 56.7’dir. Kullanıcıların aksine
potansiyel karavan ve çadır kullanıcılarının
kullanım alanı tercihi ise yaban oluyor.
l Çadır ve karavan kullanıcılarının
kamp alanlarından beklentileri sıralamasında kamp alanının temiz olması % 21,7 ile
ilk sırada yer alırken ikinci sırada % 10,1
ile sessiz-sakin-huzurlu olması, su-elektrik-duş gibi imkanlara sahip olması (% 9,9)
ve güvenli olması (% 6) diğer en önemli
beklentiler.
l Özellikle beyaz yakalı kesimde
giderek yaygınlaşan doğada küçük ev
(tiny house) tercihinin kamp/karavan tatili
üzerinde de etkili olduğu görülüyor. Tiny
House deneyimi öncesinde kamp/karavan
tatili yapma isteği % 33 seviyesinde iken bu
oranın Tiny House deneyimi sonrasında %
50’ye yükseldiği görülüyor.

KAPAK

TÜRSAB, Ulusal Kamp ve Karavan
Federasyonu ile Kuantum Araştırma şirketi
ortaklığında geçtiğimiz yıl “360° Kamp /
Karavan Araştırması” başlıklı bir araştırma
yapıldı. Araştırmayla, ülkemizde ve dünyada kamp karavan konusundaki mevcut
durum, kişilerin tatil kararları ve tercihlerindeki değişim, çadır kamp/karavan, tinyhouse benzeri ürünlerin nasıl şekillendiği, bu
tatil ürünlerinde demografik yapının ortaya
çıkarıldığı ve Covid-19’un etkisi ve yaşanan
değişimin ortaya konulması hedeflendi.
Kişilerin kamp / karavanda yaşam şekillerini, tercihlerini ve beklentilerini belirlemek
amacıyla Mayıs-Haziran 2021 döneminde
gerçekleştirilen araştırma kapsamında toplam kamp/karavan turizminden geçmiş 2
yıl içinde yararlanan ve gelecek 1 yıl içinde
yararlanmayı düşünen toplam 1072 kişi ile
görüşüldü. Araştırmadan şu sonuçlar çıktı:
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rezervasyon alan tesisler de var. Gecelik
fiyatları yaz mevsiminde karavanlı tesisler
için 700-1.600 TL, çadır ve odalı tesisler
için 1.300-8.000 TL aralığında. Kalınan yerin
özelliklerine göre de aynı tesiste ciddi fiyat
farklılıkları görülebiliyor. Glamping tesislerinin
gecelik fiyatlarına genelde kahvaltı ve akşam
yemeği dahil. Tesisler ücretsiz internet, açık
hava etkinlikleri (yoga, piknik, yürüyüş gibi)
doğayla iç içe modern bir tatil olanağı sunuyor.

BİSİKLETLE TATİL
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da gezi amaçlı turlar da yapabilirsiniz. Yaşları
80’in üzerinde uzun tur yapanlar daha çok
Avrupalılar oluyor. Çocuklu aileler yola çıkana
kadar bu işte zorlanırken sonrasında ise birlikte keyifli vakitler geçiriyor. Burada güvenli bir
rota seçilmesi ailenin işini kolaylaştırıyor.
Avrupa’da Eurovelo rotaları çoğunlukla
araç trafiğinden ayrılmış, şehirleri birbirine
bağlayan bisiklet yollarından oluşuyor.
Türkiye’de Arsuz-Samandağ arasındaki rota
Avrupa’da pedal çevrilen rotalarla yarışacak
düzeyde; yol yapısı, manzara ve eğim olarak
çok uygun. Kadıköy-Tuzla sahildeki bisiklet
yolu da en beğenilen rotalardan.
Bisikletle seyahat edecekler sürüş

amacına uygun bir bisiklet almalı ve güvenlik
önlemlerine dikkat etmeli. Uzun tur düşünenler önce küçük turlarla başlayıp tecrübe ve
isteklerine göre uzun turlar planlamalı. Yeni
başlayan ve turistik tur düşünenler ise, Eurovelo 6 rotasının Passau (Almanya)-ViyanaBratislava-Budapeşte etabını deneyebilir çünkü
bu rota Tuna Nehri kıyısında zorluk seviyesi
çok düşük ve ünlü bir rota. Yol boyunca şarap
tadımı yapılabilecek bağlar, kaleler keşfetme
şansı sunan bu rota, pedalla üç büyük kenti
deneyimleme fırsatı da sunuyor. Bu rotada
pedal çevirmek isteyenlere özel bisiklet tur
hizmeti veren, sizin için her şeyi halleden tur
şirketleri de bulunuyor.

KAPAK

Alternatif tatil demek bir nevi insanın
konfor alanındın çıkması da demek... Konfor
alanından çıkmanın bir yolu da bisiklet, kimileri bisikletle tek başına yola çıkarken kimileri
de Fatih-Behiye Ataç çifti gibi ailece yola çıkıyor. Çocukları olduktan sonra seyahatin kolay
yollarını arayan ve küçük yaşlarından beri
bisiklet tutkunu olan çift, çözümü tekrar bisiklette bulmuş. İstanbul sahillerinde başlayan
seyahatlerini bir römork ile Avrupa’ya kadar
ilerletmiş durumdalar. Öyle ki tek bir rotada
1.150 km pedal çevirmişler... 2015’ten beri
tatillerini mümkün olduğunca bisiklet üzerinde
geçiren aile, 18 aylık bir bebekle gezmeye
başlayıp Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinde uzun turlar yapmış. Şimdilerde oğulları
ve kızları büyüyüp kendi bisikletleriyle onlara
eşlik ediyor.
Ülkemizde ve dünyada insanlar
artık bisiklet, karavan ve kamp grupları
ile birlikte hem kendi ülkelerinde hem de
dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı rotaları deneyimliyor. Bu alana ilgi duyanlar ve nereden
başlayacağını bilmeyenler bu gruplara üye
olarak bir yerden başlayabilir. Aslında uzun
bisiklet turlarının amacı bir yerlere yetişmek
değil yolda olmak, yolu deneyimlemek, yol
üzerindeki güzellikleri keşfetmek olarak
özetleniyor. Kişilerin kondisyon seviyesine
göre kendine uygun bir tur planlayabileceğine
de dikkat çekiliyor.
Bisikletle spor amaçlı yoğun bir tur ya
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‘Ekolojik
olmayan
ekonomik de
olamaz’
Çevre felaketleri, sel baskınları, orman yangınları… Dünya
bir felaket döngüsünde… İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay,  
“Tüm dünya iklim krizinin önlenmesi için öncelikle fosil
yakıt tüketiminden vazgeçilmesi ve ormanların korunması
gerektiğinin farkında. Öncelikle insanlığın doğanın efendisi
değil, bir parçası olduğunu anlaması gerekir. Sonrasında da
iklimlerin değişmemesi için ekonomik sistemler değişmeli.
Ekolojik olmayan ekonomik de olamaz” dedi.

GÜNDEMİN SESİ

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Ülkemizde ve dünyada gün geçmiyor ki
bir çevre felaketi yaşanmasın... Bilim insanlarının
uyarılarına rağmen hükümetler ormanları yok
etmeye yönelik çalışmalardan uzak durmuyor.
Ülkemizde zeytinliklerin maden sahalarına ve
imara açılması gibi birçok uygulama var olan
ağaç zenginliğimizi yok ediyor...
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay
Tolunay, ormanların korunması ve geliştirilmesi
konusunda çalışmalar yürüten bir bilim insanı.
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1969 yılında Bakırköy’de doğan Tolunay, ailesi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden olduğu için ilkokulu
Çorlu’nun Bakırca Köyü’nde okudu. Sonrasında
devlet parasız yatılı okul sınavlarına girerek Lüleburgaz’daki eski bir köy enstitüsü olan, mezunu
olmaktan gurur duyduğu Kepirtepe Öğretmen
Lisesi’ni kazandı ve burada altı yıl yatılı okudu.
Tolunay, “Devlet parasız yatılı okul sınavlarını
kazanmasaydım büyük olasılıkla halen köyümde
çiftçi ya da bir fabrika işçisi olarak hayatıma
devam edecektim” diyor. 1990 yılında İstanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği
Bölümü’nü bitirdikten bir yıl sonra aynı fakültede

araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 30 yılı
aşkın süredir çalışmalarını, adı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi olarak değişen
fakültesinde sürdüren Prof. Dr. Doğanay Tolunay
ile mesleğe girişini, ormanları ve çevrenin korunması için yapılması gerekenleri konuştuk.

PARASIZ YATILI OKUDU
Çocukken ne olmak istiyordunuz?
Sizi akademisyen olmaya kim motive etti?
Aileniz akademisyen olmanıza nasıl baktı?
Çoğu çocuk gibi ben de önceleri öğretmen
olmak istiyordum. Lise yıllarında özellikle fizik ve
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öğretmenliği yapma
olanağı buldum hem
de lisedeyken keşfettiği bilimsel araştırma
heyecanını yaşamaya
devam ediyorum.
Küresel iklim
krizi insanlığın ana
gündem maddesi
olmuş durumda.
Sizce insanlık bu
süreçte dünyayı
rahat bırakıp doğal
kaynakları pervasızca tüketmeyi
bırakabilir mi?
Bunun için neler yapılmalı?
Kısa vadede zor görünüyor. Çünkü
halen insanlar doğanın efendisi olduklarını
ve doğanın bedava olanaklar sunduğunu
düşünüyorlar. Örneğin, bir tesis yapılması
gerektiğinde yer seçiminde kamulaştırma
bedeli olmadığı için ilk akla gelen yerler
ormanlar oluyor. Benzer şekilde geçmişte
ülkemizde tarım alanı kazanmak için
yüzbinlerce hektar sulak alan kurutuldu.
Bunların bir kısmı yapılan hata anlaşılarak
tekrar eski haline döndürülmeye çalışılsa
da başarılı olunamadı. İklim krizi özelinde
de durum pek farklı değil. Tüm dünya
iklim krizinin önlenmesi için öncelikle fosil
yakıt tüketiminden vaz geçilmesi ve sonrasında ormanlar, çalılıklar, sulak alanlar gibi
doğal ekosistemlerin korunması gerektiğinin farkında. Ancak dünyada halen
büyük çoğunluğu tropikal ormanlar olmak
üzere ormanlar azalıyor. Son 30 yılda 420
milyon hektar ormansızlaşma gerçekleşti.
Net orman kaybı ise 178 milyon hektar
kadar. Doğayı korumak için neler yapılabileceğine gelince öncelikle insanlığın
doğanın efendisi değil bir parçası olduğumuzu anlaması gerekiyor. Sonrasında
da iklimlerin değişmemesi için ekonomik

AİLECE TOPRAKLA
UĞRAŞMAYI
SEVİYORUZ
Tolunay, ailece toprakla uğraştıklarını
belirtiyor: “Yalnız yaşadığım için iş yoğunluğum
çok sorun olmuyor. Ancak anne ve babam Çorlu’da
yaşıyorlar. Fırsat buldukça 15 günde bir ya da
ayda bir yanlarına gitmeye çalışıyorum. Yaz tatillerinde de hep beraber oluyoruz. Köyümüzde zaman
geçirmek, eski günleri hatırlamak, artık yaşları
iyice ilerlediği için fazla bir şey ekip biçemeseler
de toprakla uğraşmak bizleri mutlu ediyor.”

sistemler değişmeli. Bunun ispatı da sera gazı emisyonları.
Dünyada ekonomik krizlerin olduğu 1973, 1994 ve 2008
yıllarında sera gazı emisyonları da azalmış. Kısaca Doç.
Dr. Oğuz Kurdoğlu hocanın her zaman söylediği “ekolojik
olmayan ekonomik de olamaz” sözünün bir motto haline
gelmesi gerekli.

PANDEMİ SONRASI
Pandemi ile birlikte neler değişti? Sizce salgın bize neyi gösteriyor? Buradan hangi dersleri
almalıyız?

GÜNDEMİN SESİ

kimya gibi derslerde laboratuvar ortamında deneyler yapmaya başlayınca bilimsel
araştırmaya ilgi duymaya başladım.
Aslında şanslıydım. Çünkü 1980’li yıllarda
laboratuvarları olan lise sayısı çok fazla
değildi. Üniversite sınavlarına girerken
rehberlik öğretmenimiz çeşitli anketler
yardımıyla büro işlerinden çok açık
alanlardaki mesleklere ilgim olduğunu
ortaya koydu ve orman mühendisliği
bölümünü tavsiye etti. Üniversite yıllarında
her ne kadar akademisyen olmayı istesem
de üniversitelere araştırma görevlisi
kadrosu çok fazla verilmiyordu. Üniversite
yıllarında bitirme ödevini yaptığım ve
yaz aylarında kendi arazi çalışmalarında
beni yanına alan Hocam Prof. Dr. M.
Doğan Kantarcı mezuniyet sonrasında
yüksek lisans yapmam konusunda ısrar
etti. Aslında zor bir karardı. Çünkü bu
öğrenciliğin devamı anlamına gelmekteydi
ve araştırma görevlisi kadrosunun açılıp
açılmayacağı belli değildi. Maddi durumu
iyi olmayan bir aileden geldiğim için birkaç
yıl daha aileme yük olma düşüncesiyle
çekinerek fikirlerini sorduğumda sonuna
kadar desteklediler. Kadro gelmesiyle bu
çekincem de kısa sürdü.
Akademisyen olmasanız hangi
mesleği seçerdiniz?
Geçmişe bakınca oldukça şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü eğitimde bir
fırsat eşitliği vardı ve köy kokan çocuklar
da okuyabiliyorlardı. Yine şanlıydım beni
her zaman destekleyen ailem ve hocalarım
oldu. Yüksek lisans yaparken kadro
açılması da bir şanstı. Çünkü neredeyse 10
yıldır üniversitelere kadro verilmiyordu.
Üniversitede kalmasaydım mesleğim
olan orman mühendisliği nedeniyle çoğu
sınıf arkadaşım gibi ülkemin herhangi bir
yerinde görev yapıyor olurdum. Ancak
yine şanslı olduğumu söyleyeceğim.
Üniversitede hem çocukluk hayalim olan
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‘İSMMMO İLE ÇEVRE
İÇİN ÇALIŞABİLİRİZ

GÜNDEMİN SESİ

Doğanay Tolunay’a İSMMMO’nun faaliyetlerini
de soruyoruz: “İSMMMO ile daha önce yollarımız
kesişmedi. Bu durum İSMMMO’nun çalışma alanından
farklı bir disiplinde çalışmamdan kaynaklanıyor. Bu
nedenle odanın faaliyetlerinden çok haberdar değilim.
Ancak bu röportaj aracılığıyla gelecekte doğa, çevre
ve iklim değişikliği konularında beraber çalışma fırsatı
yakalayabileceğimizi düşünüyorum.”

Salgın nedeniyle tüm dünyanın evlerde
kaldığı 2020 Mart-Mayıs ayları arasında aslında çok şey değişti. Örneğin, kentlerde hava kirliliği azaldı, sera gazı emisyonları 2019 yılına
göre en azından 2-3 aylık dönemde yüzde 15
kadar düştü. Dünyanın birçok kentinde yaban
hayvanları görülmeye başlandı. Kaldırımlarda
dahi daha önce hiç farkında olmadığımız bitkilerin yeşerdiğine tanık olduk. Sokağa çıkma
yasağının olmadığı saatlerde herkes kendini en
yakın parka ya da ormana attı. Ama burada
da insan bencilliği devreye girdi ve yeşil
alanlara ya da ormanlara yakın konut fiyatları
arttı. Kentteki yaban hayvanları ya da yabani
bitkilerin çoğalması bana göre insan sonrasında
yaşanabileceklerin bir fragmanıydı. Çünkü
her ne kadar biz farkında olmasak da bizim
dışımızda da hayat devam ediyor ve bu hayat
insana gerek duymuyor. Salgının ilk zamanları,
gurur duyduğumuz binalar, tesisler ve kentlerin
aslında doğadan çalındığını ve doğanın yeniden
buraları geri alabileceğini gösterdi. Diğer
yandan salgının gerçek nedeninin sorgulanmadığı, bunun yerine yarasa çorbası içen Çinlilerin
suçlandığı oldu. Salgının gerçek nedeni henüz
tam olarak ortaya konulmasa İkinci Dünya
Savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni tür salgın
hastalıkların % 60’ının hayvanlardan insanlara
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geçtiği bilimsel olarak ortaya konmuş. Kovid-19’da böyle.

EKOSİSTEMİN ÖNEMİ
Bulaşıcı hastalıkların yaban hayvanlarından insanlara geçişi çoğunlukla ormansızlaşma
ve diğer arazi kullanım değişiklikleri (sulak
alanların kurutulması gibi), yaban hayvanı
ticareti, iklim değişikliği, endüstriyel tarım
ve hayvancılık nedeniyle olmakta. Çünkü
ormanlar ve diğer doğal ekosistemler tahrip
edilerek buralar tarım ya da yerleşim amaçlı
kullanmaya başlandığında yaban hayvanlarında bulunan patojenler önce evcil hayvanlara ve
bunlarda mutasyona uğrayarak da insanlara
geçebilmektedir. Ek olarak bir ekosistemi
tahrip ettiğinizde hayvanlar göçe zorlandığı için
de insan-yaban hayvanı etkileşimi artmakta
ve bu da salgın hastalıkların ortaya çıkışına
zemin hazırlamakta. Özetle alınacak ilk ders
ekosistem tahribatlarının salgınları arttırdığının
bilincine varmak, ikinci ders ise dünya üzerindeki hükümdarlığımızın geçici olduğu, ufacık
bir virüsün bile buna son verebileceği olmalıydı.
Peki bu dersler alındı mı? Kesinlikle hayır.
Çünkü ekonomi yine ön plana çıktı ve salgın
sırasında küçülen ekonomileri büyütmek için
yine fosil yakıt kullanmaya başladık ve doğaya

zarar veren projeleri hayata geçirdik.  
Geçen yıl yaşanan yangın ve sel
felaketleri doğanın feryadı olarak algılandı. Çevresel kayıpların telafisi sizce
nasıl yapılmalı?
Seller, orman yangınları ya da benzer
afetler hem can ve mal kaybına neden olmakta
hem de doğal yaşama zarar vermekte. Özellikle orman yangınları sonrasında kamuoyunun
yangınlar konusundaki hassasiyeti nedeniyle
yanan ormanların süratle ağaçlandırılması
yönünde talepler olmakta. Ancak yanan orman
alanlarının hızlı bir şekilde ağaçlandırılması
doğru değil ve gerek yok. Çünkü öncelikle
orman yangınlarının oldukça sık yaşandığı
Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kızılçam ve
makilikler yangınlara uyum sağlamışlardır.
Kızılçam ağaçları 20’li yaşlarından itibaren
üzerinde bol miktarda kozalak bulundururlar
ve bu kozalaklar yangın sonrasında açılarak
tohumlarını etrafa saçarlar. Hatta kızılçam
tohumları rüzgarla da taşınabilir. Bu tohumlar yangını takip eden sonbahar aylarından
itibaren çimlenmeye başlar. Bu nedenle yanan
ormanları hemen ağaçlandırmak yerine
yeterince tohum olan yerlerde yanmış ağaçların
sonbahardan önce kesilerek uzaklaştırılması,
tohum olmayan yerlerde çevreden toplanan
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tohumların yanmış alanlara atılması, ağaçlandırmanın ise çok
şiddetli yangın geçiren ya da kızılçamların genç olması nedeniyle
yeterince tohum olmayan alanlarda yapılması yerinde olacaktır.
Yanmış ağaçlarda yeterince tohum olan yerlerde eğer beklenirse bir
sonraki ilkbaharda metrekareye onlarca fidan geldiği görülecektir.
Makiliklerde ise gövdeler yansa da ağaçların kökleri yangından
etkilenmemektedir. Çünkü yangınlar toprağın birkaç santimetre
altını etkilememektedir. Bunun sonucunda yangından birkaç hafta
sonrasında maki bitkilerinin köklerinden yeni sürgünler çıkmaya
başlamaktadır. Diğer yandan orman ekosistemleri sadece ağaçlardan oluşmamakta, yüzlerce farklı bitki türü ile hayvan türlerini de
barındırmaktadır. Yangın sonrasında öncelikle otsu türler ve soğanlı
bitkiler çimlenmektedir. Sonrasında ise çeşitli böcekler, kuşlar ve
diğer hayvanlar alana gelmekte, yavaş yavaş bir orman ekosistemi
oluşmaktadır. Yanan orman alanlarında önceliğimiz fidan dikmek
değil orman ekosistemini restore etmek olmalıdır.

NASIL ÖNLEMLER ALINMALI?
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Prof. Dr. Doğanay Tolunay’a hobilerini soruyoruz: “Uzun yıllar
basketbol ile uğraştım. 15 yıl kadar fakülte erkek ve kadın basketbol
takımlarını çalıştırdım. Hatta birkaç yıl TBF İkinci Ligi’nde yardımcı antrenörlük yaptım. Ancak son 10 yıldır yoğun iş temposu nedeniyle bu hobimden uzaklaşmak zorunda kaldım. Diğer hobilerim ise polisiye-gerilim
romanlar ve sinema. Sinema hobim de salgın nedeniyle sekteye uğradı.
Çünkü salgınla birlikte aslında hemen herkesin iş yükü arttı. Çok farkında
olmasak da çevrimiçi toplantılar hayatımıza salgınla girdi ve artık gece
gündüz ya da hafta sonu fark etmeksizin sürekli bir çevrimiçi toplantıdayım. Saymadım ama son iki yılda iki yüzden fazla çevrimiçi toplantıya
katılmışımdır. Ama polisiye romanları okumaya devam ediyorum.”
Öncelikle son yıllarda giderek artan ormanlar, meralar ve tarım alanlarına zarar veren maden gibi çevre davalarında köylülere yardımcı olmaya
çalışıyorum. Bu davalar çoğunlukla çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporlarına karşı açılmakta. Bugüne kadar Artvin’den Kırklareli’ne, Amasra’dan
Muğla’ya kadar pek çok ilde ÇED Raporlarına karşı açılan davaların çoğunu
kazandık. Ek olarak iklim değişikliği ve doğa konusunda seminerler vererek
farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamaya çalışıyorum. Bilimsel olarak ise
Türkiye’nin iklim değişikliği uyum eylem planın hazırlanması konusundaki
bir projede görev almaktayım. 2022 yılı sonunda tamamlanacak proje ile
iklim değişikliğinin yol açacağı aşırı hava olaylarından ülkemizin daha az
etkilenmesini sağlayacak bir eylem planın hazırlanması hedeflenmekte.
Diğer bir çalışmamız ise Türkiye Ormancılar Derneği ile orman yangınları
konusunda alınabilecekleri içeren bir rapor. Bu raporu da mayıs ayına kadar
tamamlamayı planlıyoruz.

