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İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI

KITLIK KAPIDA MI?
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l AYŞE ARIAK TUNABOYLU: MUHASEBECILER GELIŞIME AÇIK l OYUNCU CANSU FIRINCI l DIKKAT GIZLI ALERJINIZ OLABILIR l GEZİ: BERLİN

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,

Yazın güzel günlerini yavaş yavaş geride bırakırken
sonbahar aylarına giriyoruz. Hazan ve hüzün mevsimidir sonbahar ama aynı zamanda mesleğimiz için işlerin
yoğunlaştığı bir dönemdir. Yine gündemimiz yoğun ve dolu
geçiyor. Oda üyeleri olarak gelirlerimizin sabit kaldığı veya
çok az arttığı günümüzde hizmetlerimizin ve mutfağımıza
giren ürünlerin fiyatı durmadan yükseliyor. Bu yüzden,
ücret tarifesi güncelleme talebimizi ilgili birimlere tekrar
hatırlatıyoruz… Dijitalleşme hayatımızın her alanını
dolayısıyla iş yapma biçimlerini de hızla değiştiriyor. Mali
müşavirlerden beklentilerin yönü de kayıt tutmaktan daha
çok işletmelerin bütün iş süreçlerine yönelik danışmalık hizmetlerine doğru değişiyor. Bu beklentiler mali müşavirlik
mesleğinde pek çok yeni uzmanlık alanı ortaya çıkarıyor.
Bizler de meslektaşlarımızın bu uzmanlık alanlarında
farkındalığını arttırmak ve devamında ilgi duydukları
uzmanlık alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz…
Evet, Yaşam’ın yeni sayısıyla sizi biraz farklı dünyalara götürmek istedik. Kapak konumuzu dünyayı ve ülkemizi bekleyen kıtlık endişelerine ayırdık. Rusya-Ukrayna
savaşı ile enerji ve gıdanın stratejik ürünler olduğu bir kez
daha gözler önüne serildi. Gelişmiş ülkeler kıtlık senaryoları üzerine kafa yorarken, dünyayı önümüzdeki dönemde
nelerin beklediği tartışılıyor. Gerçekten kıtlık kapıda mı?
Ülkemizin gıda konusunda atması gereken adımlar neler?
Buğdaydan enerjiye kadar ne gibi senaryolar üretiliyor?
Dosya konumuzda son dönemde yıldızı parlayan
kadın futbolu var. Futbol, en popüler spor dallarından
biri. Tüm spor dallarında olduğu gibi pek çok farklı kitleyi
birleştirmesine karşın sıklıkla erkek sporu olmasına vurgu
yapılır. Futbolda aslında kadınların da yeri var. Son Avrupa
şampiyonası ile spor tarihine yeni bir imza atan kadın
futbolu dalga dalga tüm dünyaya yayılarak ses getiriyor…
Zirvedekiler sayfamızda Uluslararası Muhasebeciler

İSMMMO
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Federasyonu (IFAC) Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Arıak
Tunaboylu’yu konuk ettik. Tunaboylu, dünya ölçeğinde
değerlendirildiğinde Türkiye’de muhasebe mesleğinin çok
gelişmiş durumda ve meslek mensuplarının mesleki yetkinliklerini geliştirmeye çok açık olduklarını söylüyor.
Yaşam’ın Portresi’nde oyuncu Cansu Fırıncı var. En
son ödüllü Okul Traşı filmiyle karşımıza çıktı. Ona göre,
tiyatro, sinema, müzik, plastik sanatlar ve edebiyat hâlâ
büyülü. Fırıncı, “Yaşamsa büyüsünü yitirdi. Öyleyse daha
çok üretmeli, yaşamı yeniden büyülemeliyiz. Sanatçı
büyücüdür” diyor.
Gündemin Sesi’nde Türk Dil ve Edebiyatı Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem var. Onunla 26 Eylül Dil Bayramı
özelinde söyleşi yaptık. Erdem, Türk dilindeki yozlaşmayı
vurucu kelimelerle dile getiriyor.
Renkli Yaşam sayfalarımızda fotoğraf tutkunu
meslek mensubu Ahmet Çakır’ın hikayesine yer
verdik. Karma sergilerde yer alan Çakır, kendi kişisel
sergisini açmaya hazırlanıyor. Çakır, “Herkesin içinde
bir sanatçı var. Önemli olan bunu açığa çıkarabilmek
için gerekli zamanı yaratmak” diyor.
Yurtdışı sayfalarımızda sizi Almanya’nın başkenti Berlin’e götürüyoruz. Tarihi mekan ve anıt eserlerini
en ince ayrıntısına kadar anlatıyoruz. İstanbul’da ise yeni
cazibe merkezi Esenyurt’tayız. İstanbul’un en kozmopolit
ilçelerden biri haline geldi. Ayrıca teknoloji, sinema, kitap,
dostlarımız, lezzet, kariyer, evim, sağlık, eğitim, mizah ve
bulmaca sayfalarımız var.
Keyifli okumalar.
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KAPAK

