ISSN: 1306-5653

YAS AM

SAYI

TEMMUZ - AĞUSTOS 2022

98

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

FESTİVALE DOYACAĞIZ
l SÜRDÜRÜLEBILIR BIR HAYATA ADIM ATIN l TÜRSAB BAŞKANI FIRUZ BAĞLIKAYA: TURIZME TALEP ARTTI l EGD BAŞKANI RECEP ERÇIN’LE SÖYLEŞI 
l PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU ÖNCÜLÜĞÜNDE HAZIRLANAN İSMMMONOMİ l OYUNCU VE EĞITMEN YEŞIM ALIÇ l AKDENIZ’IN MINIK ÜLKESI MALTA

İSMMMONOMİ
DİJİTAL BÜLTEN

Ekonomi ve sektörlere dair son gelişmelerin yer
aldığı yeni dijital dergimiz İSMMMONOMİ’yi okumak
için lütfen karekodu mobil cihazınız ile okutunuz.

Sevgili İSMMMO Ailesi,
Güzel bir yaz ayı geçiriyoruz. Sıcaklıklar kendini
gösterirken orman yangınları yine bizleri üzüyor. Meslektaşlarımız iş yoğunlukları arasında bir süre de olsa
soluklanmanın keyfini çıkarıyor. Oda olarak yeni yönetimimizle tatil demeden çalışmalarımızı son hızla sürdürüyoruz.
Eğitimlerimiz ve staj programlarımız devam ediyor. Son
dönemde gündemimizde maliyetlerdeki yüksek artışlar
vardı. Ücretlerimize enflasyon farkı talep ettik. Gerekli
güncellemenin yapılmaması durumunda, yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yüzde 60 oranındaki enflasyon farkının yansıtılarak
temmuz ayından itibaren uygulanmasını tavsiye ettik…
Evet, biraz da gündemden uzaklaşarak size farklı
haber konuları sunmak istedik. Temmuz-Ağustos sayımızda
kapak konumuzu pandemi sonrası hız kazanan festivallere ayırdık. Köklü festival ve kültür sanat etkinlikleri,
Türkiye’nin dört bir yanındaki konserler, yeniden özlem
dolu izleyicileri, dinleyicileri ve hayranları ile buluşuyor…
Ülkemizin birçok noktasında çeşitli festival ve kültür sanat
organizasyonları birer birer gerçekleşiyor.
Dosya konumuzda sürdürülebilirlik var. Günümüzde
pek çok marka sürdürülebilir ürünlerini satışa sunuyor. Geri
dönüştürülebilir ürünlerden yapılan ayakkabılar, tişörtler
tanıtılıyor. Günlük kullandığımız her tür eşyaya da çevre
dostu alternatifler bulabiliyoruz. LED ampuller, su tasarruflu duş başlığı, programlanabilir termostat, elektrik tasarruf
cihazı, şarj edilebilir piller, yıkanabilir pipet...
Zirvedekiler sayfamızda Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya var. Bağlıkaya,
“İzole tatil arayışı kapsamında eko turizm, kamp-karavan,
villa kiralama, yat turları ve glamping’e talebin devam
ettiğini gözlemliyoruz. Vaka sayılarının azalması ve turizm
tesislerinde pandemi kapsamında alınan önlemlerin başarılı
olmasıyla bu yıl kitle turizminde de yükseliş yaşanıyor” diyor.
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Gündemin Sesi’nde konuğumuz, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Başkanı Recep Erçin. Gazeteler ve
internet siteleri üzerinde reklam veren baskısı olduğunu
anımsatan Erçin, okura da gazetesine sahip çıkma çağrısında bulunuyor. Erçin, “Reklam veren baskısı da kimse
kusura bakmayacak önce okur gazetesine sahip çıksın.
Haber kamusal bir olgudur” diyor.
Yaşam’ın Portresi’nde tiyatro oyuncusu ve eğitmen
Yeşim Alıç var. En son Dijital Esaret adlı filmle karşımıza
çıktı. Dijital Esaret gençleri esir alan, onları bağımlı yapan
bir konuyu anlatıyor. Alıç, dijital esaretle ilgili “Son zamanlarda dijital obezite diye bir kavram oluştu. Tabii ardından
dijital detox kavramının gelmesi de kaçınılmaz oldu. Dijital
dünya insanları esaret altına alıyor” diyor.
Renkli Yaşam’da, oda olarak çıkardığımız yeni
sektörel bültenimiz İSMMMONOMİ’nin başında yer
alan Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu yer alıyor. ‘İSMMMONOMİ’ ile meslektaşlarımızın çalıştıkları veya
danışmanlık hizmeti verdikleri sektörlerde öne çıkan
ekonomik gelişmeleri ve ülkemizin ekonomik görünümünü yakından takip etmelerini, hizmet verdikleri
kurumlarda karar alma süreçlerinde etkin katılım ve
katkı sağlayarak değer yaratacakları bir bilgi ağı kurmayı
amaçlıyoruz.
Yurtdışında sizi Akdeniz’in minik ülkesi Malta’ya
götürüyoruz. İstanbul’da sizi Kağıthane’ye götürüyoruz.
Ayrıca, Sağlık, Evim, Sinema, Kitap, Teknoloji, Mizah,
Lezzet, Dostlarımız bölümlerimiz var.
Keyifli okumalar...
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KAPAK

Şimdi festival zamanı
Pandemi arasından sonra müzik ve
festivaller tam gaz sürüyor.  Köklü
festival ve kültür sanat etkinlikleri,
Türkiye’nin dört bir yanındaki
konserler, yeniden özlem dolu
izleyicileri, dinleyicileri ve hayranları
ile buluşuyor… Ülkemizin birçok
noktasında çeşitli festival ve kültür
sanat organizasyonları birer birer
gerçekleşiyor.
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İÇİNDEKİLER

D O S YA

Sürdürülebilir bir hayata adım atın
Günümüzde pek çok marka sürdürülebilir ürünlerini satışa sunuyor. Geri
dönüştürülebilir ürünlerden yapılan ayakkabılar, tişörtler tanıtılıyor.
Günlük kullandığımız her tür eşyaya da çevre dostu alternatifler
24
bulabiliyoruz.  Siz de sürdürülebilir bir hayata adım atabilirsiniz.

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Alternatif turizme talep arttı’
Ekonomik nedenler ve izole tatil anlayışı alternatif turizm çeşitlerine
olan talebi artırıyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “İzole tatil arayışı
kapsamında eko turizm, kamp-karavan, villa kiralama, yat turları ve
10
glamping’e talebin devam ettiğini gözlemliyoruz” diye konuşuyor.

GÜNDEMİN SESİ

‘Okur da
sahip çıksın’
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) yeni başkanı
Recep Erçin’le, Türkiye’de
ekonomi gazeteciliğinin son
durumunu konuşuyoruz.
Gazeteler ve internet siteleri
üzerinde reklam veren baskısı
olduğunu anımsatan Erçin,
okura da gazetesine sahip
çıkma çağrısında
20
bulunuyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Dijital dünya esaret
altına alıyor’
Tiyatro oyuncusu ve eğitmen
Yeşim Alıç, en son Dijital Esaret
adlı filmle karşımıza çıktı. Dijital
Esaret gençleri esir alan, onları
bağımlı yapan bir konuyu anlatıyor. Alıç filmde otoriter ama
aynı zamanda anlayışlı Gölge
isminde bir kadını canlandırıyor.
Alıç, dijital esaretle ilgili “Dijital
dünya insanları
esaret altına
30
alıyor” diyor.

KARİYER

Uzaktanda güvenliğe dikkat

Pandemi sonrası çalışma modelleri değişti ve
çeşitlendi. Uzaktan ve hibrit çalışma yaygınlaşmaya başladı. Ancak bu da veri güvenliğini
tehdit ederken siber saldırı ihtimalini de artırdı.
Şirketlerin ve çalışanların dikkat etmesi
34
gerekenlere göz attık.

R E N K L İ

Y A Ş A M

Ekonominin nabzı İSMMMONOMİ’de
Son yıllarda ekonomide makro ve mikro gelişmeler büyük hız
kazandı. Yoğun iş temposu yanında bu gelişmelerle ilgili güncel kalmak ve gelişmeleri takip etmek zorlaşırken, İSMMMO
ailesine yeni bir ufuk açmayı planlayan ekonomik bülten İSMMMONOMİ, hem ekonomik gelişmelere hem de
üyelerin çalıştıkları sektöre ilişkin gelişmelere kısa
28
sürede hakim olma imkanı sunuyor.
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Kabotaj bayramınız kutlu olsun
Ülkemizde Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girdi.
Yasayla, akarsularda, göllerde, Marmara Deniz’i ile boğazlarda, bütün kara
sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde,
makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal
ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Bununla birlikte dalgıçlık,
kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk
yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk
limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği
kabul edildi.
Peki kabotaj nedir? Bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti
konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının
yararlanması, mili ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler
yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir.
Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin
hükümler yer alır. Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlarla yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması’yla 1923 yılında
kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi.
‘Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile
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15 Temmuz’un
beşinci yılı

Ülke tarihinin en karanlık günlerinden biridir, 15 Temmuz kalkışması... 15 Temmuz 2016 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kendilerini
‘Yurtta Sulh Konseyi’ olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
tarafından darbe girişimi düzenlenmeye çalışıldı. Başarısız darbe girişimi
esnasında hayatını kaybeden 240’ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak
için 2017 yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak
ilan edildi. İlki, 15 Temmuz 2017’de kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik
Günü’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) özel gündemle toplandı.
Türkiye’nin tüm şehirlerinde gün boyu ‘demokrasi nöbeti’ tutuldu.
İstanbul Kısıklı, Altunizade ve Çengelköy’den başlayan ve binlerce kişinin
katıldığı Milli Birlik Yürüyüşü, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü üzerinde
kurulan etkinlik alanında son buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tören alanında bir konuşma yaptı.  16 Temmuz’un ilk saatlerinde Ankara’daki Birinci Meclis Binası’ndan başlayıp TBMM’de sona eren
Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. TBMM önünde cumhurbaşkanı ve meclis
başkanının da katıldığı bir anma töreni yapıldı.
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kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı
taşıyan gemilerce yapılır’ hükmünü getiren bu kanunla yabancılara açık
olan bu faaliyetlerin bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtti. Bu nedenle her yıl 1 Temmuz günü ‘Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı’ olarak kutlanıyor. Bu yıl Kabotaj Kanunu kapsamında
milli bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yıldönümü
yurt çapında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.*

Gazeteciler ve
basın bayramı

Türk basınında sansürün kaldırılması olarak kutlanan Gazeteciler
ve Basın Bayramı, her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanıyor. Türkiye’nin
gazetecilik tarihinde önemli bir yeri olan bugünün özelliği şeyle; Osmanlı
İmparatorluğu zamanında çıkan tüm gazeteler sansür memurlarının
kontrol ve denetiminden geçtikten sonra yayınlanıyordu, Türk basınında
sansürün ilk uygulandığı tarih ise 10 Mayıs 1876’dır. 24 Temmuz 1908
tarihinde İkinci Meşrutiyet yürürlüğe girdikten sonra bu uygulamaya
son verilmesi günümüzde ‘sansürün kaldırılması’ olarak adlandırılıyor.
Ülkemizde 10 Haziran 1946’da kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bir
basın günü oluşturmayı planladı. Türkiye’de ilk gazetenin çıkış tarihine
göre düzenlenmesi planlanan bu güne Basın Bayramı adı verilecekti ancak
ilk gazete konusunda çeşitli görüşler bulunduğundan görüş birliği sağlanamadı daha sonra Falih Rıfkı Atay bayramın her yıl 24 Temmuz tarihinde
kutlanılması fikrini ortaya attı ve bu fikir kabul edildi. Türkiye’de Basın
Bayramı özellikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önderliğinde Bâb-ı Âli ile
kutlanırken, her il ve bazı ilçelerde de Basın Bayramı ayrı ayrı kutlanıyor.

TEMMUZ - AĞUSTOS 2022

30 Ağustos zaferinin yıldönümü
Türk ulusunun
tarihi zaferlerle dolu....
Bunlardan biri de 30
Ağustos zaferi. Bu
zafer, Türk milletinin asla
esir edilemeyeceğini,
semaları süsleyen Türk
Bayrağı’nı gönderden
indirilemeyeceğini bütün
dünyaya ilan eden bir
zaferdir. Namusumuzu ve
mukaddes değerlerimizi
düşman saldırısından
kurtaran bu zafer, esaret
altında bulunan diğer
Müslüman milletlere de
ilham kaynağı olmuştur.
30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da
Mustafa Kemal’in başkumandanlığında
zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak
için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü

Zafer Bayramı olarak kutlanır.
Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi
adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla
sonuçlanmasından sonra Yunan orduları
İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de

İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları
Yunan işgalinden kurtarılmıştı. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra
gerçekleşse de 30 Ağustos sembolik olarak
ülke topraklarının geri alındığı günü temsil
eder...

Deprem değil bina öldürür!
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gördü. 40 bin 757 konut, 6 bin 57 iş yeri orta,
45 bin 86 konut ve 6 bin 128 iş yeri de hafif
hasarlı olarak kayıtlara geçti... Bir daha bu tür
yıkımların yaşanmaması için deprem tehdidi
altındaki gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi çürük
yapıların depreme dayanıklı yapılarla bir an
evvel değiştirilmesi büyük önem arz ediyor.
Uzmanlar “Deprem değil bina öldürür!”
uyarısında bulunurken deprem kuşağında yer
alan ülkemizde depreme karşı hazırlıklı olunması ve çürük yapı stokunun bir an evvel yenilenmesinin gerekliliğini bir kez daha vurguluyorlar.
Deprem gerçeği unutulmadan depreme karşı
ivedilikle tedbirler alınmalı.
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Bir deprem ülkesi olan Türkiye’de
özellikle fay hatları üzerinde yer alan şehirlerde
depreme hazırlıklı olmak yıkıcı hasarlardan
korunmak bakımından büyük önem taşıyor.
Binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan 17 Ağustos
1999’da meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye
süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden
23 yıl geçmesine karşın hâlâ İstanbul’da çürük
yapı stoku yenilenebilmiş değil. Oysa merkez
üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi, Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul
ve Yalova’da 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralanmıştı. 35 bin 180
konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar
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‘Asgari ücret tarifesine
enflasyon farkı yansıtılmalı’
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinin
yüksek enflasyon karşısında erimesi ile birlikte
bürolarının kapanma riskine ve kısıtlı hizmet
sunumuna karşı mali müşavirlerden tepki geldi.
İSMMMO Başkanı Erol Demirel, maliyetlerdeki
yüksek artış karşısında mali müşavirlerin hizmet
sunmada zorluklar yaşadığını, bu nedenle asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlere enflasyon
farkı kadar artış yapılmasını talep etti. Türkiye
ekonomisinin zor bir süreçten geçtiğini ifade
eden Demirel, “Hazine ve mükellef arasında
köprü görevi gören, kamu maliyesinin güçlenmesine katkı sunan, işletmelerin gelişmesinde
yol gösterici bir misyon üstlenen biz mali müşavirler artan maliyetler konusunda maalesef
önümüzü göremiyoruz” dedi.

YÜZDE 60 ZAM YAPILMALI

İSMMMO HABER

Demirel, 2022 yılında meslek mensuplarının mesleki faaliyetinin sürdürebilmeleri için
katlandıkları giderlerde yaşanan fiyat artışları

nedeniyle yayımlanan asgari ücret tarifesinin
çok düşük seviyede kaldığını kaydetti. Artan
maliyet oranlarının başta serbest meslek
mensuplarını ve ücretli çalışanları olumsuz
etkilediğini dile getiren Demirel, “TÜRMOB ve
odalarımız, gerekli güncellemenin yapılmaması
durumunda yüksek enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere
yüzde 60 oranındaki enflasyon farkının yansıtılarak temmuz ayından itibaren uygulanmasını
tavsiye etmektedir” diye konuştu.
Oda Başkanımız Erol Demirel, bu konuda
şu görüşleri dile getirdi: “Yaşanan ekonomikgelişmelerin yanında yüksek enflasyon mali
müşavirleri bir çıkmaza sürüklüyor. Hazine ve

mükellef arasında köprü görevi gören, kamu
maliyesinin güçlenmesinekatkı sunan, işletmelerin gelişmesinde yol gösterici bir misyon
üstlenen biz malimüşavirler, artan maliyetler
konusunda maalesef önümüzü göremiyoruz.
Şunu herkes çok iyi biliyor ki; işletmeler
varlıklarını sürdürebilmelerinin, işlemlerini
ve faaliyetlerini sağlıklı yürütmelerinin arka
plandaki gizli kahramanları mali müşavirlerdir.
Kamuya vergi geliri sağlanmasında başrol
görevi gören mali müşavirler, hizmetlerinin
karşılığında eldeettikleri ücretler ile geçinemez
hale geldi. Artan maliyetler, ofis masraflarından
iş yapabilme giderlerine kadar birçok alanda
mali müşavirlerin belini büktü.”

İşçilere özlük hakları dosyası
Odamız, meslek mensuplarının ve diğer iş kollarında çalışanların özlük hakları ile ilgili Sosyal Güvenlik
Mevzuatı ve Genel Sağlık Sigortası işlemlerinde yapılan
son değişiklikleri, güncellemeleri bir araya getiren çalışmaya imza attı. “İşçi Özlük Dosyası 2022” başlığıyla
İSMMMO web sitesinden yayınlanan çalışma, işçi ile
işveren arasındaki hukukun doğuşundan son bulmasına
kadar olan tüm konuları bilgi olarak içeriyor.
Dosyaya ilişkin açıklama yapan Oda Sekterimiz
Halim Bursalı, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı üzerinde ya-
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pılan son düzenlemeler ile hazırlanması gereken yasal
belge ve ekler konusunda meslek mensuplarımızın
bilgilendirilmesi amacıyla bu çalışma ele alınmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4904 sayılı İşkur Kanunu, 4857 saylı
İş Kanunu uygulamasına ilişkin “İşçi Özlük Dosyası”
isimli bu çalışmayı hazırlayarak meslek mensuplarının
hizmetine sunan Oda Başkanımız Erol Demirel’e ve
Odamızın İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuat
Danışmanı İSMMMO Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz’a
teşekkür ederiz” diye konuştu.
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Oda başkanımız Erol Demirel’e
tebrik ziyaretleri
25. Olağan Genel Kurul’un ardından büyük bir oy farkıyla seçimi kazanan ve İSMMMO Başkanı seçilen Erol Demirel’e ilçeler, kurullar ve paydaş kurumlar tebrik ziyaretinde bulundu. Tebrik ziyaretinde
bulunan isimler şöyle: TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu ve TÜRMOB
Genel Sekreteri, İSMMMO Kurucu Onursal Başkanı Yahya Arıkan. SGK
İstanbul İl Müdürlüğü, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği,
vergi dairesi müdürleri, İstanbul Ticaret Odası 19. Grup, Muhasebe
Uzmanları Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü ve iş insanları.
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zırlık kurslarında 2022 yılı
3. dönem süreci başladı.
Bağımsız denetçilerin sürekli eğitimi Bobi
Frs, online olarak başladı.
Bağımsız denetçilerin sürekli eğitiminde Bağımsız
Denetim 1 ve Bağımsız
Denetim II’de başladı. Uzaktan eğitimle Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları da başladı.

İSMMMO HABER

Yeni
eğitimler
başladı

Bağımsız Denetçiler, Mali Müşavirler ve
Stajyerler İçin Eğitimler
Bağımsız Denetçiler için
Sürekli Eğitim Tebliği
doğrultusunda İSMMMO üç
eğitim düzenledi. Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Staj Başlatma Sınavı Hazırlık Kursları’nda, 2022
yılı 2. Dönem ve Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavı ha-
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Firuz Bağlıkaya
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‘Alternatif turizme talep arttı’
Ekonomik nedenler ve izole tatil
anlayışı alternatif turizm çeşitlerine
olan talebi artırıyor. TÜRSAB
Başkanı Firuz Bağlıkaya, “İzole tatil
arayışı kapsamında eko turizm,
kamp-karavan, villa kiralama,
yat turları ve glamping’e talebin
devam ettiğini gözlemliyoruz” diye
konuşuyor.
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NİL DENİZ DEMİRCİLER
Dünyada herkesin yaşam tarzını
değiştiren pandemi süreci, tatil anlayışının
da değişmesine neden oldu. Kapanmalarla
neredeyse iki yıl boyunca evlere hapsolan
insanlar bu sürecin acısını çıkarmak, yaşanan stresi atmak için tatil yapma arzusunda.
Ekonomideki daralma, fiyatlardaki artış
insanların alım gücünü azaltsa da iki yıl
boyunca para harcayamayan dünya insanı
içinde bulunduğumuz yaz dönemini tatil

yaparak geçirmek istiyor. Turizmde yaşanan
hareketlilik de bu isteği doğrular nitelikte.
Bu yıldan itibaren önümüzdeki yıllarda
Türkiye ve dünya turizminde ciddi bir
canlanma bekleniyor. Tatil alışkanlıklarının
da şekil değiştirdiği bu süreçte izole tatil
arayışı kapsamında eko turizm, kamp-karavan, villa kiralama, yat turları ve glamping
tarzı ürünlere yoğun talep var. Günümüzde
aşılanmanın artması, vaka sayılarının
azalmasıyla normalleşme sürecine girilirken
turizm tesisleri de doluluklarını artırdı. 2022
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gözlemliyoruz. Bununla birlikte aşılanmanın
artması, vaka sayılarının azalması ve turizm
tesislerinde pandemi kapsamında alınan önlemlerin başarılı olması neticesinde 2022 yılında
kitle turizmine yönelik talepte de ciddi bir ilgi
yükseliş yaşandığına şahitlik ediyoruz.
Bu yıl turizm sezonu için öngörüleriniz neler? Sizce sezonun dinamikleri
neler olacak?
2022 yılı turizm sezonu açısından en
belirleyici konu Rusya ile Ukrayna arasındaki
savaş ve bu savaşın oluşturduğu etkiler olacak.
Rusya ile Türkiye arasındaki havayolu ulaşımı
konusunda atılacak adımlar bu anlamda belirleyici temel unsurlar arasında yer alıyor. Bununla
birlikte dünya genelinde artan enflasyon ve
yakıt maliyetleri ile küresel ekonomideki
gelişmeler de 2022 yılının dinamiklerini belirleyecek. Bu çerçevede son dakika satışları da
önem arz edecek. İç turizm hareketlerinin de
bu sürecin önemli dinamiklerinden biri olacağı
düşüncesindeyim.

TATİL KREDİSİ SUNULDU
İç turizmi hareketlendirmek için
kredi paketi sağlanmasına yönelik çalışmalarınız var. Bu konuda neler yapıyorsunuz? İç turizm hareketliliği geçtiğimiz
yıllarda neydi sizce ne olmalı?
Yurt içi turizm pazarını sadece yurt
dışından ziyaretçi akışı kesildiğinde başvurulacak bir enstrüman olarak görmüyor, iç
turizmin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz.
Bu çerçevede uzun yıllardan bu yana erken
rezervasyon sisteminin iç pazarda oturtulması
vatandaşlarımızın ilgisinin artırılması için üye
acentalarımızla birlikte yoğun bir çaba sarf
ediyoruz. Bu kapsamda 19 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirdiğimiz TÜRSAB 2021 Turizm
Kongresi’nde “Erken Değil, Tam Zamanı”
sloganı ile erken rezervasyon kampanyasını
başlattık. Bununla birlikte TÜRSAB olarak
vatandaşlarımızın tatile çıkabilmelerine olanak

sağlayacak bir diğer girişimimiz Fibabanka
ile turizm sektörünü hareketlendirecek bir iş
birliği olan “Tatil Kredisi”ne imza atmak oldu.
Anlaşma kapsamında tatil severler, bankaya
gitmeden seyahat acentalarının ofisleri ya da
online satış platformları üzerinden, 50 bin TL’ye
kadar tatil kredisi başvurusunda bulunabilecekler. Uzun vade ve kolay ödeme alternatifli tatil
kredileri, 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.
Bu finansman desteğinden önümüzdeki 1 yıllık
süreçte 100 bin kişinin faydalanmasını ve tüketicilere 1,5 milyar TL’lik finansman sağlanmasını
hedefliyoruz.
Türk halkının tatil satın alma
gücünün azalması tatil planlarına nasıl
yansıyor?
Fiyatlardaki artışa ve hane halkının alım
gücünde enflasyon nedeniyle yaşanan azalmaya rağmen erken rezervasyon döneminin iyi
geçtiğini ifade edebiliriz. Elbette fiyatlar daha
makul seviyelerde olabilse idi bu rezervasyon
talebi çok daha yüksek seviyelere çıkabilirdi.
Acentalarımızdan aldığımız bilgiye göre; yaz
dönemine yönelik erken rezervasyon talebi son
iki yılla kıyaslandığında çok daha iyi seviyelerde
bulunuyor. Zira son iki yıllık dönemde pandemi
nedeniyle yaşanan belirsizlikler vatandaşlarımızın tatil rezervasyonları konusunda tereddütlerini artırmıştı. Bu süreçte vatandaşlarımızda tatile
çok ciddi bir özlem oluştu. Dolayısıyla erken
rezervasyon kapsamında seyahat acentalarımızın geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında 3 kat
fazla talep aldığını ifade edebiliriz. Bu yıl tatilini
erken rezervasyon sürecinin başında alan vatandaşlarımız çok büyük bir avantaj yakaladılar.
Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımıza
önerimiz tatillerini bir an önce almaları ve son
dakikaya bırakmamaları yönünde.
Şu anda ağırlıklı olarak nerelerden
ülkemize turist geliyor? Bu sezon hangi
pazarların öne çıkmasını bekliyorsunuz?
Açıklanan verilere göre, yılın ilk dört
aylık döneminde ülkemize en çok ziyaretçi
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yılı sezonunun dinamiklerini ve turizm trendlerini Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)
Başkanı Firuz Bağlıkaya ile konuştuk.
Türkiye turizmde iyi bir sezon geçirme planları yaparken Rusya-Ukrayna
arasındaki savaş turizmde tüm planları
alt üst etti. Sizce hedeflenen rakamlar
bu yıl başka pazarlarla telafi edilebilir
mi? Turizm sektörü bu yılı kaç milyon
turist ve kaç milyar dolar turizm geliri ile
kapatır?
2022 yılı başlarında pandeminin etkisinin
azalması ve uluslararası seyahatlerin önündeki
engellerin kaldırılacağı perspektifinden hareketle, yıl geneline yönelik beklenti ve tahminlerimiz 40 milyonu yabancı, 5 milyonu da yurt
dışında yaşayan vatandaş ziyaretçilerimizden
oluşmak üzere toplam 45 milyon ziyaretçi
sayısı ve 35 milyar doların üzerinde turizm
geliri olarak belirlenmişti. Ancak Türkiye’ye
en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk
sırada yer alan Rusya Federasyonu ile en çok
misafir ağırladığımız üçüncü ülke konumundaki
Ukrayna arasındaki Şubat ayında başlayan
savaş nedeniyle 2022 yılına ilişkin beklenti
ve öngörülerin yeniden gözden geçirilmesi
zorunluluğu doğdu.
Tüm pazarlar dikkate alındığında 2022
yılında 35 milyon yabancı, 5 milyon civarında
da yurt dışında yaşayan vatandaş ziyaretçilerimizle birlikte toplam ziyaretçi sayımızın 40 milyon seviyesinde gerçekleşmesini toplam turizm
gelirinin ise 32 milyar dolar civarında olmasını
bekliyorduk. Ancak sezondaki iyi gidişatla bakanımız geçtiğimiz haftalarda ziyaretçi sayısının
47 milyona, gelir hedefinin de 37 milyar dolara
yükseltildiğini açıkladı.
2022 turizm sezonunun ana trendleri sizce neler olacak?
Pandeminin ilk döneminde ortaya çıkan
izole tatil arayışı kapsamında eko turizm,
kamp-karavan, villa kiralama, yat turları ve
glamping tarzı ürünlere talebin devam ettiğini
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KALİTEDE
DEVAMLILIK
OLMALI
Rekabetin giderek
arttığı dünya turizm pastasından ülkemizin daha büyük pay
alabilmesi için neler yapmalı?
Türkiye dünyada eşi
benzeri olmayan tarihi, kültürel ve
doğal zenginliklere sahip. Ancak
bugüne kadar ülkemizi dünya
turizm rekabetinde öne çıkartan
temel unsur, sahip olduğumuz bu
zenginlikleri yüksek hizmet kalitesi
ile sunabiliyor olmaktı. Dolayısıyla
hizmet kalitemizi gelecek yıllarda
da sürdürmemiz rekabet gücümüzü korumak adına büyük önem
taşıyor. Bunu sağlamanın en temel
yolu da sektörümüze istihdam
desteği sağlanmasından geçiyor.
Turizmin 12 aya yayılması ve
çeşitlendirilmesi de dünya turizm
rekabetinde elini güçlendirecek unsurlar arasında yer alıyor. Pandemi
sonrası keskinleşmesi beklenen
uluslararası turizm rekabetinde
daha çok devlet desteğine ihtiyaç
duyacağımız da bir gerçek. Zira
dünyada birçok ülke döviz girdisi
konusunda stratejik bir sektör
olan turizme çok büyük destekler
sağlıyor. Bu bakımdan sektörümüzün üzerine yeni yük getirmekten
kaçınılmalı, mevcut yükler de
hafifletilmelidir. Bu bağlamda
devletimizin sektörümüze yeni
destekler sağlamasını elzem olarak
görüyoruz.
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gönderen ülkeler arasında Almanya başı çekiyor.
Almanya’nın dışında Bulgaristan, İran ve İngiltere
de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında
yer alıyor. Yılın kalan kısmına ilişkin rezervasyon
verileri dikkate alındığında da Almanya, İngiltere, Hollanda başta olmak üzere genel olarak
Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye yönelik talebin
yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Bununla
birlikte İran’daki ekonomik toparlanmanın da bu
ülkeden yurt dışına çıkışlara olumlu yansıdığını ve
Türkiye’ye turistik talebin ciddi biçimde yükseldiğini görüyoruz. Keza Orta Doğu bölgesi de ciddi
yükseliş beklentimizin olduğu pazarlar arasında
yer alıyor.