GÜNDEMİN SESİ

Önümüzdeki dönemde benzer felaketler yaşanmaması için önerileriniz nelerdir?
Öncelikli olarak afetler yaşanmadan önce önlem alınmalı.
Çünkü tüm dünyada aşırı hava olaylarının sayısında artış var.
Türkiye’de de 1990’lı yıllarda yıllık aşırı hava olayı sayısı ortalama
70-80 kadarken, 2021 yılında bu sayı binin üzerine çıktı. Bu aşırı
hava olaylarının üçte ikisi sel ve taşkınlar ile fırtına kaynaklı. 2021
yılı içinde Kastamonu ve Sinop’taki sellerde onlarca insanı kaybettik. Yine ağustos ayında ülkemizin en büyük yangınlarından birisini
yaşadık ve 132 bin hektar orman alanı yandı. İklim değişikliğinin
etkisiyle aşırı hava olaylarının sıklığında, şiddetinde, süresinde ve
etki alanında artışlar gözleniyor. Bu gibi afete dönüşen aşırı hava
olaylarının etkisini azaltmak için, örneğin sellerin etkisini azaltmak
için dere ve taşkın yataklarında yapılaşmaya izin verilmemesi,
ormanlar, sulak alanlar ve diğer ekosistemlerin korunması gibi
önlemler alınabilir. Bu yaklaşımın genel adı ekosistem tabanlı afet
risk azaltımı. Bu yaklaşım ile örneğin kuraklıkların dahi etkisi
azaltılabilir. Bir kuraklıklarla mücadele yöntemi olan yağmur suyu
hasadı denince çoğu insanın aklına yağmur suyunu depolamak
gelmekte. Ancak en iyi yağmur suyu hasadı yağış sularını toprağa
sızdırmaktır. Bunun en iyi yolu da eğimli alanlardaki ormanları
korumak, bozulmuş otlakları restore etmektir. Böylece hem seller
önlenmiş hem de su toprakta depolanmış olacaktır.
Bilim insanı olarak çevre konusunun daha da
önemsenmesi için yaptığınız çalışmalardan, projelerinizden
bahseder misiniz?

HOBİSİ BASKETBOL 	
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Çöpün Türkiye’ye
yolculuğu!
Avrupa’dan
Türkiye’ye yapılan
atık ihracatı, 20 yılda
3 kat arttı. Türkiye,
Avrupa’dan 2020’de
660 bin ton, 2021’de
580 bin ton atık
ithal etti. Bu rakamlar Avrupa’nın atık ihracatının yaklâşık
yüzde 30’u kadar. Avrupa’dan gönderilen atıkların yarıdan
fazlası, demir ve çelik gibi metal atıklardan oluşuyor. AB
ülkelerinden ihraç edilen yıllık 17.5 milyon ton metal atığın
yaklâşık 12 milyonunu yine Türkiye alıyor...

DOSYA

UMUT EFE
Yeni bir haber için yola çıkan gazeteci Kit
Chellel’in, üç geri dönüşüm kutusuna yerleştirdiği üç ayrı GPS cihazı, İngiltere Londra’dan
başlayıp 3 bin 200 kilometrelik yol kat ettikten
sonra sonu Adana’da biten çarpıcı bir hikayeyi
de ortaya çıkardı…
Chellel, Londra’daki üç plastik çöp
poşetinin içine GPS cihazları yerleştirdi. Cihazların rotasını takip etti. Bir poşetin Londra’da
kaldığını, diğer iki poşetin de İngiltere, Hollanda, Almanya, Polonya üzerinden Türkiye’ye,
nihayetinde de Adana’ya geldiğini ortaya
çıkardı…
Hızla tüm dünyaya yayılan endüstrileşme, sonu gelmeyen tüketim harcamaları ve
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dünyaya yetmeye çalışan üretim hacimleri, geri
dönüşümde de büyük bir ekonomi yarattı. Bu
ekonomi, kağıttan plastiğe, hurdaya kadar geniş bir atık ekonomisi yaratırken, çöp ihracatı
ise ülkelerin yetmeyen “imha” tesislerinin bir
sonucu olarak tüm dünyanın yeni gündemi olarak öne çıkıyor. Gezegenin doğal kaynaklarının
korunması ve küresel bozulmayı durdurmak
için pandemi sonrası yeşil ekonomi uygulamaları, hızlansa da Türkiye’nin artan çöp ithalatı,
tüm yaşananların bir başka yanı olarak yüksek
sesle tartışılmaya devam ediliyor…

DÜNYADA PLASTİK ÇÖP TİCARETİ
Plastik ve geri dönüşüm konusu özellikle
pandemi sonrasında dünya gündeminin ön
sıralarında yer alıyor. Plastikler doğada uzun

süreler çözülmeden kalabildiği için plastik
çöpleri dünya çapında doğaya zarar veriyor.
Özellikle denizlerde ve doğa alanlarında hayvanların midelerinde birikerek veya bedenlerine dolaşarak ölümlerine yol açabiliyor.  Ayrıca
mikroplastik denen küçük parçacıklara ayrılarak suya, hayvanlara ve bu iki kaynaktan da
insan bedenine geçiyor. Mikroplastiklerin insan
sağlığına nasıl etkileri olabileceği ise henüz
bilinmiyor. Bu ürünler çöpe atılmak yerine geri
dönüşüm kutularına atılarak, geri dönüşüm
tesislerinde yeniden kullanılabilir birer plastik
haline getiriliyor.
Yapılan araştırmalara göre dünyada en
çok plastik tüketen ülkeler arasında yer alan
bazı gelişmiş ülkelerde bunu sağlayabilecek
yeterli geri dönüşüm tesisi bulunmuyor. Yine
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bazı ülke yönetimleri de atık yakma tesislerinin havayı
kirletmesi nedeniyle bunları kendi ülkelerinde veya bölgelerinde kurmak istemiyor. Bu ülkeler, plastik atıklarını geri
dönüştürülmek üzere diğer ülkelere gönderiyor ve bunun
için para ödüyor.
Bunu genellikle yoksul ülkeler tercih ederken, bu
uygulama söz konusu ülkelerde “zengin ülkelerin çöplüğü
haline gelmekle” eleştiriliyor. Atıkların her zaman geri
dönüştürülmediği, denetimin az olduğu bu ülkelerde bazen
yakıldığı, bazen de çöpe atıldığı belirtiliyor. AB ise plastik
atıkların yalnızca geri dönüşüm için diğer ülkelere gönderilmesine izin veriyor. Fakat bunun denetlenmesi pek de
mümkün olmuyor.
Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği’nde (AB)
plastik paketlerin yüzde 78,5’i ayrıştırıp toplanıyor (geri
kazanım) fakat bunların yalnızca yüzde 41.5’i AB sınırları
içinde geri dönüştürülüyor. Dünyanın en büyük plastik atık
ithalatçılarından Çin’in 2017’de çöp ithalatını yasaklaması,
bu alanda yeni ülkelerin öne çıkmasına yol açtı. Bu ülkelerden biri de Türkiye… Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi
(Comtrade) verilerine göre, Belçika’nın Anvers limanından
her yıl 500 bin ton plastik atık, Türkiye ve Asya ülkelerine
gönderiliyor.

İNGİLTERE İLK SIRADA
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4 Dioksin-Furanlar: Bilim
insanları, Adana’da tespit edilen dioksin ve furan seviyesinin Türkiye’de
şimdiye kadar bildirilen en yüksek
seviye olduğunu buldular. Kontrol
bölgesinin 400.000 katı. Dioksin ve
furanların bilinen en önemli özelliği
kanserojen olmasıdır. Bu madde anne
karnındaki bebekler için toksik olabilir, tümörleri tetikleyebilir, hormon ve
bağışıklık sistemlerini etkileyebilir.
4 Poliklorlu bifeniller
(PCB’ler): Adana’da, topraktaki
poliklorlu bifenillerin (PCB’ler) toplam
konsantrasyonunun kontrol örneğinden 30.000 kat daha yüksek olduğu
bulundu. PCB’lere maruz kalmak
embriyo ve fetüse zarar verebilir.
Hormonlarda bozulmaya yol açabilen
PCB’ler emzirme yoluyla anneden
bebeğe geçebilir.

(4 bin 126 ton), Temmuz toplamının
(484 ton) neredeyse on katı olarak
gerçekleşti. Diğer taraftan Belçika’nın
Almanya, Japonya ve ABD’den sonra
dünyanın en büyük dördüncü plastik
atık ihracatçısı olduğu biliniyor. Bunun
en önemli nedenlerinden biri, ihracatın
yapıldığı Anvers limanında yeterince
kontrol yapılmaması.  “Temiz plastik”

4 Metaller ve metaloidler: Adana’dan alınan numuneler
üzerinde 18 farklı metal ve metaloid
türü araştırılmış ve insan sağlığı için
pek çok zararı olduğu bilinen kurşun
seviyesinin kontrol toprağından 15
kat ve yine insan için kanserojen olan
kadmiyum seviyesinin de kontrol
toprağından 30 kat yüksek olduğu
tespit edilmiştir.
4 Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAHler): Adana’daki
beş bölgenin dördünde yüksek oranda
klorlu benzen bileşikleri tespit edildi.
Bunların bazıları kanı etkileyebilir, cilt
lezyonlarına ve karaciğer hastalığına
neden olabilir. Bazı bölgelerde tespit
edilen ve insan için kanserojen olduğu
bilinen benzo(a)piren konsantrasyonu, Türkiye’de meskun topraklar için
izin verilen sınırın üzerindeydi.

ihracatı konusunda herhangi bir
kısıtlama yok ancak bu kapsamda
çok sayıda zararlı plastik atık da yasa
dışı olarak yurtdışına gönderiliyor.
Belçikalı gümrük yetkilileri, personel
azlığı yüzünden, Türkiye ve diğer
ülkelere giden atık dolu konteynerlerin yeterince kontrol edilemediğini
söylüyor… Avrupa makamlarına göre
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2019 yılında Avrupa’dan Türkiye’ye gelen plastik
atık miktarı 582 bin 296 tondu. 1 yılda plastik atık ithalatı
yüzde 13 arttı. Türkiye’ye 2020 yılında en çok plastik atık
gönderen ilk beş ülke: İngiltere (209.642 ton), Belçika
(137 bin 71 ton), Almanya (136 bin 83 ton), Hollanda
(49 bin 496 ton) ve Slovenya (24 bin 884 ton) oldu. 2021
senesine ait atık ihracat verileri hâlâ global kaynaklarda
açıklanmış değil ancak Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin
ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne göre, 2021’de ithal edilen
toplam plastik atık 685 bin 443 ton. Yani tüm düzenlemelere, frenlemelere rağmen geçtiğimiz seneden çok da farklı
değil. Bunun en büyük sorumlularından biri son 3 sene
yaklâşık 481 ton çöpünü aldığımız İngiltere. Ocak-Kasım
2021 arasında İngiltere, Türkiye’ye 117 bin 678 ton plastik
atık ihraç etti. İngiltere’den Türkiye’ye ihraç edilen karışık
plastik atık hacmi, Mayıs 2021’de Türkiye’nin getirdiği atık
ithalatına ilişkin kısıtlamanın ardından dramatik şekilde
düştü. Ancak Temmuz 2021’den bu yana rakamların her
ay giderek arttığı gözleniyor. Kasım 2021 ihracat toplamı

KİRLETİCİLER VE NEDEN
OLDUĞU HASTALIKLAR
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KÜRESEL
MUTABAKAT
Küresel Plastik Anlaşması:
Plastik kirliliğini sona erdirmek için
bir adım atıldı. Birleşmiş Milletler
Çevre Meclisi’nin (UNEA-5.2)
devam ettirilen beşinci oturumu,
28 Şubat- 2 Mart 2022 tarihleri 
arasında Nairobi’de gerçekleşti. 2
Mart’ta oturuma damga vuracak bir
gelişme yaşandı, plastik kirliliğini
sona erdirmek ve 2024 yılına
kadar uluslararası olarak yasal
bağlayıcılığı olan bir anlaşma için
tarihi bir karar alındı. 175 ülkeden
devlet başkanları, çevre bakanları
ve diğer temsilciler şimdiye kadar
ilk kez, çevredeki plastik kirliliğinin
fosil yakıt çıkarımından bertarafına
kadar tüm aşamalarını içeren,
yasal olarak bağlayıcı bir küresel
plastik anlaşması müzakere etme
noktasında ortak bir karar aldı. Bu
büyük petrol ve tüketici markalarının plastik ayak izlerini azaltmaları;
iş modellerini yeniden doldurma
ve yeniden kullanma yönünde
değiştirmeleri yönündeki baskıyı
sürdürecek büyük bir adım. BM
Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ise anlaşmanın
Paris iklim anlaşmasından bu yana
kararlaştırılan en önemli uluslararası çok taraflı çevre anlaşması
olduğunu söyledi. Nairobi’deki bir
araya gelen karar alıcılar/hükümetler büyük ve önemli bir adım atarak
plastik kirliliği krizini sona erdirme
taahhüdünde bulundu.
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Türkiye, Batı Avrupa atıkları için en önemli depolama
alanı. Bu nedenle bazı geri dönüşüm tesislerinde şüpheli iş gücü ve çevre mevzuatına aykırı işlem iddiaları
zaman zaman gündeme geliyor. Belçika’da endüstriyel atıkları izleyen Valipac adlı kuruluş, bu konudaki
iddialar üzerine Türkiye’de bir inceleme yaptı. Ancak
mevzuata aykırı bir durum saptanamadığını açıkladı.

ADANA ANA MERKEZ
Greenpeace Akdeniz ve Almanya’nın Ekim
2020’de ve yine Greenpeace Akdeniz, İngiltere ve
Almanya’nın ortak olarak Nisan 2021’de yaptığı
araştırmalarda tespit ettiği bilgiler ışığında 15-16
Nisan 2021’de içeriği belirsiz ve kontamine olmuş
plastiğin çevreye dökülmesi ve açıkta yakılmasının
insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla Adana il sınırları içerisindeki 5 farklı
çöp döküm sahasından toprak, kül, su ve nehir dibi
çamuru örnekleri Greenpeace Araştırma Laboratuvarı’nda incelenmek üzere toplanmıştır. Araştırma

raporunda ana bulgular şöyle: “Kalıcı olan, ancak
çevrede çok yavaş parçalanan, vücutta birikebilen
ve maruz kalan kişilerde hastalıklara neden olabilen
toksik kimyasallar da dahil olmak üzere tehlikeli
kimyasalların varlığı araştırılmıştır. İncelemeler,
çoğunluğu İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinden
ithal edilen plastik atıkların yasa dışı olarak Adana il
sınırları içerisinde dökülerek açıkta yakıldığı 5 farklı
lokasyondan alınan toprak, kül, su ve nehir dibi
çamuru numuneleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Tüm lokasyonlarda, birçoğunun plastiklerin
yanması sırasında üretildiği bilinen çok geniş bir
yelpazede zehirli kimyasalların bulunduğu tespit
edilmiştir. Çukurova/Karahan, Seyhan/Kuyumcular
ve Yüreğir/İncirlik çöp döküm ve açıkta yakım
alanlarından alınan atık plastik parçalara ait numunelerin çok çeşitli zehirli organik kimyasalların yanı sıra
nispeten yüksek konsantrasyonlarda çeşitli metal ve
metaloidleri içerdiği tespit edilmiştir. Plastik parçalarda tespit edilen ağır metaller ile toprak, kül ve
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nehir dibi çamurunda tespit edilen ağır metaller
paralellik gösteriyordu. Toprak, kül ve nehir
dibi çamurundaki organik kimyasal kirleticiler,
plastiğin yanması sırasında üretilen kimyasallarla tutarlıydı. Bu durum da analiz edilen
alanlarda tespit edilen zehirli kimyasalların
alana dökülen ve açıkta yakılan plastiklerden
kaynaklandığı ihtimalini güçlendiriyordu.
Toprak ve kül örneklerinde kanser gibi ciddi
sağlık problemleri yarattığı bilinen ve vücutta
birikerek uzun vadede ciddi sağlık problemleri
yaratan klorlu dioksin ve furanlara yüksek
düzeylerde rastlanmıştır.”

MALİYETİ 35 DOLAR
Greenpeace Türkiye’nin yayınladığı
verilere göre, 2020 yılında her gün 241
kamyon dolusu plastik atık Türkiye’ye geldi.
Son 16 yılda ise Avrupa’dan Türkiye’ye gelen
plastik atıklar 196 kat arttı. Katı atık üretimiyle
ekonomik gelişmişlik arasında doğru orantı var.
Dünyanın en çok plastik atık üreten iki ekonomisi ABD ve Birleşik Krallık. Birleşik Krallık’ın
en çok plastik atık ihraç ettiği ülke ise Türkiye.
Gelişmiş ülkelerde atık yönetiminin toplanması,
taşınması, işlenmesi ve yok edilmesi ton başına
yaklâşık 100 doları geçiyor. Gelişmekte olan
ülkelerde bu maliyet 35 dolara kadar düşüyor
ama bu ülkelerin atıkları tam anlamıyla geri
dönüştürme şansı düşük. Tam anlamıyla geri
dönüştürebilen ülkelerde bu maliyetler ton
başına 170 dolara kadar çıkabiliyor.
Bunun yarısını belediyelerin, diğer
yarısını özel şirketler ve kamunun üstlenmesi
bekleniyor. 2020 yılı itibariyle baktığımızda
Türkiye’nin plastik geri dönüşüm hacminin
1.2 milyon tona yaklaştığını görüyoruz.
Aynı dönemde ülkemizin plastik hammadde

DAKİKADA BİR ÇÖP KAMYONU
PLASTİK DENİZE AKIYOR
Plastik sektöründeki büyük sorunlardan
biri ise tek kullanımlık plastikler. Dünyada
her yıl üretilen yaklâşık 80 milyon ton plastik
ambalajın yüzde 32’si okyanuslarımıza akıyor.
Bu rakam her dakika bir çöp kamyonu kadar
plastik demek. Bugün kullandığımız plastiklerin
yüzde 40’ı tek kullanımlık ve en fazla 1 yıl
ömre sahip. Yani şu anda dünyada 32 milyon
ton tek kullanımlık plastik mevcut. 80 milyon
tonun yüzde 32’si plastik atıklar, okyanuslarda
ithalatı 8 milyon ton, hammadde ihracatı ise
1.3 milyon ton olarak gerçekleşti. Yurtiçi plastik
hammadde üretimi ve stok hareketlerini de göz
önünde bulundurduğumuzda 2020 yılı içerisinde 10,7 milyon ton plastik mamul üretildiğini
söyleyebiliriz. Her ne kadar 10.7 milyon ton
içerisinde 1.2 milyon ton çok yüksek bir miktar
gibi gözükmese dahi üretilen plastik mamulün
önemli bir kısmının dayanıklı tüketim mallarında kullanıldığını ve bu sebeple geri dönüşüm
sistemine dahil olmasının on yılları bulabildiğini
de hesaba katmak gerekiyor.

ÖNCE YASAK SONRA SERBEST
Türkiye’de geçen yıl mayıs ayında
alınan kararla plastik/polietilen atıkların ithal
edilmesine getirilen yasak iptal edildi. Ülkemizde 18 Mayıs tarihinde yayınlanan kararla
plastik atıkların yaklâşık yüzde 75 gibi büyük
bir oranını oluşturan etilen polimerin ithalatı
yasaklanmıştı. Söz konusu kararın yürürlüğe
girdiği 2 Temmuz’dan birkaç gün sonra,

dev adalar oluşturuyor, deniz yaşamını tehdit
ediyor. Türkiye’de de atık ithalatıyla birlikte
plastikten ucuz hammadde temini için geri
dönüşüm konusunda bir sektör oluşmaya
başladı. Sayıştay’ın Ocak 2022 tarihli Plastik
Atık Yönetimi raporuna göre, Türkiye’nin son
yıllardaki plastik atık ithalatındaki artış trendi
de lisanslı atık işleme tesislerinin sayısındaki
artış ve ucuz hammadde temin etme imkânının
ortaya çıkmasından kaynaklanıyor.
bakanlık ile sektör temsilcileri arasında varılan
anlaşma ile yasağa ilişkin yeni düzenleme
getirildiği duyuruldu.
Yeni düzenlemeye göre, kırma makinesi kapasitesiyle değil daha büyük yatırım
gerektiren ve daha katma değerli ürün aşaması
olan ısıl işlem kapasitesi baz alınarak ithalat
oranı belirlenecek… Ticaret Bakanlığı’nın yeni
düzenlemesine göre firmalar daha çevreci geri
dönüşüm için gerekli makine-ekipmanları bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca ithal edilen
atığın takibi için tehlikeli atık taşımacılığında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kullandığı
Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT), plastik atık ithalatında da kullanılacak. Böylece ithal atıklar,
limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle
takip edilecek. Ürünün gerçekten fabrikaya mı
yoksa beyan dışı bir yere mi gittiği tespit edilebilecek. Söz konusu düzenlemelerle piyasada
“çantacı” olarak tanımlanan, ürün ithal ettikten
sonra geri dönüştürmeyip ticaretini yapanların
engellenmesini hedefleniyor.

DOSYA
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Meslek mensubu Bahattin Çetin, Anadolu’nun kadim
geleneği Âşıklık konusunda önemli eserler veren
bir isim. Bahtuni mahlasıyla çalışmalarına devam
ederken, âşıklık geleneğini yeni nesillere taşımayı
hedefliyor. Edebiyat öğretmeninin yönlendirmesiyle
ilgi duymaya başladığı şiir sevgisini, halk ozanlığına
kadar götürdü. Onun 60 bestesi ve iki kitabı var...

Âşıklık geleneğini
geleceğe taşıyor
RENKLİ YAŞAM

UMUT EFE
Anadolu kültüründe unutulmaya
yüz tutan bir gelenek, Âşıklık. Yüzyılların
deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, şiiri,
müziği ve hikâye anlatımını içeren çok yönlü
bir sanat... Âşıklık geleneğinin en önemli
niteliği, döneminin yaşayış ve hayata bakış
tarzını, etik ve estetik değerlerini yansıtarak
geniş halk kitlelerine hitap edebilmesi…
Meslek mensubu Bahattin Çetin, bu
geleneği yaşatmak için çalışıyor. Anadolu’nun
kadim geleneklerinden, ozanlardan, âşıklardan ilham alıyor. Bahtuni mahlasıyla yazdığı
şiirleri gelecek kuşaklara miras bırakmak için
çalışıyor.

Zara’da okudu, ortaokulu Sivas ve İstanbul’da
tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme

EDEBİYATTAN OZANLIĞA

Fakültesi’nden mezun oldu. Yaklâşık 45 yıldır

Çetin, Sivas’ın  Zara ilçesine bağlı
Baharşeyh köyünde dünyaya gelmiş. İlkokulu

Çetin, yine Güngören’de serbest muhasebeci
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İstanbul Esenler ve Güngören’de ikamet eden

mali müşavir olarak çalışıyor. Şiirle tanışma
sürecini, “Ortaokul yıllarında şiir ve edebiyata
özellikle halk şiiri ve saz şairlerine merak
sardım ve ilgilenmeye başladım. Babam
Muharrem Çetin ve lise yıllarındaki edebiyat
hocamın şiir sevgisinden etkilenmem, halk
şiirlerini sevmeme büyük ölçüde etkili oldu.
Zamanla şiir yazmaya başladım. Şiir yazmamda örnek aldığım ve bana Bahtuni mahlasını
veren ustam ve hocam bölgemiz ozanlarından
Ali Kızıltuğ oldu. Şiirlerimde Bahtuni mahlası
kullanmaktayım. Şiir dünyasına girmemde
Doç. Dr. Doğan Kaya, gazeteci yazar Ahmet
Özdemir, halk ozanı Ali Kızıltuğ, halk ozanı
Mürsel Sinan ve halk ozanı Dursun Doğan’ın
etkileri olmuştur” şeklinde anlatıyor. Bahattin
Çetin, Pir Sultan Abdal, Âşık Veysel, Ali İzzet,
Ruhsatı, Kul Himmet, Mesleki, Sefil Selimi gibi
şair ve ozanlardan etkilendiğini de anlatıyor.
Çetin, şiirlerinden bazılarının çeşitli
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AŞKI YAZMAK
İSTİYORUM

KENDİ OFİSİNDE ÇALIŞIYOR
Bahattin Çetin, muhasebe mesleğine Fatih
Akşam Ticaret Lisesi’nde öğrenimine devam ederken
başlamış. 1978 yılında muhasebe ve müşavirlik
bürosunda yardımcı eleman olarak işe başlamış. Bir
süre özel şirketlerde bağımlı olarak çalışan ve değişik
muhasebe ve müşavirlik ofislerinde çalışmaya devam

eden Çetin, 1987 yılında İstanbul Güngören’de kendi
muhasebe ve müşavirlik ofisini açtı. Halen İstanbul/
Güngören /Haznedar semtinde mesleğimi icra eden
Çetin, bağımsız denetçi belgesine sahip. Bunun dışında
zaman zaman mahkemelerde bilirkişilik yaptığını da
belirtiyor.

sanatçılar tarafından bestelenip okunduğunu belirtirken, imza attığı iki kitabın
ardından üçüncüsü için de çalıştığını
aktarıyor.