Kıtlık kapıda mı?
Pandemide tüm dünya için yaşam koşulları değişti.
Dünyamız artık eski dünya değil. Kapanmalar döneminde
ülkelerin kendi kendilerine yetebilme kapasiteleri
sınanmış oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ile enerji ve gıdanın
stratejik ürünler olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
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İÇİNDEKİLER

D O S YA

Futbola kadın ayağı değdi
Dünyanın en yüksek izleyici ve taraftar sayısına sahip olan
futbol, en popüler spor dallarından biri. Son Avrupa şampiyonası
ile spor tarihine yeni bir imza atan kadın futbolu, dalga dalga
tüm dünyaya yayılarak ses getiriyor...

24

Z İ R V E D E K İ L E R

‘Muhasebeciler gelişime çok açık’
IFAC Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Arıak Tunaboylu, dünya
ölçeğinde değerlendirildiğinde Türkiye’de muhasebe mesleğinin
çok gelişmiş durumda ve meslek mensuplarının mesleki
yetkinliklerini geliştirmeye çok açık olduklarını söylüyor.
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GÜNDEMİN SESİ

R E N K L İ

Y A Ş A M

Tam bir fotoğraf tutkunu

‘Toplumun varlığı dil ile mümkün’
Türk Dil Kurumu, 1932 yılında düzenlenen Türk Dili Kurultayı’nda Türkçe’nin önemini vurgulamak için 26 Eylül
gününü ‘dil bayramı’ ilan etti. Medeniyetin ve toplumların en önemli unsuru olan dil, yaşayan
bir özelliğe sahip olması nedeniyle
20
dönüşümden de oldukça etkileniyor.

YAŞAMIN PORTRESİ

‘Sanat büyülü,
sanatçı büyücüdür’
Oyuncu Cansu Fırıncı, en son
ödüllü Okul Tıraşı filmiyle
karşımıza çıktı. Ona göre
tiyatro, sinema, müzik,
plastik sanatlar ve hepsinin
anası edebiyat hâlâ büyülü.
Fırıncı, “Yaşamsa büyüsünü
yitirdi. Öyleyse daha çok
üretmeli, yaşamı yeniden
büyülemeliyiz.
Sanatçı, büyücü30
dür” diyor.

KARİYER

İşte iletişim önemli!

İş yerinde iletişim her açıdan önemli. Çekinmeden
diyalog kurmak, aynı zamanda öğrenme kültürü
geliştirmenin bir parçası. Bu diyaloglar, diğer kişilerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını, liderlerin
ve çalışanların hassas konularda diyalog
34
kurarken daha rahat olmalarını sağlar.