3.YAŞ TURİZMİ YÜKSELİŞTE
Almanya’da yaşlıları kış sezonunda
Türkiye’ye gönderme önerileri sizce hayat
bulabilir mi? Gerçekleşirse ülkemize nasıl
bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz? Başka
Avrupa ülkelerinden de böyle yaklaşımlar
bekliyor musunuz?
Ülkemiz, uzun yıllardır başta Avrupa
ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerden orta yaş
ve üzeri turistin memnuniyetle tercih ettikleri
destinasyonların başında geliyor. “3. Yaş Turizmi”
olarak adlandırılan orta yaş üzeri kesimin tatil
ve seyahat hareketleri zaten önemli bir turizm
segmenti konumuna gelmiş durumda. Gelişen
tıbbi olanaklarla birlikte insan ömrünün uzaması
3. yaş dönemindeki nüfus artışını da beraberinde
getirdi. Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan
projeksiyonlara göre 60 yaş üstü insan sayısı
2050 yılında 2 milyar 80 milyonu aşacak. Avrupa

ülkelerindeki 60 yaş üstü kişi sayısının 2050’de
bu ülkelerin toplam nüfusunun yüzde 40’ından
fazlasını oluşturması bekleniyor. Almanya, yaşlı ve
emekli sayısının yüksek olduğu ülkeler arasında
ilk sıralarda yer alıyor. Alman Emeklilik Sigorta
Birimi verilerine göre, Almanya’da 20 milyonu
aşkın emekli bulunuyor. Malulen emeklilik ve eş
durumundan kaynaklı bağlanan emeklilik maaşlarıyla birlikte Almanya’da emeklilik maaşı alan
kişilerin toplam sayısı ise 26 milyona yaklaşıyor.
Almanya genelinde emekliklere ayda ödenen toplam maaş miktarı 28 milyar Euro seviyesindeyken,
yıl bazında bu sayı 337 milyar Euro’yu geçmekte.
Almanya örneğinde olduğu gibi gelişmiş ülkelerdeki emekli insan sayısı hem yüksek seviyede
bulunmakta hem de bu insanların sahip olduğu
ekonomik zenginlik ve aldıkları emekli maaşları
üzerinden oluşan çok ciddi bir ekonomik büyüklük
söz konusu.
3. yaş olarak adlandırılan dönemde
bulunan özellikle gelişmiş ülkelerdeki insanların
turizm alanındaki harcamaları da önemli bir potansiyel oluşturuyor. 3. yaş grubundaki turistlerin
ülkemize çekilmesi özellikle kış döneminde atıl
kalan tesislerin faal halde tutulması, dolayısıyla
da turizmin 12 aya yayılması açısından da büyük
önem arz ediyor. Öte yandan 3. yaş turizminin
gelişimi açısından en önemli engellerden birini ise
ülkemize gelen ziyaretçilerin kalış sürelerinin 90
gün ile sınırlandırılması oluşturuyor. Belirli yaş
üzerindeki misafirlerin 6 aya kadar kalabilmesine
olanak sağlayacak düzenleme yapılması 3. yaş
grubundaki insanların ülkemizde daha uzun süreli
kalmalarını kolaylaştırabilir.

TEMMUZ - AĞUSTOS 2022

1.5 MİLYON KRUVAZİYER TURİSTİ
Kruvaziyer turizminde beklentileriniz neler?
Bu yıl 500’ün üzerinde sefer ve bu seferlerle gelecek olun 1.5 milyonun üzerinde yolcu bekliyoruz. Şu ana kadar yılbaşı sonrası planlanan seferlerde bir eksilme olmadı. Bu gerçekten iyiye işaret.
Özellikle eylül ayı itibari ile gemiler tam kapasiteye ulaşacak.
Bu gelişme hedeflerimizde yükselişe neden olacaktır. Ayrıca bir
başka gelişmeden daha bahsedebiliriz, 3. çeyrek için yeni liman
rezervasyonlarının
sinyali de gelmekte bu
da rakamların artışını
sağlayacaktır.
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arasında yer alıyor. Ortadoğu ülkeleri ve İran
pazarı da yüksek potansiyele sahip pazarlarımız
arasında bulunuyor. Dolayısıyla bu geniş pazar
yelpazesinin iyi değerlendirilmesi sonucunda
Rusya ve Ukrayna pazarlarında yaşanacak kayıpların bir kısmı telafi edilebilir. TÜRSAB olarak
farklı ülkelerden muadil birlikler ve kuruluşlarla
toplantılarımız devam ederken karşılıklı info ve
tanıtım gezileri ile yeni bağlantılar, iş olanakları
kurulması noktasında da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Suudi Arabistan, BAE, İsrail gibi
ülkelerle yaşanan yakınlaşmalar turizm
sektörüne nasıl yansıyacak?
Bu ülkelerle yakınlaşmaların mutlaka
turizm açısından da çok pozitif yansımaları
olacaktır. Nitekim Birleşik Arap Emirlikleri ve
İsrail’den ülkemize yönelik talepte ciddi oranda
artış gözlemliyoruz. Ancak henüz Suudi Arabistan özelinde bir artış trendinden bahsetmemiz
mümkün değil. İlişkilerin olumlu seyretmesi
durumunda ileriki dönemde Suudi Arabistan
pazarından da olumlu dönüşler alacağımıza
inanıyorum.
İstanbul’da otellerin doluluk oranla-

rının yüzde 90’lara ulaştığı, tarihi yarımadanın yurtdışından yoğun talep aldığına
ilişkin haberler geliyor. Bu gelişmenin
TL’nin değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye’nin ucuzlaması nedeniyle gerçekleştiği
belirtiliyor. Bu durum doğru mudur?
Ülkemize yönelik ilgi artışını, salt Türk
Lirası’nın değer kaybına bağlamak doğru
olmaz. Böyle bir yaklaşım; her şeyden önce
ülkemizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal
zenginliklere ve bu turizm ürünlerini dünyanın
dört bir yanından misafirlerle buluşturmak için
gecesini gündüzüne katan turizm sektörümüzün
değerli temsilcilerine haksızlık olur.
Üstelik oda başına gelir verileri incelendiğinde İstanbul’daki otellerde ciddi bir fiyat
artışı olduğunu da görmekteyiz. TÜROB ile STR
Global iş birliğinde hazırlanan rapora göre;
2022 yılının ilk dört aylık döneminde İstanbul’daki otellerde gecelik ortalama oda fiyatı,
pandemi öncesi dönemle kıyaslandığında %20,1
oranında artış göstermiş durumda. Dolayısıyla
gelen misafirlerin sadece Türkiye’yi ucuz olarak
gördükleri için ülkemize talep gösterdiğini ifade
edemeyiz.
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Sezonu hareketlendirmek Rusya ve
Ukrayna pazarlarında yaşanan kayıpları
telafi edebilmek için neler yapılmalı,
hangi pazarlara yönelmek gerekiyor?
TÜRSAB olarak siz neler yapıyorsunuz?
Türkiye 3-4 saatlik uçuş mesafesinde
1.5 milyar insanın ulaşabileceği yakın olarak
nitelendirilebilecek destinasyonlar arasında yer
alıyor. Bu, turizmdeki önemli avantajlarımızdan
biri. Dolayısıyla pazar çeşitlendirmesi bakımından Türkiye yeterli olanaklara sahip. Uzun yıllar
en büyük kaynak pazarımız konumunda yer
alan Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri
Türkiye için son derece önemli pazarlar. Bu ülkelerden Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonlarda artışlar söz konusu. Diğer yandan Polonya,
Romanya, Moldova ve Litvanya gibi ülkeler için
de önemli bir tatil destinasyonu konumundayız.
Bu ülkelerde yapılacak tanıtım ve pazarlama
çalışmaları, gelen turist sayısının artmasına vesile olacaktır. Bağımsız Devletler Topluluğu’nda
yer alan ve pandemi öncesi dönemde toplam 2
milyona yakın ziyaretçi ağırladığımız Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan
gibi pazarlar da Türkiye’nin önemli pazarları
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Şimdi festival zamanı
tan müziğe, sinemaya, operaya ve de sinemalara
Pandemi arasından sonra UMUT EFE
kadar geniş bir çevre yaşanan gelişmelerin en ağır
müzik ve festivaller
etkisini yaşadı. Sosyal bir varlık olduğu temelinde
Güneşin parladığı açık bir hava, en
tam gaz sürüyor.  Köklü
herkesin hem fikir olduğu insanlar, kapanmaların
sevdiğiniz sanatçıların müzik veya oyununa ev
festival ve kültür
ardından başlayan her açılış döneminde tüm
sahipliği yapan bir sahne, yanında sevdikleriniz
sanat etkinlikleri,
etkinliklere eskisinden daha güçlü bir şekilde ilgi
ve sanatın getirdiği coşkulu anlar… Uzun bir
perde arasının ardından sanata kültüre eğlenceye göstermeye başladı. Yeni normale alıştığımız bu
Türkiye’nin dört bir
dönemde, bir sağlık arası veren etkinlikler, tam
doyabileceğimiz günler nihayet bizimle… Açık
yanındaki konserler,
hava etkinliklerini özleyen gezginler için ülkemizin gaz yeniden sahnelere ve takvimlerine dönmeye
yeniden özlem dolu
başladı. Sizler için Türkiye’nin dört bir yanında
birçok noktasında çeşitli festival ve kültür sanat
izleyicileri, dinleyicileri
organizasyonları birer birer gerçekleşecek. Yani bu düzenlenecek kültür sanat etkinliklerini ve festive hayranları ile
valleri derledik…
yıl festivale doyacağız.
Dünya, iki yıllık pandemi sürecinin ardınbuluşuyor… Ülkemizin
birçok noktasında çeşitli dan, ufukta beliren yeni, ancak etkisini kaybetmiş ADADA CAZ KEYFİ
Yaz aylarının vazgeçilmez tatil noktaladalgalarla uğraşmaya devam ederken, hayat her
festival ve kültür sanat
rından biri olan Bozcaada, şirin sokakları ve buz
alanda yeniden yeni normalinde ve ritminde akorganizasyonları birer
maya başladı. Ofislerden, sosyal yaşamdan uzakta gibi deniziyle festivalcileri beklemeye başladı bile.
mesafeli, kapalı geçen aylar boyunca kültür sanat- 2017 yılından beri caz melodilerini adanın serin
birer gerçekleşiyor.
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akşamlarıyla paylaşan festival, bu sene de
aynı coşkuyla devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA)
katkılarıyla, 3dots ve fermente tarafından
gerçekleşen festival, 6. senesinde de sahnesinde cazın ustalarını ağırlarken aynı zamanda
disiplinler arası keşif etkinlikleri ile enerjisini
tüm adaya yayacak. Kendine Has, Volkswagen, Jack Lives Here ve Metro destekleriyle
2017 yılından beri Bozcaada’nın bir parçası
haline gelen festival, farklı jenerasyonlardan
uluslararası müzisyenleri dinleyiciyle buluşturmanın yanı sıra çağdaş sanat ve gastronomi
dahil olmak üzere farklı disiplinlerin yer aldığı
kapsamlı bir etkinlik programıyla 26-27-28
Ağustos’ta Bozcaada’da. Bozcaada’nın ruha iyi
gelen güzelliğinde; Türkiye’de ilk kez sahne
alacak soul, pop ve indie rock notalarını bir
araya getiren Shishani & Miss Catharsis; pop
kültür esintilerini caz notalarıyla buluşturan
Max Plattner Trio ve enstrümanlarının limitlerini zorlayan Fransız grup NOUT’u ağırlıyor.
Ulusal ve uluslarası programıyla çok yönlü bir
seçki sunan festivalde dinleyen herkeste ortak
hisler uyandıran Türkiye’nin en köklü müzik
gruplarından olan Yeni Türkü’nün şarkılarıyla
yeni bağlar kurarken, Hüsnü Şenlendirici’nin
makamlarının caz müzikle buluşacağı  yazma
Manastırı’nda Almagest Quintet’in melodileri
de tüm katılımcılarına unutulmayacak bir
festival deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

İstanbul Coffee Festival uzunca bir
aranın ardından nitelikli kahveler, kahve
dükkanları, kahvenin tüm paydaşları, keyifli
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SİNEMANIN EFSANESİ
1964 yılında Dr. Avni Tolunay’ın öncülüğünde başlayan ve bugüne dek Yılmaz Güney,
Atıf Yılmaz, Ömer Kavur, Halid Refiğ, Yavuz
Özkan, Zeki Ökten, Yavuz Turgul, Erden Kıral,
Ömer Lütfi Akad, Şerif Gören, Yılmaz Duru,
Memduh Ün, Ertem Eğilmez, Nuri Bilge Ceylan,
Zeki Demirkubuz, Derviş Zaim ve Reha Erdem
gibi birçok usta ismin sinema yolculuklarındaki
en önemli durak olan Antalya Altın Portakal

Film Festivali, yıllar içinde ulusal sinemanın
kalbinin attığı bir etkinliğe dönüştü. Günümüzde sinemamızın klasikleri arasında sayılan
Gurbet Kuşları, Düğün, Endişe, Selvi Boylum Al
Yazmalım, Maden, Sürü, Dul Bir Kadın, Bir Yudum Sevgi, Aaahh Belinda, Bereketli Topraklar
Üzerinde, Muhsin Bey, Kapıcılar Kralı, Anayurt
Oteli, Uçurtmayı Vurmasınlar, Gizli Yüz, Tabutta
Rövaşata, Uzak, Yazı Tura ve Kader Altın
Portakal almış yapımlardır. Festivalin sinemamıza maddi katkı sağlamak ve filmlerimizin
uluslararası pazara açılmasına yardımcı olmak
amacıyla başlattığı Antalya Film Forum, birçok
genç ve bağımsız sinemacıya destek sağlayarak Antalya’yı sinemamızın en önemli ulusal
endüstri merkezine dönüştürdü. Kurmaca
Pitching, Kurmaca Work in Progress, Belgesel
Work in Progress ve Sümer Tilmaç Antalya Film
Destek Fonu platformlarından oluşan Antalya
Film Forum, ulusal ve uluslararası festivallerde
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KAHVE TUTKUNLARI BULUŞUYOR

konserler, seminerler ve atölye
çalışmaları ile 6-7-8-9 Ekim
2022’de sizlerle buluşuyor! Kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında
birbirinden güzel konserler,
atölyeler ve konferanslar da İstanbul Coffee Festival’i boyunca
kahve severlerle 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 görmediğiniz 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.
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YÜZDE 50’LİK KATMA
DEĞER SUNUYOR

Pandemi öncesi verilere göre dünya genelinde festival pazarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Örneğin, her
sene Nevada’da yapılan Burning Man Festivali’nin ekonomiye katkısı
60 milyon dolar. Festivallerin sayısının gün geçtikçe arttığı Türkiye’de
ise yine pandemi öncesi için 750 milyon lira civarında bir ekonomik
büyüklükten bahsedilebilir. Bunun 250-300 milyon liralık kısmını
yeme-içme festivalleri oluşturuyor. Kreksa Kültür ve Sanat Araştırmaları tarafından hazırlanan “Grafiklerle Türkiye’nin Kültür Ekonomisi
2022” raporuna göre, 2021’de kültür ekonomisinde önemli bir yeri
olan gösteri sanatları, yarattığı yüksek katma değerle turizm, gıda,
perakende gibi çok sayıda sektörü doğrudan etkiliyor. Gıda ve turizm
gibi çok sayıda sektörün ekonomiye sunduğu birim ciro içinde katma
değer oranı ortalama yüzde 15 seviyesindeyken, bu oran kültür
endüstrisi söz konusu olduğunda yüzde 26’ya yükseliyor. Kültür
ekonomisinde en büyük öneme sahip gösteri sanatları ise tek başına
yüzde 50 katma değer payı sunuyor. Rapora göre, kültür ekonomisine yapılan yatırım ve desteklerin, ekonominin canlandırılmasında
tetikleyici bir güç oluşturacağı vurgulanıyor. 2021’de 6 milyar TL olan
Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin genel bütçeden aldığı pay yüzde
0.5 sınırında kaldı. Gelişmiş ülkelerde kültür alanına ayrılan devlet
bütçesi en az yüzde 1 civarında.
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ödüllerle karşılanan birçok
yerli yapımın yaratılmasını
sağladı. Festivalde geçmişte
István Szabó, Francis Ford
Coppola, Emir Kusturica,
Catherine Deneuve, Bob
Rafelson, Abbas Kiarostami, Bahman Ghobadi, Asghar Farhadi,
Theresa Russell, Krzysztof Zanussi, Helen Mirren, Paul Verhoeven, Faye Dunaway gibi isimler ağırlandı.

İSTANBUL’DA HER YERDE
İKSV tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül–20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bienal
bu yıl, geleneksel sanat mekânlarının dışına çıkarak kitapçılar,
sahaflar, hastaneler, huzurevleri, kafeler, metro durakları ve
özel bir radyo istasyonunun da aralarında olduğu onlarca farklı
mekâna yayılacak. Tarihi semtlerdeki müzelerin yanı sıra bir hat
ve cilt atölyesi, on beşinci yüzyıldan kalan bir hamam, yirmi yılı
aşkın süredir kullanılmayan bir Rum okulu, göçmen sanatçılar
tarafından kurulan bir sanat alanı da bienal mekânları arasında
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PANDEMİNİN
ORGANİZASYONA
ETKİSİ SÜRÜYOR
Türkiye’deki duruma bakıldığında
ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
açıklanan verilere göre, 2020 yılında kültür
harcamaları yüzde 5.9 oranında artarak, 60
milyar 346 milyon 102 bin TL oldu. Türkiye
genelinde sinema salonu sayısı 2021 yılında,
2020 yılına göre yüzde 11.1 azalarak 2 bin
398 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki
koltuk sayısı yüzde 10.3 azalarak 285 bin
130 oldu. Pandeminin etkisi ile sinema seyirci sayısı 2021 yılında, 2020
yılına göre yüzde 27.9 azalarak 12 milyon 418 bin 777 kişi oldu. Yerli
film seyirci sayısı yüzde 75.4 azalarak 3 milyon 264 bin 580 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 130.5 artarak 9 milyon 154 bin
197 kişi oldu. Gösterilen film sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde
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İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, uluslararası
performans sanatı platformu Performistanbul’un Canlı Sanat Araştırma Alanı (PCSAA)
ve İstanbul’daki en eski Rum okullarından,
1999’dan bu yana kapalı olan Merkez Rum
Kız Lisesi yer alacak.
Küratörler Ute Meta Bauer, Amar
Kanwar ve David Teh yaptıkları ortak açıklamada şöyle diyor: “Dünyanın dört bir yanındaki sanat oluşumları, nasıl hayatta kalacakları,
güncelliklerini nasıl koruyacakları, kimin için
ve hangi amaçlarla faaliyet gösterecekleri gibi
acil ve varoluşsal kaygılarla yüzleşiyor.”

ÖDÜLLÜ FİLMLERLE SONBAHAR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21. kez düzenlenecek olan Filmekimi,
7-16 Ekim tarihleri arasında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmekimi’nin resmi internet sayfasından yapılan paylaşımla, etkinliğin
21. yılında yine tam kapasiteyle salonlarda
olacağı duyuruldu. Gösterimler İstanbul’da
7-16 Ekim tarihlerinde yapılacak. 21. Filmekimi programında yine Cannes, Berlin, Venedik
film festivalleri programlarından ödüllü filmler
yer alacak. Festivalin açılışı usta yönetmen
Claire Denis’nin, Cannes’dan bu yana yolunu
gözlediğimiz filmi Stars at Noon ile yapılacak.
75. Cannes Film Festivali’nden Büyük Ödül’le
dönen film, son dönemin yıldızı parlayan iki
ismi Margaret Qualley ve Joe
Alwyn’i bir araya getiriyor. Stars
at Noon izleyiciyi, 1984 yılında
Nikaragua Devrimi’nin yaşandığı
dönemde filizlenen tutkulu bir
aşka ortak ediyor. Yapılan resmî
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yer alacak. Ute Meta Bauer, Amar Kanwar
ve David Teh’in küratörlüğünü üstlendiği
ve pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen 17.
İstanbul Bienali, ölçeği, yöntemi ve hedefleri
açısından önceki edisyonlardan farklılaşıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın koşulları
altında düzenlenen bu bienalin her anlamda
geçmişten gelen kalıpların ötesine geçmesi
gerektiğini düşünen küratörler, sergi için bir
tema ya da başlık seçmek yerine uzun soluklu
bir dönüşüm ve yeniden yaratım sürecine
odaklandı. Bienal, farklı coğrafyalarda ve disiplinlerde çalışmalar yürüten kişileri bir araya
getirerek aralarındaki etkileşimi besleyen,
güçlendiren bir buluşma noktası olacak. 17.
İstanbul Bienali’nin sergileri
İstanbul’un üç farklı semtinde
yoğunlaşacak. Beyoğlu’ndaki
bienal mekânları arasında daha
önce serginin üç edisyonuna
ev sahipliği yapan Suna ve

2 artarak 26 bin 483 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 9.1 azalarak 9 bin 981 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde
10.1 artarak 16 bin 502 oldu. Tiyatro salonu sayısı 2020/’21 sezonunda, 2019/’20 sezonuna göre yüzde 44.4 azalırken, tiyatro salonu koltuk
sayısı yüzde 41.8 azaldı. Buna göre aynı sezonda tiyatro salon sayısı 400
olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 156 bin 9 oldu.
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açıklamanın devamında ‘’Filmekimi filmleri,
sinemalar ve merak ettiğiniz diğer bilgiler
önümüzdeki günlerde Filmekimi’nin sosyal
medya kanallarından açıklanacak’’ bilgisi
yer aldı. Filmekimi, İstanbul Kültür Sanat
Vakfı tarafından 2002 yılından başlayarak
İstanbul’da, 2011’den başlayarak İstanbul’la
birlikte Türkiye’nin değişik kentlerinde her yıl
gerçekleştirilmeye başlandı.

siyle sağlandı. Asya-Avrupa Koşusu olarak
başlayan maratonun adı daha sonraki yıllarda
Kıtalararası Avrasya Maratonu (Intercontinental Euroasia Marathon) olarak değiştirildi.
2013 yılında ise, maratonun adı dünyanın
tüm maratonlarında olduğu gibi, şehrin
tanıtımı ve adını ön plana çıkarmak amacı
ile İstanbul Maratonu olarak değiştirildi.
İstanbul Maratonu’nun yıllar içinde gelişimi

ve bugün olduğu gibi dev bir organizasyona
dönüşmesi zorlu bir süreç sonucunda oldu.
Yüz bini aşkın sporseverin iki kıtayı dostluk ve
centilmenlik duygusuyla birleştirmesi İstanbul
Maratonu’nu dünyanın en ilgi çekici maratonu
haline getirdi. 40 yılı aşkın tarihi boyunca,
karşılaştığı tüm engelleri aşarak gündemdeki
yerini korumayı ve dünya çapında daha
fazla sporcunun ilgisini çekmeyi başardı. Ve
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KITALAR ARASI GEÇİŞ
İlk kez 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından gündeme getirilen Asya’dan
Avrupa’ya koşma fikri, 1979 yılında bir grup
Alman turistin girişimiyle gerçekleşebildi.
1 Nisan 1979’da köprü üzerinde koşan
atletleri görenler, bunun iyi bir 1 Nisan şakası
olduğunu düşünmüşlerdi. Yıldan yıla katılımın
arttığı İstanbul Maratonu’nun bugünkü
kapsamına ulaşması ise İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin himayesinde organize edilme-
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sonunda İstanbul Maratonu, Türk atletizmi,
uluslararası spor dünyası ve İstanbullular için
vazgeçilmez bir spor şöleni havasına kavuştu.
Diğer taraftan N Kolay İstanbul Maratonu, 2022
yılından itibaren Abbott World Marathon Majors
Wanda Yaş Grupları dünya sıralaması serisinin
üçüncüsü için seçme yarışlarından biri olacak.

SANATIN MERKEZİ
      Contemporary Istanbul, bölgenin önde

SİNEMANIN ALTIN FESTİVALİ
Ülkemizin en prestijli festivallerinden
Adana Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Adana
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Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Yedinci sanatın gücü ve büyüsüyle, Türk
halkının sinemaya duyduğu sevgiyle, Adana’yla
özdeşleşen Altın Koza geleneğini beyaz perdeye
yansıtacak olan 29. Uluslararası Adana Altın
Koza Film Festivali’nde bu yıl; Ulusal Uzun
Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal
Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film
Yarışması bölümleri yer alacak. Festival kapsamında ayrıca; dünya sinemasından seçkiler,
özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri,
söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak. Çukurova’nın
ürünü pamuğu simgeleyen “Altın Koza Film
Festivali” ilk kez 1969 yılında ‘Altın Koza Film
Şenliği’ adıyla Adana Belediyesi ve Adana

Sinema Kulübü öncülüğünde gerçekleştirildi.
Türk Film Arşivi’nin katkılarını da yanına alan
Altın Koza Film Festivali, o tarihten bu yana
her yıl zenginleşen içeriği ile sadece Çukurova
Bölgesi’nin değil, ülkemizin en önemli kültür
sanat etkinliklerinden biri oldu.
Şenlik, ilk kez düzenlendiği 1969
yılından itibaren Türk sinemasına verdiği
ödüllerle destek olmaya başladı. İlk yıl, Metin
Erksan, Kuyu filmi ile En İyi Yönetmen ve En İyi
Film dallarında Altın Koza’yı evine götürürken,
Fatma Girik, Ezo Gelin ile En İyi Kadın Oyuncu,
Yılmaz Güney, Seyyit Han ile En İyi Erkek
Oyuncu ödüllerine sahip olan ilk Altın Koza’lı sanatçılar oldu. Festival her yıl Türk sinemacıların
yanı sıra Avrupa’dan da yaklaşık 700 konuğu
ağırlamakta ve her yıl yaklaşık 70 bin izleyiciye
ulaşmaktadır.
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gelen sanat fuarı ve dünyanın dört bir yanından sanatçıları, galerileri ve koleksiyoncuları
birbirine bağlayan önemli bir platformdur. 2006
yılında başlatılan, olağanüstü çağdaş sanatı
sergilemeye ve yeni fikirler geliştirmeye kendini
adamıştır. Zengin yerel bağlamda güçlü bir
şekilde kök salan fuar, İstanbul’un dinamik kültürüne aktif olarak katkıda bulunur ve yaratıcı
endüstrilerini destekler.
Contemporary Istanbul, yeni girişimler, Türk ve
uluslararası ortaklarla çoklu işbirlikleri aracılığıyla bölgedeki sanatın geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor. Contemporary Istanbul, yeni bir
mekan olan Tersane İstanbul’da gerçekleşecek
olan 17. edisyonunda 16-22 Eylül 2022 tarihleri
arasında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
En az 25 ülkeden yaklaşık 60 çağdaş sanat
galerisini bir araya getirecek olan fuarda 600
sanatçının 1.500’den fazla eseri sergilenecek.
Fuarda Türkiye’nin dört bir yanından bir dizi
benzersiz kültürel girişim de temsil edilecek.
Contemporary İstanbul kapsamında Tersane’de
düzenlenecek Yard sergisinde Canan Tolon, Isaac
Chong Wai, Sergen Şehitoğlu, Ugo Schiavi, Rene
Levi gibi sanatçıların mekana özel enstalasyonları yer alacak. Contemporary İstanbul Vakfı,
fotoğrafçı, senarist ve oyuncu Ebru Ceylan’ın
kişisel sergisi “Dünyanın Gecesi”ni sunuyor.  
“Dünyanın Gecesi”, 29 Haziran 2022’de
açılıyor.
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Ekonomi Gazetecileri
Derneği’nin (EGD) yeni
başkanı Recep Erçin’le,
Türkiye’de ekonomi
gazeteciliğinin son durumunu
konuşuyoruz. Gazeteler ve
internet siteleri üzerinde
reklam veren baskısı olduğunu
anımsatan Erçin, okura da
gazetesine sahip çıkma
çağrısında bulunuyor. Recep
Erçin, “Reklam veren baskısı
da kimse kusura bakmayacak
önce okur gazetesine sahip
çıksın. Haber kamusal bir
olgudur. Şirket değil kamu
yani halk destekleyecek.
Bağımsız haber okumak
isteyen, özgür basın isteyen
para verip bu metayı satın
alacak. Bedava peynir fare
kapanında olur” dedi

‘Reklam veren baskısı var
ama okur da sahip çıksın’
GAYE DELEN
Gazeteciliğin önemli alanlarından biri
ekonomi. Gazeteler, dergiler ve internet sitelerinde bu alanda habercilik yapan sayısı bir
hayli fazla. Mesleğin profesyonelleri Ekonomi
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Gazetecileri Derneği (EGD) çatısı altında bir
araya geliyor. Ankara merkezli Ekonomi
Muhabirleri Derneği’nin (EMD), İstanbul şubesi
olarak yola devam eden dernek 2007’de ise
isim değiştirerek İstanbul merkezli oldu. 600’ü
aşkın gazetecinin katılımıyla EGD kuruldu.