Bırakacağım bunları
Unutsam şu sorunları
Seve seve torunları
Aşkı yazmak istiyorum

Kaybolsa bu hokkabazlar
Bozmasalar düzenbazlar
Bıraksalar şu cambazlar
Aşkı yazmak istiyorum

somut olmayan kültür değerlerinin ve Âşıklık edebiyatının yeni kuşaklara aktarılması maksadı ile açmış
olduğu mülakata katıldım. Halk şairi unvanı ile Kültür
Bakanlığı kayıtlarına dahil olmuş sanatçı kimlik kartı
almaya hak kazandım.”

60 BESTESİ VAR
Ayrıca halk ozanı Mürsel Sinan’dan saz dersi
alan ve profesyonel olmamakla birlikte çalıp söyleyebilen Çetin’in, 60 civarında türkü formatında bestelediği
eseri de var. Sözü ve müziği kendisine ait olan
Bahtuni Türküleri-1 ve Bahtuni Türküleri-2 isimli
olmak üzere iki tane  Türkü albümü çıkartmış.
Ayrıca Musiki Eser Saahipleri Birliği (MESAM)
asil üyesi… Amacının halk şiirini sevdirmek,
halk ozanı ve Âşıklık geleneğini yeni kuşaklara
aktarmak olduğunu anlatan Çetin, “Bu alanda
kalıcı eserler bırakmaya çalışmak istiyorum.
Türk folklorunu ve halk oyunlarını çok severim.
Yöremiz halk oyunları ve halaylarını bilirim ve
oynarım” diyor.

Halk düşmanı şu asilar
Liyakatsız bu vasiler
Germeseler siyasiler
Aşkı yazmak istiyorum
Ateş sanki yerim yurdum
Kötülüğü yazdım durdum
Sevgisizlikten yoruldum
Aşkı yazmak istiyorum
Korkmasam hiç gelecekten
Bıktım artık beklemekten
Bir gün çalsam şu felekten
Aşkı yazmak istiyorum
Bahtuniyim bahtım kara
Baba yurdum Sivas Zara
Değinmeden yaralara
Aşkı yazmak istiyorum
Sevda yaşamaya değer
Başka dünya varmış meğer
Düzelirse bir gün eğer
Aşkı yazmak istiyorum

RENKLİ YAŞAM
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Usandım bu gerginlikten
Nefret ettim kırgınlıktan
Kim kazanmış dargınlıktan
Aşkı yazmak istiyorum

Gelmese zam denen illet
Bitse kriz zulüm zillet
Rahat etse bir şu millet
Aşkı yazmak istiyorum

HALK ŞAİRİ
Şiirlerini, Özleyiş isimli ilk
kitabında 2011’de derledi. Çetin, çalışmalarını şöyle özetliyor: “İçeriğini biraz
genişleterek, 2013’te Özleyiş-2 ismi ile
ikinci kitabımı çıkarttım. Üçüncü kitabımı
çıkartmak için hazırlık aşamasındayım.
‘Aşkı Yazmak İstiyorum’ isimli üçüncü kitabımı yakında
çıkartacağım. Doç. Dr. Doğan Kaya’nın hazırlamış
olduğu Sivas Halk Şairleri adlı 5 cilt olarak basılıp
yayınlanmış olan kitapta şiirlerimden bazıları yayımlanmıştır. Ayrıca halk edebiyatı ve Âşıklık geleneğini
geliştirmek ve yaşatmak amacıyla kısa adı ŞADER
olan Şairler, Halk Ozanları ve Gönül Dostları Kültür
Derneği unvanı altında bir derneğin kurucusu olup
halen başkanlığını yapmaktayım. Kültür Bakanlığı’nın

Bıktım artık taşlamadan
Aşkı yazmak istiyorum
Kötü günler başlamadan
Aşkı yazmak istiyorum
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Murat Toktamışoğlu, korku ve gerilim filmi
alanında öne çıkan bir isim. Senarist, yönetmen
ve yapımcı. İlk senaryosu ve yapımcılığı olan Gen
filmi 2006 yılında 4 Altın Koza ödülü kazandı. Son
filmi ‘İlk Seans NMSM’ mart ayında vizyondaydı.
Klasik alışılmış Türk korku sineması temaları
olan büyü ve cinden çok farklı bir konsepti var.
Korkuya pandemi döneminde yoğunlaşan fobiler
üzerinden bakıyor. Korku sinemasına biraz daha
tetikleyici fobiler üzerinden yaklaştıklarını anlatan
Toktamışoğlu, seyircinin de bu filmlerden kendi
korkularıyla yüzleşip ayrıldığını söylüyor.
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Pandemi fobilerini
korku filmi yaptı
BANU BOZDEMİR
İzleyicilerde korku, dehşet, terör veya
tiksinti uyandırmak amacıyla kurgulanan bir
film türü, korku. Konusu gündelik hayata sızan
ve bazen doğaüstü şekillerde ortaya çıkan
şeytani güçler, olaylar ya da karakterlerden
oluşuyor…
Türk sinemasında yaygın bir tür olmasa
da son dönemde güzel çekimler yapan yönetmenler var. Murat Toktamışoğlu, bu alanda öne
çıkan bir isim. Senarist, yönetmen ve yapımcı.
Erciyes Üniversitesi’nde tıp eğitimi aldı. Bir süre
doktorlukla beraber şirketlere ve kurumlara
kalite yönetimi, liderlik, yöneticilik ve satış
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pazarlama konusunda eğitim ve danışmanlık
vermeye başladı. İlk senaryosu ve yapımcılığı
olan Gen filmi 2006 yılında 4 Altın Koza ödülü
kazandı. 13 sinema filminde yapımcı, senarist
ve yönetmen olarak farklı görevler aldı. Mart
ayında son filmi ‘İlk Seans NMSM’ vizyona
girmişti. NMSM’nin adı fobilerin baş harfinden
oluşuyor. Niktofobi: Karanlıktan korkma,
Mizofobi: Kirlilikten korkma, Skiofobi: Gölgelerden korkma, Musofobi: Fareden korkma.
Korkuya pandemi döneminde yoğunlaşan
fobiler üzerinden bakıyor. Korku sinemasına biraz daha tetikleyici fobiler üzerinden
yaklaştıklarını anlatan Toktamışoğlu, seyircinin
de bu filmlerden kendi korkularıyla yüzleşip

ayrılacaklarını ifade ediyor. Murat Toktamışoğlu’yla, yeni filmini, kariyerini ve Türkiye’de
korku sinemasını konuştuk.

İÇERİK VE TEKNİĞİ FARKLI
Öncelikle merhaba. Bu seri nasıl
ortaya çıktı, daha önceki korku filmlerinden içerik ve teknik olarak bir farkı
var mı?
Seri ve proje fikri Hann Yapım Genel
Müdürü Onur Aşa’ya ait. Pandemi dönemindeki kısıtlılıkların insanlardaki bazı fobileri
tetiklemesinden yola çıkarak fobileri temel
alan bir korku gerilim serisi yapmayı düşünmüş. Proje fikrini bana ilk açtıklarında konu
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TIP EĞİTİMİ ALDI
YÖNETMEN OLDU
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günü yok. Bu açılardan Türk sinemasında
ve korku türünde ilkleri barındıran bir
film serisi oldu. Ayrıca çok kaliteli ve farklı
efektler uyguladık.
Filmler 60 dakikalık sürelerde
vizyona girdi ve 14 gün serinin diğer
filmi vizyona çıktı. Böyle bir sistemin
seyirci açısından avantaj ve dezavantajları nedir?
Seyirci açısından avantajı, 60 dakikalık sıkılmadan izleyebilecekleri arasız bir
deneyim sunması. Filmler arası bağlantı da
hoşlarına gidecektir. Dezavantaj ise 15.günün olmaması. İlk 14 günde izleyemeyenlerin başka şansı olmayacak. Ancak serinin
diğer filmini 14 gün sonra izleyebilirler.
Ancak ilk seanstan son seansa kadar bütün
olarak izlemek bir ayrıcalık olacak. Bu tür

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

çok ilgimi çekti. Klasik alışılmış Türk korku
sinemasının hikayelerinin dini temaları,
büyü ve cinleri dışında bir konseptti.
Fobilerin insan hayatını nasıl etkilediği ve
neler yaşatabileceğini gösterme fikri beni
heyecanlandırdı. Serinin diğer alışılagelmiş
korku filmlerinden bazı temel farklılıkları
var. Öncelikle konu daha önce işlenmemiş,
ele alınmamış bir konu. Bir üçleme olarak
tasarlanıp çekilmesi de bir ilk. Her filmde
tek başrol oyuncusu ile 4 fobi işleniyor.
Her filmin sonunda sonraki filme geçişle
ilgili bir sahne var. İlk seanstan itibaren
seyredenler bu detayı mutlaka fark
edeceklerdir. Klasik ani sıçratmalara ve
sese dayalı korku filmleri değiller. Ayrıca
her film jenerikler hariç 60 dakika süreli
ve sadece 14 gün vizyonda kalacak 15’inci

1965 Ankara doğumlu Murat Toktamışoğlu
doktor, film ve televizyon programı yapımcısı ve
yazar ve yönetmen olarak birçok unvana sahip.
1983 yılında Ankara Deneme Lisesi’nden,
1990 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve 1999 yılında Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda doktorasını bitirdi. Mehmet Auf ile birlikte Radyo ODTÜ
ve TRT2’de ‘Şeytanın Avukatları’ adlı radyo ve TV
programını hazırladı ve sundu. 2005 yılında Dada
Film Prodüksiyon şirketini kurarak sinema ve televizyon projeleri yapımcılığı, senaristliği ve yönetmenliği
yapmaya başladı. 2005’de TV8’de, 2006 yılında
da ATV’de yayınlanan ‘Dikkat Şahan Çıkabilir’ adlı
TV programının yapımcılığını yaparak yapımcılık
kariyerine başladı. İlk senaryosu ve yapımcılığı
olan Gen filmi, 2006 yılında dört Altın Koza ödülü
kazandı. Yayınlanmış 10 kitabı bulunana Toktamışoğlu, birçok sinema filminde yapımcı, senarist ve
yönetmen olarak farklı görevler aldı. Senarist, yönetmen ve yapımcı olarak yer aldığı filmlerin listesi ise
şöyle: “Gen, Musallat, Kanal-i-zasyon, Üç harfliler,
Kaos, Örümcek Ağı,  Şeytan-ı Racim, Üç harfliler 2,
Şeytan-ı Racim 2, Cin Kuyusu, İki, Dümdüzz Adam,
Kabir Azabı, Bana Bir Soygun Yaz 2.”
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KORKULARIYLA YÜZLEŞİYOR
‘İlk Seans NMSM’, mahsur kaldığı metro istasyonunda hayatı
boyunca üstesinden gelmeye çalıştığı fobileriyle yüzleşmek zorunda
kalan Aslı’nın hikayesini konu ediyor. Çocukluğunda üvey babası
kaynaklı oluşan fobilerle başa çıkmaya çalışan Aslı, bu nedenle psikolojik
tedavi görür. Karanlık korkusu, kirlenme korkusu, gölge korkusu ve
fare korkusu ile başa çıkmak için mücadele eden Aslı, bir gece katıldığı
davetten eve dönerken taksi bulmayınca metroya binmek zorunda kalır.
Yanında korkularının üstesinden gelmesine yardımcı olması için, içinde
bir yöntem, Türkiye’de ilk kez uygulanıyor.
Gişe rekorları kırsa bile 15.günü olmayacak
serilerin vizyonda.

FARKLI KORKULARI YAŞATIYOR
NMSM’de bir kadının korkularıyla
yüzleşmesi anlatılıyor. Şehirde kadın olmanın avantajlı ve dezavantajlı yanları
çok. Bir metroda geçen hikayede farklı
korkularla da yüzleşme var sanırım?
Evet. Kadın olmanın zorluklarını kısmen
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dezenfektan, el feneri, yedek pil ve türlü temizlik malzemeleri bulunan
2 çanta taşıyan Aslı, bineceği metroyu da kaçırınca günün son trenini
beklemek zorunda kalır.
Trene binip, sakin bir yer seçen Aslı, müzik dinlemeye başlar
ancak bu sırada uyuyakalınca son durağa gelen vagonda mahsur kalır.
Uyandığında kendisini karanlık bir vagonda tek başına bulan Aslı, çantasının birinin çalındığı ve telefonun da şarjının bittiğini fark eder. En büyük
korkularıyla baş başa kalan Aslı, vagondan çıkmayı başarabilecek midir?

görüyoruz filmde. Ayrıca ülkemizde ve dünyada yaşanan bazı aile içi olumsuz durumları
da yansıtacak perdeye. Filmde işlediğimiz
korkuların çoğu yaygın bilinen korkular değil.
Bilinen korkuları da çok farklı şekilde işledik.
Karanlık korkusu, kirlenme korkusu, gölge
korkusu ve fare korkusu ilk seansın fobileri.
Fobilere sahip olan insanların o korkuları ne
derece gerçekmiş gibi yaşadıklarını göreceğiz.
Filmlerin hepsi sürpriz sonlarla bitiyor. Ayrıca
filmin son sahnesinden sonra da sürpriz

sahnelerimiz olacak.
Diğer bölümlerde hangi korkular
ele alınacak, oyuncular da bir süreklilik
olacak mı?
Serinin 2. filmi ikinci seansta çocuk
korkusu, ayna korkusu, yıkanma ve kusma
korkusunu işledik. Son seansta ise yalnızlık
korkusu, ölüm korkusu, diri diri gömülme korkusu ve yağmur-su korkusunu ele aldık. Her
filmin başrol oyuncusu farklı. Bununla birlikte
ilk filmin sonunu ikinci filme, ikinci filmin
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TÜRKİYE’DE KORKU
SİNEMASININ TARİHİ

Türkiye’de korku filmlerinin tarihi 1949’lara gidiyor. Aydın
Arokan, Çığlık filmini korku türünde çekti ama çok başarılı bulunmadı.
1953 yılında Mehmet Muhtar’ın yönetmenliğinde Drakula İstanbul’da
filmi çekildi. Yine eleştirilse de iyi bir gişe hasılatı elde etmişti.
Ünlü yönetmen Metin Erksan, Exorcist’in yeniden uyarlaması
olan Şeytan’ı 1974’de çekti. Ancak o da çok başarılı bulunmadı. 1990
yılı öncesinde bu üç film haricinde Ölüm Saati, Ölüler Konuşmaz ki,
Young Frankenstein, Lanetli Kadınlar gibi filmler de var. 1990 yılı
öncesinde bu türe çok ilgi olmadı. Teknik imkansızlıklar nedeniyle de
istenilen başarı elde edilemedi.
Başarısız denemelerden sonra çok film çekilmedi. 1993 yılında
Kutluğ Ataman’ın çektiği Karanlık Sular filmi ise başarılı bulundu.
Film orijinal bir vampir hikayesi. Ancak fazla gösterim şansı bulamadı.
Taylan Biraderler’in yönettiği 2004 tarihli Okul ise gişede büyük
başarı kazandı. 2000’li yıllardan sonra bu alan canlanır, yeni çekimler
yapılır. Cinleri merkezine alan, İslami motiflerle bezeli korku filmleri
patlar. Çoğu benzer hikayelerden yola çıkıyor.
aşamasındayız. Mart ayında da yeni filmimizin
çekimlerine başlayacağız. Çekimlerde ilk filmi
metroda, ikinci filmi bir evde üçüncü filmi ise
Belgrad ormanlarında tamamladık ve hep gece
çalıştık.

GENÇLER SEVİYOR

CİN, BÜYÜ DIŞINDA ÇEKİMLER

Korku sineması izlenen ve merak
uyandıran bir tür mü hala. Bir ara çok
fazla çekilmişti ama biraz tüketildiğini
söylemek mümkün mü?
Türkiye’de ciddi bir korku seyircisi var
özellikle gençlerde. 800 binlere kadar çıkan
seyirci rakamları gören bir tür. Türün kalitelisi
her zaman seyredilecektir. Dünyada her tür ve
konuda film binlerce kez çekiliyor. Tüketmek
söz konusu olamaz. Hala savaş, kahraman,
felaket, bilim kurgu, aşk, komedi filmleri
izliyoruz yani tüketmiyoruz konuyu. Türlerde
üretilen film sayıları tükenmeye yol açmaz
sadece seyircinin iyi filmle kötü film arasındaki
ayrımı daha net yapmasına ve daha seçici

Oyuncu seçimleri konusunda nasıl
bir yol izlediniz?
Karaktere göre uygun fizik ve oyunculuk
açısından değerlendirerek uzun bir süreçte
bulduk başrol oyuncularımızı. Sıkı bir ön
çalışma süreci oldu. Tek başlarına minimum
diyalogla oynayan oyuncularımız için de farklı
bir deneyim oldu.
Seyirci bu filmden nasıl duygularla
ayrılacak?
Korkarak, gerilerek ve kendi korkuları
ile yüzleşerek ayrılacaklar. Fobilerin can acıtabileceğini görecekler ve din teması ve cin, büyü
dışında da korku, gerilim filmi üretilebiliyormuş
diyeceklerdir.
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olmasına neden olur. Kaliteli bir film her zaman
değerini er geç bulur.
Çekimler bir yandan da devam
ediyor sanırım, nerelerde çekim yapıyorsunuz?
Biz üçlemenin çekimlerini bitirdik. Kurgu

YAŞAM’IN PORTRESİ

sonu üçüncü filme. Üçüncü filmin sonunu da
Temmuz 2022’de vizyona girecek büyük bütçeli
yeni filmimize bağlayan sahneler var. Ayrıca
her 3 filmin içine de Temmuz 2022’de vizyona
girecek filmimizden ipuçları koyduk.
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Hibrit çalışma aidiyeti
etkiliyor mu?
ekstra yol kat eder, kendilerini zorlar, esner
UMUT EFE
Pandemi sonrası hibrit çalışma
ve kendilerine meydan okur, değer katmanın
modeli pek çok şirket tarafından
Pandemi sonrasında tüm dünyada vaka yollarını arar ve işlerinin etkisi için kişisel
yeni dünya düzeninde
sayıları düşüyor. Geçen 2.5 yılın ardından
olarak sahiplenir. Bağlı çalışanlar ve ekipler,
yeni döneme girdik. Bu dönemde pek çok şey yüksek performans göstergelerinin başında
benimsenmiş durumda.
Değişen çalışma sistemleri insan dönüştü. Bu dönüşümlerin başında da salgın yer alırken, katılımın kritik yapı taşlarından
boyunca evlere taşınan çalışma ortamlarının
bazıları, giderek artan sanal ve hibrit çalışma
unsurunu da daha fazla ön
sonraki dönemlerde geldiği hibrit çalışma
dünyasının da tehdidi altında.
plana taşıyor. Çalışan aidiyeti ve modeli oldu… Yeni normal, hibrit ortamımıza
geçerken, aidiyet ve bağlılık duygusunu sürKİLİT NOKTA
performansları hibrit
dürmek İK departmanları için kilit bir öncelik
Hibrit çalışma modelinin en büyük
çalışma modelinin üzerinde
haline gelmiş durumda. Katılımın bireysel,
dezavantajlarından biri çalışanların aidiçalışılması gereken konuların
ekip ve kurumsal performans için hayati
yet duygusunu, çalışma arkadaşlarına ve
başında geliyor.
önem taşıdığını biliyoruz. Bağlı çalışanlar
kurumlara bağlı olma duygusunu, iş yerlerine

34 l İSMMMO YAŞAM

MAYIS - HAZİRAN 2022

değerli ve anlamlı bir şeyler kattığını hissetme yeteneğini baltalaması. Liderler önemli kararlarda girdi
almak için yalnızca ofislerinde fiziksel olarak bağlantı
kurabildikleri kişilere yöneldiğinde, evdekilerin katkısı
gerçekten de azalabilir… Hibrit bir ortamda aidiyet
ve bağlılık duygusunu sürdürmek için İK liderlerinin
bazı temel alanlara odaklanması gerekir. Bunların
başında ilişkilerin gelişimini desteklemek yer alıyor…
Burada uzmanların ilk önerisi: “Takımda empati ve
gerçek ilişkilerin gelişmesini teşvik edin. İşe alırken
güçlü kişiler arası becerilere sahip olanlara dikkat
edin ve gelişim programlarında buna öncelik verin.
Çalışanları, gayri resmi “görev dışı” sanal faaliyetler
veya sosyal etkinlikler aracılığıyla kaliteli ilişkiler
kurmaları konusunda destekleyin ve yeni katılanlara
bir mentor atanmasını ve kuruluşta düzgün bir şekilde
sosyalleşmesini sağlayın” yönünde…

YETENEK DESTEĞİ ŞART
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4 Özellikle büyük şehirlerde ofise
gidiş gelişlerde yaşanan zaman kaybının
önüne geçilebiliyor.
4 Hibrit çalışma modeli, karma
düzeni temsil etmesi ile yürütülecek iş ve
proje sürecine en uygun olacak şekilde, en
yüksek verim hedeflenerek çalışma düzeni
esnetilebiliyor…
4 Sürekli uzaktan çalışmak ekip
içerisinde kopukluk, uyum ve sosyalleşme
problemlerine neden olabiliyor. Hibrit
çalışma ile çalışanlar ihtiyaç duyduğu ekip
sosyalleşmesini ofis ortamında rahatlıkla
gidererek oluşabilecek uyum ve kopukluk
problemleri minimuma indirgenebilir.
4 Ofisler şirket kültürünü çalışanladaha büyük önem taşır...

LİDERLER DE GELİŞMELİ
Liderlerin, kapsayıcı liderlik zihniyetini ve davranışlarını geliştirerek, örneğin
ekiplerinden gelen fikirleri ve katkıları davet
ederek ve bunlara göre hareket ederek, bunu
desteklemelerini sağlamak da büyük önem
taşıyor… Farklı deneyimlere açıklık ve kendi
güvensizlikleri ve yardıma ihtiyaç duydukları yerler konusunda destek vermek… Bu
liderlik biçimi, liderin tüm cevapları bilmeme-

rına deneyimletebilmesi açısından büyük bir
önem arz ediyor… Belirli günlerde çalışma
sürecini ofiste yürüten çalışanların şirketlerine karşı aidiyet duygusunu güçlendirdiği
belirtiliyor.
4 Çalışanlar kendine ait, ilham
alabileceği ve en iyi verim elde edebileceği
alanı oluşturarak ait oldukları şirkete daha
fazla değer katabiliyor...
4 Hibrit çalışma modelinin en
büyük avantajlarından biri de hem maddi
hem de enerji kaynakları yönünden tasarruf sağlamaya imkân oluşturması. Ofiste
bulunulan sürenin azalması hem çalışanlara
hem de şirketlere gider masraflarının
azaltılmasına imkân sağlamaktadır.
sinin sorun olmadığını gösteriyor… Böylece
ekipleri, yardım istemeye teşvik eden rol
modelleri değil, aynı zamanda ekip üyelerinin,
liderlerinin bilgisindeki boşlukları doldurmak
için adım atabilecekleri bir alanı da yaratıyor.
Bu da değer katma duygusunu geliştirir.  Çalışanlarımızın aidiyet duyguları için kritik olan
bu ilişkileri sürdürebilmelerini ve kendilerini
güvenilir, değerli ve kabul edilmiş hissettikleri
bir kültürde çalışabilmelerini sağlamak, yeni
çalışma dünyamıza ait olma ve bağlılık duygularını sürdürmelerine yardımcı olacaktır.