Meslek mensubu Ahmet Çakır tam bir fotoğraf tutkunu. Pek çok karma sergide yer aldı. Gelecek yıl kişisel sergisini açmaya hazırlanıyor. Karadeniz yaylaları
ve yaşam konulu kişisel bir sergi planlıyor. Ordu-Giresun-Gümüşhane-Trabzon-Rize-Artvin illerinde çektiği fotoğrafları sergileyecek.
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Tüm dünyaya barış hakim olsa...
Barış tüm insanların ortak dileği...
Ne var ki dünyanın birçok yerinde savaşlar
yapılıyor. Tıpkı Suriye’de olduğu gibi.
İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin
gördüğü en kanlı savaşlardan biri...
Savaşın başladığı gün olan 1 Eylül’de tüm
dünya halkları savaşlara karşı barış, karMustafa Kemal’in
deşlik duygularını öne çıkaran etkinlikler
Yurtta
Sulh,
Cihanda Sulh şiar ile
düzenliyor. Bu etkinliklerin geçmişi ise Eski
Barış içinde yaşayan bir Dünya özlemi içinde
Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi
ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi
1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz.
görevini hatırlatmak üzere Almanya’nın
1939 yılında Polonya’yı işgal edip İkinci
Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olan 1
Eylül’ü Dünya Barış Günü olarak ilan
etmesiyle başladı... Daha sonra Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57’nci
#DünyaBarışGünü
birleşiminde, genel kurulun açılış günü
olan her eylülün üçüncü salı gününü Uluslararası Barış Günü ilan etti. 2001 yılının
ların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21
eylül ayında alınan kararla birlikte 21 Eylül Dünya Barış Günü olarak kabul Eylül’de, Birleşmiş Milletler merkezindeki ‘Barış Çanı’ çalınıyor. Savaşlaredildi. O tarihten itibaren kimi ülkelerde 1 Eylül, kimilerinde de 21 Eylül
daki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın
Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor.
tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın
Birleşmiş Milletler, Dünya Barış Günü’nde dünya çapında çatışmaüzerine, ‘Çok Yaşa Mutlak Barış’ yazısı kazındı.

YURTTA SULH
CIHANDA SULH
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Okuryazarım özgürüm!
Yaşadığımız kentteki tabelaları okuyabilmek,
hayal dünyamızı genişleten romanları okuyup anlayabilmek çoğumuz için sıradan bir şey. Bunları yapamadığınızı hiç düşündünüz mü? Okuryazarlık insanın
özgürlüğüne giden en önemli yol... Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 25 yaş ve üzeri kişiler
arasında Türkiye’nin yüzde 95.5’i okuryazar ancak yüzde 4,5’lik kesim
okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmeyenlerin cinsiyetlerine göre
dağılımı incelendiğinde ise, her yüz erkekten 1.3’ünün, her yüz kadından
da 7,5’inin okuma yazma bilmediği görülüyor... Dünyanın gelişmekte olan
ülkelerinde yaşanan bu soruna dikkat çekmek üzere UNESCO tarafından 8
Eylül Dünya Okuma Yazma Günü ilan edilmiş durumda.
Okuryazarlıkla ilgili sorunlara dikkat çekmek amacıyla Dünya
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Okuma Yazma Günü’nde çeşitli ülkelerde farklı duyuru
ve faaliyetlerle okuma yazmanın bireyler ve toplum
için olan önemi vurgulanıyor. Ülkemizde büyük
çoğunluğu kadınlardan oluşan milyonlar hala okuma
yazma bilmiyor veya okuryazarlık becerilerini yeterli
bulmuyor... Oysa 21. yüzyılın bir gerekliliği olarak
toplumsal yaşam her geçen gün bizi daha ileri düzeydeki okuryazarlık becerilerini kullanma konusunda
zorluyor. Hayatımızın her alanına giren teknoloji,
bilgisayar ve interneti daha iyi kullanmayı gerekli kılıyor. Bilgi toplumuna
katılabilmek için mutlaka okuryazar olmak gerekiyor. Okuryazarlık sağlıklı
olmanın ve iyi yaşamın da anahtarı; bireylere daha iyi beslenme, hastalıkları önleme, hizmetlere ulaşabilme, haklarını kullanabilme ve teknolojiden
faydalanabilmek için potansiyel sağlıyor, başkalarına bağımlı yaşamaktan
kurtarıyor. Kadınların toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılmalarını
sağlıyor, özgüvenlerini geliştirebilecekleri beceriler kazandırıyor...
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Cumhuriyetimiz
99 yaşında
Cumhuriyet demek özgürlük demek...
Türkiye Cumhuriyeti de bu yıl 99 yaşına ulaştı.
Cumhuriyet Bayramı, her yıl Türkiye’nin dört
bir yanında törenlerle kutlanırken bu günün tarihine yönelik anlamlı bilgiler de hatırlatılıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 29
Ekim 1923 tarihinde ülkemizde Cumhuriyet
yönetimini ilan etmesi anısına 1925 yılında
çıkarılan bir kanunla 29 Ekim günü yeni Türk
Devleti’nin bayramı ilan edilirken, Türkiye’de
ve Kuzey Kıbrıs’ta Cumhuriyet Bayramı olarak
kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı kapsamında
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün
olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir...
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu

önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin
onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim
1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku’nda, bu
günü en büyük bayram olarak nitelendirmişti.
CUMHURIYET’IN ILANI…
Osmanlı Devleti, 1876 yılına kadar
mutlak monarşi, 1876-1878 ve 1908-1918
arasında meşruti monarşi ile yönetildi. Birinci
Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından işgale
uğrayan Anadolu’da halkın işgalcilere karşı
Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Milli
Mücadele, 1923 yılında milli güçlerin zaferi
ile sonuçlandı. Bu süreçte, 23 Nisan 1920’de
Büyük Millet Meclisi adıyla Ankara’da toplanan

Şimdi tasarruf zamanı
Su tüketiminden enerji kullanımına
yiyecek içeceklerden kişisel bakım ürünlerine
kadar hayatımızın her alanında tüketim
yaparken tasarrufa önem veriyor muyuz?
Birçokları bu soruya ‘hayır’ yanıtını veriyor...
Peki siz tasarrufu önemsiyor musunuz? Belki
de neden önemsemeniz gerektiği sorusu-

yaratılması ve yaygınlaştırılması için
Dünya Tasarruf Günü ilan edildi... 31 Ekim
1924’te Milano, İtalya’daki 1. Uluslararası
Tasarruf Bankası Kongresi sırasında bu
günün temelleri atılırken, İtalyan Profesör
Filippo Ravizza bu günü kongrenin son
gününde Uluslararası Tasarruf Günü ilan etti.
1935 yılında bazı Türk bankaları, 1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf
Kongresi’nde kabul edilen 31 Ekim gününü
Uluslararası Tasarruf Günü olarak kabul etti.
Ülkelerin zenginleşmesi, gelir seviyesinin yükselmesi daha çok istihdam, daha
çok üretim ve daha çok ihracatla mümkün
olurken tasarrufların yeni yatırımlara
dönüşmesi de bunları başarabilmek için en
önemli şarttır...

62. GÜN
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nu soruyorsunuz... Aslında bu noktadan
tasarruftan ne anlaşıldığı konusu gündeme
geliyor. 	
Tasarruf, hayatımızın sürdürürken
insanların ve diğer canlıların kullandığı,
yaşamın vazgeçilmezi olan maddelerin
tüketiminde dikkatli davranma isteği, yeteri
kadar kullanma, idareli tüketme davranışına
verilen isim. Tüketirken çevreci olmak, diğer
canlıları da düşünmek, geleceği düşünmek,
iktisadi davranmak ve artırmak bilinciyle
hareket edilmesine de tasarruf deniliyor...
Toplumlarda tasarruf bilincinin

halkın temsilcileri, 20 Ocak 1921’de Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu adlı yasayı kabul ederek
egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etti
ve 1 Kasım 1922’de aldığı kararla saltanatı
kaldırdı. Ülke, meclis hükûmeti tarafından yönetilmekteydi... 27 Ekim 1923’te İcra Vekilleri
Heyeti’nin istifası ve yerine meclisin güvenini
kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması
üzerine Mustafa Kemal Paşa, yönetim biçiminin
Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte
bir kanun değişikliği tasarısı hazırlayıp 29
Ekim 1923’te Meclis’e sundu. Teşkilat-ı Esasiye
Kanunu’nda yapılan değişikliklerin kabulü
ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından ilan edildi.
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‘Muhasebe sürdürülebilirlik
temelli bir faaliyet’
21. Türkiye Muhasebesi Kongresi yapıldı.
Kongre, TÜRMOB’un ev sahipliğinde 2-3 Eylül
tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Kongrede konuşan oda başkanımız
Erol Demirel verdiği mesajda, “Sadece hesap
yapmıyoruz aslında geleceği planlıyoruz, geleceğe yönelik kararların alınmasını sağlıyoruz.
Dolayısıyla bu değişen dünyada teknoloji bütün
hayatımızı, işletmelerimizi ve iş hayatımızı değiştirdi. Bizim de faaliyetlerimizin ve iş yapma
biçimlerimizin buna göre değiştiği bir süreci
yaşıyoruz” dedi.
Oda Başkanımız Erol Demirel, ‘Sürdürülebilirlik ve Teknolojik Dönüşüm Sürecinde
Muhasebenin Toplumsal ve Kamusal Faydası’
başlıklı panelin moderatörlüğünü yaptı.
Panelde konuşan Demirel, kongrenin
çok yararlı geçtiğini belirterek, “Bir buçuk gün
boyunca çok güzel sunumlar izledik, çok ufuk
açıcı konuşmalar dinledik. Gerçekten bu kongre
bize bu fırsatı sundu. Uzun yıllardır tartışılan
son derece önemli konulardan bir tanesini
sempozyum teması haline getirdikleri için de
bu güzel kongreyi düzenledikleri için, her şeyin
yolunda  gittiğini gördüğümüz için başta bütün
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TÜRMOB yönetim kuruluna ve bu konuda emeği
geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