EGD en son başkanını da yeniden seçti.
Aydınlık gazetesi ekonomi servisi şefi Recep
Erçin, derneğin başkanı olarak görev yapıyor.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 6. Olağan
Genel Kurulu’nun ardından yapılan ilk toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı
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çalışayım. İlkokulda Türkçe öğretmenimiz bize
Attila İlhan şiirleri okurdu. Ben de İlhan’ın
TRT’deki Zaman İçinde Yolculuk programını o
dönemden başlayıp lise ve sonrasında da takip
ederdim. Babam da Cumhuriyet Halk Partisi
üyesi olduğu ve yerelde iyi kötü siyasetin
içinde olduğu için biz siyasete yakın büyüdük.
Üniversite dönemimde açıktan okuduğum
için önce ön muhasebe sonra eczacı kalfalığı
gibi işler yaptım. O dönem Sakarya Üniversitesi’nde hafta sonu dersler olurdu şimdi onu

kaldırdılar diye biliyorum. Derslere katılırdım.
2005’te lisans eğitimine başladım. Kardeşim
de üniversiteye girince bir yandan ona kütüphaneden aldırdığım kitapları diğer yandan
kazandığım parayla da merak ettiğim kitapları

alıp okuyordum. Nazım Hikmet, Attila İlhan,
Vural Savaş, Banu Avar bir de o dönemler
Mustafa Yıldırım’ın Sivil Örümceğin Ağında
meşhurdur mesela. İşte o zamanlar Anadolu
Üniversitesi’nin İktisat kitaplarında Korkut
Boratav’ın Türkiye İktisat Tarihi çalışmasına
atıflar vardır. Bu isimleri toplayınca gençlik
döneminin fikir dünyası böyle şekillenen birinin gazeteci olmaması işten bile değil. Türkiye
zaten gündemin hep sıcak olduğu bir ülke.
Lisans eğitimim de iktisat/maliye olduğu için
TV’de ekonomi programlarını takip
edip ülkenin dış borç ve dış açık
sorunları üzerine kendimce analizler
yazıp Mahfi Eğilmez’e e-posta
yolluyordum. Mahfi Hoca bunların
bir ikisine olumlu dönüş yapıp beni
teşvik etmiştir. İyice bu işlere bileniyorum. Asker sonrası bir dönem
ücretli öğretmenlik yapıp maliyenin
uzmanlık sınavlarını takip ediyordum. Ama İstanbul’un ısrarlarını
kıramayıp Haziran 2012’de valizi
topladım, bir iki ay bakıp gelirim
diyerek gazetede çalışmaya başladım. Geliş o geliş. Kalmış olduk.
Sonradan onlar beni bırakmadılar. O
dönemki siyasi süreç de beni siyasi
bir gazetede çalışmaya ikna etti.
Ekonomi ve finans alanını nasıl
seçtiniz?
99 depreminin ardından 2000-2001
krizi ortamında büyüdüm. Lisede bunları ko-
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da yapıldı. EGD’nin en genç başkanlarından
olan Erçin’le, kariyerini, sektörü ve ekonomiyi
konuştuk.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İSMMMO Ailesini saygıyla selamlıyorum.
Ekim 1987 Sakarya doğumluyum. Ailemin
anne tarafı Karadenizli. Baba tarafım ise
Bulgaristan göçmeni. İki taraftan da dört
kuşaktır Sakaryalıyız. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Ailemizin büyükleri ve buradaki Abhaz
dostları, doğduğum kasaba olan Gölkent’in
kurucu ailelerinden. Şahsen ben de tarımı çok
sevmekle birlikte dünyayı tanıma hevesim
buna galip geldi. 2009 yılından beri gazetecilik mesleğini icra etmeye başladım.
Eğitiminizden başlayarak çocukken ne olmak istediğinizden bahseder
misiniz?
İlk ve orta okul öğrenimimi doğduğum
kasabada tamamladım. Sekiz yıllık bu süreç
boyunca belge getiren bir öğrenci oldum. Türkçe öğretmenim edebiyata yatkınlığımı keşfeden kişi oldu. İlçe ölçeğinde kompozisyon
yarışmasına katılmamı tavsiye etmişti.
Lise eğitimimi, o dönem 99 depreminin
ertesine denk geldiği için kasabanın bağlı
olduğu Ferizli ilçesinde tamamladım. Fen
bölümünde olduğumdan liseden sonra lisans eğitimimi moleküler biyoloji dalında
tamamlamak istiyordum. Lise son sınıfta
karbon kimyası en sevdiğim derslerden
biriydi. Ancak geometri ve matematik
yeteneğim yeterli olmadığı için moleküler
biyoloji tabiri caizse yalan oldu. Yine de
fırsat buldukça bilimsel gelişmeleri takip
ediyorum.
Gazeteci olmaya nasıl karar
verdiniz? Bugüne kadar nerelerde
çalıştınız?
Gazeteci olmaya karar vermedim. Ben
kadere inanırım. Attila İlhan’ın dizeleriyle
“Bil ki dünyayı sarsan sıçramalar. Birikmiş
şuurlarla gelir!” Kendimi birden bu işin
içinde buldum. Arka planını size özetlemeye
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İş dışındaki zamanınızı nasıl geçirirsiniz?
Hobileriniz var mı?
İş dışında pek bir zamanım yok maalesef. İşim hobim bir anlamda. Ben mesai kavramını sevmem. Fabrika
işçisi değiliz, fikir işçisiyiz. O bakımdan zahmet olarak
görmüyorum. Ama vakit buldukça konserlere giderim, yakın arkadaşlarımla vakit geçirmek en sevdiğim meşgaledir. Edebiyat ve astroloji de ilgi alanım. Salgın döneminde
online öykü ve şiir atölyelerine katıldım. Şiire yatkınlığım var. Öykü işini biraz çalışmak gerekiyor. Şimdi seyahatlerden de vakit olmuyor. Bir enstrüman çalmayı çok istiyorum. TSM sanatçısı
bir dostum iyi kulağım olduğunu söyledi. Belki becerebilirsem tambur çalmak istiyorum.

nuşuyoruz filan. Şimdiki çocuklar da malum.
Sokak söyleşilerinde görüyorsunuz. Mahfi
hocaların o meşhur Eko Diyalog programını
herkes izlerdi. Oradan bir aşinalık var. Mahfi
Eğilmez’in deyişiyle “Recep bizim iktisat
tarafından gazeteciliği tercih edenlerden.”
Bunu bir imza gününde beni takdim ederken
söyleyip takdir etmişti. Tabi ben bu ODATV’de
serbest yazarlıkla başlayıp Aydınlık’ta ekonomi müdürlüğüne uzanan 13 yıllık dönemde
okuldaki eğitimin üzerine de hem iktisat hem
finans anlamında seminerlerle çok şeyler
kattım.

ŞİRKET HABERCİLİĞİNE DÖNDÜ
Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin
gelişimini nasıl görüyorsunuz?
Bir defa Türkiye’deki ekonomi gaze-
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tecilerinin büyük kısmı iktisat ne bilmiyor.
Şirket haberciliğine döndü iş. Bunu kınamak
için söylemiyorum gidişat böyle oldu. Zamanın
ruhu meselesi. Şimdi ekonomik darboğazla
birlikte ben kriz demiyorum, tekrar bu tarafa
bir yöneliş var. Ama ekonomi haberciliği de
kurumsallaştı. Mesleki büyüklerimizden öğreniyoruz. Ekonomi gazeteciliğinde biz esasen
üçüncü jenerasyonuz. Bir on yıl öncesine göre
daha iyi durumda değiliz, kadrolar eridi ama
bu işi gerçekten yapmak isteyenler kaldı. Gazetecilik nankör bir meslektir zaten. Akademi
tarafındaki hocaların da etkisiyle bu tarafta
iyi yetişmiş isimler yetişmeye devam edecek
bence yani fena bir yere gitmiyoruz. Bizim
de bu meslek mensuplarına omuz vermemiz
lazım ama.
Ekonomi gazeteciliğinde reklam

veren baskısı ve gazetelerin ajansların
basın bültenlerine dönüştüğü şeklindeki
eleştirileri nasıl değerlendirirsiniz?
Pek ala doğru. Yukarıda da onu bir
cümle özetledim zaten. Ama o da işin bir
parçası, reklam veren baskısından başka
söylüyorum yani bunu böyle kınamaya gerek
yok. Şimdi İstanbul basını hep böyle eleştirilir
şirket habercileri diye de kardeşim sen de Ankara’da bakan reklamı yapıyorsun! Reklam
veren baskısı da kimse kusura bakmayacak
önce okur gazetesine sahip çıksın. Biz Ekonomi Gazetecileri Derneği olarak etik ilkeler
belirledik. Bunu ilgili paydaşlarla istişare
ettik. Salgın döneminde 6-7 Zoom toplantısında bunları konuştuk. İsmini vermeyeyim çok
değerli bir iletişimci dostumuz danışmanlık
verdiğimiz şirketleri gazeteleri desteklemeleri
konusunda teşvik ediyoruz dedi. Ben itiraz
ettim. Haber kamusal bir olgudur. Şirket değil
kamu yani halk destekleyecek. Bağımsız haber okumak isteyen, özgür basın isteyen para
verip bu metayı satın alacak. Bedava peynir
fare kapanında olur. Tarafsız basın da olmaz
onu geçiniz. Basın halktan kamudan taraftır.
Ama şimdi bir taraf hükümetten öteki taraf
muhalefetten bir taraf da fonculardan yana
neyse. Parayı veren düdüğü öttürüyor.
Türkiye’de gazeteciliğin eski
günlerine dönmesi için neler yapılmalı
sizce?
Eski günler, ah şu eski günler.
Sanırsınız her şey güllük gülistanlıktı. Açtırma
kutuyu söyletme kötüyü derler. Benim yaşım
nispeten genç ama eskiyi de biliyoruz!
Tabi o zamanlar koalisyonlar olunca çıkar
çatışmaları sayesinde basın bundan istifade
edip daha sağlam habercilik yapabiliyordu.
Kadrolar geniş maaşlar da fena değildi. Şimdi
güç yoğunlaşması var. 40 karanlığı gibi bir
dönem geçiriyor basın. O dönemleri Niyazi
Berkes’ten okumak lazım. Algılara değil
olgulara göre gazetecilik yapıldığı sürece bu
mesleğe bir şey olmaz. Gazeteci doğrunun
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değil, gerçeğin peşinde olur. Öteki türlü herkesin doğrusu kendine.
Gazeteciler bunu unuttu bence.
İnternet ve sosyal medya haberciliğiyle rekabet
etmede yazılı basın nerede hata yapıyor sizce? Neler
yapılmalı?
Ben buna inanmıyorum. Bugün yazılı basın bir hafta
çıkmasın ne TV’lerde ne internetlerde ne de o sosyal medya denen
dezenformasyon çöplüğünde bir tane düzgün haber okuyamazsınız. Çünkü gazetelere bir bilgi geldi mi onun haber olması için bir
editoryal süreçten geçmesi gerekir. Diğer türlü her şey dedikodudur. Öte yandan zamanın ruhu dedim ya kağıt maliyetleri pahalı,
alışkanlıklar değişiyor, yeni nesil siyah aynadan bakıyor her şeye.
Geleneksel medya da buraya yönelmeye başladı. Bir süreç bu,
olacağına varacak. Hâlâ dumanla haberleşmiyoruz değil mi? Sabit
telefon kullanan kaldı mı peki? Bu da öyle bir şey. Her dönemin
aracı farklıdır. Oraya gidiyor. Bizim de bunu iyi yakalamamız
lazım. Habercilerin yeni araçları doğru kullanması lazım. İş biraz
da artık bağımsız gazeteciliğe doğru gidecek. Ama herkes tek
kalırsa bizi yutarlar. Bu tekil girişimler de STK’lar sayesinde bir güç
odağı olmalı. Ekonomi Gazetecileri Derneği yönetimini biraz da
bunu yapabilir miyiz diye devraldık.

YENİ PROJELERİMİZ OLACAK
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İSMMMO’nun faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz?
Yakinen takip ediyorum. Eski başkan Yahya Arıkan ile daha önce
söyleşi de yapmıştım. Yanılmıyorsam EGD olarak bir işbirliğimiz de olmuştu. Ancak sonradan biraz uzak kaldık. Esasen çok kıymetli bir meslek kuruluşu. Bizim alanla da yakından ilgili. Daha sıkı dirsek temasımız olmalı.
Basında seslerini daha çok duyurabilirler. Angaryası çok olan yıpratıcı bir
mesleği icra ediyorlar, bizim gibi.

İktisaden birikmiş sorunlara siyasi
yozlaşma da eklenince bir çürüme
dönemi geçiriyoruz kurumsal anlamda. Onun dışında Türkiye çalışkan,
beşeri sermayesi güçlü, imalat ve
hizmet yapısı ile dinamik bir ülke.
Politikalarda belirsizlik var. Politikalar kısa vadeli siyasi kazanımlarla
yön buluyor. Son 7-8 aydır izlenen
politika setine ben “dar alanda sıkı
markaj kambiyo rejimi” diyorum.
Uzun vadeli stratejiler lazım. Bunu
da ancak kurumsallaşmış bir yapı ile
çözebiliriz.
Enflasyon ve döviz kurları
hakkında görüşünüz nedir?
Enflasyonu biz anlamıyoruz.
Siyaset enflasyonun ne olduğunun
farkında değil. Yüzde 100’lere gidiyor. Bu 30’lara inince iyi diyecekler,
değil. Bu bir sorun. 40 derece ateş
büyük sorun ama 38 derece de

sorun. 36-37 arasında olması lazım.
Dövizde ise her zaman enflasyon paralelinde biraz da rekabetçi bir seviye
anlamında istikrarlı bir değerlenme
yeğlenir. Ekonominizin yerli katma
değeri ölçüsünde paranız değerli
olmalıdır. Bizim bir dönem fazla
değerliydi şimdi ise fazla değersiz.
Türk iş dünyasıyla ilgili
görüşünüz nedir?
İş dünyamız para kazanmanın
kişisel bir çaba değil kurumsal bir
durum olduğunu öğrenmeli. Şirketler
onların babalarının malı değil. Warren Buffett’a baksınlar. Bize büyük
şirketler lazım bu kasaba tüccarlarıyla bu işler buraya kadar geldi,
bundan sonra aynı kafayla zor. Ama
çok iyi örnekler var. Takdirle izliyoruz. Öte yandan iş dünyası STK’ları
artık siyasetin onay mekanizması
olma adetini bırakmalı.
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EGD hakkında bilgi verir misiniz? Yeni başkan
olarak hedefleriniz neler?
EGD esasen 1980’li yıllarda Ankara merkezli kurulan
EMD’nin İstanbul şubesi iken, 2007’den sonra ayrı bir kurum
olarak yoluna devam ediyor. Dernek ekonomi gazeteciliğinin
gelişimi, kurumsallaşması için faaliyetler yürütüyor. Mayıs ayında
yapılan genel kurulda görevi devraldık. Hedeflerimizden birini
esasen bir önceki soruda ifade ettim. Bunun dışında ekonomi
basınının gelişimi, ekonomi gazeteciliğinin bir meslek olarak tescil
edilmesi, ekonomi habercilerinin gelişimi için çalışmalar yapmayı
hedefliyoruz.
Yeni projeleriniz olacak mı?
En öncelikli projemiz bağımsız haber platformu kurabilir
miyiz diye çalışmak. Bunun yanında üyelerimize özel ayrıcalıklar
hayatın her alanında. Yine eğitimler, seminerler. Her üyemizin
maddi ve manevi olarak yanında bulunmak. Derneği kamu yararına iş yapar bir statüye, resmi anlamda sokmak.
Türkiye ekonomisine gelecek olursak, son dönem
ekonomi politikalarını nasıl yorumlarsınız?
Uzun hikaye ama özetlemem gerekirse; 80 sonrası şark
usulü neoliberal politikaların tıkanması ile birlikte bir arayış var.

İSMMMO KIYMETLI BIR
MESLEK KURULUŞU
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Sürdürülebilir bir
hayata adım atın

DOSYA

NİL DENİZ DEMİRCİLER
İnsanlık dünya tarihinin en zorlu
döneminden geçiyor. Önce salgın sonra savaş
ve şimdi kıtlık senaryoları.... Küresel ısınma,
iklim değişikliği dünyamızın zorlu bir süreçten
geçtiğinin en önemli kanıtları. İnsanoğlunun en
büyük imtihanını verdiği şu günlerde kişilere
sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir
yaşam için turizmden araç kullanımına ve hatta
yediğimiz yemeklere kadar önemli görevler düşüyor. Yerli ve yabancı birçok marka
dönüştürülen ürünlerden oluşan sürdürülebilir
ürün koleksiyonları yapmaya başladı. Bireylere
de bu süreçte önemli görevler düşüyor. Çünkü
gündelik hayatta uygulanan basit tasarruf
yöntemleri, iklim değişikliğine karşı son derece
önemli. Peki bireyler olarak sürdürülebilir bir
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dünya ve sürdürülebilir bir gelecek için ne gibi
tedbirler alabiliriz?
BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli raporuna göre, bireysel olarak seyahat
yöntemlerini değiştirmek, su tüketimine dikkat
etmek, elektrik tasarrufu sağlayan yeni nesil
kombi ve klima cihazlarını tercih edip ekonomi
modunda kullanmak gerekiyor. Daha az kırmızı et, süt, peynir, daha çok yerli üretim gıdalar
tüketip gıda atıklarını azaltmak gibi önlemlerle
hedeflenen gaz emisyonu seviyelerine ulaşmak
mümkün. Dünyayı yaşanabilir hale getirmek
için dünya insanının üzerine düşen görevleri
araştırdık...

DOĞAYLA UYUMLU YAŞAM
Günümüzün ve gelecek nesillerin
yaşamının doğrudan bağlı olduğu doğal

Günümüzde pek çok marka
sürdürülebilir ürünlerini satışa
sunuyor. Geri dönüştürülebilir
ürünlerden yapılan ayakkabılar,
tişörtler tanıtılıyor. Günlük
kullandığımız her tür eşyaya
da çevre dostu alternatifler
bulabiliyoruz.  Siz de sürdürülebilir
bir hayata adım atabilirsiniz.
varlıklar üzerindeki baskı ve tahribat nedeniyle
doğanın yükü her geçen gün artıyor. Bu yükün
azaltılması için tüm insanlara görevler düşüyor.
Bu gerçekten yola çıkarak bu yıl #TekBirDünya
sloganıyla kutlanan Dünya Çevre Günü’nde
Birleşmiş Milletler, “Evrende milyarlarca
galaksi, galaksimizde milyarlarca gezegen var
ancak sadece bir dünya var” diyerek, dünyayı
yaşanabilir yapan iklimin ve doğal varlıkların
korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya
ve adım atmaya çağırdı. Ülkemizde çevreyi
koruma konusunda faaliyet gösteren sivil
toplum örgütü TEMA Vakfı da, insanların neden
olduğu iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve
kirliliğin, gelecekte yaşamı ve refahı olumsuz
etkileyecek en büyük problemlerden biri
olduğunu vurguluyor.
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı De-
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GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ GİYİM
Tekstil ürünleri doğaya en çok
zarar verdiğimiz alanlar arasından yerini alıyor. Bunun için giyim ürünleri satın
alırken geri dönüştürülmüş kumaş kullanılan ürünleri tercih edebilirsiniz. Lc
Waikiki’den H&M’e kadar yerli yabancı

Deniz Ata
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edildiğini belirten Ataç, “Bir milyon türün nesli tehlike altındadır. Bu son 10
yıl, atılacak adımlar için kritik bir 10
yıl olarak değerlendirilmekte” diyor.

PLASTİK İSTİLASI
Dünyamızın en önemli sorunlarından biri de plastik atıklar. Dünya
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)
tarafından hazırlanan rapora göre,
Akdeniz’e dakikada 33 bin 880 plastik
şişeye denk plastik atık karışıyor.
Kıyılarına en fazla plastik atık vuran
ülkelerin başında İtalya ve ardından
Türkiye geliyor. “Plastik kirliliğini durduralım: Akdeniz ülkeleri denizlerini
nasıl kurtarabilir” başlıklı rapora göre,
Akdeniz’e her yıl 570 bin ton plastik
atık karışıyor. Bu da dakikada 33 bin
880 plastik şişenin Akdeniz’e atılması
demek.
WWF’nin açıklamasına göre
halen Akdeniz’de 247 milyar parça
plastik atık bulunduğu hesaplanıyor
ve önlem alınmazsa plastik kirliliğinin
gittikçe artarak 2050 yılında 4 katına
çıkması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nde doğaya karışan plastik atıkların
3’te 2’sinden yalnızca 3 ülke sorumlu.
Bu ülkeler sırasıyla Mısır (yüzde
42.5), Türkiye (yüzde 18.9) ve İtalya
(yüzde 7.5). Akdeniz’e karışan plastik
atıkların yüzde 80’i 10 yıl içinde karaya ulaşarak sahil ve kıyı  şeridinde
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niz Ataç, doğayı korumanın, gezegenimizi ve kendi yaşamımızı
korumak anlamına geldiğine dikkat çekiyor.
Evrende içinde yaşam olduğu bilinen tek gezegenin
dünya olduğunu hatırlatan Ataç, “İnsanların doğal varlıklar
üzerindeki etkilerini dikkate almayan, sürekli büyüme odaklı
bir ekonomik anlayışla yaşam kaynaklarını hızla tükettiği ise
artık yadsınamaz bir gerçektir. Bugünkü tüketim anlayışı ve
ekonomik talepleri karşılamak için 1.8 dünya gerekiyor” uyarısında bulunuyor. Doğanın yükünün her geçen gün arttığını, bu
yükün azaltılması için bireylerden, politikacılara ve yöneticilere
görevler düştüğünü belirten Ataç, şunları söylüyor: “Artık tüm
hükümetler kalkınmalarını büyüme odaklılıktan çıkarmalı, çevresel değerleri esas alan göstergeleri kullanmalı. Yasalarımızda
geçen kamu yararı kavramı, ekosistem hizmetlerini dikkate
alan, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybının gıda üretiminden
doğa felaketlerine kadar yaratacağı riskleri dikkate alan bir
anlayışla yeniden tanımlanmalı. Bu doğa ile dost olmanın ve
doğaya dost uygulamaların hayata geçirilmesinin de önemli bir

aracı olacaktır. Doğa ile dost olmak;
iklimi korumak, tüm canlıların yaşam
hakkına saygı göstermek, yaşam
alanlarını korumak, doğa tahribatlarını önlemek, kirliliği ve doğaya
olan yükü azaltmak, doğada açılan
yaraları iyileştirmek üzere restorasyon
çalışmaları yapmaktır.”
1970’li yıllardan itibaren bugünün ve gelecek kuşakların yaşamını,
refahını etkileyen gidişin durdurulması
gerektiği vurgulanmakta. Bu yönde
uluslararası girişimler de olmasına
rağmen, bu adımların, beklenen
hedeflere ulaşılması konusunda yeterli
olmadığı görülüyor. Her yıl 10 milyon
hektar orman alanı tahrip edilmekte,
12 milyon tarım arazisi çölleşiyor.
Yıllık karbon salınımının sadece %60’ı
doğa tarafından depolanabilirken,
%40’ı atmosferde birikiyor ve dünya
giderek ısınıyor. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik kaynaklı
sorunlar bugünün ve gelecek nesillerin
yaşamını ve refahını olumsuz yönde
etkileyeceği gibi, yakın gelecekte
ekonomiyi de zora sokacak en büyük
problemlerden. Bu durum, ülkelerin
sürdürülebilir kalkınma konusunda
verdiği taahhütleri yerine getirmede
başarısız olduklarını gösteriyor.
2050 yılında 1.5°C’de tutulması
hedeflenen küresel ısınmanın, 2040
yılında 1.5°C’yi aşacağının tahmin

birçok marka artık koleksiyonlarına
dönüştürülmüş ürünleri ekliyor. Örneğin
Bossa yüzde 100 geri dönüşümlü kumaşlar üretirken, Global Denim Awards
yarışmasında ‘En Sürdürülebilir Kumaş’
ödülünü de kazandı.
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NEDEN ÇEVRE DOSTU
ÜRÜN KULLANMALIYIZ?
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• Karbon ayak izini azaltırlar.
• Kaynaklar, tüketicinin ihtiyacına göre yeniden düzenlenir ve
dengelenir.
• Geri dönüştürülebilir oldukları için ürünlerin verimi artar.
• Plastik atıklar ve çöpler azalır.
• Üretim aşamasında doğaya zarar veren maddeler kullanılmadığından insan sağlığına da dost ürünlerdir.
• Dayanıklı ve sağlam ürünlerdir.
kirliliğe yol açıyor.
Torba, sigara izmariti, balon, şişe, şişe
kapağı veya pipet gibi büyük parçalardan
oluşan atıklar plastik kirliliğinin gözle görünen kısmını oluşturuyor. Bununla birlikte,
mikro plastik denilen 5 milimetreden küçük
plastiklerin daha da büyük bir tehlike yaratıyor. Kilometrekarede 1,25 milyon mikro
plastik parçası bulunuyor bu parçalar deniz
canlıları tarafından yutulup sindirilip besin
zincirinde insanlara ulaşarak ciddi sağlık
riski oluşturuyor.
Plastik atıkların büyük çoğunluğu
biyoçözünür olmadığı için çevreye bırakılan
plastikler yüzlerce hatta binlerce yıl orada
kalıyor. Plastik ürünlerden sigara izmariti,
denizde 5 yıl süreyle çözünmeden kalıyor. Bu
süre plastik torba için 20 yıl, plastik bardak için
50 yıl ve misina için 600 yıl. Avrupa Çin’den
sonra dünyada en fazla plastik üretilen bölge;
burada üretilen 27 milyon ton plastiğin sadece
üçte biri dönüştürülebiliyor.
WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli,
dünyada insanlığın bugün karşı karşıya kaldığı
en büyük çevre sorunlarından birinin plastik
atıkların yarattığı tehlike olduğunu ve bu soru-
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Aslı Pasinli
nun tüm paydaşların el ele vermesi ve ortak bir
çalışmasıyla çözülebileceğini söylüyor.
WWF tüm dünyada paydaşları bir araya
getiriyor ve değişimin öncülüğünü yapıyor.
WWF, üretici ayağında çevre dostu
üretimin artması ve önündeki engellerin
kalkmasını, tüketici ayağında daha sorumlu
ve bilinçli tüketimi, geri dönüşüm ayağında ise
belediye işbirlikleriyle sistemin geliştirilmesini
hedefliyor.
Akdeniz’deki plastik kirliliğinin etkilerinin tüm dünyada hissedildiğini, doğaya ve

insan sağlığına zarar verdiğini vurgulayan
Pasinli, şunları söylüyor: “Giderek kötüleşen
plastik kirliliği, turizmi ve deniz ürünleriyle
bilinen Akdeniz’in bu konumunu yok ettiği
gibi, geçimlerini bu sektörlerden sağlayan
toplulukları da tehdit ediyor. Bu kirlilik
Akdeniz’in sağlığının ne denli bozulduğunu
gösteriyor ve gerçek anlamda harekete
geçilmesi için bir alarm işareti olarak kabul
edilmelidir. Akdeniz’deki kirliliğe ciddi
ölçeklerde katkıda bulunan Türkiye’nin bu
alanda durumu iyileştirecek adımları ivedilikle atması gerekiyor. Akdeniz’in plastikte
boğulmasına izin veremeyiz.”

YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN...
Gelecek nesillere yeşil, sağlıklı ve
yaşanabilir bir dünya bırakmak için kolları
bugünden sıvamak gerekiyor. Yapılan araştırmalar ve ölçümler, küresel ısınmanın büyük
ölçüde sera gazlarının en önemlilerinden biri
olan karbondioksit miktarındaki artışla ilişkili
olduğunu ortaya koyuyor. Sanayileşme ile
birlikte karbondioksit (CO2) üretimiyle sonuçlanan insan faaliyetlerinin artması bu artışın
en büyük sebebi olurken doğa bu artışa gözle

TEMMUZ - AĞUSTOS 2022

ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER
Dünyamızı korumanın yolu bireyler olarak çevre dostu ürün kullanımını benimsemek-
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YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM
Avrupa ülkeleri, uzun süredir gündemde olan yeşil üretim konusunda net bir yol
haritası ortaya koydu. Yapılan düzenlemelerle ekonomik yapılabilirliği daha cazip hale
getirilen çatı ve cephelerde kullanılan Güneş
Enerjisi Santrali (GES) kurulumu sayesinde
kendi elektriğini güneşten üreten haneler,
sanayi tesisleri, tarımsal faaliyetler her geçen
gün artıyor. Düzenlemeyle, sanayici, elektriğini
GES’ den sağlayarak ek vergi ödemezken,
ek gelir elde ederek ortalama 4 yılda kendini
amorti edebilecek. Evcil Solar Enerji Genel
Müdürü Mustafa Evcil, son yıllarda, dünyada
ve Türkiye’de karbon ayak izini azaltmak
adına devlet destekli çalışmalar yapıldığını

ten geçiyor. Çevre dostu ürünlere örnek olarak,
paslanmaz çelik su şişeleri, geri dönüşümlü
kumaşlardan yapılan kıyafetler, çevre dostu bez
çanta, su tasarruflu duş başlıkları, led ampuller,
elektrikli tasarruf cihazları, şarj edilebilir piller
gösterilebilir.
Plastik oyuncaklar yerine çevre dostu
ahşap oyuncaklar alarak hayatınızda doğal
ahşap ürünlere yer açabilirsiniz. Çünkü plastik
oyuncaklar çevreye zararlı olduğu kadar çocuk

vurguluyor. Karbon salınımını azaltmak, enerji
kaynaklarını verimli kullanmak ve ekonominin
sürdürülebilir olmasını sağlamak isteyen sanayiciler enerjilerini sertifikalandırma yoluna
gidiliyor. Sanayicinin üretim süreçlerinde
ortaya çıkardığı karbon miktarı ne kadar azsa
rekabet gücünün de o kadar yüksek olduğunu
belirten Evcil, “Üretimde kullandığı elektrik,
güneş enerjisinden sağlanıyorsa ek vergi ödemiyor. Yapılan yatırımlarla ek gelir sağlarken
4-4,5 yılda kendini amorti ediyor. Avantaj
sağlamak isteyen sanayiler şimdiden harekete
geçti. Yenilenebilir kaynaklara ağırlık verilmesi
de mevcut dışa bağımlılığın ve dolayısıyla cari
açığın azaltılması için oldukça önemli” diyor.

sağlığı için de zararlılar ve üstelik en bilinen
kanserojen maddelerden biri olan kadmiyum,
çocuk gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Oysa
ahşap eski çağlardan beri kullanılan, insan
sağlığına faydalı ve çevre dostu bir malzemedir.
Mutfak sürdürülebilir bir hayata adım
için en önemli alanlardan biri. Siz de tercihlerinizi gözden geçirip sürdürülebilir hayata
geçiş yaparak gelecek nesillere yaşanılabilir bir
dünya bırakabilirsiniz.
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görülür bir tepki veriyor. Atmosferdeki karbondioksit miktarındaki artışın önüne geçilmesi
için karbondioksit üretimiyle sonuçlanan insan
faaliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Çevresel
yıkımın önünü kesmek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için bireysel olarak önlem
alıp, bugünü düzeltip gelecek nesillere temiz
ve sağlıklı bir çevre bırakabilirsiniz. Bunun için
de bireyler olarak evinizden başlayıp ulaşıma
kadar hayatınızın birçok alanında alabileceğiniz
tedbirlerle çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayabilirsiniz. Dünyayı korumak için ilk olarak
en çok kullanılan aydınlatma alanında önlemler
alabilirsiniz; sürekli açıp kapatılan ya da tüm
evin açık olan ışıkları elektrik faturanızı şişirip
doğaya zarar veriyor. Boş odaların ve gereksiz
olduğunu düşündüğünüz alanların ışıklarını
kapatıp, tasarruflu ampullerden kullanarak
yılda 20 kg karbondioksit gazının atmosfere
karışmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca su ısıtıcısı
gibi elektrikli aletleri az su kullanarak çalıştırın.
İhtiyaçtan fazla su kullanımı doğal kaynakların çok daha çabuk tüketilmesine neden
oluyor. Su tasarrufu yapmak için uzun uzun
banyo yapmak yerine duş alıp ortalama 200
litre yerine 70 litre su kullanırsınız. Dişlerinizi
fırçalarken, ellerinizi yıkarken suyu kullanmadığınız zaman musluğu kapalı tutun.
Temiz bir çevre için araç kullanmak
yerine mümkün olduğunca yürüyün, bisiklet
kullanın. Uzak mesafeler için toplu taşımayı
kullanarak trafikteki araç sayısını azaltmış
olursunuz. Trafiğe kendi aracınızla çıkmak
zorundaysanız bakımını mutlaka zamanında
yaptırın. Böylece yılda 450 bin tondan fazla
karbondioksit üretimine engel olabilirsiniz.
Pil atıklarının içerisindeki zararlı maddeler toprağa ve suya karışarak doğal dengeye
zarar veriyor. Bu nedenle atık miktarını azaltmak için şarj edilebilir piller tercih edilebilir.
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Ekonominin nabzı
İSMMMONOMİ’de tutuluyor
Son yıllarda ekonomide makro ve mikro
gelişmeler büyük hız kazandı. Yoğun iş
temposu yanında bu gelişmelerle ilgili
güncel kalmak ve gelişmeleri takip etmek
zorlaşırken, İSMMMO ailesine yeni bir
ufuk açmayı planlayan ekonomik bülten
İSMMMONOMİ, hem ekonomik gelişmelere
hem de üyelerin çalıştıkları sektöre ilişkin
gelişmelere kısa sürede hakim olma
imkanı sunuyor.
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UMUT EFE
Tüm dünyada ve Türkiye’de
gündemin değişim hızı, dünyanın
dönme hızıyla yarışır hale geldi.
Pandemiden savaşlara değişen
dünya düzeni ve ihtiyaçlar, merkez
bankalarından ülke yönetimlerine
yeni ekonomi politikalarının da yıllar
sonra birer birer dönüşmesinin önünü
açtı. Tüm değişim ve hız devrinde son
gelişmelerden haberdar olmak her
zamankinden daha zor ve önemli…

Bu noktada İSMMMO üyelerinin hem
Türkiye’de hem de dünyada yaşanan
son gelişmelerden, ekonomiye dair
beklentiler ve çalıştıkları sektörlerde
yaşanan değişimlerden haberdar olmalarını sağlayacak İSMMMO Ekonomi
üçüncü sayısı ile yeni bir ufuk açmaya
hazırlanıyor.
Piri Reis Üniversitesi Ekonomi
ve Finans Bölümü’nden Prof. Dr Erhan
Aslanoğlu öncülüğünde hazırlanan
İSMMMONOMİ temelde güncel gelişmeleri içeren bir bülten. Aslanoğlu,
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DEMİREL: GERİ DÖNÜŞLERE GÖRE GELİŞTİRİLECEK
Oda Başkanımız Erol Demirel,
İSMMMONOMİ ile ilgili şunları söyledi:
“Uzun ve hummalı bir çalışmanın ardından
‘İSMMMONOMİ’ adlı sektörel bir bülten
hazırladık. ‘İSMMMONOMİ’ ile meslektaşlarımızın çalıştıkları veya danışmanlık hizmeti
verdikleri sektörlerde öne çıkan ekonomik
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sizlerin e-posta adresinize gönderilecek olan
‘İSMMMONOMİ’nin çalışmalarınızda yararlı
olacağını umuyoruz. Bülten’i sizlerden gelecek geri dönüşlere göre sürekli geliştirerek
yararını artırmayı hedefliyoruz. Bülten’in
çıkartılmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

ekonomi politikalarının da doğru
okunup yorumlanmasının büyük
önem taşıdığını aktardı. Karar alma
süreçlerinin statik değil, dinamik
bir yapıda olduğunu kaydeden
Aslanoğlu, ekonomide güncel gelişmelere hakim olmanın hem kişisel
hem kurumsal planlama ve yatırım
kararlarının doğru olmasına büyük
fayda sağlayacağına dikkat çekti.