KARİYER

Psikolojik olarak güvenli bir kültür, çalışanların
katkıda bulunmak için kendilerini güvende hissetmelerini sağlar, kendilerini dahil ve değerli hissetmelerine yardımcı olur, onları konuşmaya ve dışlanmış
hissettiklerinde destek almaya ve işyerinde daha fazla
kendileri olmaya teşvik eder. Diğer taraftan liderlerin,
çalışanlarının işlerinin beklenti ve gereksinimlerini
netleştirdiğinden ve rolleri üzerinde bir düzeyde
özerkliğe izin verdiğinden emin olunması da önem
taşıyor… Araştırmalar, insanların, kontrolden yoksun
olduklarını hissettiklerinde ve ait olmama duygularını
gidermek için hiçbir şey yapamadıklarında, bağlantı
kurmanın veya değer katmanın yollarını aramak
yerine geri çekilme veya ayrılma olasılıklarının daha
yüksek olduğunu gösteriyor. Özerklik, rollerini güçlü
yönlerine göre oynayabilecekleri ve maksimum değer
katabilecekleri anlamına gelir. Bu yeni iş dünyasında
yola devam ederken, geliştirme önceliğini kaybeder ve
ekibin büyüme ve değer katma yeteneğini etkiler. Ve
çalışan değer kattığını hissetmiyorsa ait olduğunu da
hissetmiyor… Bu nedenle, bu belirsiz zamanlarda bile
çalışanların yeni beceriler öğrenme yeteneklerini destekleyerek, güçlü yanlarını en üst düzeye çıkararak,
güven ve yetkinliklerini geliştirerek ve işe değerli bir
katkı olduklarını hissettirerek gelişime öncelik vermek

AVANTAJLARI DA VAR
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Pandemide evlere kapananlar ısınan havalarla
kendini parklara bahçelere attı. Çayır otlarının,
ağaçların çiçek açmasıyla çevreye saçılan polenler
polen alerjisi olanların hayatını kabusa
çevirebilir. Kamp, yürüyüş, bahçe bakımı gibi
açık hava aktiviteleri yaparken polenlere
dikkat! Çocuk ve yetişkinlerin hayatını
etkileyen mevsimsel alerjilerde neler
yapılmalı, hangi tedbirler alınmalı?

Alerjiye
yenilmeyin!

SAĞLIK

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Parklarda, bahçelerde gezmeyi,
çimenlerde yuvarlanıp çiçek koklamayı seven
Demet, pandemide evlere kapandığı günlerin
acısını çıkarırcasına her gün parka koşuyordu.
Sağlıklı olmasına rağmen birkaç günden beri
hapşırıyor, gözleri görüşünü engelleyecek düzeyde akıyordu. Bir terslik olduğunu anlamasına rağmen durumu çözememişti. En sonunda
doktora gitti ve vücudunun alerjik reaksiyon
verdiği gerçeğiyle yüzleşmek durumunda
kaldı. Doktor ona mümkün olduğunca evde
kalmasını, polen mevsiminin geçmesini beklemeyi önermişti. Günümüzde pandemide evlere
kapanıp baharın gelişini bekleyenler ısınan
havalarla birlikte kendini parklara bahçelere
attı. Bu dönemde çayır otlarının, ağaçların
çiçek açmasıyla polenler çevreye saçılıyor.
Doğanın mucizesi polenler, bitkilerin çevreye
yayılıp çoğalmasına yardımcı olurken polen
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alerjisi olanların hayatını kabusa çevirebilir.
Yürüyüş, kamp, bahçe bakımı gibi açık hava
aktiviteleri yaparken polenlere dikkat! Çocuk
ve yetişkinlerin hayatını etkileyen mevsimsel
alerjiler için neler yapılmalı, ne gibi tedbirler
alınmalı? Konularını araştırdık...

SEMPTOMLAR NELER?
Alerjilerin en sık karşılaşılan belirtilerden biri burun akıntısı oluyor. Alerji kaynaklı
burun akıntısında ateş olmaz; peş peşe hapşırma, burun kaşıntısı, boğazda kaşınma gibi
belirtiler görülmez. Bazen grip ile karıştırılan
bu semptomları gripten ayıran en önemli faktör ise gripte genelde ateş, boğaz ağrısı, kas
ağrısı görülebilir. Belirtilere göre ayrılamayan
durumlarda ise, alerji testi yapılarak alerjik
nezle teşhisi kesinleştirilebilir.
Burunla ilgili semptomların büyük bir
kısmı genellikle alerji ile ilişkili olurken saman
nezlesi olarak bilinen alerjik rinit, burundaki

alerjik reaksiyonları tanımlamak için kullanılan
bir terim. Alerjik rinit belirtileri arasında burun
akıntısı, tıkanıklık, hapşırma ve burunda,
gözlerde ve ağzın çatısında kaşıntı sayılabilir.
Özellikle bahar aylarında çiçek tozu
olarak adlandırılan polenlerin yoğunlaştığına
dikkat çeken Çocuk İmmünolojisi ve Alerji
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşenur Kaya,
polen alerjisi olanların bu dönemde gelişen şikayetlerinin bahar alerjisi veya saman nezlesi
olarak tanımlandığını söylüyor.
Kaya, çayır, ağaç ve ot polenlerinin
alerjiye neden olduğunu, nisan, mayıs, haziran
aylarında özellikle günün erken saatlerinde
daha yoğun olduklarını vurguluyor.

ÇEŞİTLİ TETİKLEYİCİLER
Nazal alerji semptomlarına neden
olabilecek birden fazla tetikleyici faktör
bulunurken, nazal belirtilerden mustarip
olan kişilerin hepsi aynı tetikleyicilere sahip
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olmazlar. Mevsimsel alerjiniz varsa, belirtilerinizi yalnızca yılın belirli bir zamanında ortaya
çıkaran belirli bir ağaç veya çimen polenine ya
da sonbaharda yağmurlu ve yapraklar ıslakken
ortaya çıkan belirli bir küf türüne alerjiniz
olabilir. Mevsimsel alerjiden mustarip kişilerin
üçte ikisinden fazlasının yıl boyunca belirtileri
olduğuna dikkat çekiliyor. Öyle ki bu belirtilere
evdeki toz akarları, hamam böcekleri, evcil
hayvanlardan gelen hayvan tüyleri ve yine küf
gibi alerjenler neden olabilir. Alerjiden mustarip
kişilerin tetikleyicilerini bilmeleri önemli çünkü
tetikleyiciler öğrenildikten sonra, onlardan korunmak ve tedavi olmak daha kolay olacaktır.

TEŞHİS VE TEDAVİ SÜRECİ
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NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
•  Geçmeyen burun akıntısı, tıkanıklık,
hapşırma gibi belirtiler varsa alerjiniz
olup olmadığını öğrenmek için bir alerji
uzmanına gidin.
• Doktorunuz bazı testlerle alerjinize
neyin neden olduğunu ve tetikleyicilerinizi belirler; evdeki toz akarları, hamam
böcekleri, evcil hayvanlardan gelen hayvan
tüyleri ve küf gibi alerjenler alerjiye neden

olabilir.
• Kişilerin tetikleyicilerini bilmeleri
onlardan korunmak ve tedavi olmak için
büyük önem taşıyor.
• Alerji aşısı yani immünoterapi, vücudu
alerjen maddeye duyarsızlaştırmayı hedefler, solunum alerjenlerine karşı uygulanan
bu tedavi ile ev tozu mite, polen, küf ve
evcil hayvan alerjileri tedavi edilebilir.

SAĞLIK

Tıkanıklık, geçmeyen burun akıntısı,
hapşırma gibi belirtileriniz varsa öncelikle
alerjiniz olup olmadığını öğrenmek için bir
alerji uzmanına gitmeniz gerekiyor. İlk olarak
doktorunuz bazı testlerle alerjinize neyin
neden olduğunu ve tetikleyicilerinizi belirleyip
ona göre tedavi için yol haritası oluşturacak.
Mevsimsel ve yıl boyu süren alerjiler burun
akıntısı, tıkalı burun ve hapşırmaya neden
olabilir. Bu nedenle doktorunuz belirtilerinize
ve durumunuza göre size uygun alerji testini
yapacaktır. Tetikleyiciniz belirlendikten sonra
alerji aşısı ve alerjenden korunma seçenekleri
ile belirtilerinizi kontrol altına alabilirsiniz.
Alerji aşısı yani immünoterapi, vücudu
alerjen maddeye duyarsızlaştırmayı hedefleyen
bir tedavi yöntemi. Solunum alerjenlerine karşı
uygulanan bu tedavi ile ev tozu mite, polen,
küf ve evcil hayvan alerjileri gibi alerjiler
başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Kademeli
olarak vücuda alerjen maddenin verilmesini
içeren bu tedavi oldukça başarılı bir tedavi yöntemi olmasının yanı sıra alerjinizin ilerlemesini
ve alerjik astım geliştirme riskini de azaltabilir.
Alerji aşıları ilk başlarda haftada bir yapılabilir
ve daha sonra enjeksiyon sıklığı ayda bire
iner. Birkaç yıl devam eden bu tedavinin başarı
oranı oldukça yüksek.
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EĞİTİM

Sınav
kaygısına
‘dur’
deyin

Üniversite ve lise giriş sınavlarının
yaklaştığı şu dönemde çocuklarda
ve gençlerde oluşan sınav
kaygısı zirve yapabiliyor.
Sürekli kaygı yaşayan çocuk,
sınavlarda hata yapmaktan
korkuyor ve okul başarısı düşüyor.
Kaygı ile mücadelede ebeveynlere
büyük görevler düşüyor. Uzmanlar,
sınav kaygısının belirtileri olan
fiziksel tepkilerin, ebeveynler
tarafından takip edilmesi
gerektiğini belirtiyor.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Üniversite sınavına aylardan beri
hazırlanan Arda, arkadaşları ile birlikte
hayallerini kurduğu üniversiteyi konuşuyordu. Birden kalp atışlarının hızlandığını
ve ellerinin terlediğini fark etti. Ne zaman
sınavları düşünse vücudunun farklı tepkiler
verdiğini sezer olmuştu. Kimi zaman bu
tepkiler okuldaki sınavları esnasında da
oluyor ve kolaylıkla yapabileceği soruları
yapamaz hale geliyordu. Kendinden korktu
ve bu konuda ne yapabileceğini düşünmeye
başladı. “Hayat daha kolay olmalı!” diye
söylendiği esnada annesinin odaya girmesiyle daldığı düşüncelerden uyandı. Evinde
sınav hazırlığı yapan gençlerin bulunduğu

birçok aile için bu ve benzer durumlar artık
sıradan hale geldi...
Okulların tatil dönemine yaklaştığı
şu günlerde üniversite ve lise giriş sınavlarına da sayılı günler kaldı. Bu kritik dönemde çocuklarda ve gençlerde oluşan sınav
kaygısı baş edilemez boyutlara ulaşabiliyor.
Sınavların yarattığı baskı nedeniyle sürekli
olarak kaygı yaşayan çocuklar, sınavlarda
hata yapmaktan korkuyor ve okul başarıları düşebiliyor. Bu zorlu dönemde kaygı
ile mücadele etme konusunda ebeveynlere
büyük görevler düşüyor. El terlemesi, baş
ağrısı, mide bulantısı, uyku problemleri ile
karşılaşıldığında çocuğun kaygı ve stres
yaratan yoğun bir durumla karşılaştığını
anlatan belirtiler arasında sayılıyor.
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Eğitim Koçu Murat Karcıoğlu, sınav kaygısının
belirtileri olan fiziksel tepkilerin, ebeveynler
tarafından takip edilmesi konusunda uyarıda
bulunuyor.

FİZİKSEL TEPKİLERE DİKKAT!

MARUZ BIRAKIN
Çocukların kaygı oranını maruz bırakma
metodu ile azaltmak mümkün. Örneğin;
çocuğun boş bir sınıfta süreli sınava girmesi, ev
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Çocuğunuzla sürekli olarak sınavları
konuşmayın.
El terlemesi, baş ağrısı, mide bulantısı, uyku problemlerine dikkat edin.

Beslenme, uyku, nefes, kas egzersizleri ve spor yapması gibi konulara
dikkat edin.

4
5

Bol bol deneme sınavlarına girerek
sınav korkusunu yenmesini sağlayın.

Başarısız olduğunda suçlamayın.
Elinden gelenin en iyisini yaptın
olmadı diyebilin.

BAŞA ÇIKMA YOLLARI
Kaygıyla başa çıkmada beslenme, uyku,
nefes ile kas egzersizleri ve sporun büyük
rolü bulunuyor. Verimli ders çalışmama, sınav
hakkındaki yetersiz bilgiler, sınav stratejilerini
bilmeme, hedef ve beklenti ile ilgili sorular,
profesyonel destek almama, zaman yönetimi
becerilerine sahip olmama, kendini tanımama,
potansiyelini belirleyememe gibi birçok faktör
kaygıyı tetikler.
Yaşadığı sınav stresiyle ilgili durumlar
karşısında hayal kurarak çocuğun gözünde o
sorunu, başarılı bir biçimde çözdüğü sahneyi
canlı tutmaya çalışın. Böylece çocuk sakinleşip
zihni ve bedeni rahatlayacak, davranışlarına
hükmedecek duruma gelecek.

SÜREÇ YÖNETİMİ

denemesi çözmesi, okulda yazılıya veya deneme sınavına girdiği sınıfta bir şey yapmadan
sınav süresince beklemesi psikolojik olarak
sınava hazırlanmasını sağlar.
Kaygı insanoğlunun yaşadığı en doğal ve
temel duygulardandır ancak kontrol edilemeyen kaygı durumu ise, öğrenmeyi sekteye

Okul başarısı her zaman hayat başarısı
anlamına gelmiyor. Çocukların hedefe ulaşmasında başarıyı değerlendirirken akademik
başarısızlığı utanılacak bir durum olmaktan
çıkarmalısınız. Başarısız olması hâlinde
durumu kalıcı değil; geçici nedenlere bağlamak
önemlidir. Bu nedenlerin içsel ve değiştirilebilir
neden olduğunu daima hatırlamalısınız. Başarısızlık durumlarında çocukları cezalandırmak,
olumsuz konuşmalar çocuklarda sınav kaygısını
artırır, onların kendine güvenlerini azaltır.
Deneme sınavları, yazılı ve sözlü sınavlara yüklenilen anlamı da sorgulamalısınız. Çocuğunuza
elinden gelenin en iyisini yapmasını ama olmuyorsa da bu durumda üzülmemesi gerektiğini
öğretmelisiniz. Çünkü başarı gayretle ölçülen
bir durumdur.

EĞİTİM

Sınav kaygısı, öğrenilen bilginin sınav sırasında hatırlanmaması ya da etkili bir şekilde
kullanılmaması birçok öğrencinin karşılaştığı
bir sorun haline geldi. Çocuklarda oluşan sınav
kaygısı, kimi zaman baş edilemez bir hâl
aldığına dikkat çeken Karcıoğlu, şu bilgileri
veriyor: “Çocuklar kimi zaman kaygı durumunu anlamlandıramıyor ancak fiziksel olarak
verdiği tepkiler aslında bir problem yaşadığını
açıkça gösteriyor. El terlemesi, baş ağrısı, mide
bulantısı, uyku problemleri ile karşılaşıldığında
çocuğunuzun kaygı ve stres yaratan yoğun
bir durumla karşılaştığını anlamak mümkün.
Anne ve babalar çocuğun fiziksel davranışlarını
takipte olmalılar.”
Öğrencilerde akademik başarıyı düşüren
sınav kaygısının temelinde çocuğun farkına
varmadan içinde bulunduğu çevreden edindiği
gizil öğrenmelerin etkisi büyük. Çocukların
belirsizlik karşısında kontrolü talep edip dengeyi bulmaya çalıştıklarına dikkat çeken Murat
Karcıoğlu, “Çocuğun içinde bulunduğu koşullar,
kimi zaman algı ve beklentilerinden farklı olabilir. Bu noktada kaygı duygusu devreye girer.
Bu yüzden ebeveynler olarak çocuğa sevginizi
gösterin, evde devamlı sınavlar ile ilgili sohbet
etmekten kaçının. Çocuğunuz nasıl ki size iş
hayatınız hakkında sorular sormuyorsa siz de
çocuğunuza olması gerekenin dışında sadece
akademik başarı odaklı sorular yöneltmemeye
dikkat edin. Sınav sürecinde çocuğun davranışları ve notları hakkında takipte olmayı da
atlamayın” uyarısında bulunuyor.

BAŞA
ÇIKMANIN
5 YOLU
1
2
3

uğratarak başarıyı düşürür. Öğrencilerin bir
kısmında sınav öncesi ve sınav anında yoğun
kaygı durumu yaşanır; beklentiler, sınava
yüklenen anlamlar, aile hayatı, ailenin çocuk
üzerindeki etkisi kaygının tetikleyicisidir.
Çocuklar sınava hazırlanırken beklenti içinde
olduğunuzu hissettirmeden, sınava odaklanmasını sağlamalısınız.
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Teknoloji insanların olduğu
kadar evcil dostların da
hizmetine sunuluyor.
Özellikle nesnelerin
interneti teknolojisinin
yaygınlaşması evcil
dostların hayatını
kolaylaştırıyor. Bu
alanda önemli bir sektör
oluşurken, birçok insan
evcil dostunun daha
eğlenceli vakit geçirmesi
ve daha iyi beslenmesi için
bu teknolojilere yatırım
yapıyor.

Onlara özel teknoloji
DOSTLARIMIZ

UMUT EFE
Teknoloji insanların olduğu kadar evcil
dostların da hayatını kolaylaştırıyor. Teknoloji
artık evcil dostlarımızın en büyük yardımcısı
oldu… Evcil dostlar hayatımızın vazgeçilmezi. Zaten son dönemde çoğu insan evden
çalışmaya devam ediyor. Herkesin günlük
rutini değişmiş durumda. Teknolojiyi işte,
eğitimde daha fazla kullanır hale geldik. Evcil
dostlar da bundan payını alıyor. Evcil hayvan
teknolojileri sayesinde onlar da daha sağlıklı,
mutlu ve uzun hayat sürüyor.
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Peki, evcil dostlar için hangi teknolojiler
kullanılabilir? Ailenizin tüylü üyesinin güvenliğini sağlamak için evcil hayvan kameraları
edinebilirsiniz. Bu kameralarda modellere
göre değişmekle birlikte tek veya iki yönlü
sesli iletişim özelliği, lazerle egzersiz yaptır-

ma, canlı yayın ve gece görüş özelliği evcil
hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.
Akvaryum balıkları, sakinleştiriyor ve
huzur veriyor. Fakat onlardan uzaklaştığınız
seyahatlerde balıklarınızın durumunu düşünmek huzurunuzu kaçırabilir. Balıkların daima
beslenmeye devam etmesi, onların yaşamları
için önemli. Neyse ki teknoloji var. Yemleme
makinesi sayesinde balıklarınızın günde
kaç defa ve ne oranda besleneceğine karar
verebilirsiniz. Balık popülasyonu fazla olan
akvaryumlar için ikili balık yemleme makinesi
tercih edebilirsiniz.
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Kediler tuvalet eğitimi alabilen hayvanlar olduğu için açık kedi
tuvaleti, kapalı kedi tuvaleti, elekli
kedi tuvaleti gibi kedi tuvaletleri
kedinin bakımını kolaylaştırmak için
tercih edilebilir. Kendini temizleyen
kedi tuvaleti, kum temizleme işini
gerçekten kolaylaştırıyor. Yoğun
tempoda çalışıyorsanız kendi kendini
temizleyen tuvaletlerden alabilirsiniz.
Sevimli dostunuzun yeterince
su tükettiğinden emin olmak için
su kabını sık sık kontrol etmeli
ve suyunu tazelemelisiniz. Kedi,
köpek su pınarı sayesinde siz evde
olmadığınızda da bu rutine devam
edebilirsiniz. Su pınarında su filtreden geçtiği için yabancı maddelerden
dolayı kirlenmiyor. Filtreler kireci
de arıttığından musluk suyunu bile
güvenle vermenizi sağlıyor.
Kedilerin enerjisini atmasını
sağlayan kedi oyuncakları özellikle
kilo almaya yatkın veya kilolu
kediler için fayda sağlıyor. Kedi
oyuncakları kedinin oyuncağa
odaklanıp evdeki eşyaları dağıtmasını da önlüyor. Tüm gün evde yalnız
kalan kedinizi biraz hareketlendirip
keyifli vakit geçirmesini sağlamak
isterseniz lazerli kedi oyuncağı
edinebilirsiniz.

SEKTÖR GİDEREK BÜYÜYOR
Yapılan bir araştırmaya göre, en çok
evcil hayvana sahip olma oranı artık Y kuşağı
bireylerde. Amerikalı Y kuşağı bireylerin yüzde
75’i köpek sahibi iken yine yüzde 50’den fazlası
da kedi sahibi. Dahası, Y kuşağı bireylerinin yüzde
82’si, evcil hayvanlarını çocukları olarak ya da bir
aile kurmanın ilk adımı olarak görüyorlar. Evcil
hayvan bakımı endüstrisine en yüksek miktarda
harcama yapılan ülke de yine Amerika Birleşik

Devletleri. Euromonitor’a göre, küresel evcil hayvan bakımı endüstrisinin 2023 yılına kadar 164
milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu konuda
özellikle büyük bir patlama yapan alan ise evcil
hayvan teknolojisi. Son yıllarda artış gösteren
teknolojik gelişmeler evcil hayvan sektöründe
de ön plana çıkmaya başladı ve evcil hayvanları
aktif, sağlıklı ve güvende tutmak için çok çeşitli
araçlar geliştirildi.

GPS ve radyo teknolojileri, evcil hayvanların güvenliğini sağlayan
alternatifler sunuyor. Data özellikli
SIM kart takılarak kullanılabilen
GSM destekli evcil hayvan takip cihazları evcil hayvanın kaybolmasını
önlüyor. Piyasada kayıp eşya bulucu
adıyla da bilinen akıllı anahtar takip
cihazı, hayvanın takibini yapmaya
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olanak tanıyor. LED ışıklı köpek tasmaları özellikle
koyu renkli ırkları karanlıkta bulabilmek açısından
fayda sağlıyor.

OTOMATİK TOP ATICI
Köpeklerin bedensel ve zihinsel gelişimleri
için çeşitli oyunlar oynaması şart. Otomatik top

atıcı olarak bilinen cihazlar, bünyesindeki sensörler
sayesinde belirli mesafeye kadar top fırlatabiliyor.
Bu sayede köpeğinizle ‘yakala getir’ oynayarak
daha keyifli zaman geçirebilir ve gelişimine katkıda
bulunabilirsiniz.

DOSTLARIMIZ

TAKİP CİHAZLARI
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Gastronomi tutkunlarının her yıl dört
gözle beklediği, İstanbul’un farklı
yerlerinde düzenlenen yemek festivalleri
hem yeni tatlar deneyimleyip hem de
keyifli vakit geçirmek isteyenleri davet
ediyor. Lezzet festivallerine buyurun...