GELECEĞİ PLANLIYORUZ
1950’den beri yapılan araştırmaların
dünya nüfusunun artışını ortaya koyduğunu
dile getiren Demirel, şunları söyledi: “Nüfusta
müthiş bir artış var. Ama büyümede de ciddi
artış var. Büyüme eskiden refahla eşit anlamda
ele alınıyordu ama bugün geldiğimiz noktada
büyümenin her zaman refahı getirmediğini çok
iyi görüyoruz. Bu kadar büyümeyi, kaynak
kullanımını, bu kadar büyümenin yükünü kim
karşılayacak diye sorduğumuzda elbette bunun
tek cevabı var. Gezegenimiz karşılayacak. Ama
gezegenimizin ne kadar buna tahammülü var.

İlk zamanlar aslında sürdürülebilirlik daha çok
çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik olarak ele
alınıyordu. Daha sonra buna iki bileşen daha
eklendi. O da ekonomik ve kurumsal sürdürülebilirlik. Yani sürdürülebilirliği, kaynaklarımızı en
iyi şekilde kullanalım diye değil aynı zamanda
refahı arttırıcı, insana değer veren, değer
arttırıcı olarak görüyoruz. İşletmelerin sürdürülebilirliği, kurumların sürdürülebilirliği konusu
da var. Bizim meslek tarafımıza baktığımızda
ofislerimizin sürdürülebilirliği, devletin yapmış
olduğu bütün işlerin sürdürülebilirliği öne
çıkıyor. Burada birlikte hareket etmeye, birlikte
mücadele etmeye, bakış açımızı değiştirmeye
ihtiyacımız var. Muhasebe her zaman sürdürülebilirlik temelli bir faaliyet. Sadece hesap
yapmıyoruz aslında geleceği planlıyoruz, geleceğe yönelik kararların alınmasını sağlıyoruz.
Değişen dünyada teknoloji bütün hayatımızı,
işletmelerimizi, iş hayatımızı değiştirdi. Faaliyetlerimiz, iş yapma biçimlerimiz buna göre
değişti. Bu süreçte muhasebe mesleğinin elbette
ki sürdürülebilirlik açısından da çok önemli
görevleri var. Sürdürülebilirlik ve teknolojik
dönüşümün muhasebe ekosistemindeki önemini
değerli konuşmacılardan dinlemek önemliydi.”
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Dostlar korosuna
yeni koristler
İSMMMO Dostlar Korosu’na yeni koristler kayıt oluyor.
‘Türkülere gönül vermiş meslektaşlar gelin hep birlikte
Türkü söyleyelim’ çağrısıyla yeni üyeler arayarak grup
çalışmalarına başlıyor. 24 Eylül tarihine kadar başvuru
alındı. İSMMMO Dostlar Korosu, halk müziği konusunda bir araya gelen meslek mensuplarıyla çalışmalar
yaparak konserler veriyor.