UZUN HAZIRLIK SÜRECİ
İSMMMONOMİ için uzun bir
hazırlık döneminden geçildiğini
aktaran Erhan Aslanoğlu, şöyle devam etti: “Değerli başkanımız Erol
Demirel ve hocamız Cemal İbiş ile
peş peşe toplantılar yaptık. Sektör
çalışanlarına işlerinde destek olacak bir bülten
düşündüklerini, somut içerik ve örneklerle dile
getirdiler. Kendi fikirlerimi, tecrübelerimi paylaştım. Konuşarak, tartışarak hayal ettiğimiz
bülteni tasarladık. İçerisinde hem dünya ve
Türkiye ekonomisi üzerine bir değerlendirme
olan hem de sektörlere ilişkin son veriler ve
gelişmelerin paylaşılacağı bir bülten planladık.
Bu çerçevede, nisan ayında araştırma görevlisi
meslektaşlarım Yasin Enes Aksu ve Janberk
Okan ile beraber ilk taslak bülteni hazırladık.
Daha sonra bültenin içeriğini, teknik ve tasarım
boyutunu İSMMMO’nun değerli çalışanlarının da
katıldığı daha geniş bir grup içerisinde tartıştık,
değerlendirdik ve nihai haline getirdik. Mayıs
ayında ilk bültenimiz elektronik ortamda yayın-

landı ve dağıtıldı. Geri dönüşleri de dikkate
alarak haziran ayında ikinci bülteni yayınladık.
Temmuz ayı bülteni de yayınlanmak üzere.
Kısa bir süre içerisinde, 15 günde bir çıkacak,
ayda iki bültene geçmeyi planlıyoruz.”
Ankara doğumlu olan Prof. Dr. Erhan
Aslanoğlu, mahalle kültürü ve yakın komşuluk
ilişkilerinin var olduğu bir ortamda çocukluk
yıllarını Bahçelievler’de geçirmiş… İlkokuldan
üniversite sonuna kadar eğitim hayatının
Ankara’da geçtiğini belirten Aslanoğlu, eğitim
hayatı ve ekonomi tercihine dair şunları söyledi: “Liseyi Ankara Deneme Lisesinde okudum.
Döneminde Deneme Lisesi, TED Ankara Koleji
ile liselerarası basketbol Türkiye şampiyonasında sürekli finallerde tatlı bir rekabet içinde
olmuştur. O maçlara gitmek, heyecanı yaşamak
müthiş bir keyifti. Lise yıllarımda ekonomi,
tarih, sosyoloji, siyaset gittikçe daha çok ilgimi
çeken alanlar oldu. Hem bu konuların tamamını çalışabileceğim hem ilgimin daha fazla
yoğunlaştığı ekonomi alanında okuma isteğim
arttı. Buna yoğunlaştım ve ODTÜ Ekonomi
bölümüne girdim. Çok değerli hocalardan, çok
iyi bir eğitim aldım. Üniversite 3. sınıftan itibaren akademisyen olmayı çok istedim ve o yolda
ilerledim. Hem ODTÜ’de hem de İngiltere’nin
Reading Üniversitesi’nde ekonomi üzerine
yüksek lisans çalışmaları yaptım. Ardından Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde
doktoraya ve asistanlığa başladım. Sonra
devamı geldi. Ekonomi severek uğraştığım bir
alan oldu, halen de aynı duygularla devam
ediyorum.”
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günlük iş yoğunluğu
içerisinde ekonomide
güncel makro ve mikro
veri ve haber akışlarının atlanabileceğine
ve hazırladıkları bülten
ile üyelere bir fayda
sağlayacaklarına işaret
ediyor… Aslanoğlu,
“Bültenin birkaç açıdan
okuyucuya fayda sağlayacağını düşünüyoruz.
Birincisi, 15 günde
bir dünya ve Türkiye
ekonomisine ilişkin
önemli makroekonomik
veriler ve gelişmelerden
Prof. Dr Aslanoğlu
haberdar olmaya ve
olası sonuçları hakkında fikir oluşturmaya
katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İkincisi, her ay iki
bülten, toplam 12 sektöre ilişkin güncel verileri
ve haberleri paylaşıyor olacak. Bu gelişmelerin
olası sonuçları yorumlanacak. Sektör çalışanları, özellikle ilgilendikleri ve iş yoğunluğu
olduğu alanlarla ilgili hızlı bir şekilde kendi  iş
planlarına destek olacağını düşündüğümüz bir
bilgiye sahip olacak” ifadeleri ile amaçlarını
ve içeriği özetledi. Aslanoğlu, aynı zamanda sektörlere ilişkin ulusal ve uluslararası
gelişmelerden yine hızlı ve derli toplu haberdar
olma imkânının oluştuğun dile getirdi. Dünyada
gelişmelerin büyük bir dinamizm içinde hızlı
bir veri ve haber akışı yarattığına dikkat çeken
Aslanoğlu, bu noktada verilerin, haberlerin ve

gelişmeleri ve ülkemizin ekonomik görünümünü yakından takip etmelerini, hizmet
verdikleri kurumlarda karar alma süreçlerinde etkin katılım ve katkı sağlayarak değer
yaratacakları bir bilgi ağı kurmayı amaçlıyoruz. Kısa bir süre için aylık olarak ama yakın
bir gelecekte 15 günde bir hazırlanarak
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‘Dijital dünya insanları
esaret altına alıyor’
Tiyatro oyuncusu ve eğitmen Yeşim Alıç, en son Dijital Esaret
adlı filmle karşımıza çıktı. Dijital Esaret gençleri esir alan, onları
bağımlı yapan bir konuyu anlatıyor. Alıç filmde otoriter ama
aynı zamanda anlayışlı Gölge isminde bir kadını canlandırıyor.
Alıç, dijital esaretle ilgili “Son zamanlarda dijital obezite diye bir
kavram oluştu. Tabii ardından dijital detox kavramının gelmesi de
kaçınılmaz oldu. Dijital dünya insanları esaret altına alıyor” diyor.
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BANU BOZDEMİR
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O hem tiyatro oyuncusu ve hem de
eğitmen. En son Dijital Esaret filmiyle karşımıza çıktı. Yeşim Alıç’tan bahsediyoruz….
Uzun zamandır tiyatronun içinde olan ve
dizilerde karşımıza çıkan bir oyuncu.
Dijital Esaret gençleri esir alan, onları
bağımlı yapan bir konuyu anlatıyor. Dijital
Esaret, dijital dünyada işledikleri suçlar
yüzünden cezaevine atılan bir grup gencin
hikayesini konu ediyor. Bir grup genç,
dijital dünyaya adım attıklarında başlarına geleceklerden habersizdir. Her şeyin
kendi kontrollerinde olduğunu düşünen
gençler, bir süre sonra bu dünyanın esiri
haline gelir. Alıç, filmde otoriter ama aynı
zamanda anlayışlı Gölge isminde bir kadını
canlandırıyor. Kendisiyle kariyeriyle ve
dijital dünyanın etkilerini konuştuğumuz bir
röportaj yaptık…  
Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Sinema ve oyunculukla
yolunuz nasıl kesişti?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ana sanat dalı mezunuyum.
Yıldız Kenter’in öğrencisiyim demekten gurur
duyduğum bir öğrenciliğim oldu. Ardından
Londra’da Laban Dance and Movement okulunda (şimdi konservatuvar oldu) hareket ve
dans eğitimimi tamamladım. Kendi okulumda
öğretmen olarak başladım. Sahnede profesyonel olarak oyunculuğa başlamam Dormen
Tiyatrosu’nda oldu. İlk sinema filmim TRT
yapımı olan ‘Solgun Bir Sarı Gül’ ardından
‘Cumhuriyet’ filminde Mevhibe İnönü’yü
oynadım. Afife Jale ‘en başarılı kadın oyuncu’
ödülünü ‘Tarla Kuşuydu Jülyet’ oyunuyla
aldım. Viyana’da ‘Feldenkrais metod’ eğitimini
tamamladım. Oyunculuk, sahnede beden
kullanımı, hareket ve dans eğitmenliğim beni
devlet tiyatrosunda koreograflığa taşıdı. Amadeus oyununun hareket düzeni ile başladım
ve 2012 yılında Eskişehir Şehir Tiyatosu’nda
‘Keşanlı Ali’ oyunuyla ilk koreografi ödülünü
aldım. 2016 yılında hem başrolünü oynadığım
hem koreografisini yaptığım ‘Erkek Arkadaş’
adlı Broadway müzikaliyle o yıl verilen tüm
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DEVLET
KONSERVATUVARINI
BİTİRDİ
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Aradan zaman geçmesine rağmen tüm genç
ve yetişkinlerin kendilerini hatırlayacağı,
salondan kimi sorularla ayrılacağından
eminim. Rol için özel bir hazırlık sürecim
olmadı, yol haritam senaryo oldu. Karakter
çok derinlikli ve özel hikayesi olan bir
karakter olmamasına karşın kampın önemli
figürlerinden. Bedensel kurgu üzerinden
yapılandırdım daha çok. Birinin sadece
yürüyüşü pek çok şey anlatır kimi zaman,
sessizliğin sesi, hareketsizliğin hareketi,
görünenin gölgesi…
Gölge nasıl bir karakter? Onda
kendinizden bir şeyler buldunuz mu
hiç?
Oyuncunun yarattığı karakterin hammaddesi, kaynağı her zaman kendi geçmişi,

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

koreografi ödüllerini İstanbul Devlet
Tiyatrosu’na getirdim. Bu arada rol aldığım
diziler oldu. Oyunculuk-beden-hareket hepsi
birbirini aşkla besledi bu yolda.
Dijital Esaret projesini kabul
etme sebepleriniz nelerdi? Role hazırlanırken nasıl bir yol izlediniz?
Öncelikle bu filmi bir farkındalık
projesi olarak gördüğüm için kabul ettim.
Dijital dünyanın renkli ışıklarından bakan
pek çok bakış açısına karşı dijital dünyanın
gençleri esir alma düşüncesiyle ele alan
örnek bir proje. Biz bu filmi çekeli oldukça
uzun zaman oldu, tam vizyona girecekken
Covid-19 dikildi karşımıza. Ardından yurtdışında bu konuyu işleyen başka projeler
de yapıldı ama konu güncelliğini yitirmedi.

1971 yılının Aralık ayında İstanbul’da dünyaya gelen Yeşim Alıç, Cağaloğlu Lisesi ve İstanbul Kız
Lisesi’ni tamamlamış. Ardından İstanbul Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü’nden mezun olmuştur. 1998 ve 2004 seneleri arasında
Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü’nde
Hareket ve Dans Teknikleri eğitimi verdi. Eskişehir Şehir
Tiyatroları bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. Afife
Jale Tiyatro Ödülleri Komedi Dalında En Başarılı Kadın
Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Bugüne kadar rol aldığı
diziler Yağmur Beklerken, Azmi, Kara Melek, Fırtınalı
Hayatlar, Ana Kuzusu, Tutku Çemberi, Üvey Baba, Hürrem Sultan, Ezo Gelin, Kara İnci, Kaybolan Yıllar, Babam
Adam Olacak, Nakş-ı Dil Sultan, Alev Alev, Aşkın Bedeli.
Rol aldığı sinema filmleri ise, Eylül, Solgun Bir Sarı Gül,
Afife Jale, Cumhuriyet, Direkler arası, Güle Güle, Abuzer Kadayıf, Hititler, Kod Adı K.O.Z, Sümela’nın Şifresi
3: Cünyor Temel ve Dijital Esaret.
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ÇOCUKLUĞUNUZDA KİMİNLE, NEYİ PAYLAŞIRDINIZ?
Yeşim Alıç’a, paylaşım neydi diye sorduğumuzda aldığımız cevap:
‘Gittikçe daha fazla kişinin, hesabın, parolanın, profilin ve ekran cihazının ağırlığı altında sessizce ve görünmez bir şekilde boğuluyoruz. Pek çok
farkındalık çalışmaları yapılıyor, çok kıymetli ancak “sadece fark etmek
mutsuzluk getirir” çünkü fark ettiğim şey alışkanlıklarım ve alışkanlıkla
bilinçle verilen komutlarla sinir sisteminde değişiklik yapma kapasitesine
sahip değil. Fark ettim ki sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyorumo halde daha az zaman geçireyim – demek işe yaramıyor. Bu sebeple
fark etmek işlevsel eylemi bütünlüklü bir organizasyona yönlendirmediği
takdirde davranışta bir değişim yaratmak da mümkün değil. Bu bütüncül
organizasyon duygu, düşünce, his ve hareketin birlikte somutlaşması.

hayal gücüdür. Elbette bununla sınırlamaz,
kendini gördüğü, gözlemlediği, duyduğu, hissettiği şeyler de karışır kendi doğasına… Gölge,
otoriteyi işler kılan bir karakter ancak arka
planda şefkatli ve sıcak. Görünüşe aldanmamak
gerek, dijital dünyada olduğu gibi…

RASİM ÖZTEKİN BÜYÜK USTA
Usta oyuncu Rasim Öztekin’le
çalışmak nasıl bir duyguydu? Onunla ilgili
neler söylemek istersiniz?
Türk tiyatrosunun yapı taşlarından biri
Rasim ağabey… Deniz derya, ilkeleri olan er-

32 l İSMMMO YAŞAM

Diğer bir konu kelimeler ve ifadelerin hayatımıza nasıl sızdığı
ile ilgili… Paylaşım ve beğeni hepimizin bildiği ve günlük konuşmada
normal kabul ettiğimiz tanımlar. Ama biz neyi paylaşırdık ve nasıl paylaşırdık, kiminle paylaşırdık çocukluğumuzda? Bazen bizim için kıymetli
bir şeyi, aç olduğumuzda yemeğimizi… Arkadaşımızın kederini bazen
hiç konuşmadan elimizi omzuna koyup paylaşırdık. Acısını, dokunarak,
elimizin sıcaklığıyla… Bazen sadece gözlerimizle sarılırdık birbirimize,
bilirdik yalnız değildik, paylaşacağım, beni anlayan, sıcaklığıyla orada
olan biri vardı? Sadece cevabı size açık bir soru cümlesi bırakıyorum
buraya. Çocukluğumuzda kimle neyi paylaşırdınız ve bunu düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz?

demli bir sanatçı… Dili geçmiş kullanmayacağım çünkü bazı kişiler öyle topraklar bırakır ki
ardında siz üzerinde hâlâ lavantalar, ayçiçekleri,
papatyalar yetiştirebilirsiniz. Suretten gayrı
bir burada oluş, emeği ile var olmuş bir büyük
USTA…
Bir oyuncu olarak çalıştığınız
yönetmenlerle fikir alışverişi yapma
konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?
Oyuncu ve yönetmen, tek hedef doğrultusunda farklı hayal güçleriyle bir kurguyu
somutlaştıran bir bütündür. Yönetmen bir dünya
hayal eder elindeki senaryo ile… Bazı yönet-

menler bu hayal dünyasına başka bir dokunuş
tercih etmez, bazıları ise birlikte yol almak ister.
Ancak kimi oyuncu için de aynı şey geçerlidir
kendi kurgusunu oynamak ister. Burada hangisi
iyi, kötü gibi kısır bir döngüye girmek istemem.
Benim rahat ettiğim çalışma biçimi, önce
yönetmenin hayalini dinlemek sonra kendi
hayalimi anlatarak ortak bir gerçeklik yaratma
üzerine. Ne yönetmen, ne oyuncu benim dediğim doğru derse bu sadece yaratıcılığı kısıtlar.
Günün sonunda yaptığımız şey bir hayali
birlikte büyütüp seyirciyi bu hayalin gerçekliğine inandırırken, bazen gözyaşınızla bazen
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BİR GRUP GENCİN HİKAYESİ
Dijital Esaret, dijital dünyada işledikleri suçlar yüzünden cezaevine
atılan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Bir grup genç, dijital dünyaya adım attıklarında başlarına geleceklerden habersizdir. Her şeyin kendi
kontrollerinde olduğunu düşünen gençler, bir süre sonra bu dünyanın esiri
haline gelir. İşler gittikçe içinden çıkılmaz hale geldiğinde ise kendilerini
cezaevinde bulurlar. Burada yolları kesişen sosyal medya fenomenleri,
hackerlar, internet bağımlıları ve sanal kumarbazların özgürlüklerine kavuşabilmeleri için son bir şansı vardır. Cezaevinden çıkmak için çabalayan
gençleri bu süreçte büyük bir sürpriz bekler…
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işlevsiz alışkanlıkların plazası. Alışkanlıklar tekrarla, yinelenen davranış ya da
düşüncelerle sinir sisteminde kodlamalar
yaparak oluşuyor ve artık normal olarak
algılanıyor. Bir süre sonra farkındalığımızı yitirerek normal algısıyla kol kola
girdiğimiz alışkanlıkların anksiyete
yaratmaya başlaması kaçınılmaz hem
zihinsel hem fiziksel deformasyon
oluşturuyor.

KELİMELER SİHİRLİDİR

Ancak bu noktada neyi seçtiğimiz belirleyici…
Dolayısıyla özgür olabileceğim seçeneklere sahip
olmak ile seçim yapabilme kabiliyeti devreye
giriyor. Seçim yapabilmek için öncelikle ne istediğimi bilmem gerekir ancak acaba kendimi içinde
bulduğum bu hızlı dünyada kendi ihtiyaç ya da
yönelimlerime göre mi seçim yapıyorum yoksa
şu grubun, bu paylaşımın bir parçası olarak bir
var olma esaretiyle mi dahil oluyorum? Aslında
esaret dediğimiz şey kendi elimizle kurduğumuz

Sosyal medya ile aranız
nasıl? Sosyal medyada günde ne
kadar zamanınızı geçiriyorsunuz?
Yukarıdaki cümlelerimden sosyal
medya ya da dijital mecraya uzak olduğum anlaşılmasın elbette ilgi alanım ve
yönelimlerime göre ben de kullanıyorum
ve iyi ki var… Ancak kelimeler sihirlidir,
‘sosyal medyayı kullanıyorum-zaman geçiriyorum’ arasında çok fark var. Bazen
1-2 hafta Instagram’a girmediğim oluyor hatta
hiç paylaşım yapmıyorsun diye aldığım mesajlar
var. Ama özellikle şu an üzerinde çalıştığım bir
konuda bilgiye ulaşmak için 2-3 saat interneti
kullanıyorum.
Son olarak yakın zamanda rol alacağınız projeleri sormak istiyorum…
Şu an planlanmış bir projem yok ancak
şöyle diyelim. Pek Yakında!
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kahkahanızla bu hayal gerçeği yaşamanızı
sağlamak. İşte bizi alkışladığınızda hissettiğimiz, mutluluk… Bir çocuğun kendini
annesinin gözlerinde tanımlaması gibi…
Filmin konseptiyle ilgili olarak
dijital dünyanın insanları esaret altına
aldığını düşünüyor musunuz? Olumlu
ve olumsuz yönleri nelerdir sizce?
Elbette dijital dünyada bilgiye erişim
hepimizin hayatını çok kolaylaştırdı. Ben
Londra’daki okulumu açık adresle gidip bulduğumu anlattığımda öğrencilerim şaşkınlıkla
bakıyorlar. Ancak son zamanlarda dijital
obezite diye bir kavram oluştu, tabii ardında
dijital detox kavramının gelmesi de kaçınılmaz oldu. Eğer gün içinde kullandığımız
baytlar kalori olsaydı, vinçle dışarı çıkamayacak kadar genleşmiş büyük bedenlerimiz
olurdu.
Dijital dünyanın içinde duygularımız,
hislerimiz, düşüncelerimiz son hızla hareket
ederken, başka bir deyişle tüm benliğimiz
sonsuz bir hızın içinde taklalar atarken
yine aynı duygu, his, düşüncenin somutlaştığı
bedenimiz hareketsiz hatta donmuş hale geliyor.
Yani bizi insan yapan özelliklerimiz felç olmaya
başlarken, parmaklarımızın ucuyla var olmaya
çalışıyoruz. Dijital dünya bize veriye, bilgiye
ulaşım özgürlüğü veriyor ancak burada özgürlük
tanımımızı gözden geçirmeliyiz gibi görünüyor.
Özgür olabilmek için alternatifler gerekir ve
evet dijital dünya bize pek çok alternatif veriyor.

Dijital Esaret, Birol Güven’in senaryosunu yazdığı, Emre Kavuk’un
yönettiği komedi filmi.
Oyuncular, Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas,
Yeşim Alıç…
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KARİYER

Uzaktan çalışmada siber
güvenliğe dikkat
Pandemi sonrası çalışma
modelleri değişti ve
çeşitlendi. Uzaktan
ve hibrit çalışma
yaygınlaşmaya başladı.
Ancak bu da veri
güvenliğini tehdit ederken
siber saldırı ihtimalini
de artırdı. Şirketlerin ve
çalışanların dikkat etmesi
gerekenlere göz attık.
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UMUT EFE
İş dünyasında uzaktan ve hibrit çalışma
modelleri, ofis maliyetlerini azaltması ve çalışan
deneyimini iyileştirmesi nedeniyle pandemi
sonrası dönemde de devam ettiriliyor. Birçok
şirket iş süreçlerini hızla bulut ortamına ve
dijitale taşırken, yapılan araştırmalar, uzaktan
çalışmanın siber güvenlik risklerini artırdığını
ortaya koydu. Bir kuruluşun uzaktan çalışmasını sağlamak beraberinde birtakım zorluklar
getiriyor. En büyük fakat yeterince önemsenmeyen zorlukların başında veri merkezlerinde, uç
konumlarda ve bulutlarda geleneksel ve modern

uygulamalardan gelen verileri yönetmek,
korumak ve kurtarmak geliyor.

TEKNOLOJİLER DEĞİŞTİ
Günümüzde veriler, geleneksel şirket içi
kurumsal uygulamalar ve veri tabanlarının yanı
sıra nesnelerin interneti (IoT), mobil bilgi işlem,
hibrit/çoklu bulut uygulamaları ve bulutta yerel
hizmet olarak yazılım (SaaS) çözümleri gibi yeni
nesil teknolojilerin etkisiyle her zamankinden
daha çok çeşitlilik gösteriyor. Söz konusu kurumsal veri depolama olduğunda karşılaşılan en büyük zorluğun tüm veri tiplerini destekleyebilen,
ihtiyaçlara uygun ve iş değeri sağlamak için her
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ölçekte akıllı ve verimli veri yönetimine olanak sağlayan sistemler kurmak olduğu görülüyor. Kurumlarsa
yüksek hacimli verileri yönetmek ve işlemek için çoklu
bulut mimarisinden, hibrit bulut depolamaya geçiş
yapıyor. Çünkü, hibrit bulut veri depolama teknolojisi,
kurumların gelişen ve değişen iş yükleri için ihtiyaç
duyduğu esnekliği sağlayabiliyor.

ÇALIŞAN EĞİTİMİ ÖNCELİKLİ
Uç nokta cihazları, kurumların ağına internet
üzerinden bağlanan tüm cihazları kapsar. Bilgisayarlar, cep telefonları, POS cihazları, yazıcılar ve
tarayıcılar gibi ağa bağlanan her tür cihaz uç nokta
birimidir. İletişim ve veri paylaşımı için kullanılan bu
cihazlar kurumun siber güvenliği açısından en zayıf
noktalarıdır. Veri güvenliği açısından bu birimlerin
güvenliğinin sağlanması hayati önem taşır. Kurum ne
kadar büyükse, uç noktalar da o kadar fazladır. Bu
da riskin daha fazla olduğu anlamına gelir. Etkili bir
güvenlik yapısı inşa edilmezse, coğrafi olarak dağınık
haldeki bu uç birimler kontrol edilmesi zor bir durum
yaratabilir. Bu noktada ilk olarak birimleri kullanan
çalışanlar eğitilerek olası siber güvenlik saldırılarını
insan hatasına karşı korumak gerekir. Kullanıcıların siber saldırıların nasıl gerçekleştiği konusunda
bilgilendirilmesi atılması gereken ilk adımdır. Kimlik
avı ve e-dolandırıcılık yöntemlerinin nasıl kullanıldığı,
tanınmayan kişilerden gelen e-postalara karşı nasıl
davranılması gerektiği, hizmetlere/servislere bağlantı sağlandığında bu bağlantının SSL ile şifrelenip
şifrelenmediğinin tarayıcı üzerinden kontrolünün nasıl
yapılacağı gibi birincil savunma yöntemleri olarak
bilinen ve çok basit olan bazı işlemlerin son kullanıcılara anlatılması çok önemlidir.

USB BELLEKLER ÖNERİLİYOR
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4 Siber güvenlikte diğer bir önemli
güvenlik özelliği, cihazları harici tehditlere
karşı koruyan güvenlik duvarlarıdır. Kullanıcıların virüs bulaşmasını ya da işlenmiş
bilgilerin sızdırılmasını önlemesini sağlar.
4 Ek güvenlik önlemleri ne kadar
fazla olursa bilgisayar korsanlarının
güvenliği ihlal etme olasılığı o kadar
düşüktür.
4 VPN’ler ve şifrelenmiş USB’lerle
birlikte DLP yazılımının kullanılması bir
araya gelerek veriyle ilgili risklerin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
4 Veri koruması ve siber güvenlik
zahmetli bir sorumluluk gibi düşünülebilir.
Ancak uygun maliyetlerle uygulanabilecek
doğru araçlar uzaktan çalışmayı kolay,
güvenli ve güvenilir hale getirmektedir.
ların işlediği verilerin güvenle saklanmasını
sağlayacaktır. Şifrelenmiş USB belleklerin
kullanılması sayesinde şirket verileri hem
güvenli hem de anında erişilebilir durumda

Özellikle de bir ihlalin ya da veri kaybının
olası parasal ve itibar maliyeti dikkate
alındığında.
4 Veri koruması ve güvenliğinde
başarı aynı zamanda kuruluş içinde
kültürel ve davranışsal bir değişim de
gerektirmektedir. Personele, protokolleri
anlamadan takip etmeleri için talimat vermek yerine onların kuralların nedenlerini
anlamaları sağlanmalıdır.
4 Başarılı güvenlik altyapısı, iş
yerinde verimliliği sağlamalı, verimliliği
engellememelidir. Aksi takdirde personel
kolaya kaçacak ve önlemleri atlatma
yöntemleri arayacaktır. Bu durum güvenlik
önemlerini işlevsiz hale getirecek ve şirket
verilerinin tehlikeye açık hale gelmesine
neden olacaktır.
olmaktadır. Şifrelenmiş USB veri saklama
cihazlarında saklanan veriler, otomatik olarak
korunmaktadır. Veri hırsızlığı durumunda
yetkisiz kişiler verilere erişememektedir.