Lezzet festivalleri

LEZZET

UMUT EFE
Türkiye, zengin coğrafyası ve tarih boyunca öne çıkan yeme
içme ve mutfak kültürü ile her köşesinde, her bir evin mutfağında
ayrı bir festival alanı gibi… Önemli bir gastronomi kültürüne de ev
sahipliği yapan ülkemizde son dönemlerde her ne kadar pandemi bir
miktar organizasyonları etkilemiş olsa da son dönemlerde çeşitlenen
yeme içme festivalleri bu kültürü farklı duraklarda farklı lezzetseverlerle buluşturuyor…
Mutfak ve gastronomiye ilgisi olanlar için İstanbul önemli bir
durak. Yeni tatlar keşfetmek, gastronomi dünyasını yakından takip
etmek ve gezerken öğrenmek isteyenler için İstanbul’da geleneksel
olarak düzenlenen, farklı semtlerden yapılan yeme içme festivalleri
de bir rehber niteliğinde… Son yıllarda sayısı gittikçe artan yeme
içme festivalleri, çeşitli yiyecek, tatlı, içecek ve içkilere adanmış
konseptleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçen iki yıl boyunca
pandemi arası veren pek çok festival yeniden müdavimleri ile buluşuyor. Yeni sezonu farklı mekanlarda geçekleşen ve İstanbul’a lezzet
katacak yeme içme festivallerini sizler için derledik...
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ŞEHRİ ÇİKOLATA KOKUSU SARIYOR
Her yıl İstanbul, İzmir, Ankara gibi birçok farklı şehirde gerçekleşen
çikolata festivalleri şehirlerin tarihi mekanlarında katılımcıları ile birlikte
şehirlerin çehresini değiştiriyor.  Bilinen markalara ait lezzetlerin olduğu
kadar özgün ve yeni lezzetlerin yer aldığı festivalde katılımcıların da
aktif rol alması bekleniyor. Öyle ki, ziyaretçiler etkinlik süresince çikolata
ile alakalı gösterilere ve çeşitli workshop etkinliklerine katılırken, farklı
kıvamdaki çikolatalarla bebaber birbirinden lezzetli tatlılar yapabiliyor,
gerektiğinde sevdiği tatlılarla alakalı tarif alabiliyor. En önemlisi de tüm
ziyaretçiler şehri kokusu ile saran çikolataya doyuyor.
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KOKTEYL
ZAMANI
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Gastronomiyle sosyal yaşamın tüm
dinamiklerini bir araya getiren ve şehir yaşam
kültürüne katkı sağlayan Restoran Haftası,
Türkiye’nin ilk gastronomi festivali olma özelliği
taşıyor Restoran Haftası, tüm gastronomi tutkunlarını bu yıl da yeni lezzet deneyimleri yaşamaya davet ediyor. Restoran Haftası süresince
Türkiye’nin önde gelen katılımcı restoranları,
etkinliğe özel olarak oluşturdukları sürdürülebilirlik temalı menülerini daha uygun fiyatlarla
lezzet severlerle buluşturuyor…Türkiye’nin ilk

gastronomi apoletini taşıyan Restoran Haftası
bu yıl İstanbul dışında; İzmir, Bodrum, Denizli
ve Gaziantep’te de düzenlendi. Türkiye’nin en
önemli restoranlarının ve en değerli şeflerinin
katıldığı haftada sürdürülebilirlik teması ile özel
olarak hazırlanmış menüler sunuluyor. Restoran
Haftası’na katılan markalar menülerini “sürdürülebilirlik” teması kapsamında, atıksız mutfak
disiplinine uygun, yerel & coğrafi işaretli, vegan
& vejetaryen menüler olarak üç kategoride
oluşturuyor…

KAHVESEVERLERİN BULUŞMA NOKTASI
İstanbul Coffee Festival
uzunca bir aranın ardından nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kahvenin tüm paydaşları,
keyifli konserler, seminerler
ve atölye çalışmaları ile 6-9
Ekim 2022’de kahve severlerle
buluşuyor. Kahve tutkunları
ile kahve sektörünün tüm
bileşenlerinin yanında birbirinden güzel konserler, atölyeler
ve konferanslar da İstanbul
Coffee Festival’i boyunca kahveseverlere buluşuyor.
İlki 2013 senesinde gerçekleştirilen İstanbul Coffee
Festival, Şişli’de yer alan Küçükçiftlik Park’ta Eylül
ayı içerisinde düzenleniyor. Avrupa’nın en büyük iki
kahve festivalinden biri olan İstanbul Coffee Festival
her yıl on binlerce kişiyi ağırlıyor. Daha önce hiç gör-

mediğiniz kahveleri tatmaktan kafein krizine girme
ihtimalinizin yüksek olduğu festivale yalnızca kahve
tadımı gerçekleştirilmiyor. Festivale, uluslararası
kahve üreticileri, kahve makinesi üreticileri, perakendeciler, ekipman üreticileri, tüccarlar, ithalatçılar,
kahve birlikleri, kavurucular, kahve barları, nitelikle
esnaflar ve çikolata markaları da katılıyor.

LEZZET

Geniş bir müzik yelpazesinden
oluşturulacak festival sahnesi, miksoloji ve gastronominin önemli temsilcilerinden atölyeler, gün boyu sürecek
eğlendirici aktiviteler, özgün tasarımcı
butikleri, her damak tadına hitap
edecek yemek alanı ve çok daha
fazlası İstanbul Cocktail Festival’inde
bir araya geliyor. Filozof barmenlerin
sıra dışı detayları gizli reçetelerinde
kokteyl meraklılarına sunacağı,
kokteyl yapımının ustalıklarını ve
inceliklerini tecrübe edebileceğiniz
workshoplar ve ünlü sanatçıların en
keyifli parçaları eşliğinde, ağaçlarla
çevrili, doğası büyüleyici Küçükçiftlik
Park ’ta gerçekleşen İstanbul Cocktail
Festival şehre yeni bir soluk getiriyor.
Kokteyl kültürünün her seviyeden
meraklılarını bir araya getirmeye
hazırlanan İstanbul Cocktail Festival’i
aynı zamanda her yıl sahnesinde
birbirinden değerli isimleri ağırlıyor.
İstanbul Cocktail Festival; miksolojiyi
bir bilim ve sanat gibi değerlendiren
en usta mekanların imza lezzetlerini
sunacakları standlar, ödüllü miksolojistlerce verilecek kokteyl atölye ve
şovları, Türkiye’nin özgün müzisyenlerinden performanslar ve bağımsız
butiklerin tasarım sergileriyle renklenerek her duyuya dokunan eşsiz bir
gastronomik yolculuk yaşatıyor…

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE
ATIKSIZ MENÜLER
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Sahiller şenlenecek
Yaz sezonunun açıldığı şu günlerde plajlarda fırtına gibi esmek isteyenler
için bikinilerden pareo tasarımlarına ve renklerine 2022 plaj modasının
detaylarını araştırdık... Çiçek desenleri, minik kareler bu yılın favori
plaj desenleri... Kırmızı, lacivert ve lila karelerin sıklıkla kullanılacağı
bikiniler, vintage tarza modern bir gönderme yapıyor...

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Karpuz kabuğu denize düştüğünde yaz
başlar derler... Bu yıl bir ısınıp bir soğuyan
havalar nedeniyle yaz sezonu biraz geç başlasa
da deniz sevenler serin havaya aldırmadan
kendini serin sulara bırakmaya başladı bile.
Yaz gelir, yazlık sezonu açılır da plaj modasında
neler olduğu incelenmez mi? Meraklıları için
2022 sezonunun plaj modasına mercek tuttuk...

MODA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA
Pandemiyle birlikte hayatımızın
merkezine oturan sürdürülebilirlik kavramı plaj
modasında da karşımıza çıkıyor. Yaz sezonunda
pareolardan bikinilere mayolara kadar sürdürebilirlikle beraber rahatlığın ön planda olduğu
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zarif desenlerle harmanlanan feminen çizgiler
öne çıkıyor. Fütüristik yaklaşımlarla bir araya
gelen kesimler sıkça göreceğimiz şık detaylar;
püsküller ve farklı formlarda çiçek desenleri
moda oluyor. Işıltılı yansımalara sahip desenler
bu yazda plajlarda sıkça karşımıza çıkıyor. Cıvıl
cıvıl, rengarenk, rahat detaylardan oluşan mayolar, bikiniler, tatil elbiseleri, pareolar, tunikler
ve plaj elbiseleri...

MAYO VE TRİKİNİ YÜKSELİŞTE
Zarif çiçek desenleri ve minik kareler
bu yılın favori plaj desenleri arasında yerini
alıyor; kırmızı, lacivert ve lila karelerin sıklıkla
kullanılacağı bikiniler, vintage tarzına modern
bir gönderme yapıyor. Minimal tarzda bikini ve
mayolara dokunan çiçekler cıvıl cıvıl kumsal-

ları müjdeliyor... Birkaç yıldır plaj modasının
vazgeçilmezi olan mayolar, bu yıl yine revaçta.
Fitilli ve bürümcük tarzı tok kumaşlarla tasarlanan toparlayıcı mayo modelleri fazlalıkları
gizlemek için kurtarıcı olacak. Tek omuzlu
asimetrik mayolar favori... Bu yıl sahillerde hafif parlak ve simli kumaşları, çizgili görünümlü
mayoları, halter yaka mayoları sıkça göreceğiz.
Havalı ve iddialı tarzları ile tercih edilen
trikiniler bu yılın vazgeçilmezleri arasında
yerini alacak. Kumsal partilerinin stili olan
trikini modelleri farklı ve stil sahibi bir görünüm
arayanlara rahat ve feminen bir hava veriyor.

ÜÇGEN BİKİNİLER DÖNDÜ
İkonik tarzları ile sevilen üçgen bikiniler yeniden aramıza katılıyor! Son yıllarda
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üçgen bikini modelleri yerini daha rahat formlu
kara yakalı, halter yakalı ve straplez bikinilere
bırakmıştı... Üçgen bikinileri çok sevenlere müjde,
bu yıl rahatlıkla üçgen bikinilerinizi giyebilirsiniz!
Simli üçgen bikiniler bu yaz sezonunun yıldızı
olacaklar… Rahat kullanımlı toparlayıcı ve kalın
pike kumaşlı bikini modelleri de üçgen formuna
yeni bir soluk getiriyor.
Daha özgün ve bohem bir görünüm oluşturmak isteyenlere bandeau bikinileri öneririz. Bandeau bikini modelleri büstiyer kalıplı tarzıyla rahat ve
sofistike. Güneşlenirken ipli kısımlarını rahatlıkla
gizleyerek, iz sorunu yaşamadan bronzlaşmak
mümkün. Bandeau tarzı bikiniler bu yıl siyah, lila
ve turuncu renkleriyle öne çıkıyor. Akşam katılacağınız partilerde bikininizin üzerine ince bir keten
gömlek giyip, rengarenk kolyeler, mini kot şortlar
ya da pareolarla şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

KETEN SADELİĞİ
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TULUMLAR ORTAYA ÇIKTI
Tek parça rahatlığı sunan ve geçmiş yıllarda
sıkça kullanılan tulumlar bu yazın en trend parçalarından biri. Bu yıl plajlarda özellikle kısa tulumları sıkça göreceğiz... Kot, keten ya da pamuklu
kumaştan tulumlar, sahilde sportifliği sevenler için
ideal. Bikini veya mayo üzerine giyerek hem şık
hem de rahat olabilir, plaj haricinde gündüz veya
akşam da tercih edebilirsiniz. İçine giyeceğiniz
beyaz t-shirt ve sandaletlerle kombinleyebilirsiniz.
Uzun kollu, sıfır kol, karpuz kol gömlek
elbiselerde bu yıl pembe, yeşil, mavi ve sarı öne
çıkacak. Çiçek desenlerine eşlik eden canlı renkler
yaz enerjisini sunuyor.

HASIR ÇANTA
Plaj modası denilince aksesuarları da göz
ardı etmemek lazım. Plajların vazgeçilmez tasarımlardan biri olan hasır çanta modelleri bu yaz
da bizimle birlikte olacaklar. Bu yıl oldukça büyük
formlarda karşımıza çıkacak olan hasır çantalar
yazın sıcaklarında doğal bir görünüm sunacak. Her
türlü renk, stil, elbiseyle kombinlenebilen hasır
çantalar tercih sebebi olacak. Klasik bej renkli hasır
çantaların yanı sıra renkli sevenler için de mavi,
yeşil, siyah, beyaz keten kumaşlarla dokunmuş
veya renkli kumaşlarla çiçek figürlerinin eklendiği
seçenekleri ile karşımıza çıkacaklar.

MODA

Yazın ketenlerin yalın, rahat ve uyumlu
formu bu sezon yeniden karşımızda. Salaş,
dökümlü ve geniş kalıplı keten pantolonlar
sayfiyelerde sıklıkla karşımıza çıkacak. Bej, beyaz,
mavi ve toprak tonları ile fosforlu yeşil, pembe ve
mor renkleri de sıklıkla göreceğiz. Keten elbise ve
pareolar da revaçta. Uzun plaj elbisesi modelleri
olmazsa olmazlar listesinde başı çekecek.
Boyundan bağlamalı ya da askılı pamuklu
crochet elbiseler yazla bütünleşen beyaz renkle

plaj modasında yerini alıyor.
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Yaz dokunuşları
Havaların ısındığı, güneşin yüzünü gösterdiği şu günlerde hiçbirimiz evde
kapalı kalmak istemiyoruz. Balkon, bahçe ve teras sezonunun açıldığı bu
dönemde kendinize keyif köşeleri yaratmanız için öneriler hazırladık...

EVİM EVİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Bütün kış evde oturduktan sonra güneşin
yüzünü göstermesiyle birlikte kendini dışarı
atmak isteyen Seda Hanım, terasını yeniden düzenlemeyi planlıyor ancak nereden başlayacağını kestiremiyordu. Geçmiş yıllardan kalan ve
yüzü eskiyen oturma grubunu atıp yerine masa,
sandalye koyup yemek köşesi mi oluştursa ya
da herkesin yaptığı gibi paletler alıp yeniden
bir oturma köşesi mi oluşturmalıydı... Terasını
çiçeklerle donatıp bir bahçe havası yaratmak
da en büyük arzularından biriydi. “Nasıl olsa
bu yaz bu terasta geçecek, bari keyif yapalım”
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diyen Seda Hanım yapılabilecekleri araştırmaya
başladı... Sizin de aklınızdan bu tür düzenlemeler yapmak geçiyorsa yazımızı okumanızı
öneririz...
Açık havanın tadını çıkarmayı sevenlerin en çok vakit geçirdiği alanların başında
gelen bahçe, balkon ve terasları küçük birkaç
dokunuşla yaza hazırlamak mümkün. Bunun
için öncelikle bütçenizi oluşturun. Çünkü evin bir
odasına dönüşen bu mekânların dekorasyon stilini belirlemek için mobilyalara büyük iş düşüyor. Doğanın tazeleyici enerjisini bu mekânlara
taşımak için görsel uyumu yakalamak, tonları
doğru belirlemek ve açık hava koşullarına

uygun, uzun ömürlü materyalleri seçmek ve en
önemlisi konforlu bir ortam oluşturmanız gerekiyor. Bunun için lüks mobilyalar seçebileceğiniz
gibi paletlerle kendiniz de oturma köşeleri
yapabilirsiniz. Nasıl yapılacağı konusunda
internette onlarca video bulmak mümkün.
Doğanın değişimini bahçe, balkon
ve teraslara taşımak için ilk dikkat edilmesi
gereken noktaların başında doğru tonları
seçmek geliyor. Eğer açık hava stilinde yalın bir
tarz yakalanmak isteniyorsa krem, bej, beyaz
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gibi yumuşak renkler, ahşabın sıcaklığıyla
birlikte kullanılabilir.

KEYİF ÜRÜNLERİ
Kışın rehavetini bahçe, balkon ve
teraslardan atmak için aksesuarlara ve
keyif ürünlerine büyük görevler düşerken
özellikle doğadan izler taşıyan ahşap
ürünler, görüntüsüyle güçlü bir duruş
sağlıyor. Bunun için ahşap bir sallanan
koltuk, hamak ve şık bir bahçe berjeriyle
keyif köşenizi oluşturmanız mümkün. Ayrıca
uzanma koltuğundan salıncağa, şezlongdan
daybede, şömineden barbeküye ve farklı
aksesuarlara kadar bahçe dekorasyonu için
gerekli ürünlerden faydalanabilirsiniz. Bu
ürünleri internetten satın alabileceğiniz gibi
bahçe ürünleri satan büyük mağazalardan
da bulmanız mümkün. Bu ürünlerin her
bütçeye hitap edenlerinin bulunduğunu da
belirtmekte fayda var. Son dönemde ham
malzemeleri satan ve kendiniz boyayarak
kendi orijinal ürünlerinizi oluşturabileceğiniz
hobi sayfaları da mevcut.
Özellikle sallanan koltuklarla yaz
aylarında açık havada vakit geçirmek çok
daha keyifli hale geliyor.

AYDINLATMANIN BÜYÜSÜ
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4 Balkon, teras ve bahçenizi tasarlarken öncelikle ne istediğinize karar verin.
4 Mümkün olduğunca sade, az eşya ile
planlama yapın.
4 Renk seçerken uzun süre kullanmaktan keyif alacağınız, sizi yormayacak sade
renkleri tercih edin.

4 Kalabalık mekanlar sizi yorar. İhtiyacınız dışında sırf dekoratif diye ürün almayın.
4 Çiçek seçerken alerjik reaksiyonlara
neden olabilecek çiçeklerden uzak durun. Bakımı kolay görselliği güzel çiçekleri tercih edin.
4 Aydınlatmaları seçerken fazla göz
alanlardan uzak durun.

alıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken
husus rüzgar almasının engellendiği mumluklarda
yakılması oluyor. Özellikle mis gibi kokan mumlarla yaz akşamlarının hafif esintili günlerinde
çayınızı, kahvenizi yudumlarken leylak kokusu,
vanilya kokusu gibi aromalarla ruhunuzun da
dinlenmesini sağlayabilirsiniz.

olmazsa olmazları arasına girmiş durumda. Kütük
masalar, ham ahşap sehpalar, floral desenler
bahçe mobilyası koleksiyonlarında yer alırken
doğal bir hava estiriyor. Bu tasarımlar, dış mekânları bahara hazırlamak için olmazsa olmazlar
arasında sayılabilir. Bunun için çok yüksek
fiyatlar ödemeniz de gerekmiyor. Çünkü orman
geziniş esnasında bulacağınız bir kütüğü düzgün
bir biçimde kestirip biraz vernikleyerek kendi
sehpanızı oluşturabilirsiniz.
Doğal ürünleri saksı çiçekleriyle bir araya
getirip kendinizi doğada hissetmenizi sağlayacak
görsel bir şölen yaratabilirsiniz. Sakız sardunyalar, petunyalar, ortancalar, küpe çiçekleri balkon,
teras ve bahçenizi renklendirme konusunda size
yardımcı olabilecek çiçekler arasında sayılabilir.

SEHPALAR VE ÇİÇEKLER
Balkon, teras ve bahçenizin olmazsa
olmazlarından biri de sehpalar. Yemek köşesi
oluştursanız bile bir köşede küçük de olsa daha
rahat oturulacak, kitabınızı okurken çayınızı
yudumlarken kullanabileceğiniz sehpanız olmalı.
Son yılların dekorasyon anlayışına damga vuran
doğal tasarımlar, bahçe mobilyalarının da

EVİM EVİM

Balkon, teras ve bahçenizi birbirinden
şık aydınlatmalarla süsleyip yaz akşamlarını
davetkâr bir görüntüye büründürmeniz de
mümkün. Dış mekânların ışıklandırılması
özellikle bahar ve yaz döneminde çok önemli bir adım olacaktır. Yazın neredeyse günün
büyük bir kısmı geçirilen bahçe, balkon
ve terasların doğru ışıkla aydınlatılması
dekorasyonun daha net ve çekici olmasını
sağlıyor. Bahçe stiliyle uyumlu ve yazın
enerjisiyle bütünleşen tasarıma sahip aydınlatma ürünlerini internet sitelerinden ya da
yapı marketlerinden bulmanız mümkün.
Kış mevsiminin olmazsa olmazlarından biri olan mumlar yazın da baş köşeyi

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
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GEZİ-İSTANBUL

İstanbul’un en çok ziyaret
edilen ilçesi: Bayrampaşa
İstanbul’un kalabalık ve kozmopolit ilçelerinden biridir
Bayrampaşa.. Tarihi Osmanlı
İmparatorluğu’na kadar uzanan ilk adı Sağmacılar olan
ilçe, 1971’de Bayrampaşa
adını aldı. Eyüp’ün semtiyken,
nüfusunun hızla artması, ticaret
ve sanayi ağırlıklı bir yapıya
kavuşmasıyla 1990’da ilçe statüsüne kavuştu. Esenler Otogarı, parkları, AVM’leri ve büyük
zincir marketleri ile İstanbul’un
en çok ziyaret eden ilçelerinden
biri konumunda...
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Bayrampaşa ilçesinin tarihi Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanıyor. Geçmişte adı
Sağmacılar olan ilçe, yaşadığı kolera salgını
ile birçok kayıp verir. Kolera salgınını anımsattığından IV. Murat’ın sadrazamlarından Bayram Paşa’nın burada çiftlik sahibi olmasından
yola çıkılarak ismi 1971 yılında Bayrampaşa
olarak değiştirildi. O zamanlar Eyüp’ün bir
semti olan Bayrampaşa, nüfusunun hızla artması, ticaret ve sanayisinin gelişmesiyle 1990
yılında ilçe statüsüne kavuştu. Günümüzde,
Yenidoğan, Vatan, Orta, Terazidere, Altıntepsi,
Muratpaşa, İsmetpaşa, Yıldırım, Kartaltepe, Kocatepe Cevatpaşa olmak üzere 11
mahallede yaklâşık 280 bin yerleşik nüfustan
oluşuyor. İstanbul’un en kalabalık yerleşim

yerlerinden biri olarak biliniyor. İkea, Forum
İstanbul AVM, büyük marketleri ve sanayi- ticaret alanları ile nüfusu gün içinde 1 milyonun
üzerine çıkıyor. İstanbul’un ve Avrupa’nın
en büyük dünyanın ise en büyük 3. Otogarı
olma özelliğini taşıyan Esenler Otogarı, çağdaş
bir ulaşım merkezi olması hedeflenerek
açılmıştı... Bayrampaşa, doğudan Eyüpsultan,
batıdan Esenler, güneyden Zeytinburnu,
kuzeydoğudan Gaziosmanpaşa ile çevrili bir
konumda...
Ulaşım sorunu bulunmayan ilçeden
metro ile İstanbul’un önemli merkezlerine
rahatlıkla seyahat edilebilirken metronun yanı
sıra, otobüs ve dolmuş seferleri de mevcut.
Bayrampaşa ilçesi, tarihi mekanları, alışveriş
ve eğlenceye yönelik alanları ile İstanbulluların uğrak noktası konumunda. Avrupa
yakasında yaşayanlardan İkea’ya gitmeyen
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yoktur desek abartı olmaz. Alışveriş yapmanın
yanı sıra haberlere konu olan köftesini tatmayan neredeyse yoktur. Bayrampaşa’ya gitmek
isteyenler için ilçenin tarihini ve gezilebilecek
yerlerini araştırdık....