Meslek eğitimleri tüm hızıyla sürüyor
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ancak sürekli mesleki eğitim ile mümkündür.
Oda olarak kuruluşumuzdan bu yana meslek
mensuplarımızın sürekli mesleki eğitimine

verdiğimiz
önemle, seminer,
sempozyum, kurs
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Meslek hayatımızda güncel
kalabilmek için
gerekli eğitimlerin
yanı sıra farklı
alanlarda uzmanlık kazandıran
sertifika programlarımızı, mesleki
kariyer sınavlarına
hazırlık eğitimlerimizi de sürdürmeye devam
ediyoruz” dedi.

İSMMMO HABER

TESMER Temel Eğitim
ve Staj Merkezi bünyesindeki
eğitimler sürüyor. Yeminli Mali
Müşavirlik Mesleki Yeterlilik
Sınavı Hazırlık Kursları
2022 yılı 2. dönemi sürüyor.
Excel’de Finansal Verilerin
Analizi ve Raporlaması
Eğitimi, Bağımsız Denetçilerin
Sürekli Eğitimi gibi eğitimler
devam ediyor.
Oda başkanımız Erol
Demirel, “Mesleki alanda
ortaya çıkan yenilikleri takip
etmek ve bunları uygulamak,
meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini
sürdürebilmeleri için bir zorunluluktur. Bu da
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Sürdürülebilirlik ve yeni
dünyaya hazırlanmak
tüm mesleklerin olmazsa
olmazlarından... Muhasebe
mesleği için de yeni dünyaya
uyum en önemli konu.
Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu (IFAC) da
‘Muhasebe Mesleği için
Sonraki Adımlar’ başlıklı
eylem çağrısını yayınladı.
IFAC Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Arıak Tunaboylu, dünya
ölçeğinde değerlendirildiğinde
Türkiye’de muhasebe
mesleğinin çok gelişmiş
durumda ve meslek
mensuplarının mesleki
yetkinliklerini geliştirmeye
çok açık olduklarını söylüyor.

‘Muhasebeciler yetkinliklerini
geliştirmeye çok açıklar’
NİL DENİZ DEMİRCİLER
Değişen, dönüşen dünyamızda meslekler de değişim dönüşüm yaşıyor. Bu süreçte
sürdürülebilirlik, etik değerler ve şeffaflık
kavramları öne çıkıyor. Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), muhasebe mesleğinin küresel
sesi olarak mesleğin önemini ve değerini
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arttırmak ve kamu yararına hizmet etmek
için çalışan önemli bir çatı kuruluş. Önemli
platformlarda mesleği temsil edip savunuculuğunu yapan IFAC, yüksek kalitede uluslararası
standartların geliştirilmesi, benimsenmesi ve
uygulanmasına destek vermenin yanı sıra üyesi olan meslek örgütleri vasıtasıyla muhasebe
meslek mensuplarını geleceğe hazırlıyor. Tür-

kiye’nin IFAC üyesi olan iki meslek kuruluşu
tarafından ortaklaşa aday gösterilerek IFAC
yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Ayşe Arıak
Tunaboylu, 4 yıldır bu görevi yürütüyor. Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra IFAC’ın Üyelik,
Yönetişim, Planlama ve Finans komitelerinde
de görev yapıyor. Tunaboylu, IFAC ailesinin
bir üyesi olarak mesleğe bölgesel ve ulusal
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(TMUD) tarafından 2018 yılında IFAC Yönetim
Kurulu’na aday gösterildim ve aynı yıl kurula
seçildim. IFAC Yönetim Kurulu’nda bugüne
kadar görev alan en genç üyeyim. IFAC’taki
görevimin yanı sıra 2016 yılından bu yana
Avrupa Muhasebe Federasyonu’nun Denetim
ve Güvence Politika Grubu üyesiyim.
TÜRMOB Türkiye Muhasebe
Kongresi kapsamında IFAC Yönetim
Kurulu’ndaki tek Türk üye olarak “Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Gözüyle
Sürdürülebilirlik” başlıklı oturumun moderatörlüğünü gerçekleştireceksiniz. Bu
kongrenin öneminden bahseder misiniz?