KARİYER

Çalışanlar tarafından kullanılan şirket bilgisayarları, IT uzmanları tarafından uygulamaya alınan
minimum güvenlik seviyelerine sahip olmalıdır. Bunlar
şöyle. Güncel işletim sistemi olmalı. Sisteme girişte
iki faktörlü doğrulama, antivirüs yazılımı, şirket
e-posta hesaplarında ek güvenlik. Ayrıca her çalışan
şifrelenmiş USB bellekler de kullanması da öneriliyor.
Bu tür çıkarılabilir bellek çözümleri, uzaktan çalışan-

VERİMLİLİK DE SAĞLANMALI
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Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkisi tüm
dünyada hissediliyor. Araç kullanım tercihlerimizden
evimizde kullandığımız enerji kaynaklarına, beslenme
biçimimizden tükettiğimiz gıdaların üretim şekillerine
kadar pek çok faktör karbon salınımına sebep
olurken, seçimlerimiz de bireysel karbon ayak
izimizi oluşturuyor. Doğru yemek seçimi bile
iklim ve çevre üzerinde olumlu bir etkiye
sahip. Peki doğru beslenip karbon ayak
izimizi nasıl azaltabiliriz?

Doğru beslenip
karbon ayak
izinizi azaltın

SAĞLIK

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Yaz mevsiminde çıkan fırtınalar, orman
yangınları, seller Tarık Bey’i ve ailesini ürkütmeye başlamıştı. Oysa onun çocukluğunda ve
gençliğinde dünya daha dengeli bir durumdaydı. Yaşanan felaketlerin küresel ısınma ve
iklim değişikliklerinin etkisiyle olduğunu daha
iyi kavrayan Tarık Bey, kirlenen ve artık sinyal
veren dünyayı korumak adına birey olarak
kendi üzerine düşünleri araştırmaya başladı.
İçinde bulunduğumuz dönemde birçoğumuz
aynı şeyleri düşünüyoruz....
Kirlenen ve artık sinyal veren
dünyamız için biz bireyler olarak ne yapabiliriz? Oysa yapabileceğimiz çok şey var. Çünkü
araç tercihinden evimizde kullandığımız enerji
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kaynaklarına, beslenme biçimimizden tükettiğimiz gıdaların üretim şekillerine kadar pek
çok faktör karbon salınımına sebep olurken,
seçimlerimiz de bireysel karbon ayak izimizi
oluşturuyor. Bununla birlikte doğru yemek
seçimi bile iklim ve çevre üzerinde olumlu
bir etkiye sahip. Peki doğru beslenip karbon
ayak izimizi nasıl azaltabiliriz? İşte bu sorunun
yanıtını aradık….

YEREL ÜRÜNLERİ KULLANIN
Yanlış beslenme alışkanlıkları çevrenin
bozulmasındaki en temel nedenler arasında
yerini alıyor. Geliştirilen diyetler aşırı ve
yetersiz beslenmeden kaynaklanan birçok
küresel sağlık krizini de beraberinde getiriyor.
Diyetisyeni Emel Terzioğlu Arslan, bireylerin

yapacakları bazı kolay uygulamalarla karbon
ayak izini azaltıp çevreyi ve sağlıklarını
koruyabileceklerini söylüyor.
Mevsiminde ve lokal gıdaların tercih
edilmesini öneren Arslan, “Yerel olarak
yetiştirilen meyve ve sebzeler, sadece nakliye
için kullanılan yakıtlardan tasarruf etmekle
kalmaz, aynı zamanda yiyecekler daha tazedir
ve daha lezzetlidir. Ayrıca daha ucuza mal olur
ve besin değeri de daha yüksektir. Bu sayede
lokal çiftçileri de desteklemiş oluruz” diye
konuşuyor.
Karbon ayak izini azaltmanın bir diğer
yolu de bBitki bazlı gıdaları daha fazla tercih
edilmesi ile mümkün. Hayvansal proteinli gıdalar yerine fasulye, nohut, bezelye ve mercimek
gibi daha fazla bitki bazlı protein gıdaları
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seçmek, karbon ayak izinizi azaltmanın en
önemli yollarından biri oluyor. Çünkü bitki bazlı
beslenme daha az doğal kaynak kullanımını
sağlarken çevreye daha az zarar veriyor.

ÇEVRECİ YAKLAŞIMLAR
Günümüzde okyanusların dibinden
bile plastik ambalajlar çıkıyor ve birçok deniz
canlısı bu ambalajların yarattığı kirlilikten
ötürü yaşamlarını yitiriyor. Hayatınızda ambalaj kullanımını azaltmak için gıdaları toplu
olarak satın alabilirsiniz ve böylece ambalajın
üretimine giden plastik, kağıt, metal ve enerji
miktarını azaltılmasına katkı sağlarsınız. Toplu
satış mümkün değilse bile, daha büyük paketler halinde satın almak da ambalaj kullanımını
azaltarak karbon ayak izinizi azaltır. Bununla
birlikte bölgenizde geri dönüştürülebilecek
öğelere bağlı olarak yeniden kullanılabilir,
geri dönüşümü olan malzemeleri seçmeniz de
öneriliyor.
Doğaya karışan çöp, atık miktarını azaltmak için de alışveriş esnasında kendi çantanızı
kullanarak ekstra poşet kullanımının önüne
geçebilir ve çevreyi kirleten petrol bazlı plastik
poşetlerin etkisini azaltabilirsiniz.
Eve getirdiğiniz ambalajı azaltmanın
yanı sıra, yiyecek atıklarınızı da minimuma
düşürecek tedbirler almalısınız. Mutfağınızdan
çıkan bitkisel atıkların bir kısmını kompost
yaparak bitkilerinizi gübrelemede kullanabilirsiniz. Ayrıca mutfakta tek kullanımlık
bardak, tabak, çatal, bıçak gibi ürünler yerine
uzun süre kullanabileceğiniz ürünleri tercih
etmelisiniz.
Mutlaka tek kullanımlık malzemeler
kullanmanız gerekiyorsa, geri dönüşümü olan
materyalleri seçebilirsiniz.

Evinizde ve özellikle de mutfakta
enerji tasarrufu yaparak çevreyi korumaya
katkı sağlayabilirsiniz. Bunun için de bulaşık
makinesinden buzdolabına kadar enerji tasar-
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1. Çevre dostu ürünler kullanın.
2. Enerji ve su tüketimini azaltın.
3. Yerel ürünler kullanın.
4. Atık miktarını azaltın.

ruflu cihazlar satın alabilirsiniz. Bu ürünlerin
kullanımı esnasında da birtakım tedbirlere
başvurabilirsiniz. Örneğin; kapıların ne kadar
süre açık kalacağını sınırlamak için buzdolabını veya dondurucuyu açmadan önce neye
ihtiyacınız olduğunu düşünüp ona göre hareket
edebilirsiniz.
Mutfakta enerji tasarrufu yapmanın bir
diğer yolu da yiyecekleri daha hızlı ısıtmak
için tencereyi kapatmak veya düdüklü tencere
kullanmak oluyor. Ayrıca zorunlu haller dışında
mikser kullanımını manuel çırpıcı ile yaparak
enerjiden tasarruf edebilirsiniz.
Yaz aylarında, gaz ve ısıyı mutfağınızdan uzak tutmak için davlumbaz fanını çalıştırarak evinizi soğutmak için klimanın derecesini

SU TÜKETİMİNE DİKKAT!
Susuz hayat olmaz! Canlıların yaşayabilmesi için olmazsa olmazların başında su
geliyor. Beslenmemizde de su tüketici sağlıklı
bir bünye için olmazsa olmazlar arasında yerini
alıyor. Günümüzde küresel ısınma ile birlikte
su kaynaklarının korunmasının önemi giderek
daha iyi anlaşılmaya başlandı. Bu nedenle,
suyu boşa harcamamak oldukça önemli bir
konu oluyor.
Lavaboda su kullanırken, yemek
atıklarını akıtırken musluğu kullanmadığınız
zamanlarda kapatarak temiz suyu atık su
yapmamış olursunuz. Bulaşık makinesini
yalnızca doluyken çalıştırın çünkü yarım dolu
olarak çalıştıracağınız her makine hem suyun
boşa gitmesine hem de elektrik tüketiminin
artmasına neden olacaktır. Ayrıca mutfağınızda
ve diğer lavabolarda, musluklarda sızıntıları ve
damlamaları onarmanız öneriliyor. Suyu daha
az ve verimli kullanmak için de musluklara
havalandırıcılar takabilirsiniz.

SAĞLIK

ENERJİ TASARRUFUNUN ÖNEMİ

DOĞA DOSTU
OLMANIN
4 ADIMI

yükseltmek zorunda kalmazsınız.
Yemek pişirirken daha büyük miktarlarda pişirme yapıp bunu tek öğün porsiyon
boyutlarında dondurabilirsiniz. Böylece enerji
tasarrufu sağlamanın yanı sıra diğer günler için
hazır yemek de sağlamış olursunuz.
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EĞİTİM

Tatili verimli değerlendirin
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Pandemi sonrası
okullarına adapte
Pandemi döneminde uzaktan eğitim görürken
olmakta güçlük çeken dikkatini toparlamakta zorlanan Arda’nın ders başarısı
çocuklarımız okulların çok düşmüştü. Oysa önümüzdeki yıl lise giriş sınavlarına hazırlanması gerekiyordu. Derslerden uzun süre
tatil olması ile birlikte kopan Arda, bir türlü dikkatini toparlayıp sınavlarına
derin bir nefes
adapte olamıyordu. Anne-babası ile bu konuda çatışma
yaşayan Arda da son derece mutsuzdu... Günümüzde
aldı. Aylar sürecek
birçok aile bu durumun benzeri bir süreçten geçiyor.
tatilde çocukların
Çünkü tüm dünyayı evlere kapatan pandemi süreci bitti
boşluğa düşmemesi, ancak geçmiş iki yıllık dönemde hayatımızda birçok
kayıplar yaşandı. Çocukların okullara gidemediği
hem keyif alıp
dönemde uzaktan eğitim yapılırken ders veriminde de
hem de kendilerini
kayıplar oldu. Kimi öğrenciler bu kayıpları telafi etmek
besleyecek şekilde
adına özel ders aldı kimileri de kurslara gitti.
Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte velileri çocuklarıtatil yapabilmeleri
nı yaz mevsiminde nasıl yönlendirecekleri endişesi sariçin uygulanması
dı. Peki bu dönemde neler yapılmalı? Rehber Öğretmen
gereken programları Görkem Gökmen, yaz mevsiminin sadece dinlenmek
araştırdık...
ve eğlenmek değil, çocuğun yeni şeyler öğrenmesi,
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bir hobi edinmesi, kendi potansiyelini keşfetmesi için
bir fırsat dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini
söylüyor.  Tatiller, çocukların rutinin dışında dinlenmelerinin yanı sıra çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeleri
için büyük fırsat sağlıyor. Bu dönemde ebeveynler
çocuklarının doğal mentoru olarak zamanlarını iyi
kullanmaları için yol göstermeli, çocuklarını anlayıp
kendi deneyimlerini onlarla paylaşarak onlara yol
göstermeli, rehberlik yapmalı.  Velilerin çocuklarıyla
birlikte bir yaz tatili planı oluşturmalarının zamanı
daha verimli kullanma bakımından faydalı olacağına
dikkat çeken Gökmen, tatili daha iyi değerlendirmek
isteyen çocuklara ve ebeveynlerine plan yapmaları
konusunda uyarıda bulunuyor.
Çocukların bu dönemi eksiklerini tamamlamak,
ders tekrarı yapmak, test çözmek için de bir fırsat
olarak görmeleri gerektiğini de hatırlatan Gökmen, yaz
tatilinde iyi bir planlama ile eğlenmenin, dinlenmenin
ve öğrenmenin aynı anda gerçekleştirilebileceğine
vurgu yapıyor.
Yaz tatilinde çocuğunuzla, çocuklarınızla birlikte
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neler yapmak istediğinizi düşünüp bunları
bir kâğıda not alın. Çocuğunuzun tatile dair
hayallerini dinleyip ona göre liste oluşturun,
öncelikli yapmak istediklerinizi belirleyip
sıralayın. Etkinlikleri yaz boyu bir takvime
oturtup uygulamak için plan yapın. Arkadaşlarıyla olmak, sosyalleşmek çocuklar için önem
taşır o nedenle planda arkadaşlarıyla birlikte
geçireceği zamana geniş yer ayırın.
Aileyle paylaşımının bol olacağı,
birbirinize vakit ayıracağınız bir tatil geçirmek
istiyorsanız teknoloji kullanımına dikkat edin.
Süreç iyi yönetilmediği takdirde sosyal medya
veya bilgisayar oyunları çocuklarımızın vaktini fazlasıyla alabilir. Kimi çocuklar teknoloji
bağımlısı bile olabilir. Bu nedenle içerikler konusunda seçici ve ekran karşısında geçirilen süreyi
sınırlayın. Teknoloji ile harika işler başarılabilir
ancak teknoloji dozunda kullanılmazsa sizi ve
çocuğunuzu yapabileceğiniz diğer etkinliklerden alıkoyabilir. Bu nedenle bilinçli teknoloji
kullanıcısı olun ve çocuklarınızı bilinçli teknoloji
kullanıcısı olmaları konusunda destekleyin.

BOL BOL OKUSUN
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BİLGİLERİ KORUYUN
Aylar süren uzun yaz tatilinde doğal
olarak bilgiler unutulmaya başlanır. Okulda
öğrenilmiş bilgiler gün içinde bir iki saat
çalışılarak, verilen ödevler yapılarak veya
ilgili konularda araştırmalar yapılarak zihinde
taze olarak tutulabilir. Tatil dönemi verimli bir
şekilde planlanıp çocuğu yormayan hafif ama
düzenli bir çalışmayla bütün akademik eksikler
de kapatılabilir. Özellikle LGS ve YGS’ye hazırlanacak gençlerin yaz tatili boyunca sadece ders
çalışması beklentisinde ya da ‘Nasılsa yıl içinde
çok çalışacak, yazın hiçbir şey çalışmasına gerek
yok’ tavrı içinde olmamalı. Yetenekli oldukları
bir alanda zaman ve emek harcayarak bir beceriye sahip olduklarında çocukların özgüvenleri
artar. Tatilde çocuklara bir beceri edinmeleri
konusunda fırsatlar sunabilirsiniz. Çocuğa
ilgi duyduğu bir konuda hobi edinmesine ve
beceri gelişimine destek vermek, yol göstermek
önemlidir. Örneğin, fotoğraf çekebilir, kodlama
dili öğrenebilir, bisiklet tamiri yapabilir. Böylece
üretmenin ve gelişmenin keyfine varabilir.

SPOR OLMAZSA OLMAZ
Spor çocukların gelişimleri açısından olmazsa olmazlar listesinin başında yerini alıyor.
Yaz tatilinde aktif olacağınız, çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz sportif faaliyetlere listenizde

yer verin. Düzenli yapılan her türlü fiziksel
aktivite öğrenmeye olumlu katkı sağlar. Anne
babalar olarak çocukların sağlıklı bir bedene
sahip olması, kendine olan güveninin gelişmesi,
daha etkili öğrenebilmeleri için spora yönlendirmeniz öneriliyor. Spor konusunda ebeveynler
olarak rol model olmak da ayrıca büyük önem
taşıyor. Sanatla dolu bir tatil geçirmek de çocuklara önemli katkılar sağlar. Bu nedenle resim
yapmak, farklı müzikler dinlemek ve fiziki ya
da sanal ortamda müzeleri ziyaret etmek de
öneriliyor.Çocukları geliştiren bir diğer konu
da oyun oynamak. Kutu oyunları ya da bahçe
oyunları oynayarak paylaşmayı, kendini kontrol
etmeyi, strateji kullanmayı öğrenir. Ayrıca oyun
öğrenmenin en eğlenceli yoludur.

İYİLİĞE VAKİT AYIRIN
Geleceğin toplumunu oluşturacak bireyler
yetiştirdiğinizin farkındalığıyla çocuklarınıza
iyilik yapmanın önemini de anlatmalısınız.
Bunun için de bir günü ‘iyilik günü’ ilan ederek
çocuğunuzla birlikte çevrenizdeki yardıma
muhtaç yaşlılara, engellilere, sokak hayvanlarına yardım edebilirsiniz. Çocuğunuza en iyi
rehberlik yolu örnek davranışlarla öğretme
metodu olduğunu hatırlayın.
Sizin için yeni bir yere aile ziyareti yapıp
çocuğunuzdan bu ziyareti anlatan bir yazı
yazmasını ya da etkilendiği bir şeyin resmini
çizmesini isteyin. Sözlükten her gün yeni
kelimeler öğrenmesini kelimeleri başkalarıyla
paylaşmasını sağlayın.

EĞİTİM

Okumak insana önemli katkı sağlar, hayal dünyasını geliştirmenin yanı sıra sınavlarda
daha iyi adaptasyon ve soru hakimiyeti sağlaması bakımından da çocuklara büyük faydalar
sağlar. Siz de çocuğunuza okumanın değiştirici
ve geliştirici gücünü fark etmesi için destek
olun; yaşına ve ilgi alanlarına uygun kitaplarla
okuma alışkanlığı kazanmasını sağlayabilirsiniz.
Ayrıca sizin okuyacağınız, çocuğunuzun okuyacağı ve üzerinde konuşmaktan keyif alacağınız
kitaplar seçin.
Zihinsel gelişimin en önemli aktivitelerinden biri olan okuma eylemi entelektüel
gelişimin yanı sıra sınavlar açısından da fayda
sağlıyor, çocuğa okuduğunu anlama ve muhakeme becerileri kazandırıyor. Sınavda zamanı
etkin kullanabilmek, hızlı okuma, okuduğunu
anlama, değerlendirme ve sonuç çıkarabilme
becerisini sağlamak çeşitli konularda bolca

kitap okumaktan geçiyor. Yaz tatilinde mutlaka
okunması gereken, keyif alınan, tavsiye edilen
kitapları seçerek okumaya zaman ayırmalısınız.
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DOSTLARIMIZ

Sıcaklardan koruyun

Yaz aylarında hayvanları arabada
yalnız bırakmak, onlara soğuk su
içirmek gibi önemli hatalar yapılıyor.
Yaz döneminde güneşin en etkili
olduğu öğlen saatleri yerine akşam
üzeri ya da sabah erken saatlerde
yürüyüşe çıkmayı tercih etmek gibi
yapılacak birkaç küçük değişiklik
yaz etkisinden dostlarınızı korumaya
yardımcı olur…
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UMUT EFE
Yılın en sıcak aylarına giriş
yaptığımız bugünlerde havanın değişmesi
ile insanlar gibi evcil hayvanlar zor anlar
yaşamaya başlıyor. Ancak hayvanlar,
sıcaktan bizden daha çok etkileniyor. Sıcak
hava bizleri etkilediği gibi evcil hayvanlarımızı da haliyle etkiliyor. Evde veya dışarıda
suya ve gölgeye ihtiyaç duyduğumuz gibi
onlar da aynı ihtiyaçlara sahipler. Yazın
sıcak çarpmasından korunmak için mutlaka

evcil hayvanların suya rahat erişmesini ve
gölgede kalmasını sağlayın.
Evcil hayvanlar da bizim gibi yaz
aylarında farklı ihtiyaçlara sahip. Sıcak
havalar tüylü dostlarımızı bunaltıp bitkin
düşürebilir. Onları yaz aylarında da mutlu
etmenin farklı formülleri mevcut. Evcil
hayvan bakımı önerilerimize ve onların
da güneşli günleri keyifli geçirebilmesi için
verdiğimiz ipuçlarına göz atabilirsiniz. Sıcak
çarpmasının belirtilerini bilerek yaz aylarında bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor.
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Eğer evcil hayvanınız hızlı soluk alıp
veriyorsa, kalp atış hızı normalden
fazlaysa, ateşi yüksekse, kusuyorsa,
sabit ve boş bir şekilde bakıyorsa
bunlar sıcak çarpmasının belirtileri
olabilir. Acilen veterinere götürmeniz
ve müdahale edilmesi gerekir.

SICAK ÇARPMASI ETKİLİYOR
Ayrıca yaz aylarında dışarıya
çıkarttığınızda köpeklerinize ağızlık
kullanmaktan kaçının. Köpekler
vücut ısılarını dengelemek için dillerini kullanırlar. Ağızlarını yeterince
açamamak, yeterince serinleyememek anlamına geliyor. Burun yapıları
küçük olan Bulldog ve Boston Terrier
gibi köpek cinslerinin ve uzun tüylere
sahip İran ve Himalayan kedilerinin
yazın sıcak çarpması yaşama olasılıkları daha yüksek olduğu için bu
cinslerden olan evcil hayvanlarınıza
daha çok dikkat etmelisiniz.

YOLCULUKLARA DİKKAT

GÜNEŞE GÖRE HAREKET
Kuş, kedi veya köpek, evcil
hayvanlarınız evin içerisinde de olsa
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l Buzlu su yerine içilebilir derecede soğutulmuş su evcil hayvanlarınız için daha sağlıklıdır.
Aksi takdirde boğaz enfeksiyonları oluşabilir.
l Çok sıcak havalarda eğer evcil hayvanınız bir şeyleri yakalayıp getirmeyi seviyorsa
top yerine bir buz küpü atmayı deneyebilirsiniz.
l Evinizde klima varsa havanın evcil
hayvanlarınıza direkt olarak vurmamasına özen
gösterin.
l Buz aküleri ile evcil hayvanlarınızın
yatağını serinletebilirsiniz. Ancak doğrudan
temas sonucu soğuk yanıkları oluşabileceğinden
dikkatli olmakta fayda var. Soğutma battaniyelegünün sıcak saatlerinde aktif olmaya alışkınsa
bu saatleri de değiştirmenizde fayda var. Bu
saatlerde dinlenmeleri ve bol su tüketmelerini
sağlamanız faydalı olacaktır. Kedi veya köpeğinizi
her gün aynı saatlerde yürüyüşe çıkarıyor veya
dışarı çıkmasına izin veriyor olabilirsiniz. Bu
etkinlikleri yaz aylarında güneşin en etkili olduğu
öğlen saatleri yerine akşam üzeri ya da sabah
erken saatlere alabilirsiniz. Bu sayede onları yazın

ri kullanabilir ya da bunun yerine havluyu ya da
bir parça kumaşı ıslatıp kullanabilirsiniz.
l Dışarıya çıktığınızda taşınabilir su
şişeleri ve kaseleri bulundurarak evcil dostunuzun su içmesini sağlayabilir, susuz kalmasını
önleyebilirsiniz.
l Sadece evimizdeki evcil hayvanlarımızı
değil, sokakta yaşayan hayvanları ve kuşları da
düşünüp çevrenize bir kap temiz su ve mama bırakabilirsiniz. Sıcak ve güneş çarpması belirtileri
gösteren hayvanlara karşı dikkatli olup, müdahale ederek ya da veteriner kontrolü sağlayarak
hayatta kalmalarına yardımcı olabilirsiniz.
kavurucu sıcağından koruyabilir, sağlıklı bir yaz
dönemi geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Tüyler,
evcil hayvanlarınızı yazın bunaltabilir. Bu nedenle
sıcak havaların başlamasıyla bir evcil hayvan
kuaförüne götürüp hafiflemelerini ve rahatlamalarını sağlayabilirsiniz. Hayvanlarınızın tüylerini
kestirmeseniz de dökülen tüylerin uzaklaştırılması
için tarayabilirsiniz. Bu sayede derileri hava alır
ve rahatlarlar.

DOSTLARIMIZ

Eğer sıcak havada bir yerlere
gidecekseniz evcil hayvanınızı yanınıza almak yerine evde bırakmayı tercih edebilirsiniz. Arabanın
camlarının açık olması durumunda
bile bir dakika içerisinde sıcaklık 50
dereceyi bulabilir. Böyle bir durumda
10 dakika geçirmek evcil hayvanınız
için ölümcül olabilir. Soğuk havalara
göre evcil hayvanlarınızın daha
fazla dışarıya çıkıyor olması daha
fazla hayvanla temas halinde olması
anlamına geliyor. Parazit aşılarının
yapılması da bu dönem için önemli
olduğu için veterinerinize mutlaka
uğramalısınız.

SERİNLETİCİ PRATİK YÖNTEMLER
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LEZZET

Balkondan tabağa
uzanan lezzetler
Dalından koparılmış roka,
marul ve domatesle yapılan
salatanın tadı bir başka.
Şehirleşmenin hızlandığı
bu dönemde doğal ve
taze ürüne ulaşmak da
her zamankinden daha
kıymetli bir deneyim.
Yükselen mutfak bahçeciliği
trendi, küçük bir balkonda
üreteceğiniz ürünlerle kendi
menünüzü ve tabağınızı
yaratma fırsatı veriyor…
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UMUT EFE

Hızlanan sürdürülebilirlik akımı, ofislerden
evlere, alışveriş tercihlerinden yemek yeme ve
yapma biçimine kadar her alanda etkisini gösteriyor. Pandemi boyunca evde yemek yapma ile
başlayan trendler boyunca yoğurtlar mayalandı,
hamurlar mayalanıp ekmekler yapıldı, restoranlar neredeyse eve taşındı. Sık sık yaşanan karantina dönemleri balkon ve bahçelerin önemini öne
çıkarırken, şehirlerde mutfak bahçeciliği yeni bir
akım olarak ön plana çıkmaya başladı. Balkonlarda, teraslarda, mutfak pencerelerinde yetişen
roka, maydanoz ve naneler salataların ana
malzemesi haline geldi. Domates, biber ve hatta
limon, çilek, marul gibi ürünler de bu akımın yeni
gözdeleri oldu. Yeni nesil restoranların büyük

bahçelerde yetiştirdiği sebzelerle oluşturdukları
menülerin farm to table(çiftlikten tabağa) adıyla
yayıldığı bu dönemde mutfak bahçeciliği de
aslında bunun mikro bir örneği durumunda.

KENDİ MENÜNÜZÜ YARATIN
Aslında bu noktada yetiştireceğiniz
ürünler, sevdiğiniz siz ve size özel menülerin de
bir başlangıcı konumunda… Kendi ellerinizle
yetiştirdiğiniz sebzelerle yemekler, salatalar
hazırlamak gibisi yok. Günlerce bakımını
yaptığınız, başında beklediğiniz, yapraklarını
temizlediğiniz, suladığınız bahçenizden toplayacağınız sebzeler sayesinde sevdiklerinizin
yemeklerinde organik lezzetlere de yer verebilirsiniz. Üstelik bunu yapmak için bir bahçeye
sahip olmanız da gerekmiyor. Son günlerde
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oldukça popüler hale gelen mutfak bahçeciliği
ile camınızın önünde, mutfağınızdaki boş bir
rafta taze otlar, minik domatesler ve çilekler,
limonlar yetiştirebilirsiniz.
Mutfak bahçeciliği son zamanlarda
popüler bir hal alsa da uzun süredir hayatınızda olan bir uygulama. Yıllardır mutfağının
camında biber, domates yetiştiren anneanne ve
babaanneler belki de bu trendin yükselişinde en
büyük paya sahip. Mutfak bahçeciliğinin amacı;
her öğün için tüm sebze ve meyvelerinizi elde
etmek değil, yemeklerde, salatalarda tadımlık
olarak kendi yetiştirdiğiniz mahsullere yer
vermektir. Mutluluk verici bu hobinizi çocuklarınızla birlikte paylaşarak, doğanın değerini
daha iyi kavramalarını da sağlayabilir, onlara
kendi yetiştirdikleri sebze ve meyveleri tüketme
mutluluğu yaşatabilirsiniz. Balkonunuzun bir
köşesinde, mutfağınızın camında birkaç tane
saksıya yeriniz varsa, evinizde sebze yetiştirebilirsiniz. Mutfak bahçeciliği o kadar pratik
bir yöntem ki bahçenizi yazlığınıza taşıyabilir,
birkaç haftalığına gittiğiniz tatillerde komşunuza
emanet edebilirsiniz. Biraz özveri biraz da sabır
göstererek siz de evinizde dilediğiniz ürünü
yetiştirebilirsiniz. Mutfak bahçeciliği özellikle
evde salata malzemeleri yetiştirebilmeniz için
bir fırsat. Maydanoz, tere, taze soğan, turp,
kişniş, fesleğen, kekik, semizotu ve roka gibi
bitkileri saksıda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Satın alacağınız bu bitkilerin tohumlarını toprağa
gömdükten sonra toprak kurudukça suladığınızda kısa sürede filizlenmeleri görebilirsiniz.
Ayrıca domates, biber, salatalık, havuç, patlıcan
gibi sebzeleri de mutfağınızdaki ve balkonunuzdaki bahçenizde yetiştirebilirsiniz.