YOĞUN GÖÇ ALDI

MAYIS - HAZİRAN 2022

binanın ortasında büyük bir avlusu var, ön
cephesi tek, öteki yönleri ikişer katlı. Giriş
kapısı Türk-rokoko tarzında mermerden inşa
edilen yapının nizamiye kapısının üzerinde
Haşim imzalı Tuğra-i Hümayun ve çok uzaktan
okunabilen besmele ile Fih-i Şifa-ün’lin nas
ayetini içeren altın suyu ile celi yazı, altında
ve kapının iki tarafında Yesarizade Mustafa
İzzet Efendi’nin yeşile boyanmış ta’lik yazısı
ile “Dertlerin dermanı olan sultan 2. Mahmud”
dizesiyle başlayan ve “Tanrı Sultan Mahmud’u
daima kötülüklerden korusun” dizesiyle sona
eren 32 beyitlik bir kitabe bulunuyor. 1922’de
lağvedilen hastane bir müddet askeri okul
ve daha sonra kışla haline getirilerek 66.
Tümen’in karargahı olarak kullanıldı.

ALTINTEPSİ SU TERAZİSİ Bölgedeki bir diğer tarihi değere sahip olan yapı ise
Altıntepsi Su Terazisi... Cihan padişahı olarak
anılan Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle Koca
Sinan tarafından Bayrampaşa’da yapılan su
terazilerinden ve su maslaklarından günümüze
pek az iz var. Ferhatpaşa Çiftlik Mevkii ve
eski Cicoz Çiftliği alanı güney ucunda bir vadi
tabanında bulunan su terazisi, Halkalı Suları
dağılım sisteminin bir parçası olurken, otogar
içerisinde yer alan iki su terazisinden biri.
Günümüzde mevcut olmayan su terazisi 19881989 yıllarında otogar inşaatı sırasında yıkıldı.
FERHAT PAŞA ÇİFTLİĞİ Bölgenin
geçmişte öne çıkan yerlerinden biri olan Ferhat

CEZAEVİ VARDI
Bayrampaşa, geçmişte cezaevine ev
sahipliği yaptı. Kapalı ceza ve tevkifevinin
yapımına 1955’te başlandı,1968’de tamamlanarak Sultanahmet Ceza ve Tevkifevi buraya
taşındı. 120 bin m2’lik bir alanı kaplayan
30 bin m2’lik bölümü hücre kısmına ayrılan
cezaevinin kadın ve çocuk koğuşları ayrı,
bünyesinde 100 yataklı bir hastane vardı.
Bayrampaşa Cezaevi 2009 yılında Silivri’ye
taşındı ve cezaevi kapatıldı.
Paşa Çiftliği, 20. yüzyılın başlarında merhum
İbrahim Turhan tarafından ilçeye kazandırıldı.
Balkan Harbi yıllarında Selanik’ten Türkiye’ye
gelen İbrahim Turhan, o yıllarda Rum köyü
olan Litros’a -bugünkü Esenler- geldi, bölgeye
Türklerin yerleşmesinde öncülük ederek geniş
bir arazi satın aldı çiftlik yaptırdı.
6 milyon metrekarelik çiftlik arazisi, Ora
AVM için Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sabri
Uluğ’un büyükbabası tarafından satın alındı.
Ancak zaman içerisinde bu arazi göçmenlere
yerleşim alanı olarak verildi ardından bu arazi
kamulaştırılarak, Otogar ve İstanbul Sebze Hali
sonrasında ise Kuru Gıda Hali oldu. İstimlak
edilen araziden kalan kısımları ailenin kendisi
satmış. Böylelikle bu araziler üzerinde Carrefoursa ve Bauhaus gibi dünya devleri alışveriş
merkezleri kurmuş ve halen faaliyetlerini
sürdürüyor.
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İstanbul’un en eski yerleşim yerleri
arasında yerini alan Bayrampaşa, 1453’te
Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u kuşatması
sırasında, askeri yığınak ve karargâh yeri oldu.
Daha sonra ise savunma amaçlı kullanılan
bölgeye askeri hastane, kışla ve sığınaklar
yapıldı. Osmanlı’nın Balkan hâkimiyetinin sona
ermesiyle binlerce Müslüman Balkanlardan,
İstanbul ve Anadolu’ya göç etti. 1927’de Bulgaristan Filibe’den yöreye ilk yerleşen göçmen
grup bölgede tarım ve hayvancılık yaptı; Velibey (Demirkapı), Ferhatpaşa ve Cicoz çiftlikleri
kuruldu. Günümüzde Numunebağ ve Abdi
İpekçi Caddesi olan alanda bağcılık yapıldı.
Bayrampaşa’nın gelişip bugünlere gelmesinde
Balkan göçmenlerinin büyük katkısı bulunuyor.
Bulgaristan’dan başlayan, 1950’lerde
Kuzey Makedonya’dan, 1960’larda Balkanlar’dan (eski adıyla Yugoslavya) göç eden
Boşnaklarla doruğa ulaşan göç dalgası,
Bayrampaşa’nın sosyo-kültürel altyapısını
oluşturdu. Bulgaristan ve Yugoslavya’dan gelen
göçmenler için 1955’te İstanbul’un iki büyük
caddesi; Vatan ve Millet Caddeleri yapıldı. Bölgede evleri istimlak edilenlerin çoğunluğunun
Sağmalcılar Köyü’ne (Bayrampaşa) yerleşmesiyle bölge nüfusu arttı. Türkiye’de 1950’den
itibaren yükselen kentleşmeyle, Anadolu’dan
İstanbul’a göç edenlerin bir bölümü Bayrampaşa’ya yerleşti. Bölgeye o yıllarda yapılan
fabrikalar, Bayrampaşa’nın yerleşim alanı
olarak tercih edilmesinde etkili oldu. 	 
Bayrampaşa, sınırlı sayıda da olsa
tarihi mekanlara sahip bir ilçe. Bunlardan
biri de bugün Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
hizmet binası olarak kullanılan Maltepe Askeri
Hastanesi...1827’de yaptırılan dört cepheli

İSMMMO YAŞAM l 49

ALİ PAŞA KEMERİ: İstanbul Bayrampaşa’da, 1790’da yapımına başlanıp 1 yıl sonra tamamlanan tarihi Ali Paşa Kemeri bakımsızlığıyla evsizlerin
gözde yeri olmuştu. Zamana ve bakımsızlığa yenik
düşen tarihi Ali Paşa Kemeri, Eyüp-Silahtar-Gaziosmanpaşa bağlantı yolu ve Metris-Esenler bağlantı yolu
ile Mehmet Akif İnan Caddesi’ni birbirine bağlayan
viyadüklü kavşağın arasında bulunuyor. Edirnekapı,
Karagümrük, Beyazıt ve Fatih gibi semtlerde Reşid Paşa
Türbesi, Atik Ali Paşa Camii, Sultan Mahmud Türbesi,
Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı’nın da bulunduğu
toplam 37 noktaya su dağıtan tarihi kemer, halk
arasında ‘Şirinkemer’ olarak da biliniyor.

GEZİ-İSTANBUL

SPOR VE KÜLTÜR MERKEZLERİ: 1994
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sonrası belediyenin planlı çalışmalarıyla Bayrampaşa,
çarpık kentleşmenin yerini modern siluete bıraktığı bir
yer haline gelirken merkezi konumu, kolay ulaşımı ile
yabancı yatırımcıların da tercih ettiği bir bölge oldu.
Eğitim, kültür, sağlık, spor alanında önemli projeler üretildi, ekonomik ve sosyal hayatı iyileştiren çok sayıda
mekân halkın hizmetine sunuldu. 1994’ten günümüze,
Bayrampaşa Belediyesi tarafından bilgi evleri, bilgi
merkezleri, sağlık birimi, spor tesisleri, kültür salonları,
70’den fazla park yapıldı. Hidayet Türkoğlu Spor Merkezi, iki stadyum ve dört kapalı spor salonu ve iki adet
yüzme havuzuyla Bayrampaşa’nın önemli spor tesisidir.
	 
ADAPARK: Bayrampaşa’nın gezilecek yerleri
arasında 480 bin metrekare alana sahip olan Adapark,
2003 yılında İstanbul’un en büyük eğlence parklarından biri olarak açıldı. Parkta, yapay gölet, çocuk oyun
alanları, piknik alanı, koşu ve yürüyüş parkurları,
binicilik eğitimleri için çiftlik ve mini hayvanat bahçesi,
açık ve kapalı spor alanları, hobi bahçeleri, sergi alanları,
lunapark, cafe ve restoran bulunuyor. Her yaş grubunun
keyifle vakit geçirebileceği parkta piknik sonrası yürüyüş
ve koşu parkurlarında spor yapabilir, gölette bisiklet
kiralayıp keyifli anlar geçirebilirsiniz. 4000 kişi kapasiteli
anfi tiyatrodaki konser ve etkinliklere katılabilirsiniz.
Lunapark da her yaşa hitap eden oyun alanlarıyla ailece
eğlenceli bir gün geçirebilir, çiftlikte binicilik eğitimi alabilirsiniz. Hayvan severler de mini hayvanat bahçesinde
hayvan dostlarımızla keyifli vakit geçirebilir.
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“MAKİNE, TEKSTİL VE OTELCİLİKTE ÖNE ÇIKIYOR”

Bayrampaşa ilçesinde 465’i serbest,
360’ı bağımlı olmak üzere toplam 825 meslek
mensubu bulunuyor. Bayrampaşa da ağırlıklı
olarak makine, tekstil ve otelcilik sektöründe
şirketler faaliyet gösteriyor.
İSMMMO Bayrampaşa İlçe Temsilcisi
Ferhat Özdemir, 35 yıllık bir meslek mensubu.
Bakırköy Ticaret Lisesi’nde öğrenim görürken
1987’de stajyer olarak mesleğe başlayan,
1998’de Bayrampaşa’da kendi adına mali
müşavirlik bürosunu açan Özdemir, halen
mesleki faaliyetine burada devam ediyor.
2007’de Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği
Derneği Bayrampaşa Şubesi yönetimine seçildi,
2015’ten bu yana İSMMMO Bayrampaşa ilçe
temsilciliği görevini yürütüyor.
1970 öncesi tarıma dayanan bir ekonomisi olan Bayrampaşa, 1970 sonrası hızlı

Özdemir
kentleşme ve yoğun göç sonucunda ekonomisi sanayi ve ticaret ağırlıklı bir ilçe oldu. Tarım
yapılan dönemde üretilen enginarının kalitesi ve
ünü Türkiye’ye yayıldı.
İlçe 1970’li yıllarda başlayan iç göçle

İSMET PAŞA PARKI: İsmet Paşa

FORUM İSTANBUL: Türkiye’nin en
büyük alışveriş ve eğlence merkezlerinden olan
Forum İstanbul, yerli ve yabancı markalara ev
sahipliği yapıyor. Eldivenden merdivene kadar
hemen her şeyin bulunduğu merkez, alışveriş severlerin uğrak yeri... Forum İstanbul,
Sea Life İstanbul Akvaryum, Forum İstanbul
Legoland Discovery Center, FunLap, sinema
ve Joypark gibi eğlence merkezlerine de ev
sahipliği yapıyor. Burada alışverişinizi yapabilir
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isterseniz cafe ve restoranlarda farklı lezzetleri
tadarak vakit geçirebilir isterseniz de çeşitli
etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Dünyanın birçok ülkesinde popüler olan
Mirror Maze (Aynalı Labirent) eğlence deneyimi, “Pirates of İstanbul” konseptiyle Türkiye’de
ilk kez Forum İstanbul’da sunuldu. 7’den 77’ye
herkesin eğlencenin doruk noktasına ulaştığı
bu serüven yepyeni bir deneyim sunuyor.
Korsanların sonsuz labirenti içinde kayboluyorsunuz ve sadece tek bir çıkış var. Aynaların

verdiği sonsuzluk hissi sizleri zorlayacak ama
bulduğunuz ganimetler buna değecek...
İstanbul Sea Life Akvaryum, Forum
İstanbul bünyesinde içinde 15 bin deniz canlısının bulunduğu özel bir akvaryum. Ailecek
keyifle vakit geçirip keşfedebileceğiniz bir
alana sahip olan akvaryumda, 83 metre uzunluğundaki okyanus tünelinde 15 farklı türden
61 adet köpek balığı ile yüzlerce deniz canlısını
görebilirsiniz. İçerisindeki resim akvaryumu,
çocukların hayal dünyasındaki deniz canlılarını
çizip, multimedya tarayıcıdan geçirip dijital
akvaryumda yüzdüğünü görmesini sağlıyor.
Yağmur Ormanı bölümünde Amazon Ormanlarının farklı tür balık ve pirinaları görebilirsiniz.
Ayrıca salı, cumartesi günü köpek balıklarının,
salı, perşembe ve cumartesi günüde vatozların
uzman ekipler tarafından beslenmesine tanık
olabilirsiniz. Yine dalgıçlar tarafından sergilenen şovları izlerken ailecek keyif alabilirsiniz.
Dilerseniz de sizler cafe bölümünde dinlenirken
çocuklar kendileri için ayrılmış oyun alanında
da eğlenceli vakit geçirebilir.
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Mahallesi’ndeki park, çocuk oyun alanı, kamelyaları, süs havuzu, dinlenme alanları ve sosyal
tesisiyle ailecek keyifle vakit geçirme fırsatı
sunuyor. Su sesi eşliğinde süs havuzuna karşı
konumlanan dinlenme alanlarında dinlenebilir,
kamelyalarda sevdiklerinizle sohbet edebilirsiniz. Siz dinlenirken çocuklarınız da oyun
alanlarında doyasıya eğlenebilir. Sosyal tesisin
cafe ve restoran bölümünde farklı lezzetleri
tadabilirsiniz. Örneğin, unutulmaya yüz tutmuş
kumda kahveyi tatmanız şiddetle öneriliyor.

hızlı bir nüfus artışı yaşadı; kalıpçılık, elektrik ve
elektronik parça üretimi, hırdavat malzemeleri
üretimi, plastik ve metal döküm ile soğuk demir
işlemesi ve tekstil gibi çeşitli sanayi dallarında
hızla gelişti.
İlçe son yıllarda sanayiden triko ve tekstil
toptan ticareti alanına doğru evrildi, triko, büro
mobilyaları ve sanayi makinaları alanında
bilinen merkezlerden biri haline geldi. İSMMMO
Bayrampaşa İlçe Temsilcisi Ferhat Özdemir, Bayrampaşa’nın Büyük İstanbul Otogarı, Bauhaus,
Carrefour, İkea ve Forum AVM gibi alışveriş
merkezleriyle dikkat çekerken otelcilik faaliyetlerinin de hızla arttığını söylüyor.
Özdemir, “Son birkaç yılda Bayrampaşa’daki sanayi alanlarının ilçe dışına taşınmasıyla
birlikte boşalan sanayi alanlarına nitelikli konut
üretimi de dikkat çekiyor” diyor.
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Renkli, kanallı ve laleli şehir:
Amsterdam

GEZİ - DÜNYA

AYŞEGÜL EMİR

Kanallar, bisikletler, renkli evler, laleler
şehri. Hollanda’nın başkenti, Amsterdam’dayım… Dam Meydanı, Vondelpark, Bloemenmarkt Çiçek Pazarı, müzeler meydanı, Van Gogh Müzesi, Rijks
Müzesi, Red Light District… Şehirde
gezilecek çok yer, yapılacak çok şey var.
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Dar kanalların kenarlarındaki
demirlere bağlanmış bisikletler, arkada
ise üçgen çatılı şirin tasarımlı rengarenk evler. Şehre her gelenin yaptığı
gibi ilk olarak bu manzarada fotoğraf
çektiriyorum. İnanılmaz bir bisiklet trafiği içinde karşıdan karşıya geçerken
mutlulukla etrafıma bakınıyorum…
Evet, Amsterdam’dayım. Kanallar, bisikletler, renkli evler, laleler şehri.
Hollanda’nın başkenti. Tam bir bisiklet

deryasında buluyorum kendimi. Eski
şehir bölümündeki kanal evleri şehre
her gelenin ilgisini çekecek türden.
Üçgen çatılarıyla 17. yüzyıl mimarisinin
güzel örneklerini sergiliyorlar.

ROMANTİK KANALLAR
Kanallar düzenlenmeden ve
köprülerle küçük adacıklar birbirlerine
bağlanmadan önce şehrin etrafı bataklıklarla kaplıymış. Bugün bu kanallar
ilgi odağı. 160 kanal bulunuyor. Şehrin
90 adası güzel köprülerle birbirine
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Bu tip evlere Hollandalılar ‘dans eden evler’
diyor. İlk başta çok şaşırtıcı geliyor. Şehirde bir
de kanalın üzerinde yer alan evler bulunuyor.
Tekneler eve dönüştürülmüş.
Şehirde ev fiyatlarının ve
kiraların da yüksek olduğunu
öğreniyoruz.
Ancak güzel cepheli
evlerin hiç bozulmadan
bugüne gelmeleri, bakımlı
halleri takdire şayan. Bizde
olsa ne hale gelirlerdi diye
düşünmeden edemiyorum.
Üç günlüğüne geldiğim
Amsterdam’ı şansıma güneşli
havada geziyorum.
Amsterdam’da nereler görülür, gezilir?
Dam Meydanı, Vondelpark, Bloemenmarkt Çiçek

Pazarı, müzeler meydanı, Van Gogh Müzesi,
Rijks Müzesi, Red Light District.
Amsterdam tam bir laleler şehri. Her ne
kadar laleyi Osmanlı’dan almış olsalar da lale
Hollanda’nın simgesi olmuş durumda. Her yerde
laleleri ve lale simgesini görmek mümkün.
Amsterdam, 12’inci  yüzyılda küçük bir
balıkçı kasabasıymış. Amstel Nehri kıyısında
kurulması nedeniyle bu adı almış.
Şehir gezisinde ilk durağımız Dam
Meydanı. Şehrin kalbinin attığı turistlerin cazibe
merkezi. Günün her saati hareketli. Dünyanın
her yerinden insanı burada görmeniz mümkün.
Yüzümde gülümsemeyle bu kültür zenginliğini ve kalabalığı seyre dalıyorum. Gözüm
harçlıklarını çıkarma amacıyla hünerlerini
sergileyen sokak sanatçılarına ilişiyor. Rehber,
meydanın batı ucundaki neoklasik yapıyı göste-
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bağlanmış. Şehrin kanal evleri de ilgi odağı.
Eski yüzyıllardan kalma 6 binden fazla kanal
evleri var. Kesinlikle şehre romantizm katıyorlar. Ticaret ve ulaşım içinde
hayati öneme sahipler. Kanalda turistik tur yapılmasını
kesinlikle öneririm. Şehre
bir de kanaldan bakmak
şahane bir deneyim…
Renkli cepheleriyle
Amsterdam evleri büyüleyici… Durup durup bakıyorum, bol fotoğraf çekiyorum. En baskın özellikleri
zemin balçık ve yumuşak
olduğu için fazla ağır olmaması adına pencerelerinin büyük tasarlanmış olması. Temellerinin
kayması nedeniyle bazı evler sağa sola eğilmiş.

İSMMMO YAŞAM l 53

ÇİÇEK PAZARI
ÇOK RENKLİ
Her renkte laleler, lale soğanları,
envai çeşit başka türde çiçekler. Evet,
Amsterdam deyince ilk akla gelen yerlerden
biri de Bloemenmarkt yani Çiçek Pazarı.
Şehre gelen turistlerin mutlaka uğradığı
bir sokak. Umduğumdan küçük buluyorum ama hoş kokular arasında bu pazarı
dolaşıyorum. Çeşit çeşit her renkte laleler
ortamı güzelleştiriyor. Pazarın tarihini de
öğreniyorum. 1800’lerde kurulmuş. İlk
kurulduğunda yüzen bir pazarmış. Nehir
kenarında ve üretilen çiçekler teknelerle
satılıyordu. Şu anda yerleşik düzende…

GEZİ - DÜNYA

NE YENİR?
Hollanda çok zengin mutfağı olan
bir ülke değil. Dünyanın her ülkesinin
mutfağını bulabileceğini güzel restoranlara
ev sahipliği yapıyor. Ama ülkeyle anılan
bazı güzel lezzetleri de yok değil. En ünlüsü
Hollanda peyniri Kaas. Renkli güzel peynir
dükkanları her yerde. Ben de almayı ihmal
etmiyorum. Stroopwafel ünlü tatlısı. İnce
gofret şekline bir waffle. Karamelli ve
şuruplu. Bana çok hitap etmedi. Bitterballen
denen çıtır köfte topları var. Biranın yanında çok güzel oluyor. Poffertjes ise bir çeşit
tatlı. Bol pudra şekeri ve terayağı kullanılan küçük pankekler. Kibbeling, kızarmış
bir balık çeşidi. Daha çok atıştırmalık
olarak yeniyor. Çiğ ringa balığının sandviç
ekmeğine konduğu güzel bir sandviçleri de
var. Patates kızartması ülkede çok yaygın.
Hemen her yerde ayaküstü alıp yiyenleri
görüyorsunuz… Gidip denerseniz şimdiden
afiyet olsun…
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riyor. İhtişamıyla ilgi çeken bina Amsterdam
Kraliyet Sarayı. Nieuwe Kerk yani Yeni
Kilise 1814’ten beri Hollanda monarşisinin
resmi taç giyme kilisesi olarak Kraliyet
Sarayı’nın yanında duruyor. Binanın, 16551808 yılları arasında kraliyet mülkü olana
kadar belediye binası olarak kullanıldığını
öğreniyoruz. Beyaz taştan yapılmış ulusal
anıt ve kilise de görmeye değer. Nieuwe
Kerk kilisesi farklı sergilere de ev sahipliği
yapıyor.

bulabilirsiniz. Müzeler bölgesinde müzelerin
çoğu yan yana.
Rijks Müzesi’yle başlayalım. En
önemli ve en çok ziyaret edilen müze. Uzun
kuyruklarla giriliyor. Önceden rezervasyon
yaptırmak gerekiyor. Müze, Hollanda Altın
Çağı’na ait geniş bir tablo koleksiyonuna ve
oldukça büyük bir Asya sanatı koleksiyo-

SIRA SIRA MÜZELER
Ünlü insanların balmumu heykellerinin bulunduğu Madame Tussaud’s müzesi
de bu meydanda. Müzeyi de gezmeyi
ihmal etmiyoruz. Meydanın öbür tarafında
ise 22 metre yüksekliğinde bir obelisk
ile Ulusal Anıt yükseliyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra savaş kurbanlarını anmak
için ve özgürlüğün sembolü olarak dikilmiş.
Amsterdam sanat ve resim sevenler,
müze gezmek isteyenler için mükemmel bir
şehir. Modern sanat eserlerinden arkeolojiye, botanikten tarihe kadar onlarca müze

nuna sahip. Müzede Rembrandt, Jacob van
Ruysdael, Frans Hals, Johannes Vermeer,
Jan Steen’e ait tablolar var. Müzenin
binası da hem içeriden hem dışarıdan çok
ihtişamlı.
Van Gogh Müzesi’ni de mutlaka gö-

MAYIS - HAZİRAN 2022

YAPACAK ÇOK ŞEY VAR
Şehir huzur verici ve yeşil ancak daha
fazla yeşillik isterseniz ünlü şehir parkı Vondelpark’a uğrayabilirsiniz. Devasa yeşillik ve birçok
atraksiyon var. Turistler ve yerel halk tarafından
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Gece hayatı sevenler için de
Leidseplein bölgesi ideal. Yan yana pek
çok bar bulunuyor. Ülkede pek çok
şeyin serbest olduğunu da unutmayın
ve dikkatli olun derim. Ayrıca ünlü Red
Light District bölgesi var. Yani Kırmızı
Fener Sokağı. Eskiden denizcilerin gittiği bir yermiş Ama artık turistik oldu.
Ailece ziyaret edilebiliyor. Özgürlükler
çok seviliyor. Parkın içinde şair Vondel’in heykeli
de bulunuyor. Parka da onun adı verilmiş.
Alışveriş yapmak isterseniz şehirdeki
Kalverstraat’a gitmeniz gerekir. Dünyanın bütün
bilinen markaları var. Hollanda’nın en pahalı
alışveriş caddesi. Euro kurları yüksek olsa da
kendinize göre bir şeyler bulabilirsiniz. Alışveriş
yapmasanız da bu caddede gezmenizi öneririm.
Dam Meydanı’ndan Muntplein’a kadar uzanıyor.