TÜRMOB, Türkiye’de muhasebe alanında
mesleki ruhsat verme yetkisine sahip ulusal
kuruluş ve muhasebe meslek odalarının çatı
kuruluşu olarak çok önemli bir kamusal görev
üstlenmiştir. Muhasebe günlük dildeki çağrışımından çok daha geniş bir mesleki çalışma
alanını ifade ediyor ve TÜRMOB’un muhasebecilik alanında yürüttüğü faaliyetler ve fikir
önderliği, Türkiye’de mesleğin gelişmesi için
büyük önem taşıyor. TÜRMOB tarafından dört
yılda bir düzenlenen Türkiye Muhasebe Kongresi, alandaki en önemli ulusal etkinlik ve her
zaman mesleğin geleceğini en çok ilgilendiren
konuları gündeme başarıyla taşıyor. Bu yılki

kongre, hükümetler, ekonomiler, işletmeler ve
vatandaşlar özetle herkes için çok önemli bir
konu olan sürdürülebilirliğe odaklanıyor ve
muhasebe mesleği sürdürülebilirliğin merkezinde yer alıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı,
Türkiye’nin AB üyeliği ve Türkiye’nin toplam
ihracatının % 40’ını oluşturan AB ile olan ticaret hacmi göz önüne alındığında sürdürülebilirlik konusunu Türkiye için daha da önemli hale
getiriyor. Bu kongre, sürdürülebilirlikle ilgili
fırsatlar ve zorluklar konusunda farkındalığı
artırdı ve meslek mensuplarına faaliyetlerini
ve çalışma alanlarını bu konudaki beklenti ve
talepleri karşılamak için nasıl uyarlayacakları
konusunda öngörü kattı. Muhasebe mesleğinin
üst düzey temsilcileri,
kamu kurumları,
düzenleyici kuruluşlar,
akademisyenler ve diğer önemli paydaşlardan oluşan konuşmacılar, sürdürülebilirlik
ile ilgili deneyimlerinin
ve faaliyetlerinin
yanı sıra kurumsal
vizyon ve stratejik yol
haritalarını detaylı bir
şekilde paylaşarak
alanın geleceğine
ışık tuttular. Bu kongrenin, mesleğin tüm bu
paydaşları ile karşılıklı diyalog ve iş birliğini
geliştirmesi açısından bir kilometre taşı olacağına inanıyorum.