KOMPOST AKIMI SÜRÜYOR
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Mutfağınız için hayata geçireceğiniz
bahçe projesinde 2 farklı yetiştirme tarzı
mevcut…
l Birincisi yeşillikler geniş ve derin
olmayan saksıları sever ve tohumların
derinlere ekilmemesi gerekir.
l İkincisi ise meyve veren sebzelerin
derin saksılarda yetiştirilmesi gerekir.
l Maydanoz, fesleğen, nane, kekik,
kişniş gibi otlarınız yetiştikçe dip kısımlarından makasla keserek toplayabilir, böylece
kökleri toprakta kaldığı için ürünlerin
devamını sağlayabilirsiniz.
l Ot sebzelerinizin yetiştirilmesinde:
Ekim işlemi için saksıya toprağı koyup
bastırın ve tohumları eşit şekilde serpin.
Tohumların üzerine 15 santim kalınlığında
toprak örtün.
l Ektikten sonra toprağı fısfısla iyice
ıslatın.
l Toprak kurudukça ıslatma işlemine
devam edin.
l Otlar büyümeye başladığında
sulama yönteminizi değiştirerek suluk
ten sonra 1 hafta bekleyin ve atıkları süzün.
Evinizde yetiştirdiğiniz sebzeleri ve tüm bitkilere
zaman zaman bu su ile besleyebilirsiniz. Yemek
yaparken ayıkladığınız sebzelerin ve otların
atıklarını da aynı şekilde değerlendirilebilirsiniz.
Yumurta kabuğundaki kalsiyum da bitkiler için
oldukça besleyicidir. Haşladığınız yumurtanın
suyu ile bitkilerinizi besleyebilirsiniz. Hamur işi

kullanabilirsiniz.
l Saksıların altında su çıkışı sağlayan deliklerin olmasına özen gösterin.
l Domates, salatalık, patlıcan
ve biber gibi meyve veren sebzelerinizi
yetiştirirken önce tohumları filizlendirmeniz
gerekir.
l Küçük saksılara ektiğiniz tohumların 10 santimlik fideler haline gelmesini
bekleyin ve sonrasında Fideleri derin saksılara aktarın ve toprakları kurudukça sulayın.
l Saksıları doğrudan güneş ışığındansa aydınlık bir yerde bulundurmaya özen
gösterin.
l Saksıların altında su çıkışı sağlayan deliklerin olmasına özen gösterin.
l Tohum ekiminin dışında sebze
fideleri satın alarak, fidelerin bakımını da
üstlenebilirsiniz.
l Bitkilerinizi yetiştirirken evde hazırlayacağınız doğal gübreleri kullanabilirsiniz.
Kaynamış ve soğutulmuş tuzsuz sebze suyu,
bahçe atıklarından kompost gübre, yumurta
kabuğu tüm bitkiler için en ideal gübredir.

hazırlarken kırdığınız yumurtaların kabuklarını
çöpe atmayarak biriktirebilir ve kabuk kırıklarını toprağa serpebilirsiniz. Diğer taraftan sebze
yetiştirmede toprak kalitesi çok önemlidir. Daha
önce üzerinde bitki yetiştirilmemiş olan taze
toprak bu iş için en idealidir. Toprakta çok fazla
taş olmaması, koyu renkte ve yapısının gevşek
olması gerekir.

LEZZET

Çevrenizde gördüğünüz bazen de
üzerine basıp geçtiğiniz çim, dökülmüş çiçek ve
yapraklar, dal parçaları gibi doğal oluşumlar
aslında doğal gübrenin ana malzemeleridir.
Parklardan ve bahçelerden bu malzemeleri
bir pet bidona doldurup üzerini su ile örttük-

PÜF NOKTALARI VAR
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Yaz modasında
rahatlık ön planda
Rahatlığın ön planda olduğu 2022 yazında, özellikle canlı renkler, çiçekli
kumaşlar, uçuş uçuş etekler, sırtı sergileyen elbiseler, bol ve rahat pantolonlar
moda. Ayakkabıdan çantaya yaz modasının şifrelerini araştırdık...
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Pandemi ile birlikte başlayan rahatlık akımı
moda dünyasına da yansımış durumda. İnsanlar
artık kendini sıkan, rahatsızlık veren giysilerden uzak duruyor. Üstelik
hem şık hem de
rahat olmak
mümkün...
Rahatlığın ön
planda bu yaz,
özellikle canlı renkler, çiçekli kumaşlar,
uçuş uçuş etekler, sırtı
sergileyen elbiseler, bol
ve rahat pantolonlar çok
moda... 2022 yazı batik desenli
kıyafet yazı olacak. Batik desenli elbiseler,

tişörtler aklınıza ne gelirse bu sezon çok popüler.
2022 yaz modasının şifrelerine mercek tuttuk...

BOL PANTOLONLAR Son yıllarda hayatımıza
giren bol ve rahat pantolonları yaz sezonunda
da sıkça göreceğiz. Havalar ısındıkça bu tarz bol
pantolonların boyu kısalacak, hafif kapri havasına
bürünüp yaz rahatlığı sunacak. Birçoğumuzun
aklına “Bu pantolonlar nasıl kombinlenir?” sorusu
geliyor.  Bu pantolonlardan giymek istiyorsanız aynı
renkte bir tişört ya da askılı bir badi ile kombin
yapabilirsiniz. Bel bölgesi ince olanlar üzerine crop
tarzda yani kısa ve beli hafif açıkta bırakan üstlerle
kombinleyebilirler.

UZUN ETEKLER Bu yazın giyim kodlarında
rahatlığın ön planda olacağını vurgulamıştık.
Rahatlık denildiğinde uçuş uçuş etekler de akıllara
geliyor. Sıcak yaz günlerinde hem şık hem de rahat
olmak isteyenler için etek en güzel kurtarıcı oluyor.
Etek boyları midi ve bileğe kadar olacak şekilde
uzarken yandan yırtmaçlı modellerin de ayrı bir
trend olduğunu vurgulamakta fayda var.

MODA

ÇİÇEK DESENİ İnsanlık tarihi boyunca her
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dönem çiçekli kıyafetler moda sahnesinde yerini
almıştır desek yalan olmaz. Üstelik çiçek desenleri
olmadan bir yaz geçirmek düşünülebilir mi? Birçoğumuzun “elbette hayır” dediğini duyar gibiyim...
Çiçek desenli kıyafetler bu yaz hemen hemen her
markanın vitrinlerini süsleyecek. Elbiseden eteğe
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çiçekler ister büyük olsun, ister minik minik
olsun ikisi de kabulümüz...

FİLE KIYAFETLER Geçmişte moda olan
birçok şey zaman içinde yeniden moda
haline gelebiliyor. Bunlardan biri de file
kıyafetler... Annelerimizin zamanında moda
olan file kıyafetler şimdi tekrar moda
olarak hayatımıza geri dönüyor. Eğer fileyi
seviyorsanız bu cazibeli kıyafeti her şekilde
kullanabilirsiniz. İster bir şapka olarak, ister
bir çorap olarak, isterseniz de elbise olarak.
Yani kullanın da nasıl kullanırsanız kullanın.
Çünkü fileler bu yaz oldukça trend parçalar.

SIRT DEKOLTELİ ELBİSELER Bu yaz
sırt dekolteli elbise modelleri de çok moda.
Günlük kullanım için daha sadeleştirilerek
tasarlanan bu elbiseler bir çok önemli
markanın koleksiyonuna girmiş durumda.
Siz de sırtınızın güzelliğine güveniyorsanız
bu yaz bir ya da birkaç sırt dekolteli elbise
edinmenizi öneririz. Bu moda birkaç yıl
daha devam edecek gibi gözüküyor o
nedenle bu elbiselere yatırım yapmaktan
çekinmemeniz öneriliyor....

BLAZER CEKETLER Şıklık ve rahatlık
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layıcısı ayakkabılar bu sezon oldukça iddialı. Öyle
ki yaz sezonunda ayakkabı modellerini iki kelime
ile özetlemek gerekirse; ışıltı ve yüksek topuklar
denilebilir. Bu sezon renkler, parlak taşlar, platform
topuklar ve satenler adımlarımıza eşlik ediyor.
Birkaç sezondur çok moda olan yüksek
topuklu terlikle bu sezonda da revaçta. Ancak artık
topuklar daha yüksek. Ayrıca ipli modellerdeki terlikler yazlık şifon elbiselerle zarif duracaktır... 1960’lar
ve 1970’lerin favorisi, platform topuklar bu yaz yine
karşımıza çıkıyor.

ÇANTASIZ KOMBİN OLMAZ! Her sezon
farklılaşarak karşımıza çıkan çantalar bu yıl iddialı
tasarımlarıyla stilinizi tamamlayacaklar. Neon renklerin hakim olduğu ve kadınların vazgeçilmez parçaları
olan çanta tasarımlarında bu yıla damgasını vuracak
modeller arasında hasır modelleri de göreceğiz.
Yalnız bu yıl üretilen hasır çantaların öncekilerden
farkı deri ve hasırın birleşiminden olmaları. Zincirli
modeller de bu yılın öne çıkan çanta trendlerini oluşturuyorlar. Bu yaz çantaların giderek küçüldüklerini
de ifade etmekte fayda var.  Siz de zevkinize uygun
bir çanta bulup yaz şıklığını tamamlayabilirsiniz.

MODA

ön planda diye vurgu yaptığımız bu yaz,
toplantı ya da davetlere katılma zorunluluğu bulunanlar için blazer ceketlerin moda
olduğunu söylemekte fayda var. Blazer
ceketleri popüler yapan ve moda olmasını
sağlayan en önemli özelliklerden biri de
şorttan kot pantolona etekten elbiseye
kadar her şeyle kolay kombinlenilebilen
uyumlu parçalar olması.
Serin yaz akşamlarında mini eteğinizin ya da jean pantolonunuzun üzerine
giydiğiniz bir blazer ceketle tüm havanızı
değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde gün içinde
bir toplantıya ya da davete giderken de
blazer ceketle daha ciddi bir hava oluşturabilirsiniz.

İDDİALI AYAKKABILAR  Kombinlerin tamam-
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şim arzusunu dizginlemekte güçlük çekiyordu.
Yazlığı olan hemen herkesin benzer duygular
yaşadığını duyuyoruz. Bütçeleri zorlamadan
yapılacaklar için için şu önerileri hazırladık....  

FONKSİYONEL KULLANIN

EVİM EVİM

Yazlıklara yenilik
katacak dokunuşlar

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Okulların kapanması ile
birlikte yazlık sezonu da
Yazlığın kapısını açıp içeri girdiğinde gördüğü
açıldı. Yazlıklara taşınırken manzara Melis’i pek mutlu etmemişti. Çünkü uzun
yıllardan beri aynı mobilyalar onu karşılıyordu. Oysa
yaz döneminde bütçenizi
tüm kış boyunca bu anın hayallerini kurmuş, keyifli bir
zorlamadan yazlığınızda
yaz geçirmek için yazlığa geleceği günü iple çekmişti.
keyfinize keyif katacak
Şimdiyse içinde ona ağırlık veren bir bıkkınlık hissi
vardı. Sadece birkaç ay kullanacağı yazlığına çok fazla
küçük dokunuşlar
masraf yapmak istemiyor bir yandan da içindeki değiyapabilirsiniz...
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Bazılarının yazlık evleri kışlık evleri
kadar geniş olmayabilir. Böyle durumlarda
yeni sezonun trendlerine göre yapılacak küçük
değişikliklerle yazlıkları daha kullanışlı hale
getirebilirsiniz. Fonksiyonel ürünler seçip doğru yerleştirerek alanda genişlik hissi sağlamak
mümkün. Üstelik bunları yaparken çok fazla
masraf yapmaya gerek yok; kapılarda doğru
boya seçimi veya zemin malzemelerinde
bütünlük sağlamak bile yeterli olabilir.
Geniş bir yazlık eve sahipseniz de bu
önerileri uygulayarak evinizin havasını yenileyebilirsiniz. Duvarların renklerinde küçük
oynamalar veya koltuk yüzlerini değiştirerek,
renkli yastıklar seçerek mekana yeni bir hava
ve renk katılabilir. Burada önemli olan ana
konu uygun alana doğru mobilyaları seçmek,
fonksiyonelliği sağlarken odaları geniş ve ferah gösterecek elemanları ön plana çıkarmak.
Bu değişiklikleri yaparken estetikten ödün
vermeden uzun süre kullanılabilecek zamansız
malzemeler seçmeye özen göstermek
gerekiyor.
Evlerin girişi mekanın en önemli bölümlerinden biridir çünkü bu alan evin geri kalan
kısmı için ipuçları verir. Yazlıkların girişinde
duvarlar boyanırken huzur ve ferahlık veren
açık renk veya pastel renkler seçilmeli. Evinizi
daha geniş göstermeye yarayan aynalar da bu
bölümün baş aksesuarı olmalı. Kapı girişlerine
konan ayakkabılıkların alçak ve küçük olan
modellerini tercih edin ve ayakkabılarınızı rahat
giymek için bu bölüme renkli puflardan koyun.
Ayakkabılığınız veranda kısmında ise, ahşap bir
bankla bu bölümü tamamlayabilirsiniz.
Günün büyük bölümünün geçtiği ve
misafirlerimizi ağırladığımız salonların özellikle yaz aylarında ferah ve geniş görünmesi
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insana huzur verir. Bu bölümün duvarlarında buranın sade ve rahat algılanmasını
sağlayan pastel renk seçebilirsiniz. Eğer
canlı renkleri seviyorsanız üçlü koltukların
arkasındaki duvarı canlı bir renge boyayıp
diğer duvarlarda pastel tonları tercih
edebilirsiniz.

CANLILIK KATMA TÜYOLARI
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DUVARLARI KALDIRIN
Küçük evlerde duvarların kaldırılması mekanın bütün olarak ferah ve geniş
görünmesini sağlar. Seçiminizi açık mutfaktan
yana kullanıp açık raflar ve tavana kadar
yüksek dolaplar da kullanabilirsiniz. Bulaşık
makinelerinde yeni çıkan küçük modellerden
alıp üzerine ufak ocaklardan yerleştirebilirsiniz. Büyük bir fırın yerine mini fırınları
tercih edebilirsiniz.  Zemindeki malzemede de
bütünlük sağlamak önemli. Örneğin, salonunuz
parkeyse aynı şekilde mutfak zeminini de
parke seçerseniz hem gözünüz yorulmaz hem
de mekan bölünmeden bir bütün olarak algılanır. Mutfakla salonu ayırmak için de ortaya
katlanabilir masa konulabilir.

YATAK ODALARINDA...
Yatak odaları, sıcak ve hareketli yaz
günlerinde bütün yorgunluğu alan evin en

önemli bölümlerinden biri. Odanızın duvarlarını sıcak renklerden seçip bu renkleri yatak
örtüleri ve perdelerinize de aktarabilirsiniz.
Mobilyaları açık renklerde, değiştirebilir
objeleri iddialı renklerde seçmekte fayda var.
Klasik yatak modellerinin yanı sıra yazlıklarda ferforje başlıklı modeller de hoş olabiliyor.
İki ya da daha fazla çocuğunuz varsa
yaşlarına göre ranza ya da yavru yatakları
tercih edebilirsiniz. Ayrıca giysi dolaplarınız
duvar renginde olmalı ki boyutlarıyla sizi rahatsız etmesin ve bütün olarak algılansın. Dar
mekanlarda sürgülü ve aynalı dolaplar alanın
rahat kullanılıp geniş görünmesini sağlar.
Kapakları yerlere ve tavanlara monte edilen
gömme dolaplar da alandan kazandırabilir.
Dolapların üzerinde gereksiz detaylar olmamalı. Kitap okumayı seviyorsanız aydınlatma
elemanı olarak duvara monte edilen lambalar
ideal. Fonksiyonel bir yatak başı depolama ve
de objelerinizi sergileme işlevi görebilir.
Banyolarda da yaza uygun canlı
renklerde aksesuarları tercih edebilirsiniz;
renkli bir duş perdesi, havlular ve iyi bir ayna
seçerek banyonuza başka bir hava verebilirsiniz.

EVİM EVİM

Yazlıkta koltukların kumaş seçimlerine dikkat edilmeli; sıcak yaz günlerinde
keten kumaşlar rahat kullanım sağlarken
küçük boyutlardaki koltuklar mekanda
alan kazanmanızı sağlar. Sık sık misafirleriniz geliyorsa o zaman koltuklarınızı
yatak olabilenlerden seçebilirsiniz.
Salona hoş bir hava ve canlılık katmak için kullandığınız kumaşları perdelere
de taşıyabilir, boncuklarla süsleyebilirsiniz. Düz hatlı ve duvarla aynı renkteki
perde seçimleri mekanı ferah gösterir.
Kanepelerin üzerine seçtiğiniz yastıkları
da perdelerde kullandığınız boncuklarla
süsleyebilirsiniz. Alandan kazanmak
için zigon sehpa yerine koltuk kollarına
geçmeli olarak kullanılan sehpalar iyi bir
tercih olurken duvara monte televizyonlar
da alan kazanmanızı sağlar. Ayrıca yine
duvara paneller monte ederek üstüne
kitaplarınızı yerleştirebilirsiniz. Panel fikri
hoşunuza gitmediyse eski model büfelerin
yerine kitaplık, büfe ve televizyon masası

görevi gören fonksiyonel
üniteler kullanabilirsiniz.  
Zeminde ise, huzur veren ahşabı ve sade, açık
renk halıları ya da doğal
malzemelerden üretilmiş
paspasları seçebilirsiniz.
Çiçekler ve yeşillikler salona pozitif enerji yayar, çiçekler için duvara monte edilen ferforje
saksılıklar kullanabilirsiniz, duvara monte
edilen saksılardaki toprak duvarın nemini alır.

İSMMMO YAŞAM l 47

Lale Devri’nin eğlence
mekanı: Kağıthane
İstanbul’un en eski yerleşim
yerlerinden biri olan Kağıthane,
Sadabad olarak adlandırılan
18’inci yüzyılda Kağıthane deresi
kıyısından Haliç’e uzanan düzlük
alanda Lale Devri’nin eğlencelerine
ev sahipliği yapmasıyla tanındı.
Günümüzde tarihi, doğal güzellikleri, konut, AVM ve ofis projeleri
ile öne çıkıyor.

GEZİ-İSTANBUL

NİL DENİZ DEMİRCİLER
İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan
ve sahip olduğu doğal ve tarihi güzelliklerle
insanların dikkatini çekmeyi başaran Kağıthane, 23 km2’lik bir alanda yer alıyor. Bu
özelliğiyle İstanbul’un küçük ilçelerinden biri
olarak tanımlanıyor. İlçenin kuzeyinde Sarıyer,
kuzeydoğusunda Beşiktaş, doğu ve güneyinde
Şişli, güneybatısında Beyoğlu, batısında ise
Eyüpsultan bulunuyor. 2018 sayımlarına göre
437 bin 026 kişilik nüfusa sahip olan ilçe, Osmanlı döneminde sıklıkla kullanılan alanlardan
biriydi... Bu özelliğiyle günümüzde birçok tarihi
esere ev sahipliği yapan ilçe, Evliya Çelebi’nin
seyahatnamesinde de geçiyor.... Kağıthane
ilçesi ismini İstanbul’un fethinden önce bulunan
kağıt imalathanelerinden aldı. İlçede çok fazla
tarihi yapı olmasına rağmen ne yazık ki çoğu
günümüze kadar ulaşamamıştır.
Kâğıthane deresinin iki yanında
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konumlanan ve “uğurlu, mâmur yer” anlamına
gelen Sa‘dâbâd, Ahmed Refik tarafından
“Lâle Devri” olarak adlandırılan 18.yy’ın önde
gelen eğlence ve gezinti yeriydi. Kâğıthane
deresi vadisi, 16.yy’da Kanuni Sultan Süleyman
döneminden itibaren İstanbul halkının önemli
eğlence mekânlarından ve mesirelerinden biri
oldu. Evliya Çelebi, kuyumcu ve saraç esnafının
burada çadırlarını kurarak eğlenirken görüşmeler yaptıklarını, padişahların kuyumcu başına
on iki keselik hediye vermesinin Kanuni Sultan
Süleyman yasası olduğunu belirtir. İstanbul halkının ramazan ayını karşılaması için Kâğıthane
çayırlarında çadır kurulup çeşitli eğlenceler
düzenlenirdi. Gündüzleri hokkabaz ve sihirbaz
gösterileri ile güreşler yapılır, geceleri binlerce

kandil yakılıp sazlar çalınıp eğlenilirdi.
Evliya Çelebi, Kâğıthane mesiresinin
güzelliklerini överken Lâlezar mesiresinin
bulunduğunu, çevrede 200 kadar bağlı bahçeli
ev olduğunu da anlatmıştı. Bu dönemde iskân
sahası olan bir köyü dışında II. Bayezid’in inşa
ettirdiği ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kâgir
olarak yaptırıp üzerini kurşunla kaplattığı
Baruthâne, Kanuni’nin şehzadesi Mehmed’i
yetiştiren Dâye Hatun adına yaptırılan cami
ve hamam, 71. yeniçeri ortası için inşa edilen
tekke, İmrahor Çeşmesi, İmrahor Kasrı ve IV.
Murad’ın Mîrgûne Yûsuf Han için yaptırdığı
kasır yörede Türk dönemine ait bilinen yapılardır. Dere kıyısında kurulan İmrahor Kasrı daha
sonra Sultan Abdülaziz tarafından yeniden inşa
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ettirilirken kasır pek çok yağlı boya resme konu
olmuştur...

NASIL GİDİLİR?

SAPHIRE AVM YAŞAM MERKEZİ
İstanbul’un en yüksek yapısı olarak
ünlenen Saphire’deki seyir terası ve 360 derece
İstanbul manzarasına sahip. Kağıthane geziniz
esnasında alışveriş merkezinde alışveriş yapıp
seyir terasında farklı bir gün geçirebilirsiniz.
Seyir terasının içerisindeki cafe ve restoranda
farklı lezzetleri tadarak İstanbul manzarası
eşliğinde sevdiklerinizle sohbet edebilirsiniz.
Seyir terasının girişinde yer alan kostümlü fo-
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HASBAHÇE MESİRE ALANI
Kağıthane’de gezilecek yerler
arasında ilçe merkezinde yer alan mesire
alanı sayılabilir. Yeşil alanı ailece keyifle
vakit geçirebileceğiniz farklı alternatifler
sunuyor. Girişte sizi karşılayan göleti,
ağaçlandırması ve renkli çiçekleriyle
mesire alanındaki çardaklarda piknik
yaparken elektrikli ocaklarda ızgaralık
malzemelerinizi pişirebilirsiniz. Piknik
sonrası koşu ve yürüyüş parkurunda
spor yapabilirsiniz. Siz yorgunluğunuzu
atarken çocuklar da oyun alanında
toğraflara İstanbul’un 360 derece manzarasıyla
farklı bir boyut kazandırabilir, 4D simülasyonu
ile büyüleyici bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

TARİHTEKİ YERİ....
Kağıthane Köyü, Bizans’taki adı Barbyzes
olan derenin kenarına Pissa ismiyle kurulur.
Yapılan kazılarda çıkan taşlardan köydeki
yerleşimin Roma dönemine uzandığı söylenebilir. Bu bölgeden Roma dönemi mezar taşları
çıktığı gibi, derenin Haliç ile birleştiği ve Alibey
deresi ile üçgen bir tepe yaptığı bölgede bir
temel kazısı sırasında antik çağa ait büyük bir
mabed ortaya çıkarıldı. Bu eserler halen İstanbul
Arkeoloji Müzesi’ndedir.
Bizans döneminde dere kıyısında kağıt
atölyeleri bulunduğu için Osmanlı döneminde
adına Kağıthane denmiştir. Kağıt imalathanelerinin II. Beyazıd dönemine kadar kullanıldığı
hatta 2. Beyazıd’ın vakfiyesinin yazıldığı ‘’İstanbulin Kağıdı’’ isimli kağıdın burada imal edildiği
tahmin ediliyor.

keyifle vakit geçirebilirler. Ailecek eğlenebileceğiniz lunaparkı da bulunmaktadır.
Hafta sonu hem eğlenebileceğiniz hem
dinlenebileceğiniz hem de ailecek keyifle
vakit geçirebileceğiniz mesire alanına
giriş ücretsiz olup bünyesinde düzenlenen
etkinliklere de katılabilirsiniz.
Yine ilçede konumlanan Nurtepe
Sosyal Tesisleri, konumuyla oldukça güzel
manzaraya sahip. Tesiste manzaraya karşı çayınızı yudumlayabilir ya da restoran
bölümünde farklı lezzetleri tadabilirsiniz.
Evliya Çelebi seyahatnamesinde 1655’e
kadar bu atölyelerinin kalıntılarının bulunduğunu belirtir. Evliya Çelebi, Kağıthane’yi, ‘’İki yüz
kadar bağlı evler vardır. Bir de Dâye Hatun’un
mübârek câmii vardır. Lâtif bir hamamı ve
yirmi kadar dükkânı vardır. Kefere zamanında,
burada kağıt yapımına mahsûs kârgir kubbeli
Kağıthâne varmış. Hâlâ su dolaplarının biri,
Dâye Hatun Câmii’nin altında görünür. Harab
ise de ufak bir tamir ile baruthâne olması mümkündür. Bu yerde nehrin iki yakasında, tâ tahta
köprüye varıncaya kadar uzanan büyük çınarlar
vardır ki, her biri göklere uzanmıştır’’ şeklinde
aktarmaktadır.
19. yy’da eczane, postane gibi yerleri
bulunmayan köyde 20. yy’ın ilk yarısında
ağırlıklı olarak hayvancılık ve tarım yapılmış.
Daye Hatun Camii’nin yanında köyün Sıbyan
Mektebi ile din dersi verilen bir başka merkez
daha vardı. Mevcut karakolhanesinden başka 2.
Abdülhamid zamanında yapılmış bir de süvari
karakolu vardı. (Şimdiki Sadabad Polis Merkezi)

GEZİ-İSTANBUL

İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan
Kağıthane’ye ulaşım pek çok seçenekle konforlu
ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. İlçeye
gitmek için kendi aracınızı kullanabileceğiniz
gibi M7 Kabataş-Mahmutbey metrosunu
kullanarak da ilçeye kısa sürede ulaşabilirsiniz.
Ayrıca çeşitli otobüs ve minibüs hatları ile de
Kağıthane’ye ulaşmak mümkün.
Mesire alanları ve sosyal tesisleriyle öne
çıkan ilçe, özellikle piknik yapmak ve yeşil
içerisinde huzurlu bir şekilde vakit geçirmek isteyenlere hitap ediyor. Kağıthane gezilecek yerler
arasında; Sadabad Sahnesi, Nurtepe Sosyal Tesisleri, Hasbahçe Mesire Alanı, Sadabad Camii, Axis
AVM, Vadi İstanbul AVM olarak sıralanabilir...
Kağıthane’de ne yenir listesinde ise,
künefe, fast food, döner, ekmek arası lezzetler,
ocakbaşı lezzetleri, kokoreç, balık yemekleri sayılabilir. Bunlar ve benzeri pek çok yiyecek türü,
Vadi İstanbul’da ve çevresinde konumlanan şık
restoranlarda yenilebilir. İlçede öğlen ve akşam
yemekleri için keyifli ortamlar bulunduğunu da
belirtmekte fayda var..
Kültürel etkinliklerin de yoğun olduğu
ilçede, Kağıthane Kültür Merkezi, Gültepe Kültür
Merkezi, Seyrantepe Kültür Merkezi, Gürsel Kültür Merkezi, Çağlayan Gençlik ve Bilim Merkezi,
Sultan Selim Gençlik Merkezi gibi merkezlerdeki
kültürel etkinliklere katılabilirsiniz.
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Arşivlerde fotoğrafları bulunan
hastanesinden ise günümüze
hiçbir iz bulunmuyor. 1914’ten
itibaren köyün yanından çift hat
bir dekovil hattı geçerken köydeki
lokomotif durağının ismi Enver
Paşa İstasyonu idi. Günümüzde bu
hattın yeniden canlandırılmasına
ilişkin projeler bulunmaktadır.
İstasyonun hemen arkasında
İttihat Terakki zamanında saraydan dönüştürülen Küçük Zabit
Mektebi’nde ise 1970’lere kadar 70. Piyade
Alayı bulunmaktadır.
Cendereciler olarak tabir edilen aile,
köyde yaşayan bir grup Rum nüfusla birlikte
Kağıthane’nin en eski sakinleriydi. 19. yy’ın
sonu ve 20. yy’ın başlarında köye Balkan
göçmeni aileler yerleştirilirken köy içinde bir
Roman mahallesi mevcuttu. Mahalle 1934’te
çıkan yangında tamamen yanınca Romanlar
köyden ayrıldı. İki mezarlığı, tespit edilebilen
altı çeşmesi, iki ayazması, iki değirmeni, üç
bakkalı, bir hamamı vardır. Bunlardan bir kısmı
günümüze kadar gelemezken köy, şimdilerde
Merkez Mahallesi olarak anılıyor.

GEZİ-İSTANBUL

KAĞITHANE AÇIKHAVA MÜZESİ
Kağıthane ilçe kültürüne ve İstanbul’a
tarihi katkı sunan Kağıthane Açık Hava Müzesi’nde, 80 envanter belgesine kayıtlı toplam
141 parça tarihi eser bulunuyor. Roma, Bizans
ve Osmanlı dönemlerine ait bu eserler, hafriyat
kamyonlarından, inşaat temel kazılarında, alt
yapı çalışmaları sırasında günışığına çıkarıldı.
Kağıthane Belediyesi’nin bahçesinde düzenlemesi ve sınıflandırması yapılarak bilgi levhaları
konulan Kağıthane Açık Hava Müzesi, Kültür
Bakanlığı’nca 2007’de tescil edilip İstanbul
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Envanterine
kaydedildi. Kağıthane Açık Hava Müzesi’nde
çeşitli saraylara ait sütunlar, yapı parçaları,
farklı dinlere ait mezar taşları ve mezar kapakları, çeşme kitabeleri, Sadabad çağlayanlarına
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ait mermer kaskadlar, üzerine bilgi ve tarih
nakşedilmiş nişantaşları gibi eser yer alıyor.
Kağıthane Belediyesi ana binası girişinde yer
alan müze her gün ziyaret edilebilir.

SADABAD SARAYLARI
1. Sa’dabad Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk büyükelçisi sayılan Yirmisekiz
Mehmet Çelebi’nin Paris’ten getirttiği saray ve
bahçe planlarından esinlenerek Kağıthane Deresi kenarına 1722’de yazlık saray olarak inşa
ettirildi. Şark mimari unsurları ile kaynaştırılarak yapılan sarayla birlikte Cedvel-i Sîm adlı
kanal, iki havuz, üzerinde seyir kameriyeleriyle
iki çağlayan kaskad, Kasr-ı Neşat (Çadır Köşkü
- Perdeli Köşk) ve bir çeşmenin yapımı sadece
60 günde tamamlanmıştır. 3. Ahmed’in katıldığı
açılış şöleninde (H. 27 Şevval 1134) şairler
buraya ‘’mutluluk veren mâmur yer’’ anlamına
gelen ‘’Sa’d-abad’’ ismini koyar. Saray, 1730
Patrona Halil isyanında tahrip edilmiştir. Yeni
padişah 1. Mahmud tarafından tamir ettirir
fakat kullanılmaz. Zamanla giderek köhneleşen
sarayı bu defa 3. Selim, baş mimarı Krikor Amira Balyan’a onartıp kullanır. 2. Mahmud, birinci
sarayı 1809’da tamamen yıktırıp yerine ikinci
sarayı yaptırırken bitimi 1816’da gerçekleşir. 2.
Mahmud, ünlü Sened-i İttifak’ı burada imzalar.
Yaklaşık 50 yıl ayakta kalan ikinci
sarayın yerine Sultan Abdülaziz üçüncü sarayı
yaptırır. Önündeki çağlayan kaskadlardan
dolayı bir adı da Çağlayan Sarayı olan üçüncü

Sadabad Sarayı, 1862-63’de
inşa edilir. Saray, 1917’de
üç ay Erkan-ı Harp Mektebi
(Harp Akademisi) olarak
kullanıldı. 1920’de İstanbul’un işgali sırasında işgal
kuvvetleri komutanlığı yapılması düşünülmüşse de uygun
bulunmaz. 1917 sonrası
öksüz-yetim kız çocuklarına
yurt yapılır. Çağlayan Dar-ül
Eytamı (yetimhane) olarak
hizmet verirken ünlü sanatçı
Safiye Ayla da burada yetişir. 1928’lere kadar
bu şekilde kullanılan bina, boşaldıktan sonra
1943’de tamiri masraflı olacağı gerekçesiyle
yıktırılır. Yerine İstihkam Okulu inşa edilir.
1990’a kadar Maliye ve Levazım Okulu olan
yeni bina 1998’den beri Kağıthane Belediye
Binası olarak kullanılıyor.