ülkesi Hollanda’da pek çok şey de
farklı gelebilir size.
Amsterdam’da hediyelik eşya sektörü
de çok gelişmiş şehri anlatan pek çok hediyelik
eşya, magnet almayı ihmal etmiyorum. Minyatür evler, magnetler, eski Hollanda ayakkabı
modelleri, çikolatalar ve daha fazlası… Üç
günlük Amsterdam yolculuğu dolu dolu geçiyor.
Bir daha gelebilmeyi diliyorum….

GEZİ - DÜNYA

rün. Ünlü ressam Vincent Van Gogh’un,
200 resmi ve 500 taslak çizimi var. Van
Gogh’un, ‘Patates Yiyenler’, ‘Ayçiçekleri’, ‘Arles’teki Yatak Odası’, ‘Çiçek
Açan Badem Ağacı’ gibi ünlü resimlerini
yakından ve ayrıntısına kadar görme
şansı yakaladım. Anne Frank Müzesi, II.
Dünya Savaşı sırasında küçük bir çocuk
olan Anne Frank’ın günlüklerini yazdığı
ev. Şimdi müze olarak gezilebiliyor.
Rembrandt Evi. Ressamın yaşadığı ev,
17’yüzyıldan kalma. Şu anda müze. Stedelijk
Müzesi ilse modern sanat müzesi.

İSMMMO YAŞAM l 55

TOP GUN:
MAVERİCK

Tür: Aksiyon
Yönetmen: Joseph Kosinski
Vizyon Tarihi: 27 Mayıs 2022
Oyuncular: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
1986 tarihli, başrollerini Tom Cruise ile Kelly
McGillis’in paylaştıkları Top Gun’ın devam halkası olan
Top Gun: Maverick’ın başrolünde yine Tom Cruise yer

JURASSIC WORLD:
HAKİMİYET

SİNEMA

Tür: Aksiyon, Macera, Bilimkurgu
Yönetmen: Colin Trevorrow
Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2022
Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff
Goldblum
2015 yapımı
Jurassic World filminin
üçüncü devam halkası
olan yapımın yönetmen
koltuğunda Colin Trevorrow oturuyor. Jurassic Park serisinin altıncı
filmi ve Jurassic World
üçlemesinin üçüncü
filmi olan Jurassic
World: Yıkılmış Krallık
filminin (2018) devamı niteliğindedir. Jurassic World Dominion, ikinci
film sonunda tutuldukları yerden dünyaya yayılarak hayatta kalmayı
başaran dinozorlarla insanların tarihte ilk defa bir arada yaşadığı
bir dönemi anlatıyor. Dominion, Nublar’ın yok edilmesinin dört yıl
sonrasında geçiyor. Dinozorlar artık tüm dünyada insanlarla birlikte
yaşıyor ve avlanıyor. Bu hassas denge, geleceği yeniden şekillendirecek ve insanların artık tarihin en korkunç yaratıklarıyla paylaştıkları
gezegeni uç yırtıcılara bırakıp bırakmayacaklarını belirleyecek.
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alıyor. Tom Cruise, ilk filmde olduğu gibi Amerika Birleşik
Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak
hayranlarının karşısına çıkacak. Filmin yönetmenliğini
ise Joseph Kosinski üstleniyor. Donanmanın en iyi
pilotlarından biri olan Pete “Maverick” Mitchell, 30 yıllık
hizmetten sonra ait olduğu yerde, cesur bir test pilotu
olarak sınırları zorlar ve kendisini yere bağlayacak olan
terfiden kaçar. Kendisini Top Gun mezunlarından oluşan
bir müfrezeyi o güne kadar hiçbir pilotun görmediği özel
bir görev için eğitirken bulur. Belirsiz bir gelecekle ve
geçmişinden gelen anılarla karşı karşıya kalan Maverick,
en büyük korkularıyla yüzleşmek ve büyük bir fedakarlık yapmasını gerektiren bir göreve gitmek zorunda kalır.

TRANSFORMERS
Tür: Aksiyon, Bilimkurgu
Yönetmen: Steven Caple Jr.
Vizyon Tarihi: 9 Haziran 2023  
Oyuncular: Anthony Ramos, Dominique Fishback,
Domenic Di Rosa
Transformers: Rise of the Beasts’de Predacon, Maximal ve
Terrorconlar, Transformers dünyasına dahil olur. Diğer Transformerlar,
Autobot ve Decepticonların savaşının ortasında çıkagelir. Transformers oyuncak dünyasından esinlenerek beyaz perdeye aktarılan
film serisinin yedinci bölümüdür. Optimus Prime’ın ilk kez dünyaya
geldiği dönemin hikayesinin anlatıldığı filmde diğer filmlerdeki kötü
karakterlerin aksine bu kez Beast Wars karakterlerinden Maximal,
Predacon ve Terrorcon isimli kötü Transformersların savaşa dahil oluşunu izliyoruz. Optimus Prime’ın Bumblebee filmindeki gibi dünyaya
ilk kez gelerek bu karaktere özel çekilen başlangıç hikayesinde,
1994 yılında, Brooklyn şehrinde birkaç arkeolog, Transformersların
autobotlar ve decepticonlar dışında var olan üç farklı versiyonunu
keşfederler. Autobotlar ve Decepticonlar arasında yaşanan savaşın
ortasında ortaya çıkan bu üç farklı tür olan Maximal, Predacon ve Terrorcon isimli düşman Transformerslar savaşa dahil olur ve karşılarında
Optimus Prime’ı bulurlar.
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PLATFORMLARDA NELER VAR?

UYSALLAR NETFLİX

PİG

Tür: Gerilim, Dram
Yönetmen: Michael Sarnoski
Vizyon Tarihi: 20 Mayıs 2022
Oyuncular: Nicolas Cage, Alex
Wolff, Adam Arkin
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GİBİ

EXXEN
Yılmaz ve
İlkkan, sürekli
olarak birbiriyle
didişmekte olan
iki arkadaş.
En büyük
özellikleri ise
sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermek. Küçücük olayları
inanılmaz bir ustalıkla büyütüyor, işleri saç baş yolduracak seviyeye getiriyorlar. Onlar her
gün yaşadığımız talihsizliklerin, tuhaf olayların ve çaresizliklerin cisimleşmiş hali.

AYAK İŞLERİ
Platform: GAİN

Tecrübeli görev
adamı Vedat ve felsefe
okumuş, politik doğrucu Evren, zengin bir iş adamının
‘aşırı önemli’ ayak işleri için
görevlendirilen ikilidir. Biri
gözlerini kapayıp vazifesini
yapan, diğeri attığı her adımı sorgulayan bu uyumsuz
ikili, her bölüm başka bir maceraya doğru yola çıkar. Fakat görev icabı çatıştıklarından daha
fazla, kendi içlerinde çatışırlar.

SİNEMA

Michael Sarnoski’nin yönetmeni
olduğu Pig, bir yer mantarı toplayıcısının hikayesini anlatıyor. Oregon’un
vahşi bölgesinde yaşayan Rob’un can
dostu olan ve ona yiyecek aramasında
yardım eden domuz kaçırılır. Bu nedenle
Rob, Portland’da bıraktığı geçmişiyle
yeniden karşılaşmak ve yüzleşmek
zorundadır. Pig, Nicolas Cage’in
hayat verdiği sessiz ve hayattan kopuk
görüntüler sunan Rob’un gündelik
işleriyle başlar. Oregon ormanlarının
derinliklerinde yaşayan Rob; neredeyse
varlığını yitirmiş ve ağaçlarının arasında
yalnızlığını kutlayan bir birey olarak
dikkat çekerken gelişen sahneler yalnız
olmadığını ortaya çıkarır. Topraktaki
değerli hazineleri bulan ve bir nevi
geçimini sağlamaya yardımcı olan trüf
mantarı domuzuna sahiptir. Ve domuzla
arasındaki bağ maddi kazançtan çok
olağanüstü duygusal çekimle ortaya
çıkmaktadır.

Uysallar; 2020 yılında çarpık kentsel
dönüşümlü İstanbul’un keşfedilmemiş
sokaklarında ve yükselmeye devam eden
plaza, rezidanslarında geçen, üst orta sınıf
mimar Oktay Uysal’ın ve onun geniş sayılabilecek ailesinin kim olduğunu sorgulama
ve uyanış hikayesidir. Uysal ailesi ideal
bir aile gibi gözükebilir ancak her birinin
birbirinden gizlediği ikili hayatları vardır.
Aile üyeleri birbirlerinden habersiz, hayal
ettikleri hayatları yaşarken, onların trajik,
komik ve karanlık yanlarıyla tanışırız. Uysallar, arka planda İstanbul’un tanımlanamayan
şehir görselliğinde izleyiciye alternatif bir aile hikayesi sunarken aynı zamanda “ben en son
ne zaman mutluydum” diye sordurtacaktır.
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İSTANBUL’DA CAZ ZAMANI
İstanbul Caz Festivali 29’uncu
yılında da gelenekselleşmiş şehir ve
güzel müziği buluşturma misyonuna
devam ediyor. İstanbul Kültür Sanat
Vakfı’nın Garanti BBVA’nın sponsorluğunda gerçekleştirdiği 29. İstanbul
Caz Festivali, 25 Haziran-7 Temmuz
2022 tarihleri arasında Harbiye
Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu,
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, The
Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan
Park – Swissotel The Bosphorus gibi
köklü festival mekânlarının yanında
şehrin dört bir yanına yayılmış
parklarda ve “Gece Gezmesi”yle Kadıköy’ün sevilen mekânlarında 40’a
yakın konserle şehre yazı yaşatmaya
hazırlanıyor.  Farklı coğrafyalarda

aldığı kayıtlar, verdiği konserlerle
tüm dünyada saygıyla izlenen
gitarist John McLaughlin; 80’den
fazla kayıtta yer almış, caz ve klasik
müziği yeteneğiyle buluşturmuş
Enrico Pieranunzi; 5 Grammy ödüllü
efsane caz vokali Dianne Reeves;
puslu ve zarif sesinde blues, caz ve
R&B tınılarını işleyen Melody Gardot;
Eski Dünyanın Yangını adlı albüm ve
romanını aynı anda yayımlayıp ara
verdiği konserlerine festivalle birlikte
dönecek olan Kalben; Koyu Antoloji
projesiyle Teoman; Tel Avivli rock
grubu Boom Pam; dahi müzisyen
Kutiman ve klarnetine dünyaları sığdırabilen virtüöz Yom, festivale renk
katacak isimlerden sadece bazıları.

K Ü LT Ü R S A N AT

PETER PAN VAR OLMAYAN ÜLKE
Akbank Çocuk Tiyatrosu ve Zorlu PSM iş
birliğiyle tiyatro sahnelerine kazandırılan Peter Pan
ve Varolmayan Ülke, minik sanatseverlerle buluşuyor.
Metin ve söz yazarlığını Mehmet Ergen’in üstlendiği
müzikalin müziklerini Tuluğ Tırpan bestelerken, koreografisini Beyhan Murphy üstlendi. Wendy her akşam
kardeşlerine masallar anlatıp yataklarına yatırır.
Ancak bu gece, farklı bir gecedir. Masalların büyümeyen çocuğu Peter Pan, koruyucu perisi Tinkerbell ile
çıkagelir. Kahramanlarımız, peri tozunun da yardımıyla Varolmayan Ülke adında bir adaya yolculuğa
çıkar. Adada korsanlar ve deniz kızlarıyla yaşadıkları
maceralar, Kayıp Çocuklar’ın yaşamını değiştirecektir.
Akbank Çocuk Tiyatrosu’nun 50. yılı için özel olarak
yazılan bu müzikal, mayıs ve haziran aylarında Zorlu
PSM’de olacak. J.M. Barrie’nin ünlü romanı Peter &
Wendy’den uyarlanan bu özgün eser, pek çok tiyatro
oyununa ve filme ilham veren karakterleri yepyeni
bir yorumla sahneye getirecek.
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ŞEHZADE VE
HAT SANATI
Ressamlığıyla tanınan ancak müzik ve hat
sanatıyla da ilgilenen; sarayda dış dünyaya kapalı
olarak yaşamak zorunda olduğu dönemde saray
koleksiyonlarındaki ünlü hattatların levhalarından
kopyalar yaparak güzel yazı yazmayı kendi kendine öğrenen Abdülmecid Efendi, resmettiği pek çok
tabloda hat levhalarına da yer veriyor. “Şehzade
Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı” sergisi, Şehzade
Abdülmecid Efendi’nin büyükbabası, amcası, babası ve kuzeni olan sultanlar II. Mahmud (h. 1808-39), Sultan Abdülmecid (h. 1839-61), Sultan
Abdülaziz (h. 1861-76) ve Sultan II. Abdülhamid’in (h. 1876-1909)

eserlerine odaklanıyor. Sergi, II. Mahmud’un yazı hocaları Kebecizade
Mehmed Vasfî’nin (ö. 1831) ve Mustafa Râkım’ın (ö. 1826) eserlerini,
hattat sultanların hat levhaları ve kıt’aları ile güzel yazı örneklerini
ziyaretçilerle buluşturuyor.

Zamanımızın en önemli ve yaratıcı
sanatçılarından biri olarak kabul edilen David
Hockney’nin eserleri, Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 sergisi ile ilk defa Türkiye’ye geliyor.
Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank iş birliğiyle 20.
ve 21. yüzyılın en ilham verici sanatçılarından
David Hockney’nin Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 sergisine ev sahipliği yapacak.

MAYIS - HAZİRAN 2022

Daha önce Londra’daki Royal Academy’de ve
Brüksel’deki Bozar’da sanatseverlerle buluşan
serginin üçüncü durağı Sakıp Sabancı Müzesi
olacak. Kariyeri boyunca yeni teknolojileri ve
sanat yapmanın farklı yöntemlerini araştıran
Hockney, 2000’lerden itibaren iPhone ve iPad
ile çizim yapıyor.
Söz konusu teknolojik arayışının doruk

noktası olan bu sergi, sanatçının baharın gelişini müjdeleyen iPad resimlerinin 116 tanesini
içeriyor. Bunların tamamı 2020’de, Covid-19
salgınının ilk dönemi sırasında, Normandiya’daki evinde üretildi. Baharın Gelişi, Normandiya,
2020 sergisi, 11 Mayıs-29 Temmuz tarihleri
arasında Akbank’ın desteğiyle Sakıp Sabancı
Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

K Ü LT Ü R S A N AT

BAHARIN GELİŞİ
SANATSEVERLERLE
BULUŞUYOR

İSMMMO YAŞAM l 59

DENEYİMLER

l Yazar: Ömer Aras l Yayınevi: Remzi Kitabevi l Sayfa Sayısı: 348

“Ömer Aras’ın, altı yılı akademisyenlik, otuz yedi yılı bankacılıkla geçen iş hayatı deneyiminden
süzülen yöneticilik ilkeleri...” İş hayatına öğretim görevlisi olarak başladıktan sonra bir tesadüf
sonucu banka yöneticisi olan Ömer Aras’ın iş dünyasına ilişkin anıları… Hüsnü Özyeğin’le
Ömer Aras, güçlü bir kadro kurarak, kısa zamanda rakiplerin takip ettiği bir banka yarattılar.
1994 ve 2001 yıllarında yaşanan büyük ekonomik krizleri başarıyla atlattılar. Sermayesini
Ömer Aras’ın bir çanta içinde taşıdığı, otuz kişiyle Gümüşsuyu’ndaki bir iş hanının beşinci
katında sıfırdan kurulan banka, bugün on üç bin kişinin çalıştığı ve oluşan kültürle sektörün
saygın kurumlarından biri haline geldi. Ayrıca hakkında yazılan dört ayrı vaka Harvard
Business School’da işletme yüksek lisans öğrencilerine okutuluyor. Bu girişimin bu hale gelmesine katkıda bulunan bir yönetici olarak Ömer Aras’ın süreç boyunca yaşadığı deneyimler sayesinde
geliştirdiği yönetim ilkeleri bu kitapta bir araya geliyor.

YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKİYE

l Yazar: Mahfi Eğilmez l Yayınevi: Remzi Kitabevi l Sayfa Sayısı: 168
“Toplumsal ve ekonomik alanda çözüm önerileri...” Yapısal reformlar ülkeden ülkeye farklılık
gösteriyor. Hukukun üstünlüğünü kabul etmiş ve uygulamasına da yansıtmış, demokratik düzeni
işlerlik kazanmış, eğitimini bilimsel temellere dayandırmış, düşünce ve ifade özgürlüğünü
içselleştirmiş toplumlarda yapısal reformlar ağırlıklı olarak ekonomik konuları kapsar. Türkiye
gibi bu konuları çözümleyememiş ülkelerde ise ekonomik alandaki reformlar yapısal reformlar
için yeterli olmuyor. Bu ülkelerde hukukun üstünlüğü konusunun öncelikler arasında olması
gerekiyor. Bu kitap Türkiye’de sosyal, siyasal ve ekonomik alanda yapılması gerekenleri ve
sorunların kaynağını tartışıyor.

İNSAN GELECEĞİNİ NASIL KURAR?

KİTAP

l Yazar: İlber Ortaylı l Yayınevi: Kronik l Sayfa Sayısı: 288

“İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” yaşam tecrübesini paylaşmayı vazife bilen bir entelektüelden, İlber Hoca’dan, okurlar için bir yol açma, yol yapma, kendini inşa etme ve
toplumu ayağa kaldırma rehberi. Platon, Seneca, Cicero, Farabi gibi bilgelerin ilhamı
eşliğinde ve Yenal Bilgici’nin sorularıyla…Kendi kendinin mimarı olma ve hayata
atılma… Yetenek, keşif, merak, potansiyel, heves, ayakta kalma güdüsü… Öğrenmenin, çalışmanın, düşünmenin yolları ve yöntemleri… Çalışacağız, okuyacağız,
göreceğiz, planlayacağız, kendimize bir hayat kuracağız, tamam ama bunu hangi
ölçüye göre yapacağız? İlber Ortaylı bu kitapta kişinin hayattaki gayesini nasıl belirleyeceğini, hedefini nasıl koyacağını, geleceğini nasıl planlayacağını, potansiyelini
nasıl değerlendireceğini yüzyılların içinde dolaşarak, tarihin büyük düşünürlerinin binlerce yıla meydan
okuyan görüşlerini de yanımıza katarak izah ediyor. Kendimize her gün sorduğumuz ve cevap bulmakta
zorlandığımız soruları kendi deneyimleri ve engin bilgisi ışığında yanıtlıyor.
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l Anka Kuşu
l Deneyimler
l Yapısal Reformlar ve Türkiye
l İnsan Geleceğini Nasıl Kurar
l Karatay Sözü
l Tiamat
l Gece Yarısı Kütüphanesi
l İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır Olmazsa
Bin Hayır Ara
l Hayatını Seçen Kadın
l Hayatın Sesi

ŞİİR
YAĞMUR
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz
Olur dembedem nevha-ger, nagme-saz
Kafeslerde, camlarda pür ihtizaz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler...
Sokaklarda seylabeler ağlaşır
Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;
Bulutlar karardıkça zerrata bir
Ağır, muhtazır dalgalanmak gelir;
Bürür bir soğuk, gölge etrafı hep,
Numayan olur gündüzün nısf-ı şeb.
Söner şimdi, manzur olurken demin
Hayulası karşımda bir alemin.
Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere;
Bakıldıkça vahşet çöker yerlere.
Geçer boş sokaktan, hayalet gibi,
Şitaban u puşide-ser bir sabi;
O dem leyl-i yadımda, solgun, tebah,
Surur bir kadın bir rıda-yı siyah
Saçaklarda kuşlar -hazindir bu pek! Susarlar, uzaktan ulur bir köpek.
Öter guş-ı ruhumda boş bir enin,
Boğuk bir tezad-ı sukun u tanın;
Küçük, pür heves, gevherin katreler
Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz
Olur muttasıl nevha-ger, nağme-saz
Sokaklarda, damlarda pür ihtizaz
Küçük, pür heves, gevherin katreler...

TEVFİK FİKRET
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l  Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR

ATOMİK ALIŞKANLIKLAR
l Yazar: James Clear l Yayınevi: Pegasus
l Sayfa Sayısı: 352 Clear, karmâşık konuları günlük

yaşamda ve iş hayatında kolayca uygulanabilecek basit davranışlara indirgeme konusundaki başarısıyla tanınmış bir isim. Atomik
Alışkanlıklar kitabında, iyi alışkanlıkları kaçınılmaz, kötü alışkanlıkları ise imkansız hale getirmek için kolay anlaşılır bir kılavuz
yaratmak amacıyla biyoloji, psikoloji ve nörobilim alanlarında
doğruluğu kanıtlanmış fikirlerden faydalanıyor. Kitabın tanıtım

bültenine göre Atomik Alışkanlıklar size alışkanlıklarınızdan zarar
değil, fayda göreceğiniz şekilde hayatınızı yeniden tasarlamayı
öğretecek. Hedefleriniz ne olursa olsun, Atomik Alışkanlıklar size
her geçen gün %1 daha iyiye gitmeniz için etkisi kanıtlanmış bir
çerçeve sunuyor. Şimdi arkanıza yaslanın, alışkanlıkları şekillendirme konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan
James Clear’dan, iyi alışkanlıklar edinirken kötü alışkanlıklardan
kurtulmanın yollarını öğreneceğiz.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
BİR ŞEFTALİ
BİN ŞEFTALİ
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BALONLA BEŞ HAFTA

Yazar: Vince Wavter
Yayınevi: Kırmızı
Kedi
Sayfa Sayısı: 212
Amerika’nın Memphis
kentinde yaşayan 11
yaşındaki Victor, kasabanın en iyi beyzbol
oyuncularındandır ancak konuşması, oyunculuğu
gibi değildir. Kekelemeden, kendi adı da dahil
olmak üzere, tek bir kelime bile söyleyemez.
Gazete dağıtan bir arkadaşının görevini temmuz
ayı boyunca üstlendiğinde, bir kısmı sorunlu olan
müşterilerle iletişim kurmak zorunda kalacağını
bilir. Bilmediğiyse gazete dağıtmanın sandığı
kadar kolay geçmeyeceği, tanışacağı insanların
ve o yaz yaşanacak olayların onun hayatını
değiştirecek olmasıdır. Yazarın kendi yaşamöyküsüne dayanarak yazdığı bu roman, bize cesur
bir çocuğu ve hayatına giren tuhaf karakterleri
tanıtırken kekemelerin dünyasına ilginç bir pencere açıyor. Kekemelerin zihinlerindeki kelimeleri
dışa vuramamalarının nasıl bir durum olduğunu
Victor’un etkileyici hikâyesiyle ortaya koyuyor.
Gazeteci Çocuk, sürükleyici olduğu kadar dokunaklı bir gençlik romanı.