İMRAHOR KASRI
Saray ahırlarının emiri için kurulan binanın hangi dönem kurulduğu tartışmalıdır; Fatih
Sultan Mehmed’e dayandıran tarihçiler olduğu
gibi Kanuni Sultan Süleyman ile başlatanlar da
vardır. III. Murad, III. Ahmed, 1. Mahmud, 3.
Selim, 2. Mahmud, zamanlarında çeşitli tamirler
gördü, Sultan Abdülaziz kasrı yeniden yaptırdı.

AZİZİYE CAMİİ
Sadabad Camii- Çağlayan Camii olarak
da anılır... İlk cami 1722’de Sadabad Sarayı ile
birlikte yaptırıldı. Patrona Halil Hareketi’nde
yıkılan camiyi Sultan III. Selim 1207’de ibadete
hazır hale getirdi. 1224’te Sultan II. Mahmud,
Sadabad Sarayı ile birlikte camiyi de yeniden
inşa ettirdi. Zamanla tahrip olan saray ve camiyi Sultan Abdülaziz yeniden yaptırdı. Aziziye
Camii adıyla halen ayakta olan bu cami 1863’te
saray başmimarları Sarkis ve Agop Balyan
kardeşlerin inşa ettiği camidir.
Cami kapısının üstünde Sultan Abdülaziz’
in H.1279 (M.1863) tarihli tuğrası bulunmak-
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‘İLÇEMİZDE SON 10 YILDA ÇOK FAZLA GELİŞME OLDU’

Kağıthane ilçesinde İSMMMO’ya kayıtlı
485’i bağımsız ve 749’u bağımlı olmak üzere
toplamda 1234 meslek mensubu bulunuyor.
İSMMMO Kağıthane İlçe Temsilcisi Aynur Duran,
1997 yılından beri Kağıthane ilçesinde oturuyor.
1993’te stajla muhasebecilik görevine başlayan
ve mali müşavir olarak mesleğe devam eden
Duran, 2019’dan beri Kağıthane İlçe Temsilciliği
görevini yürütüyor.
İSMMMO Kağıthane İlçe Temsilcisi Aynur
Duran, Kağıthane ilçesinin son 10 yıllık dönemde
önemli gelişmeler yaşadığını söylüyor.
Kağıthane ilçesinin İstanbul ve Türkiye

SİLAHTARAĞA ELEKTRİK SANTRALİ
Osmanlı İmparatorluğu döneminde
1914’te kurulan kömür yakıtlı santral, kuruldu-
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ğu tarihten kapılarını kapattığı 1983 yılına kadar İstanbul’un enerji ihtiyacını karşıladı. 20 yıl
metruk durumda kaldıktan sonra, İstanbul Bilgi
Üniversitesi tarafından 20 yıllığına kiralandı,
restore edilerek üniversite yerleşkesi, müze ve
sanat galerisi olarak hizmet vermeye başladı.
Yenilenerek 2007’de açılan tesis, günümüzde
Santralistanbul adıyla anılıyor.

II. ABDÜLHAMİD ÇEŞMESİ
Yeni Çeşme olarak da anılan II. Abdülhamid Çeşmesi, Kağıthane mesire alanının ortasında Sadabad Camisi’nin yanına II. Abdülhamid
tarafından inşa ettirilmiştir. 1970’lerde tahrip
edilen çeşmenin 1974’te tamiratı yapıldı.
Roma ve Bizans’tan sonra özellikle Osmanlı döneminde Kağıthane, şiirlere konu olan

Aynur Duran

güzellikte bir yaşam alanıyken
aynı zamanda medeniyetin sembollerinden olan kağıt, el değirmenlerinde burada üretiliyordu.
Sanayileşme sürecinde el yapımı
kağıt atölyeleri kapanarak yerini,
seri üretim yapan kağıt fabrikalarına devretti. Göç ve şehirleşmeye
bağlı olarak da Kağıthane’deki
kağıt fabrikaları zamanla şehir
dışına taşındı ve ilçeye adını veren
kağıt üretimi durdu. Araştırmalarda ilçeye
adını veren el yapımı kağıtçılık geleneği ortaya
çıkarken bu geleneğin yaşatılması için çeşitli
projeler geliştirildi. 30 Mayıs 2012’de bu geleneğin yaşatılması için Kağıthane Belediyesi’ne
ait El Yapımı Kağıt Atölyesi açıldı. Atölyede, atık
kumaş ve kağıtlardan el yapımı kağıt üretiliyor.
Bu kağıtlar, ebru, origami, krigami, karikatür,
baskı, kolaj, rölyef, karakalem, zarf, tebrik
kartı, davetiye, dokulu kağıt, tohumlu kağıt
gibi her alanda kullanılıyor. Atölyeyi hafta içi
08.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilir,
buradaki çalışmalara ücretsiz katılabilirsiniz.
Her yaştan öğrenci grubunu da ağırlayan atölye
isteyenlere ücretsiz olarak el yapımı kağıtçılık
eğitimi veriyor.
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tadır. Şerefesindeki sütunlar ve sütun başları ile
yapılmış gölgeliği 1940 tamiratında sökülüp bir
daha da yerine takılmadı. İkinci Dünya Savaşı
sırasında kandilleri, kapı ve pencere kanatları
yağmalanmış, camları kırılmış, kristal avizesi,
kubbe ve kurşunları parça parça söküldü. Gül
ve lalelerle bezeli, içinde namazgahı bulunan
bahçesinde mermer süs havuzu ise 1974’lerde
yok edildi. Şerefe ve havuzdan geriye kalan
parçalar 1997’de Kağıthane Belediyesi’nce
korumaya alındı. Kubbe alemi çalınmış, pencere
pervazlarının bazıları düşmüş, kubbesi içten
parçalanmış, içerde güvercinler yuva yapmış,
duvarları örümcek bağlamış, zemininde altın
bulma ümidiyle kazılar yapılmış, su baskınına
uğrar bir haldeyken 1997’de Sadabad Projesi
çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alınıp 1998’de çalışmaları
tamamlandı. Caminin Hünkar İskelesi ve Vezir
İskelesi olmak üzere iki iskelesi bulunuyordu.
1940 sonrası keyfi olarak kaldırılan iskeleler
1987’de derede yapılan keyfi yatak değiştirmelerle tamamen yok edilirken 1998 restorasyonu
ile yeniden kuruldu.

ekonomisine katkı sağlayan bir ilçe olduğuna
dikkat çeken Duran, “İlçemiz enerji sektörü
firmaları, mobilyacılar ve kurumsal firmalar gibi
alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin kurulmasıyla ciddi anlamda ekonomik değişim göstermiştir. Hızla gelişmekte olan ilçemizin İstanbul
ilimize ciddi bir ekonomik kazanç sağladığına
inanıyorum” diye konuşuyor.
 	 Son 10 yıllık dönemde ilçede ağırlık
olarak eğitime yönelik yatırımlar yapıldığını ve  
üniversiteler açıldığını belirten Duran, Kağıthane’nin son yıllarda geliştirilen konut, AVM ve ofis
yatırımları ile de öne çıktığını vurguluyor.
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Malta şövalyeleriyle tatil!
Valetta Nehri

MALTA

GEZİ - DÜNYA

Nüfusu: 525 bin
Dil: Yüzde 98 Maltaca konuşuyor
Para birimi: Euro
Başkenti: Valletta
Komşuları: Tunus, Libya, İtalya

Akdeniz’de minik bir ülke, Malta.
Hepimizin tarih derslerinden aşina
olduğu Malta şövalyeleriyle tanınıyor. Malta, Gozo ve Comino olmak
üzere üç büyük, iki de küçük adadan
oluşuyor. Ülke minik ama sundukları
büyük. Mimarisi, tarihi, kültürü, denizi
ve doğal zenginliğiyle ziyaretçilerine
çok şey vaat ediyor. Deniz tatili için de
ideal. Malta turuna buyurun…
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GAYE DELEN
Tarih derslerinden hepimizin hatırları Malta şövalyelerini… Akdeniz’deki ticaret ve savaşlar üzerindeki etkisiyle
bilinirler. Osmanlı’yla da savaşları
ünlüdür…
Evet, bu şövalyelerin adasına
yolculuğa hazırlanıyorum. Küçük ama
sevimli bir ada ülkesi olan Malta’ya.
Ülke, Malta, Gozo ve Comino olmak
üzere üç büyük, iki de küçük adadan
oluşuyor. Ülke minik ama sundukları

büyük. Mimarisi, tarihi, kültürü ve doğal
zenginliğiyle ziyaretçilerine çok şey vaat
ediyor. Malta, Comino ve Gozo adaları
tam bir kültür mozaiği sunuyor. Ülke en
büyük adası Malta adıyla anılıyor. Adada
ilk göze çarpan sarı binalar oluyor. Her
yer sapsarı binalarla çevrili. Malta’da
tüm binalar adaya özgü sarı taşla
yapılıyor. Ortaçağ’dan kalma karakteristik mimari dokusunu korumayı
başarmaları takdire değer. Hem Afrika
hem de Avrupa kültürünü yansıtan iki
kıta arasında köprü bir ülke. Kültürel
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Gozo Adası

Aziz John (St. John’s) Katedrali’nin içi ve dışı.

ZENGİN VE ESKİ BİR TARİH
Peki, Malta’ya nasıl gidilir? Türkiye’den
Malta’ya doğrudan uçuş var. Yaz döneminde
hemen hemen her gün düzenlenen seferler
yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. Kısa bir uçuşla
bu sevimli ada ülkesindeyiz. Akdeniz’de Sicilya
Adası’na yakın bir ada ülkesi. Akdeniz’in mavi
suları ile çevrili, her yer tarih kokuyor. Ancak
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Şövalyeleri, Osmanlıyı yenilgiye uğratmış. Sonra
ada Fransız hakimiyetine girmiş. Daha sonra ise
uzun süren İngiliz hakimiyeti gelmiş. 1814’de
başlayan İngiliz hakimiyeti, 1964’de bitti.
Ülke bağımsızlığını ilan etti. Bu uzun İngiliz
hakimiyetinin izlerini görmek mümkün. Trafik
bile halen soldan akıyor. Malta, 2004 yılında ise
Avrupa Birliği’ne dahil oldu.

DENİZ TATİLİNE DE UYGUN
Hem denize girmek hem de kültür tatili
yapmak istiyoruz. Adaya bu ikisi için 3-4 gün
ayırmakta fayda var. Bir haftayı da keyifli
geçirebilirsiniz. Önce kültür diyelim. Malta’da
nereler görülmeli? Başkenti Valletta’yla
başlayalım. Adını ünlü Maltalı komutan Jean
Parisot La Valletta’dan almış. 1980 yılında
Unesco Dünya Miras listesine girdi. Yüzölçümü
olarak Avrupa’nın en küçük başkenti olduğunu
öğreniyoruz. İnişli, çıkışlı gizemli sokakları ve
mimari yapısıyla kaybolmak isteyeceğiniz bir
şehir. Ünlü katedral Aziz John (St. John’s) Katedrali’ni görmeyi unutmayın. Dış ve iç mimarisi
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mirası çok zengin. Ayrıca Akdeniz’de bulunması
deniz, kum ve güneş tatili için de adayı cazibe
merkezi haline getiriyor. Akdeniz’in en iyi
plajlarına sahip.

Malta’ya gideceklerin Schengen vizesi alması
gerekiyor. Bu bir eksi olsa da bu minik adayı
görmek için o zahmete girmeye değer.
Ülkede sarı binalara, sarı bir coğrafya eşlik ediyor. Hiç yeşillik ve akarsu olmaması ilginç
geliyor. Hızlıca otelimize yerleşirken, Malta ile
ilgili bilgileri rehberimizden dinliyoruz.
Önce tarihi. Tarih derslerimizden hep
Malta şövalyeleriyle hatırımıza gelen bir ülke.
Çok eski bir tarihi var. Geçmişi neolitik
dönemlere kadar gidiyor. Fenikeliler, Kartacalılar,  Romalılar, Bizanslılar, Malta’da hüküm
sürmüş. Daha sonra Araplar tarafından işgal
edilmiş. Almanlar, Fransızlar ve İspanyollar da
adada hakimiyet kuran milletlerden. Osmanlı’nın ada varlığına da etkisi olmuş. Kanuni
Sultan Süleyman Rodos’u fethedince oradaki
şövalyeleri adadan atınca onlar da Malta’ya
yerleşmiş. St. John Şövalyeleri olarak da anılan
grubun adaya katkısı büyük olmuş. Avrupa’nın
en planlı şehrini kurmuşlar. Osmanlı Devleti,
adayı kuşatmış ancak dört aylık kuşatmadan
sonra geri çekilmek zorunda kalmış. Malta
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Malta
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LEZZETLİ YEMEKLERİ VAR

Bugüne kadar pek çok kültürle alışverişi olmuş adada mutfak
zengin. Ancak Akdeniz mutfağının ağırlığı görülüyor. İtalya’ya yakın
olması nedeniyle İtalyan mutfağı, makarna, risotto, pizza bütün restoran
menülerinde var. Deniz ve et ürünü ağırlıklı yemeklere sahip. Ada ülkesinin getirdiği en büyük nimet deniz mahsulü.
Çok kültürlü mutfakta av eti de öne çıkıyor. Ülkenin en ünlü
yemekleri arasında lampuki, stuffat tal-fenek, pastizzi, timpana, minestra,
kapunata var. Stuffat tal fenek tavşan yahnisi yemeği. Yerel halk çok
seviyor. Domates sosuyla haşlanmış ya da kızartılmış olarak servis ediliyor.
Lampuki, Malta’nın popüler balığı. Izgara olarak ya da lampuki pie yani
turta denilen bir tuzlu turta ile servis ediliyor. Pastizzi ise çokça tüketilen
bir tatlı. Peynir ve baharatlı bezelye ile doldurulmuş bir milföy tatlısı.
Minestra leziz bir sebze çorbası. Kapunata, et ve sebzelerden oluşan bir
tencere yemeği. Ülkede Cisk adlı bir bira var onu da deneyebilirsiniz.
Malta’nın meşhur sarı renkli birası. Kinnie ise alkolsüz bir içecek. Ülkenin
şarapları da meşhur. Malta adasında ve Gozo’da ailelerin nesilden nesile
aktardığı üzüm bağları bulunuyor. İklimi de şarap üretimine uygun.
Malta’da iki bin yıldır şarap üretimi yapıldığın öğreniyoruz.
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ve atmosferi çok etkileyici.
1577’de Malta Şövalyeleri’nin
isteği üzerine inşa edilmiş.
Resimlerle süslenmiş tavanı
ve altın işlemeli duvarları
büyüleyici. Şehrin ana caddesi
Republic Street’te mutlaka turlayın. Her zaman
kalabalık bir cadde, alışveriş
ve hediyelik eşya için ideal.
Merchant Street’de ise pek çok
kafe ve restoran var. Lascaris
Savaş Odaları, Üstat Sarayı,
Tarxien tapınakları görülmeli.
Tapınaklar, bilinen en eski tapınaklar arasında gösterilir ve
işçiliği en ilkel araç gereçlerle
yapılmış. Valletta’da daha
gezecek pek çok başka tarihi
yapı da bulunuyor. Malta
adasında bulunan bir balıkçı
kasabası olan Marsaxlokk da
görülmeye değer. Limandaki
balıkçı tekneleri ilgi çekici.
Luzzu adı verilen tekneler
renkleriyle sizi cezbediyor.
Kasabada göller ve nehirler
olması balıkçılığı yaygınlaştırmış. Malta’nın güney

kesiminde bulunan Blue
Grotto ise, doğa harikası bir
bölge. Falezlerin oluşturduğu
manzara çok güzel.
Peki, denize nerede
girilir? Malta’nın en büyük
plaj bölgesi Mellieha. Mellieha, Ghajn Tuffieha, Golden
Beach gibi pek çok plajları var.
Mellieha’da 1 km’lik sahil var.
Turkuaz renk denizi ve ince
kumları büyüleyici. Ancak küçük olan plaj bir hayli yoğun.
Għajn Tuffieħa ise, iki yüksek
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Burada Blue
Valetta

tepenin arasında kalan sakin bir sahille
öne çıkıyor. Adanın çevresi çok temiz
bir denizle çevrili. Bu popüler plajların
yanında sessiz ve az kişinin olduğu plajları
da keşfedebilirsiniz. Valletta’nın karşısındaki üç şehir olarak bilinen bölge de
görmeye değer. Senglea, Birgu ve Bormia
adlı tarihi kasabalardan oluşan Cottonera
da mutlaka görülmeli. Eskiden üçü tek
isimle anılıyordu. Bu kasabalar birbirine
kısa mesafede. Maltalılar Osmanlıya karşı
son savunmasını üç şehrin bulunduğu
noktada yapmış. Büyük kuşatmanın en
uzun savunması ise Vittoriosa’da olmuş.
Başkent haricinde ülkenin görülebilecek
başka noktaları da var. Diğer ünlü adaları
Gozo ve Comino bunların başında geliyor.

ÜNLÜ DALIŞ NOKTASI
Gozo, ikinci büyük ada. 67 km’lik
yüzölçümüne sahip. Ünlü Game of
Azur Penceresi
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Thrones dizisinin bazı sahneleri burada
çekiliyor. Azure Window Türkçesiyle Azur
Penceresi doğa harikası kayalıklar pek
çok başka dizi ve filme de ev sahipliği
yapmış. 28 metre yüksekliğinde kireç
taşından oluşmuş doğal bir kemer. 500
yıllık bir süreçte bir uçurumun dalga ve
yağmur erozyonuna uğramasıyla oluştu.
Malta’nın başlıca turistik noktalarından
biri haline geldi. 2000’li yılların başından 2016’nın sonlarına kadar kemerin
birkaç kısmı doğal erozyon ve düzensiz
faaliyetlerle parçalanıp denize düştü.
2017’de ise çöktü. Çevresi yüzmek ve
dalmak için ideal. Avrupa’nın en popüler
dalış noktalarından olan Blue Hole
burada bulunuyor. Ayrıca adada başka
popüler dalış ve yüzme noktaları da var.
Plajları da ünlü. Xlendi Beach bunlardan
biri. Ayrıca şehirde tarihi anlamı olan
pek çok bazilika da görmeye değer.
Gozo Kalesi’ni de mutlaka zaman
yaratıp gezin.
Diğer ada ise Comino… 2 km’lik
alana sahip bu ada doğa manzarası ve
ünlü plajlarıyla meşhur. Çok sessiz ve
ıssız bir ada. Kafa dinlemek isteyenler
için ideal. Burada Blue Lagoon plajı
dünyadan herkesi çekiyor. Dünyanın en
güzel denizlerinden birine sahip. Lagün
suyunun  masmavi rengi sizi adeta davet
ediyor. Adada ayrıca St. Nicolas ve Mary
Bay plajları da var. Ancak plajların paralı
olduğunu unutmayalım.
Malta seyahatinden kültüre, tarihe
ve denize doymuş olarak unutulmaz
hatıralarla geri dönüyoruz.
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SUİKAST TRENİ
Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: David Leitch
Vizyon Tarihi: 5 Ağustos 2022
Oyuncular: Brad Pitt, Joey King, Aaron
Taylor-Johnson
Suikast Treni, Tokyo’daki bir trende birbirinden
farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup
suikastçıya odaklanıyor. Kôtarô Isaka’nın Japonya’da çok

satan romanı Maria Beetle’dan uyarlanan film, görevleri
için bir hızlı trende bulunan beş ayrı suikastçının hedeflerinin kesiştiğini fark etmeleriyle gelişenleri anlatıyor.
“Suikast Treni”nde (Bullet Train), Brad Pitt, kontrolden
çıkan bir takım olayların ardından, işini barışçıl bir
şekilde yapmak isteyen, şanssız suikastçı Uğur Böceği
olarak karşımızda. Ama kaderin onun için başka planları
vardır çünkü Uğur Böceği’nin son görevi onu dünyanın
dört bir yanından ölümcül düşmanlarla – hepsi birbiriyle
bağlantılı ancak çelişkili hedeflerler – dünyanın en hızlı
treninde bir çarpışma rotasına girdiğinde, şimdi trenden
sağ çıkmanın bir yolunu bulması gerekmektedir.

SHADOW IN THE
CLOUD

SİNEMA

Tür: Korku,
Aksiyon, Savaş
filmi
Yönetmen: Roseanne Liang
Vizyon Tarihi: 22
Temmuz 2022
Oyuncular: Chloë
Grace Moretz,
Nick Robinson,
Beulah Koale

İkinci Dünya
Savaşı sırasında
yağmurlu bir gecede çok gizli bir yük taşıyan kadın bir pilot havalanmakta olan bir bombalama uçağına biner. Tümü erkeklerden
oluşan mürettebat, onun kimliğinden ve taşıdığı yükten şüphelenir.
WAAF subayı Maude Garrett’a, İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli
bir görev verilir. Pilot olan Garreta’dan gizli belgeleri, mürettebatın
tamamı erkeklerden oluşan bir savaş uçağında taşıması istenir. Uçuş
sırasında peşlerinde olan diğer savaş uçakları ile zorlu bir mücadeleye girişen Garrett, çok geçmeden uçağın içinde herkesin hayatını
tehlikeye atabilecek kötü bir varlık keşfeder. Maude yalnızca kendi
ve ekibin hayatını kurtarmak için çalışmakla kalmaz aynı zamanda
taşıdığı önemli belgeleri korumak için de mücadele eder.
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BİR TÜRK MASALI
Tür: Aile, Fantastik
Yönetmen: Toprak Sergen
Vizyon Tarihi: 29 Temmuz 2022
Oyuncular: Toprak Sergen, Burak Sergen

Bir Türk Masalı, Karanlık ve Aydınlık tarafından kaderleri değişen
Mutluluk ülkesi karakterlerinin yaşadıklarını konu ediyor. Evvel zaman
içinde Yiğit’in Peri Kız’a aşkı için “Aydınlık” ile “Karanlık” tarafın
oyununa dahil olduğu fantastik bir hikâyeyi anlatan Bir Türk Masalı’nın
yönetmen koltuğunda Toprak Sergen oturuyor. Toprak Sergen filmin
yönetmenliğini ve başrölünü üstleniyor.
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PLATFORMLARDA NELER VAR?

THE LONGEST NIGHT  
NETFLİX
Silahlı kuvvetler, psikiyatri hastalarının tutulduğu hapishanenin etrafını sarar.
Amaçları oradaki seri katili kaçırmaktır
ama bu yüzden çıkacak arbedeye hazır
değiller.  Bu gerilimde müdür rolündeki
Alberto Ammann (“Narcos”) ile birlikte Luis
Callejo, David Solans ve Lucía Díez rol alıyor. Dizi, bir grup silahlı adamın hapisteki
bir seri katili çıkarmayı amaçladığı, ancak
cezaevi müdürünün direnişiyle karşılaştığı
bir psikiyatri hapishanesine odaklanıyor.
Sadece bir geceyi anlatacak olan dizide
silahlı grup, Simon Lago isimli bir seri katilin serbest bırakılması için Monte Baruca hapishanesini işgal edecek ve dış dünya ile iletişimi kesecek.

KOMA
Tür: Bilimkurgu, Aksiyon
Yönetmen: Nikita Argunov
Vizyon Tarihi: 19 Ağustos
2022
Oyuncular: Rinal Mukhametov, Lyubov Aksyonova,
Milos Bikovic
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Şeref Bey, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesini konu ediyor. O romantik ve hassas olduğu kadar prensiplerine sıkı sıkıya bağlı ve son derece inatçı. Arnavutluk’tan Türkiye’ye
göç eden ve en iyi aşçılar arasında gösterilen Şeref Bey bu kez yeni bir hayat için yola çıkıyor
ama hiç beklemediği sürprizler ve kim bilir belki de yeni bir aşk onu bekliyor.

AĞUSTOSTA SİS
Platform: PUHU TV

1942 yılında geçen filmde, 13 yaşındaki genç Ernst Lossa, gönüllü olarak akıl
hastanesindeki insanlara yardımcı olmaktadır. Bir süre sonra hastanenin gizli sırrı olan
ötenazi programını fark eder ve arkadaşlarını
korumak için türlü yollara başvurur. Ernst’in
bu çabaları çok geç olmadan hastane yönetimi tarafından fark edilecektir.

SİNEMA

Koma, geçirdiği kazanın ardından
kendisini tehlikeli bir dünyanın içinde
bulan bir adamın hikayesini konu ediyor.
Gizemli bir kaza geçiren genç bir mimar,
kendisini garip bir dünyanın içinde
bulur. Komada olan insanların anılarına
dayanan dünyanın içinde bulunan
adam, hayatını kurtarmak için dünyanın
kurallarını öğrenmek zorundadır. Hayatı
için zorlu bir savaşın içinde olan adam,
gerçek dünyaya çıkış yolunu bulmaya
çalışırken hayatının aşkı ile tanışma
fırsatı yakalar.

ŞEREF BEY EXXEN
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VE ŞİMDİ İYİ
HABERLER
Kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan Ve Şimdi İyi
Haberler sergisi, Annette ve Peter Nobel
Koleksiyonu’ndan kapsamlı bir seçkiyi
bir araya getiriyor. Christoph Doswald’ın
küratörlüğünde gerçekleşen sergi,
yalnızca modern sanat tarihinin hatlarını
izlemekle kalmıyor son 150 yılın bilim,
kültür ve siyasetteki en can alıcı meselelerini ele alan bir çalışma alanı niteliği de taşıyor. Resim, fotoğraf, kolaj,
desen, yerleştirme, video gibi farklı ifade araçlarıyla 164 sanatçının
300’e yakın eserinin yer aldığı sergi, modern ve güncel sanatın en
önemli dönemlerini izlemeye olanak sağlıyor. Düşünsel bir başlangıç
noktası olarak gazeteden yola çıkan Ve Şimdi İyi Haberler, metin ve
haber ilişkisine, fotoğrafın bulunmasının toplumu nasıl şekillendirdiğine

ve totaliter sistemlerin kitle iletişim araçları üzerindeki güçlü etkisine
odaklanıyor. II. Dünya Savaşı sonrası barış hareketi, medya endüstrilerinin tüketim kültürüyle ilişkisi, küreselleşmeyle birlikte sanatta öne
çıkan eleştirel medya söylemi gibi önemli dönüm noktalarına işaret
ediyor. Sergi, toplumsal cinsiyet, din, etnik köken gibi kavramların sanat ve medyadaki dönüşümünü ve sosyal medya toplumunun gelişimini
çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Sergi Pera Müzesi’nde…

K Ü LT Ü R S A N AT

İSTANBUL’DA VİKİNG METAL MÜZİĞİ

1995 yılında kurulan ve kuruluşundan bu yana kadrosunda
Dimmu Borgir, Ulver, Enslaved, Gorgoroth, Immortal, Arcturus,
Leprous, Vintersorg gibi tarzın en önemli gruplarından müzisyenleri
barındıran Norveçli Progresif Black Metal grubu Borknagar, Duality ve
Vera Müzik organizasyonuyla Türkiye’de ilk kez 25 Ağustos Perşembe
akşamı %100 Studio sahnesinde olacak. 1995 yılında kurulan grup
geleneksel Norveç Black Metal’inin sınırlarını aşan ve Progresif Metal,
Folk Metal, Avant-Garde Metal, Viking Metal detaylarıyla süslenmiş
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müziğini müthiş bir sahne peformansıyla sunuyor.  Norveç’in metal
dünyasına en büyük armağanlarından birisi olan ve kariyerine 11
albüm sığdıran grup, son albümü True North’la da özgün soundunu
ve türler üstü tarzını korumayı başardı. Grubun vokalisti ICS Vortex’in
Dimmu Borgır müziğini uzun süre başta bir boyuta taşıyan epik
vokallerini ve grubun ‘’Dengesiz Mükemmelliğini’’ görmek için bu
konserde yerinizi mutlaka alın! Konser 25 Ağustos akşamı 21.00’da
Zorlu PSM’de.
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BİR YAZ GECESİ
FESTİVALİ

29 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında Beykoz Kundura’da altıncısı gerçekleşecek Bir Yaz Gecesi Festivali, İstanbullu sanatseverleri açık
havada ve Boğaz’ın kıyısında keyifli yaz akşamlarına davet ediyor. Film
ve müziğin uyumlu birlikteliğinden ilhâm alarak hazırlanan festival programı bu yıl, unutulmaz film müziklerinin yaratıcısı, 4 Oscar ve 9 Grammy
ödüllü Amerikalı besteci ve müzik yapımcısı Henry Mancini’ye odaklanıyor. 1994’te kaybettiğimiz usta müzisyenin bestelediği, yönetmenliğini
Blake Edwards’ın üstlendiği dört klasik film, restore edilmiş kopyalarıyla
Türkiye’de ilk kez Bir Yaz Gecesi Festivali kapsamında Beykoz Kundura’da

seyirciyle buluşuyor. “Pembe Panter” serisinin ilk iki filmi “Şüphenin
İzinde” seçkisinde ilk hafta gösterilirken, “Tiffany’de Kahvaltı” ve “Tatlı
Budala” filmleri de “Parti Zamanı” seçkisinde festivalin üçüncü haftasında
perdede olacak.

DOĞU BLOKU’NDAN
DOĞU AVRUPA’YA
BİR PANORAMA
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kırma, bilinenin ötesine, başka öznellik ve
anlatılara alan açma potansiyeline odaklanıyor.
Bilinmeyene Doğru, Salt’ın Beyoğlu ve Galata
yapılarına yayılıyor. Varşova Modern Sanat Müzesi Video ve Film Koleksiyonu’ndan 2000’lerin
başından günümüze uzanan bir seçki sunan
Bilinmeyene Doğru’da, Diane Severin Nguyen,
Nathalie Djurberg, Agnieszka Polska, Józef
Robakowski, Duncan Campbell, Deimantas

Narkeviius, Shana Moulton, Jananne Al-Ani,
Oleksiy Radinsky, Neil Cummings ve Marysia
Lewandowska’nın işleri yer alıyor. Adını,
Deimantas Narkevicius’un, Berlin Duvarı’nın
yıkılışının 20. yıl dönümü vesilesiyle ürettiği
işinden alan sergi, eski Doğu Bloku’ndan günümüz Doğu Avrupa’sına uzanan bir toplumsal
panorama da sunuyor. Sergi 14 Ağustos’a
kadar Salt Galata’da…

K Ü LT Ü R S A N AT

1989 Kasım’ında, ‘komünist’ doğu ile
‘kapitalist’ batıyı ayıran ikonik duvar yıkıldı. Bu
yıkım yeni bir dünya düzeninin eşiği, geçmiş ve
yakın tarihe dair anlatıları biçimlendiren yeni
bir milat oldu. Salt’ın Varşova Modern Sanat
Müzesi iş birliğiyle düzenlediği Bilinmeyene
Doğru, 89 devrimleri ve Doğu Bloku’nun
çözülüşüyle beraber, 1989 sonrası dünyada
sanatın, yerleşik tarihsel ve kültürel anlatıları
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KAPLANIN SIRTINDA
l Yazar: Zülfü Livaneli l Yayınevi: İnkı lap l Sayfa Sayısı: 322
Otuz üç yıl süren bir saltanat, ardından bir gece yarısı gelen Selanik sürgünü… Tahttan
indirilişinin üzerinden bir asırdan uzun bir zaman geçmiş olan II. Abdülhamid’in yaşamının en ilginç evresi Livaneli’nin çağdaş anlatısıyla gün yüzüne çıkıyor. Devrik padişahın,
ihtilalci fikirlerin filizlendiği Selanik şehrindeki günleri hem bir vicdan muhasebesi hem de
yoğun bir psikolojik gelgit dalgası. Zülfü Livaneli, II. Abdülhamid’in tahtını kaybettikten
sonra yaşadıklarına odaklanırken, bireyi, toplumu, devleti ve iktidarı sorguluyor. Selanik
sürgünü boyunca Sultan’ın ve maiyetinin hususi doktoru olan Tabip Yüzbaşı Atıf Hüseyin
Bey’in hatıratından hareketle vücut bulan bu tarihi romanda, iktidar kavramına çarpıcı
bir bakış açısı sunuluyor.

NÜZHET
l Yazar: Arın Dilligil Bayraktaroğlu l Yayınevi: Remzi Kitabevi l
Sayfa Sayısı: 176 “Nüzhet Berkin’in ilk evliliği ve dönemin çalkantılı öyküsü...” Bu
kitap özel bir Türk kadınının, Nâzım Hikmet’le ilk evliliğini yapan Nüzhet Berkin’in ve yakın
aile çevresinin yaşantısını, 1876’dan 1987 yılına kadar süren, yüz yılı aşkın bir devredeki
sosyal ve tarihsel değişimler ortamında ele alıyor. Çalkantılarla süren bu döneme ışık tutan
romanda, Nüzhet Hanım ve Nâzım Hikmet’in yanı sıra, İttihat ve Terakki mensuplarıyla,
sol fikirlere yatkın aydınlarla, felsefe, edebiyat ve sosyoloji tarihimize katkıda bulunmuş
isimlerle de karşılaşma fırsatı buluyoruz.

STOACININ GÜNLÜĞÜ
l Yazar: Ryan Holiday, Stephen Hanselman l Yayınevi:
Pegasus Yayınları l Sayfa Sayısı: 421 Mutluluğa nasıl kavuşuruz?
Öfkemizi kontrol etmenin en etkili yolu nedir? Başarının gerçek ölçütü ne
olmalıdır? Kederimizin üstesinden gelip hayatımıza nasıl bir anlam katabiliriz? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı Stoacı felsefenin özünü
oluşturur. İşte Stoacının Günlüğü de bu antik bilgeliği temel alan faydalı bir
rehber görevi görüyor.  Bu kitapta yılın her bir günü için İmparator Marcus
Aurelius’un, Seneca’nın ve Epiktetos’un yazdıklarından yola çıkılarak Stoacı
egzersizler ile deneyimler paylaşılıyor ve okuyucular her gün için ayrı ayrı

KİTAP

tarihî anekdotlar, bu anekdotlar üzerine düşündürücü yorumlar ve Antik
Yunan kültürüne ait, hayatı kolaylaştıran bakış açılarıyla karşılaşıyor.
Bir yıl boyunca bu kitaptaki Stoacı öğretileri takip ederek siz de hayatın
güçlükleri karşısında daha yapıcı çözümler bulabileceğiniz huzurlu, dingin bir zihne
kavuşabilirsiniz.

l Kaplanın Sırtında
l Ayşe Kulin: Doğdum. Kızdım
l Nüzhet
l Seni Yoran Her Şeyi Bırak
l Stoacının Günlüğü
l Aşk ve Öbür Cinler
l Sahneye Adanmış Bir Ömür: Metin Akpınar
l İyi Hisset İyi Yaşa
l İnsan Geleceğini Nasıl Kurar
l Kapak Kızı

ŞİİR
EĞER
o kadar da önemli değildir bırakıp gitmeler,
arkalarında doldurulması mümkün olmayan boşluklar
bırakılmasaydı eğer.
utanılacak bir şey değildir ağlamak,
yürekten süzülüp geliyorsa gözyaşı eğer…
belirsizliğe yelken açardı iri ela gözler zamanla,
öylesine derince bakmasalardı eğer…
çabuk unutulurdu ıslak bir öpücüğün yakıcı tadı belki de,
kalp, göğüs kafesine o kadar yüklenmeseydi eğer…
düşlere bile kar yağmazdı hiçbir zaman
meydan savaşlarında korkular aşkı ağır
yaralamasaydı eğer…
rengi bile solardı düşlerdeki saçların zamanla,
tanımsız kokuları yastıklara yapışıp kalmasaydı eğer…
uykusuzluklar yıkıp geçmezdi kısacık kestirmelerin
ardından,
dokunulası ipek ten bir o kadar uzakta olmasaydı eğer…
gerçekten boynunu bükmezdi papatyalar,
ihanetinden de onlar payını almasaydı eğer…
ıssızlığa teslim olmazdı sahiller,
kendi belirsiz sahillerinde amaçsız gezintilerle
avunmaya kalkmamış olsaydın eğer…
sen gittikten sonra yalnız kalacağım
yalnız kalmaktan korkmuyorum da, ya canım ellerini
tutmak isterse?
evet sevgili,
kim özlerdi avuç içlerinin ter kokusunu,
kim uzanmak isterdi ince parmaklarına,
mazilerinde görkemli bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş
olmasalardı eğer…

CAN YÜCEL
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l  Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR
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AŞK VE ÖBÜR CİNLER

l Yazar: Gabriel García Márquez l Yayınevi: Can
Yayınları l Sayfa Sayısı: 172 Mezar yazıtı ilk kazma
darbesiyle parça parça yerinden fırlamış, yoğun bakır renginde
canlı bir saç yığını mezardan dışarı taşmıştı. Ustabaşı, işçilerinin
de yardımıyla bunları tümüyle dışarı çıkarmak istedi ama saçları
ne kadar çok çekerlerse o kadar uzun ve gür görünüyorlardı;
sonunda hâlâ bir kız çocuğunun kafatasına yapışık son saç telleri
de dışarı çıktı […] Yere yayılan o harikulade saçlar yirmi iki

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

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
ZAMAN BİSİKLETİ
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Yazar: Paola
Peretti
Yayınevi: Genç
Timaş
Sayfa Sayısı:
208
İtalyan yazar Paola
Peretti, Kiraz Ağacı
ile Aramızdaki Mesafe adlı çocuk kitabı ile küçük okurlara keyifli
ve ilham verici bir öykü sunuyor. Küçük Prens
ve İçimdeki Müzik romanını büyük bir tutkuyla
okuyanlar için eşsiz bir alternatif olan bu kitap,
çocuklar kadar yetişkinleri de dokunaklı öyküsü ile büyülüyor. 20’yi aşkın dile çevrilerek
tüm dünyada geniş bir okur kitlesine ulaşan
Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe, çocukların
farkındalık ve empati duygusunun gelişmesine büyük katkılar sağlıyor. Kiraz Ağacı ile
Aramızdaki Mesafe, ender görülen bir hastalığa
sahip Mafalda adlı dokuz yaşındaki küçük bir
kız çocuğunun yaşadıklarını anlatıyor.

ŞAPKA
Yazar: Zülfü
Livaneli
Yayınevi: Doğan
ve Egmont
Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 72
Uzun zaman önce
köyünde ailesiyle
yaşayan siyah saçlı
bir çocuk vardı. Fakat bir gün babası daha iyi
bir iş bulabilsin diye sarı saçlıların çoğunlukta
olduğu bir ülkeye taşınmak zorunda kaldı.
Çocuk orada kendini farklı ve yalnız hissetti
çünkü hep onunla dalga geçiyorlardı. Belki de
siyah saçlarını bir şapkanın altına gizlerse onu
da oyunlarına çağırırlardı. Yıllar geçti, siyah
saçlı çocuk büyüdü ve bir oğlu oldu. Oğlunun
da sınıfına yeni gelen arkadaşıyla dalga geçtiğini duydu. Ve başladı hikâyesini anlatmaya…
Oğlu, babasını dinledikçe, arkadaşını ne kadar
kötü hissettirdiğini anladı. Ve arkadaşını mutlu
etmek için bir plan yaptı.
Zülfü Livaneli bu kez, yuvalarından koparılan,
göç etmek zorunda kalan çocukların arkadaşlarıyla el ele yürüyebilecekleri barış dolu bir
gelecek için yazdı!..

KİTAP

Yazar: Bilgin Adalı
Yayınevi: Can Çocukevi
Sayfa Sayısı: 125
Zaman için dolaşabilen
bir bisikletiniz olmasını istemez miydiniz?
Bisikletinize atlayıp,
eski çağlara kadar gidip
dünyamızın ilk günlerinde yaşayan insanları yakından görmek hoşunuza gitmez miydi? Yağmur
ile Damla, işte böyle bir Zaman Bisikleti icat eden
iki kardeş. Değişik bir bisiklet bu. Babalarıyla
birlikte sık sık bisiklete atlayıp eski çağlara
gidiyorlar. Günümüzden tüm yüz bin yıl öncesine.
Akdeniz’in en güzel kentlerinden biri olan
Antalya’nın biraz ötesindeki ‘Karain Mağarası’nın
yakınında duruyorlar. Orada, bugünkü insanların
ataları olan ilk insanları görüyorlar. Çuka ile
Anin de bu mağarada yaşayan iki kardeş. Bu iki
kardeşin en önemli özelliği, gördükleri şeylerden
kimsenin akıl edemeyeceği sonuçlar çıkarıp
yeni buluşlar yapmak. Yüz bin yıl öncesinde iki
kardeş: Çuka ile Anin, yüz bin yılın bugününde de
yine iki kardeş: Yağmur ile Damla. Ve yaşayacağınız ilginç bir serüven.

KİRAZ AĞACI İLE
ARAMIZDAKİ
MESAFE  
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Akıllı saatle dalış keyfi

TEKNO-YAŞAM

AYŞEGÜL EMİR
Tatil sezonunda farklı teknolojileri
denemek için de fırsat çıkıyor. Bu dönemde
özellikle suya dayanıklı giyilebilir cihazlar öne
çıkıyor. Dalışlarda kullanılan akıllı saatler, akıllı
bileklikler önem kazanıyor. 30 metreye kadar
dalışta su geçirmeyen akıllı saat modelleri ilgi
çekiyor.
Akıllı saatle, bileklikle denizde, havuzda
yüzmek şahane bir deneyim olabilir.
Markaların çoğu bu yönde yeni ürünlerini tanıtıyor. Huawei’nin amiral gemisi akıllı
saat modeli Watch GT 3 Pro bunlardan biri.
Dalarken veya yüzerken akıllı saat kullanmak
güzel bir deneyim. Watch GT 3 Pro’ya pek çok
yeni özellikle geldi. Yüzden fazla egzersiz moduna artık serbest dalış ve golf de eklendi. 30
metreye kadar dalışta su geçirmiyor. 14 güne
varan pil ömrü sunuyor. Tam bir sağlık takipçisi, kandaki oksijen oranı yani SpO2’yu ölçüyor,
EKG analizi yapıyor. Watch GT 3 Pro’nun kadın
ve erkek olmak üzere iki modeli bulunuyor.
Erkeklere özel titanyum modelde 1.43
inç’lik Amoled ekran var ve klasik bir saat
görüntüsünde. 3D dönen tepesini döndürerek
yakınlaştırma ve uzaklaştırma, farklı arayüzler
arasında geçiş yapma olanağı veriyor.
GT 3 Pro’nun bir de kadınlara özel sera-
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mik modeli var. Seramik
sadeliği ve beyaz rengiyle
çok zarif. Kolda çok güzel
görünüyor. Ünlü Rönesans
devri ressamı Botticelli’nin başyapıtı Venüs’ün
Doğuşu tablosundan
esinlenilmiş. Seramik
çiçek kadranı zaman
geçtikçe şeklini değiştiriyor. Zamanın geçişini
simgeleyen ilgi çekici bir
ayrıntı olarak çiçekler açıp kapanıyor. Yüksek
teknoloji ürünü seramik sadece güzel olmakla
kalmıyor, korozyona ve ısıya karşı da oldukça
dirençli. Seramik modeli de 1.32 inç Amoled
dairesel ekrana sahip.

SUYA VE TOZA DAYANIKLI
Akıllı saatleri kullanırken dikkat edilmesi gerekenler var. Akıllı saatler Android ve
iOS işletim sistemiyle sunuluyor. Akıllı saatlerin
telefonun işletim sistemiyle uyum sağlaması
saatin maksimum performans sunmasını
sağlıyor. Bu noktada akıllı saatte ayarlama
yapılması önem taşıyor. Eşleştirme sayesinde
hareket halindeyken veya araç kullanıyorken
arama yapmak veya mesaj okumak gibi temel
işlevlere erişilebiliyor. Akıllı saatler normal

kol saatlerinden daha
dayanıklı. Ancak
dikkatli olmak da
gerekiyor. Suya dalışta
ya da yüzerken P67
sertifikasına sahip
olduğundan emin
olun. Yani su ve toz
geçirmezlik sertifikası.
Kordonu değiştirilebilenler de var. Saat
kadar kordona da
dikkat etmek gerekiyor. Toz ve boya gibi maddeler kordonda tam olarak çıkarılamayan leke
kalmasına sebep olabiliyor. Cihazın onayladığı
şarj cihazlarını kullanın. Saatinizin diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin.
Yazılım yükseltme gibi işlemleri yapmadan
önce pilin tam şarj olmasını sağlayın.
Şıklığı kadar cihazın kullanışlılığı ve
rahat giyilebilir olmasına dikkat edin.
Yüzerken tercih edebileceğiz akıllı saat
ve bileklikler kulaç sayısı ölçümünden tutun
da kalp atış hızı, oksijen seviyesi ölçümü gibi
pek çok analizi yapabiliyor. Cihazı yalnızca yüzerken kullanacaksınız buna uygun bir seçim
yapmanız daha doğru olur. Huawei, Samsung,
Xiaomi, Honor gibi markaların akıllı saat ve
akıllı bileklik modelleri bulunuyor.
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Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

NAVİGASYONLU ROBOT SÜPÜRGE
Singapur merkezli OMIX, MixBot Plus ve MixBot Pro
isimleriyle yeni robot süpürgelerini duyurdu. Lazer navigasyonla
hızlı ve sorunsuz haritalama yapabilen OMIX robot süpürgelerdeki paspaslama özelliği sayesinde detaylı temizlik mümkün.
Yüksek emiş kapasitesi ve akıllı özellikleri sayesinde temizlik
konforu artıyor. Cihaz, yüksek hassasiyet ve hassas sensör
sistemi sayesinde lazer navigasyon özelliğiyle evin iç haritasını çıkarıyor ve kendisine bir rota oluşturuyor.
Süpürge, işi bittikten sonra herhangi bir ekstra işleme gerek duymadan şarj istasyonuna geri dönüyor.

BİLEĞİ
YORMAYAN
MOUSE

HAYAT KURTARAN DRONE
DJI Enterprise’ın endüstriyel kullanıma yönelik
yeni amiral gemisi drone serisi Matrice 30 tanıtıldı.
Arama kurtarma, enerji ve inşaat sahası gibi alanlarda
kullanılan ve üstün özelliklerle donatılan DJI Matrice 30,
hayat kurtarıyor. DJI Matrice 30, batarya kapasitesi, uçuş
menzili, rüzgarlı ve yağmurlu havalarda veya çok yüksek
ve çok düşük sıcaklıklarda uçabilen yapısı ile arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılabiliyor. Birden fazla yüksek
performanslı sensörü tek bir kameraya entegre ediyor ve
bir uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. Şiddetli yağmur,
rüzgar, kar, buz ve yüksek irtifa gibi zorlu koşullarda
-20°C ila 50°C arası sıcaklıklarda iyi performans sunuyor. Bilkom güvencesiyle Türkiye pazarına sunuldu.

Xiaomi 12 modelini bir süredir test ediyorum. Hatırlanacağı üzere Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro, 12
Mayıs’ta Türkiye’de satışa sunuldu. 6.28 inç’lik ekranı ve 180 gram ağırlığıyla elde rahat bir tutuş sağlıyor.
Hafif kavisli kenarları olan kompakt bir telefon. Kamerasında bazı eğlenceli modlar var. Örneğin, gökyüzünü
bir fotoğrafınızın arka planına yerleştirebiliyorsunuz. Güzel makro çekim opsiyonları var. 8K video kaydına
olanak tanıyan 50 MP’lik geniş açılı kamerasıyla iyi sonuç veriyor. 5 MP telemakro
kameranın yanı sıra 13 MP ultra geniş açılı kamera da içeriyor. Ana kamerayla çekilen
fotoğraflar, canlı renkleri, etkileyici kontrast ve güzel detaylarıyla güzel görünüyor.
4.500 mAh’lık güçlü pili uzun süre işinizi görüyor. 67 Watt’lık şarjla geliyor. Qualcomm’un en gelişmiş platformu olan Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanıyor.
12 GB+256 GB olmak üzere tek versiyonla satışa sunuldu.
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TEKNO-YAŞAM

HEM KOMPAKT HEM EĞLENCELİ

Logitech, kurumsal çalışma
hayatına verimlilik katan yeni ürün
ailesini tanıttı. Seride, Ergo K860
kablosuz bölünmüş klavye, Ergo
M575 kablosuz mouse, MX Keys mini
kablosuz klavye, MX Keys kablosuz
klavye, MX Keys Combo (MX Keys +
MX Master 3), MX Master 3 kablosuz
mouse ve MX Anywhere 3 kablosuz
Mouse bulunuyor. Logi Bolt teknolojisi sekiz kata kadar daha düşük
gecikme süresi sunarken, 10 metreye
kadar kopmadan bağlantıda kalmayı
sağlıyor. Ergo K860 klavye ve Ergo
M575 mouse, el kaslarında daha az
zorlanma ve bileğe daha fazla destek
sağlamak için tasarlandı. Ürün ailesi
bilek yorgunluğunu önemli ölçüde
azaltıyor.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

ZENGİN OLDU DEĞİŞTİ
Biletine büyük ikramiye çıkan Ahmet, üç ay sonra bakkal,
kasap ve borçlu olduğu diğer esnaf tarafından çevrilir.
-Sana üç aydır büyük ikramiye çıktığı halde borcunu neden
ödemiyorsun?
Ahmet sırıtarak yanıtlamış:
-Zengin oldu değişti demesinler!

AVRUPA GEZİSİ

Dursun kaynanasıyla Avrupa gezisine çıkacaktır. Arkadaşları
şaşkınlıkla sorar:
-Kaynananla aran yoktu, hep yakınıp dururdun. Ne oldu
neden beraber Avrupa’ya gidiyorsunuz?
Dursun:-Kaynanam Avrupa’ya gitmeden Allah canımı almasın
der hep, benim ki de umut işte.

MİZAH

KENDİNİ DARI SANAN ADAM

Adamın biri kendini darı zanneder, nerede tavuk görse köşe
bucak kaçarmış. Akıl hastanesinde tedavi görmüş. Sonunda doktoru
iyileştiğine kanaat getirmiş yanına çağırmış:
-Artık darı olmadığını anladın değil mi evladım.
-Evet, darı olmadığımı iyice öğrendim.
Adam taburcu edilir. Ne var ki çok geçmeden kan ter içinde
geri gelmiş adam. Panik halinde şunları söylemiş:
-Doktor kafama takıldı, ben darı olmadığımı biliyorum. Peki
bundan tavukların haberi var mı?
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HEPSİ SENİN OLSUN
Platonik aşk yaşayan adamın birinin hayalleri gerçek olur en
çok sevdiği yıldız ile karşı karşıyadır fırsat bu fırsat derken yıldız
kadına sorar:
-Saçınızdan bir tutam bana verirseniz size 100 dolar veririm!
Yıldız:-Hımmm 500 dolar verirsen bütün peruk senin olsun.

MEKTUP
Kadının biri kocasına bir oyun oynamayı planlar. Adamın işten
gelmesine yakın saatlerde
artık onla yaşamanın imkansız olduğunu, aşkının bittiğini ve evi
terk ettiğini belirten
bir mektup yazarak masanın üstüne bırakır ve yatağın altına
saklanıp gizlice kocasının tepkilerini görmeye çalışır.
Adam eve gelir gelmez mektubu görür, okur okumaz kendisi
de bir mektup yazar oraya bırakır. Başlar ıslık çalarak dans etmeye ve
telefona sarılır birini arar:
-Aşkım oh be nihayet gitti, evi terk etti. Artık aramızda mani
olacak bir engel kalmadı,
ben hemen sana geliyorum.
Koşarcasına evden çıkar. Yatağın altından çıkan kadın iyice
yıkılmıştır.
Kalkar ve kocasının da ona bıraktığı mektubu okur:
-Ayakların görünüyor şapşal. Ekmek alıp geliyorum..
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l İ N T E R N E T T E B U N L A R VA R : )

1-Karşıdan baktım al, ağzıma aldım bal.
2-Üç şapkası var bir de direği.
3-Hayvanların yuvası ağaç doludur orası.
4-Geceleri gökyüzünde sarı tas
5-Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi
6-İçine giysi koyarız sonra tatile çıkarız.
7-Tavan üstünde takır tukur, zannedersin halı dokur.
8-Çıt demeden ağaca çıkar.
9-Kızdığını en çok kim belli eder?

ÖZLÜ SÖZLER

Temel ile Dursun konuşuyorlardı. Temel Dursun’a
sorar: -Savaş çıkarsa yandık galiba.
Dursun düşündü.
-İki olasılık var, dedi. Ya çıkar ya çıkmaz. Çıkmazsa
mesele yok, çıkarsa iki olasılık var.
-Ya çürüğe çıkarız ya askere alınırız. Çürüğe çıkarsak
mesele yok, askere alınırsak iki olasılık var. Ya geri cephe ya
ileri cephe. Geri cephede kalırsak mesele yok, ileri cepheye
gidersek iki olasılık var. Savaşı ya kazanırız ya kaybederiz.
Kazanırsak mesele yok, kaybedersek iki olasılık var. Ya
esir düşeriz ya ölürüz. Esir düşersek mesele yok, ölürsek
iki olasılık var. Ya gömerler ya kağıt fabrikasına yollarlar.
Gömerlerse mesele yok, kağıt fabrikasına yollarlarsa iki
olasılık var. Ya gazete kağıdı ya tuvalet kağıdı. Gazete
kağıdı olursak mesele yok, tuvalet kağıdı olursaaak… İşte
o zaman yandık Temel!

DİĞER GÜNLER
NE YAPACAĞIZ?
İlk tren Erzurum’a gelir. Belediye başkanı nutuk çeker:-Vatandaşlar fabrikalar yaptık. Hepsi sizin için. Otobüsler
aldık, yollar düzenledik hepsi de sizin hayatınızı kolaylaştırmak için. Ayağınıza kadar tren getirdik. Bundan sonra iki
ayda gittiğimiz İstanbul’a üç günde varacağız.
O anda bir vatandaş sorar:
-Peki diğer 57 gün ne yapacağız?

Cevaplar
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İKİ OLASILIK
1-Kiraz
2-Trafik lambası
3-Orman
4-Dolunay
5-Kedi
6-Bavul
7-Fare
8-Karınca
9-Ütü

l Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil.
l Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur.
l Hayatta hep mutlu olursam, hayalini kuracak neyim kalır.
l İnsanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok
yaradığın zamandır.
l Açıklamalarla vaktini harcama insanlar sadece duymak
istediklerini duyarlar.
l En iyi intikam düşmanınız gibi olmamaktır.
l Her insan yapmadığı tüm iyiliklerden suçludur.
l Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli söz
söylemek gerekir.
l Ömrün ilk yarısı ikinci yarısını beklemekle, ikinci yarısı
da ilk yarısının hasretiyle geçer.
l Her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu
olmadığı gibi.
l Hayatta en değerli olan zamandır. Kime hediye ettiğine
dikkat et.
l Mutluluk yaşadığın hayat tarzında değil, hayata bakış
tarzındadır.
l Uçmak için kuş olmak gerekmiyor küçük sevinçler olsun
yeter.
l Biri seni sevmiyorsa mutlaka kıskandığı bir özelliğin
vardır.
l Kar taneleri ne güzel anlatıyor birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.
l Bazı insanlar yağmuru hisseder bazıları ise sadece
ıslanır.
l Üstada sorarlar sevgi mi, nefret mi diye. ‘Nefret’ diye
cevap verir ve ekler çünkü onun sahtesi olmaz.
l Elbisesi kirli olandan değil, düşüncesi kirli olandan
korkacaksın.
l Zor sınavlar güçlü insanlar yetiştirir.
l Başarı cesaretin çocuğudur.
l Cahil insanın yanında kitap gibi sessiz ol.
l Geçmişi hatırlayamayanlar onu bir kere daha yaşamak
zorunda kalırlar.
l Hiçbir şey ele geçince hayalde olduğu kadar güzel
kalmaz.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

KURT İLE EŞEK
TÜMENCİ TEMEL
Beden eğitimi
dersinde öğretmen,
öğrencilerine kürek
çekme alıştırmalarını
yaptırıyordu.
Bir ara öğretmen
küçük Temel’in olduğu yerde kıpırdamadan durduğunu gördü.
-Sen neden kürek çekmiyorsun?
Temel:-Ben tümendeyum öğretmenum!
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SUDOKU
K O L A Y

1
2
3
4
5
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7
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11
12
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Z O R

14
15
SOLDAN SAĞA

1. Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher – Mızrap ile çalınan iki veya üç teli
olan halk sazı. 2. Sonsuza kadar – Mısır’ın plaka işareti. 3. Elizabeth (kısa) –
Suda yaşayan, çok ilkel yapılı, omurgalı hayvan. 4. Atlas Okyanusu’nda, Portekiz’e bağlı takımadalar – Altı içbükey durumunda olan tuğla ve harçla örülmüş
tavan. 5. Tavlada bir sayı – İsimler – Istırap. 6. “Bülent …” (12 Eylül Dönemi
Başbakanı) – Sığırları durdurmak için söylenen söz – Bir yüzey ölçüsü. 7. Sevinç – Mersin’in bir ilçesi. 8. Ant içme – Üst dudağı yarık olan kimse. 9.
Okyanusya’da bir ada ülkesi. 10. Arsenik simgesi – Kasaplık hayvanların sırt
kısmındaki et – Güzel sanat. 11. Bir tür başlık – Bir mevsim adı – Kaçak, yasak
şeylerin saklandığı yer 12. “… Kane” (Orson Welles’in ünlü filmi). 13. Antlaşma
– Eski Yunan mitinde, bakışlarıyla insanları taşa çeviren, yılan saçlı kadın. 14.
Dini tören – Hitabet sanatı. 15. Tecrübe etmek – Bir tür takvim.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Yiğit, eli çabuk, becerikli kimse – Tuzak, kapan – “... Max” (Mel Gibson
filmi). 2. Cömert – Karakter. 3. İçine çiçek konulan kap – Bir ilimiz – Yüzme
havuzu. 4. En kısa zaman – Çekinik – Adet. 5. Çok tutulan şarkı, kitap vb. –
Başlıca içeceğimiz – İçinde katı bir madde eriyen sıvı. 6. Sarma, kuşatma –
Nişastayı parçalayarak şekere çeviren bir enzim – Bir nota. 7. Akira
Kurosava’nın bir filmi – Süslemek. 8. Orhan Pamuk’un bir romanı – Kesintilerden sonra kalan miktar. 9. Kemal Bilbaşar’ın bir romanı – Kromozon
oluşmaksızın çekirdeğin ve stoplazmanın ikiye bölünmesi – Yunan mimarlığının üç biçiminden biri. 10. Eziyet – İsviçre’de bir kanton – Kilimanjaro
Dağı’na, Afrika yerlilerinin verdiği ad. 11. Avrupa’da bir ırmak – Geçerli,
yürürlükte – Hile, entrika – Gümüş. 12. Bir hayvan – Gizem – Bir tür sürahi.

KARE BULMACA 6
SOLDAN SAĞA
1. Cevahir-Cura. 2. İlanihaye-Et. 3. LizTaşemen. 4. Asor-Tonoz. 5. Se-EsamiAcı. 6. Ulusu -Oha-Ar. 7. NeşeAnamur. 8. Kasem-Yirik.
9. Kiribati. 10. As-Fileto-Ar.
11. Kep-Yaz-Zula. 12. Citizen. 13. MisakMedusa. 14. Ayin-Retorik. 15. Denemek-Rumi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Cilasun-Fak-Mad. 2. Eliselek-Seciye.
3. Vazo-Uşak-Pisin. 4. An-Resesif-Tane.
5. Hit-Su-Eriyik. 6. İhata -Amilaz-Re.
7. Raşomon -Bezemek. 8. Yeni Hayat Net. 9. Cemo-Amitoz-Dor. 10. Eza-UriUhuru. 11. Ren-Cari-Al-Sim.
12. At-Sır-Karafaki.

K O L A Y

Z O R

Ç Ö Z Ü M
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