Yazar: Jules
Verne
Yayınevi: İş
Bankası Kültür
Yayınları
Sayfa Sayısı:
116
Doktor Fergusson,
Afrika kıtasını
boydan boya geçmeyi planlıyordu. Tabii bu,
pek de yeni bir fikir değildi. O güne kadar
birçok cesur kâşif, gizemli kıtanın sırlarını
ortaya çıkarmak için yollara düşmüş ve büyük
bir bölümü de bu yolda hayatını kaybetmişti.
Bazı kâşifler ise gezilerini belli bir alanla
sınırlamış ve sadece birkaç bölgeyi geçebilmişlerdi. Doktor Fergusson yolculuğuna Hint
Okyanusu’ndan başlayacak, kıtayı baştan başa
geçecek ve Atlantik Okyanusu’na ulaşacaktı.
Doktorun fikri çılgınlık olarak kabul edildi.
O günün şartlarında büyük bir ordu bile bu
yolculuğu tamamlayamazdı. Aslında Doktor
Fergusson’un planı insanların düşündüğünden
çok daha çılgındı, çünkü ünlü kâşif bütün kıtayı
bir sıcak hava balonuyla geçmeyi düşünüyordu. Eğlenceli, heyecanlı, harika bir macera!..

KİTAP

Yazar: Samed Behrengi
Yayınevi: Can Çocuk
Yayınları
Sayfa Sayısı: 100
Samed Behrengi… Onu,
dünyanın dört bir yanında
büyük yankılar uyandıran, iki de büyük ödül
kazanan Küçük Karabalık adlı kitabıyla tanımıştık.
Bir Şeftali, Bin Şeftali de onun en güzel kitaplarından biri. Bu küçük öyküde iki küçük yoksul çocuk
var: Ali ile Mehmet. Ama öykünün asıl kahramanı,
dalından kopmuş dünya güzeli bir şeftali. Samed
Behrengi, öyle uygun görmüş, şeftaliyi konuşturmuş bu kez. Toprağın altında kalın kabuklu bir
çekirdek olarak nasıl uyuyup beklediğini, mevsim
bahara dönüşünce nasıl çekirdeğin kabuğunu
ikiye ayırıp içinden filizlenip boy attığını, sonunda
toprağın üstüne çıktığını, ağaç olabilmek, meyve
verebilmek, özellikle Ali ile Mehmet yesinler diye,
dünya güzeli şeftalilerle dallarını süslemek için
nasıl çabaladığını ilgiyle okuyacaksınız. Sonra bu
güzel şeftali ağacının bir de küsüşü var.

GAZETECİ ÇOCUK
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Akıllı saatle forma girin

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Yaz ayları yaklaşınca hareket etme ve
forma girme isteği artıyor. Kış kilolarından
kurtulmak isteyenler spora yöneliyor. Günlük
adım sayısını saymak, yakılan kaloriyi ölçmek,
uyku takibi, sağlık verilerini kontrol etmek
isteyenler akıllı bileklik ve saatlere yöneliyor.
Bu iki cihazın günlük ve iş hayatında sağladığı
pek çok avantaj da var. Bildirimlerinizi kontrol
edebilir, sağlık bilgilerinizi güncel olarak görebilirsiniz. Telefona bakma sıklığınızı azaltarak
hem telefonunuzun ömrünü uzatıp hem de
zamandan tasarruf etmenizi sağlıyorlar.

Akıllı bileklikte çok çeşitli markalar
var. Fiyat segmentleri de değişiyor. Bileklik
alırken ekran boyutu, tasarım, pil ömrü,
ayarlanabilir kayış, ağırlık, titreşimli bildirim,
suya dayanıklılık, telefonla kolay eşleşme
gibi özellikleri olup olmadığına bakın. Suya
dayanıklılık önemli. El yıkarken ya da spor
sırasında terleyince sorun yaşamamak adına
bu özelliği mutlaka olsun. Ekran boyutunun
kolunuza uygunluğu, ayarlanabilir kayış ve
hızlı şarj olması da önemli diğer unsurlar. Akıllı
bileklikler kullanımı kolay, her yaşa ve her
zevke hitap eden, kolunuzda ağırlık yapmayacak küçük cihazlar.

NELERE DİKKAT ETMELİ

SAĞLIĞI DA TAKİP EDİYORLAR

Akıllı bileklikler daha uygun fiyatlı,
saatler biraz daha pahalı. Bileklikler sadece
bildirimleri, adımı ve sağlık verilerini gösterme
gibi işlevleri yerine getirebiliyor. Akıllı saatler
ise bir tür akıllı telefon gibi iletişim aracı olarak
kullanılabiliyor. Akıllı saatler daha büyük,
bileklikler ise daha küçük tasarıma sahip.
İhtiyacınızı tam tespit edip ona göre bütçe
ayırmalısınız.

62 l İSMMMO YAŞAM

Akıllı saat alırken ise önce kolunuza
uygunluğu, tasarım, telefonunuza uyumluluğu, ağırlığı, teknolojik özellikleri, pil ömrü,
uygulama çeşitliliği, saklama alanı, ekranı gibi
özelliklere bakmalısınız. Önce tasarımın klasik
mi, spor mu olacağına karar verin. Dikdörtgen
veya dairesel bir model seçebilirsiniz. Amoled,
LED, LCD ekran seçenekleri var. Hepsi farklı
özellikler sunsa da Amoled ekran seçmeye dik-

kat edin. Suya, toza karşı dayanıklı bir ekran
ve saat olması da önemli. Ekranın dokunmatiğini deneyin, saatin kullanıcı arayüzünün kolay
olup olmadığına bakın. Kıyafetinize göre farklı
arayüzler sunanları tercih edin. Uygulama
mağazasına mutlaka göz atın. Her gün işinizi
kolaylaştıracak uygulamalar olup olmadığına
bakın. Kaç tane var, kaç farklı spor modunu
takip edebiliyor. Sağlık takibi nasıl? Sizin sağlık
asistanınız olabilecek durumda mı?
Saatin telefonunuzun işletim sistemiyle
uyumlu olması çok önemli. Bazı akıllı saat
modelleri sadece Android ya da iOS  işletim
sistemi ile uyumlu oluyor. Bazıları da hem
Android hem de iOS’la uyumlu. Saatlerde
depolama alanı da önemli. Müzik, fotoğraf ve
videolarınıza kolay ulaşmak isteyebilirsiniz.
Yüksek depolama alanı var mı diye bakabilirsiniz.
Pil ömrü bir akıllı saati seçmede en
önemli kriterlerden biri. Devamlı şarj etmek
zorunda kalacağınız bir model seçmeyin. Uzun
pil ömrü sunanlara öncelik verin. Son dönemde
çıkarılan yeni modeller 15 güne kadar varan
pil ömürleri sunabiliyor.
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Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

BU TELEFON RENK DEĞİŞTİRİYOR
vivo’nun Türkiye pazarına sunduğu V23 5G modeli renk değiştiren cam arka
yüzey tasarımıyla ilgi çekiyor. Güneş ışınları ve diğer ultraviyole ışın kaynağına maruz kaldığında renk değiştiriyor. 6.4 inç’lik Amoled ekrana sahip telefon, 179 gram
ağırlığında. 5 kamera setine sahip vivo V23 5G’de, 50 MP geniş açılı çift ön kamera
yer alıyor. Cihaz, 50 MP otomatik odaklanabilen ön kamera ve daha kalabalık grup
selfie’leri için 8 MP süper geniş açılı ikinci bir ön kamera kombinasyonuyla geliyor.
vivo V23’de ayrıca düşük ışıklı ortamlar için çift tonlu selfie ışıkları bulunuyor. 12
GB Ram yanında 4 GB genişletilmiş Ram teknolojisine de sahip. 4.200 mAh’lik pili
var. Yıldız tozu ışıltısı ve renk değiştiren özel cam yüzeye sahip gün ışıltısı renk
seçeneklerine sahip telefonun fiyatı 13 bin 999 TL olarak açıklandı.

XIAOMI’DEN YENİ SERİ
Xiaomi, Redmi Note 11 serisini pazarına sundu. Seride, Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note
11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G ve Redmi Note 11 Pro+ 5G modelleri bulunuyor. Redmi Note 11 Pro 5G, 11
Pro ve 11S, 1.52 inç Samsung HM2 sensörünü kullanan 108 MP ana sensöre sahip. 8 MP ultra
geniş açılı kamera, 118 derecelik görüntüleme açısı sunarken, yakın çekimler için ise 2 MP
makro kamera kullanılıyor. 120 Hz’ye kadar yüksek yenileme hızına ve 360 Hz’ye kadar dokunmatik örnekleme hızına sahip olan Redmi Note 11 serisi, 6.67 inç ile 6.43 inç ekran boyutu
ve DCI-P3 geniş renk gamına sahip FHD+Amoled DotDisplay ile donatıldı. Redmi Note 11 Pro
5G, gücünü gelişmiş 8 çekirdekten alıyor. Kullanılan çipset, 6 nm teknolojisi ve 2.2 GHz’e varan
saat hızı sayesinde 5G bağlantısı sunuyor. Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11S ise gelişmiş 8
çekirdekli MediaTek Helio G96 işlemci ve 8 GB’a kadar Ram ile donatıldı.

Anker, çift türbinli robot süpürgesi modeli RoboVa X8 Hybrid’i tanıttı. Çift türbini sayesinde 2 x 2000 Pa emiş gücüne sahip RoboVac X8 Hybrid, hava akışını yüzde 80
oranında artırabiliyor. İkisi bir arada vakum ve paspas özelliğiyle temizlik işini tek başına üstlenmeyi başarıyor. 140 dakika paspaslama ve 180 dakikaya kadar vakumlama yapabilen X8 Hybrid, 250 ml’lik ekstra
büyük su deposuna sahip. Temizlik rotasını hızlı bir şekilde oluşturarak AI.Map 2.0 teknolojisi ile çok katlı
haritalama yapabiliyor. Aynı zamanda iPath Lazer Navigasyonu teknolojisine de sahip olan süpürge, düşük
ışıkta bile her detayı algılayabiliyor. Boşaltma zamanında da etrafa toz uçuşmasını engelleyen UltraPack toz
sıkıştırma teknolojisi ile tozları iyice sıkıştırıp boşaltma işlemini daha temiz tamamlayabiliyor.
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Logitech, Stüdyo serisinin yeni
ürünleri POP Keys klavye ve POP
mouse’u tanıttı. Klavye ve mouse, üç
renk seçeneği sunan retro görünümüyle kişisel çalışma alanlarını
yeniden tanımlıyor. Klavyede dördü
klavyenin kendisinde olmak üzere
sekiz adet değiştirilebilir emoji
tuşu bulunuyor.
Yeni 12 kısayol
tuşu ile ekran
alıntısı yapmayı,
sesli dikteyi,
uzun bir toplantıda mikrofonunun sesini kapatıp/
açmayı ve çok daha fazlasını tek bir
dokunuşla gerçekleştirmeye yardımcı
oluyor. Sevimli ve kompakt POP
Mouse, çantaya veya cebe kolayca
sığıyor ve zihin okuyormuşçasına
yüksek hassasiyetten hızlı kaydırma
moduna geçerek bir kaydırma hareketiyle uzun sayfalar arasında hızla
gezinmeye yardımcı oluyor.

TEKNO-YAŞAM

ÇİFT TÜRBİNLİ
ROBOT SÜPÜRGE

RENGARENK
KLAVYE VE
MOUSE
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K O M İ K

R E S İ M L E R

KAMPLUMBAĞA
Kaplumbağaya sormuşlar:
-Buradan karşı köye ne kadar zamanda gidersin?
Kaplumbağa cevap vermiş:
-Yağmuru, çamuru, rüzgarı, inişleri, yokuşları hesap ettim...
Üç günlük yol ama ben altı günde giderim.
Altı gün geçmiş.
Ama kaplumbağa karşı köye gelememiş. Aramışlar taramışlar,
yolun yarısında bulmuşlar kaplumbağayı.
-Hayrola, demişler...
-Üç günlük yolu altı günde bile gelemedin?
Kaplumbağa cevap vermiş:
-Sormayın arkadaş! Yağmuru, çamuru, inişi, yokuşu hesap
ettim de kötü insanları hesap edemedim. Ne zaman hızla ilerlemeye
başlasam tutup ters çevirdiler.

MİZAH

SIKIYSA ZAM YAPMASIN
Sekreter hanım tüm ciddiyetini takınarak patronunun karşısına çıkar: -Sizden maaşıma iyi bir zam yapmanızı bekliyorum.
Kararlı ve kendinden emindir.
Her zaman öfkeli bir tip olan patronun, sekreter hanımın
zam talebini duyunca tepesi atar:
-Zam haaa? Hem de iyi bir zam bekliyorsun öyle mi? Peki
benden başka ne bekliyorsun?
Sekreter hanım gayet sakin bir tavırla ‘ne mi bekliyorum’
diye tekrar eder ve patronuna son darbeyi vurur:
-Bir bebek bekliyorum!
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HATIRLAMIYORUM
Bir Fransız, bir Alman, bir Amerikalı ve Temel alanında en iyi
askerler olarak seçilmişler.
Bir görev için bunların hepsi hücrelere kapatılmış ve her birine
bir sır verilmiş.
İlk olarak Fransızın hücresine girip sırrı söyletmeye çalışmışlar
ve hemen söylemiş. Daha sonra Almanın bulunduğu hücreye girmişler
baskı yapmışlar söylememiş, tırnaklarını çekmişler söylemiş. Sonra
Amerikalının hücresine girmişler baskı yapmışlar söylememiş, tırnaklarını çekmişler söylememiş, elektrik vermeye kalkmışlar söylemiş.
En son Temel’in hücresine girmişler. Baskı yapmışlar söylememiş. Tırnaklarını çekmişler söylememiş, elektik vermişler söylememiş.
Daha bir yığın işkence yapmışlar bana mısın dememiş. Adamlar
yorulunca çıkmışlar odadan yarın devam etmek için geri döndüklerinde Temel’i kafasını duvara vururken bulmuşlar. Hatırlamıyorum,
hatırlamıyorum…

JAPON VE KARISI
Bir Japon karısına demiş ki:
-Tiki taka
-Karısı cevap vermiş: -Kua nini.
Japon üzülerek yanıt vermiş: -Taka anji radiyumba yaku.
Karısı ağlayarak: -Mimi takuni kakabında misamihi.
Sanki bir şey anlıyorsunuz da okumaya devam ediyorsunuz.
Hem elalemin ailevi sorunlarından size ne.
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l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )

1-En çok kardeşi olan meyve hangisidir?
2-Altı deri, üstü deri, içinde bir avuç darı.
3-O odanın içinde, oda onun içinde.
4-İnek verir bizlere, afiyet olsun sizlere.
5-Fırında pişer mideye düşer.
6-Küp şeker toz şekere ne demiş?
7-Dört ayağı olsa da adım atamaz.
8-Kışın yatar yazın kalkar.
9-Bağlarım yürür çözerim durur.

BARDAK

Nasrettin Hoca’nın iki çocuğu varmış. Büyük oğlu civar
köylerin birinde çömlekçilik yapıyormuş. Bir gün Nasrettin Hoca
büyük oğlunun yanına gidince:
-Baba, bütün sermayemi şu çömleklere yatırdım, demiş.
-Hava güneşli olur da tez zamanda hepsi kurursa zengin
olacağım. Ama olur da yağmur yağarsa anam ağlayacak!
Nasrettin Hoca onun yanından ayrılıp diğer köydeki
küçük çocuğun yanına gitmiş.
Küçük oğlu: -Baba, varım yoğum şu tarlada vaktinde
yağmur yağarsa, ekinlerim bol gelecek, zengin olacağım. Olur
da kuraklık gelirse anam ağlayacak.
Nasrettin Hoca, eve dönmüş, canı çok sıkkınmış.
Karısı: -Hayrola hoca, canın bir şeye mi sıkkın? Neden
yüzün asık?
-Benimki bir şey değil hanım.
-Asıl sen kendi halini düşün. Yağmur yağsa da yağmasa
da bizim oğlanlardan birinin anası ağlayacak.

GAZETE MANŞETLERİ
Londra Hayvanat Bahçesi’nde bir adam oturmuş hayvanları seyrediyormuş.
Ansızın bir çocuk timsahların olduğu havuza düşmüş.
Adam elindeki içeceği atıp havuza atlamış. Çocuğu çıkarıp
ağlayan annesine teslim etmiş. Etraftakiler teşekkür etmeye
koyulmuşlar. Bravo gerçek bir kahraman İngiliz gibi davrandınız.
Adam cevap vermiş: -Ama ben Rus’um.
Ertesi gün gazeteler şu manşetle çıkmış: -Sarhoş Rus
timsahın yemeğini çalmış.

Cevaplar
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YAĞMUR YAĞACAK

1-Üzüm
2-İncir
3-Ayna
4-Süt
5-Ekmek
6-Yine dökülüyorsun.
7-Masa
8-Soba
9-Ayakkabı

l Bardak dolu (Optimist)
l Bardak boş (Pesimist)
l Bardak yok (Nihilist)
l Bardak benim olmalı (Emperyalist)
l Bardaktan seri üretime geçelim (Kapitalist)
l Bu bardak ne yenir be (Mazoşist)
l Bardağı alın oradan kırarım yoksa (Sadist)
l Bir bardak su versene (Konformist)
l Bardağın güzelliğine bak aynı ben (Narsist)
l Bu bardağı da bulamayanlar var (Hümanist)
l Bardağı yoldaşlarla birlikte kullanalım (Komünist)
l Bardağı yıkarken kırmayalım (Sosyalist)
l Yarısı dolu yarısı boş bardak ne demek kırın gitsin (Faşist)
l Bazen öyle bir bardak düşlüyorum ki (Ütopist)
l Kadın bardağı aldı ve narin dudaklarına götürdü (Senarist)
l Bu bardak sadece benim (Egoist)
l Bir kere ince belli bardak ne demek? (Feminist)
l Bu bardaktan bir gün öyle çok olacak ki (İdealist)
l Bardak gibi ama test edelim bakalım bardak mı? (Pozitivist)
l Bardağın asıl sahibi kimse fikrimi ona söylerim (Despotist)
l Bardak yenmez ağızı kesilir, insan eti mi bu (Kanibalist)
l Bardağı metal tercih ederim, bu hemen kırılır (Militarist)
l Bardakları yüz yıl sonra gör nasıl olacak (Fütürist)
l Bardağın çizgileri çok keskin (Kübist)
l Bardak güzel de biraz büyük (Minimalist)
l Bardak kesin bizim imalatımız, kimse böyle yapamaz
(Şovenist)
l Bardağı odanıza yolluyorum efendim (Resepsiyonist)
l Bardağın altında karşıt renkten bir örtü koyamadınız mı?
(Sitilist)
l Kolay bir obje rahat çizilir (Karikatürist)
l Bardağın orada duruyor olması asla bir tesadüf değil
döngü gereği (Determinist)
l Bardağın şekli güzel, bir fotosunu çekeyim lazım olur
(Oportünist)
l Alelade bardak işte (Sürrealist)
l Altı üstü yarısı dolu bir bardak amma uzattınız (Realist)

ÇOCUK
BİLMECELERİ

KURT İLE EŞEK
Kurt ile eşek tartışıyorlarmış.
Kurt: -Çimen yeşildir.
Eşek: -Çimen sarıdır.
Sonunda konuyu
orman kralı aslana
anlatmışlar. Aslan
kurda bir ay hapis cezası, eşeğe de özgürlük kararı vermiş. Kurt şaşkınlıkla aslana
yaklaşmış ve sormuş: Hakikaten sen de
çimeni sarı mı görüyorsun?
Aslan: -Hayır çimen yeşildir.
Kurt: -O halde neden bana 1 ay hapis
cezası verdin?
Aslan: -Eşekle tartıştığın için...
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15
SOLDAN SAĞA

1. Rumi takvimde 22 Aralık'tan 31 Ocak gününe kadar süren kırk günlük
kış dönemi. – Çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran,
yumrulu, otsu bir bitki. 2. İspanya’nın bir spor kulübü. 3. Sinema, tiyatroda ön gösterim – Gerçek – En gelişmiş röntgen. 4. Katma, ilave etme
– Magnezyumun simgesi – Yaşamsal sıvı. 5. Yıkık, harap yapı – Kesilmiş
ağaç kökü. 6. Astatinin simgesi – Bir ay adı – Radyasyon dozu birimi. 7.
Bitkibilim – Dört kenarı eşit dörtgen. 8. Bir kıta adı. 9. Maksim Gorki’nin
bir romanı – Terakkiperver. 10. Sessiz, dingin – Bir hayvan – Bir kara
taşıtı. 11. Gemilerde bir güverte – Verme, ödeme. 12. Namuslu – Manevi
yönden – Dökme demir. 13. Hücrenin bütün elemanlarıyla birlikte iki eşit
hücreye ayrılması – Ay – Güney Afrika’nın plakası. 14. Eritme özelliği olan
– Ücret. 15. Manisa’nın bir ilçesi – Nar çiçeği renginde süs taşı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Eflatun ile kırmızı arası renk – Kısırlık, verimsizlik. 2. Gerçeklik – Askerler. 3. İnce tahta, pedavra – İkramiye – İradesiz kas hareketi. 4. Büyük
balıkçı kayığı – Kankurutan da denilen çok yıllık bir bitki. 5. Parola – “…
Ekberg” (İsveçli aktris) – Çok, pek reziller. 6. Bir meyve – İsimler – En kısa
zaman – Kalsiyumun simgesi. 7. Çayın tavı – Doğuştan meme ucu yokluğu
– Tembih sözü. 8. ABD’de bir eyalet – Gözdeki ağtabaka. 9. Satrançta bir
taş – Pasak – Önüne geldiği ismin benzerlerini `teker teker hepsi, birer
birer hepsi, birer birer tamamı` anlamıyla kapsayacak biçimde
genelleştiren söz. 10. Radar (kısa) – Orhan Pamuk’un bir romanı – Bebekleri eğlendirmek için çıkarılan ses. 11. Serüvenci – Müsaade. 12. En ünlüsünü Levni’nin yazıp minyatürlediği, Divan edebiyatında düğün, sünnet,
şenlik gibi sevinçli olayları anlatan eserler – İri taneli bir üzüm cinsi.

KARE BULMACA 5
SOLDAN SAĞA
1. Erbain-Ofris. 2. Real Madrid. 3. GalaReel-Mr. 4. Ulama-Mug-Kan. 5. ViraneOmaca. 6. At-Nisan-Rem. 7.
Nebatat-Kare. 8. Amerika. 9. Ana-İlerici.
10. Asude-İt-Tır. 11. Kasara-İta. 12. AkManen-Pik. 13. Mitoz -Mah-Za. 14. Eritici-Ecir. 15. Kula-Grena.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Erguvani-Akamet. 2. Realite-Asakir.
3. Balar-Bonus-Tik. 4. AlamanaAdamotu. 5. İm-Anita-Erazil. 6. NarEsami-An-Ca. 7. Dem-Ateli-Emi.
8. Oregon-Retine. 9. Fil-KirHer. 10. Rd-Kara Kitap-Ce.
11. Maceracı-İzin. 12. Surname-İrikara.

K O L A Y

Z O R

Ç Ö Z Ü M

MAYIS - HAZİRAN 2022

SOLDAN SAĞA: 1. Erbain-Ofris. 2. Real Madrid. 3. Gala-Reel-Mr. 4. Ulama-Mug-Kan. 5.
Virane-Omaca. 6. At-Nisan-Rem. 7. Nebatat-Kare. 8. Amerika. 9. Ana-İlerici. 10. Asude-İt-Tır. 11.
Kasara-İta. 12. Ak-Manen-Pik. 13. Mitoz-Mah-Za. 14. Eritici-Ecir. 15. Kula-Grena.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Erguvani-Akamet. 2. Realite-Asakir. 3. Balar-Bosun-Tik. 4.
Alamana-Adamotu. 5. İm-Anita-Erazil. 6. Nar-Esami-An-Ca. 7. Dem-Ateli-Emi. 8. Oregon-Retine.
9. Fil-Kir-Her. 10. Rd-Kara Kitap-Ce. 11. Maceracı-İzin. 12. Surname-İrikara.

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.