135 ÜLKEDEN ÜYESİ VAR
IFAC yönetim kuruluna girişiniz nasıl
oldu? Buradaki temsiliniz ülkemiz açısından
nasıl bir öneme sahip?
IFAC, ulusal muhasebe meslek örgütlerinin üyesi olduğu küresel muhasebe
örgütüdür. 1977’de kurulan IFAC, 135 ülkeden
180’den fazla üyesi ile büro sahibi olanlar, özel
sektörde ve kamu sektöründe hizmet akdiyle
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perspektif getirmek, işbirlikleri geliştirmek,
Türkiye’nin meslek alanındaki deneyimlerini paylaşmak ve Türk muhasebe meslek
mensuplarının mesleğin uluslararası alandaki
gelişimine katkı sağlamasını kolaylaştırmak,
küresel çalışmaları izleyerek eş zamanlı olarak
Türkiye’ye ulaştırmanın başlıca görevleri olduğunu vurguluyor. IFAC Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Arıak Tunaboylu ile mesleği, yönetişim
ve etik odağında sektörde sürdürülebilirliğin
önemini konuştuk.
Kendinizden bahseder misiniz,
ne zaman nerede doğdunuz ve hangi
okullarda okudunuz? İş yaşamınıza ne
zaman başladınız ve nerelerde çalıştınız?
Lisans eğitimimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde işletme
alanında ve yüksek
lisans eğitimimi ise
Bilkent Üniversitesi’nde hukuk ve ekonomi
alanında tamamladım.
Serbest muhasebeci
mali müşavir, bağımsız
denetçi ve değerleme
uzmanı ruhsatlarına
sahibim.
İş hayatıma
Deloitte’ta denetçi olarak başladım, daha
sonra  BM Kalkınma Programı’nda finans
ve muhasebe müdürü olarak görev yaptım.
Ankara’da yaşıyorum ve Türkiye portföyü
için Dünya Bankası’nın operasyon yönetimi
danışmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda
küçük ve orta ölçekli işletmelere, sivil toplum
kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık
ve finansmana erişim hizmetleri veren Akdan
Danışmanlık’ın ortağıyım. Türkiye’nin en
büyük Telekom şirketlerinden biri olan Eser
Telekom’un da yönetim kurulu üyesiyim. TÜRMOB ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
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IFAC’IN
DESTEKLERİ
VAR
IFAC’ın bu konuda destekleri var mı?
IFAC bu kapsamda, meslek
örgütlerine şu konularda destek
veriyor. Üyelerin becerileri ve
mesleki gelişimlerinin güncel
ve yüksek kalitede olması için
yetkinlik gerekliliklerinin sık sık
gözden geçirilmesi ve yenilenmesi.
Özellikle yeni gelişen alanlarda
kaliteli öğretime odaklanılması.
Özellikle kariyerlerinin orta
dönemindeki muhasebeciler için
becerilerinin zenginleştirilmesi ve
geliştirilmesi için eğitim ve destek
sağlanması. Bunun için de etkili
eğitim fırsatları sunabilecek diğer
alanlardan paydaşlar ile ortak çalışılması. Gelecek tekrarlayan yıkım
ve yeniden tanımlama döngülerine
gebe görünüyor. Bu bakımdan
muhasebecilerin ve mali müşavirlerin iş hayatındaki rolleri değişmeye
devam edecek. Dijital, veriye dayalı
ve her daim sınırlı kaynaklara sahip
bir dünya, büyük riskler taşırken
aynı zamanda muazzam fırsatlar
sağlıyor. Örneğin, CFO’lar veya
finans birimi, yatırımcıların ve
yönetim kurullarının kısa vadeli
performans beklentilerini yönetir ve
karşılarken, uzun vadeli başarı ve
marka itibarı için neyin önemli olduğunu belirleme, ölçme, öngörme,
önceliklendirme, dengeleme, izah
ve ikna etme yetkinliğinde olmalı.
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çalışanlar, akademisyenler başta olmak üzere 3
milyondan fazla muhasebe meslek mensubunu
temsil etmektedir. IFAC, muhasebe mesleğinin
küresel sesi olarak mesleğin önemini ve değerini
arttırmak ve kamu yararına hizmet etmek için
çalışmaktadır. Bu amaçla tüm önemli platformlarda mesleği temsil etmekte ve savunuculuğunu
yapmakta; yüksek kalitede uluslararası standartların geliştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasına destek vermekte; üyesi olan meslek örgütleri
vasıtasıyla muhasebe meslek mensuplarını geleceğe hazırlamaktadır. Türkiye’nin IFAC üyesi olan
iki meslek kuruluşu tarafından ortaklaşa aday
gösterilerek seçildiğim görevi 4 yıldır yürütüyorum. Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra IFAC’ın
Üyelik, Yönetişim, Planlama ve Finans komitelerinde görev yapıyorum. IFAC ailesinin bir üyesi
olarak; mesleğe bölgesel ve ulusal perspektif
getirmek, işbirlikleri geliştirmek, Türkiye’nin
meslek alanındaki deneyimlerini paylaşmak ve
Türk muhasebe meslek mensuplarının mesleğin
uluslararası alandaki gelişimine katkı sağlamasını
kolaylaştırmak, küresel çalışmaları izleyerek eş
zamanlı olarak Türkiye’ye ulaştırmak başlıca
görevlerim. Dünya ölçeğinde değerlendirdiğimizde, Türkiye’de muhasebe mesleği çok gelişmiş
durumda ve meslek mensupları mesleki yetkinliklerini geliştirmeye çok açık. IFAC üyeliğimizin
sağladığı uluslararası erişimimiz, bölgesel ve
küresel gelişmeleri yakından takip etmemize ve
mesleki düzenlemeleri etkin şekilde şekillendirmemize olanak tanıyarak, ulusal olarak geleceğe
hazırlanmamıza ve hizmet sunumumuzu geliştirmemize katkıda bulunuyor.

KRİTİK BİR KONU
Yönetişim ve etik odağında sektörde
sürdürülebilirliğin öneminden bahseder
misiniz?
IFAC, mesleğimizin geleceği için kritik bir
alan olan sürdürülebilirlik tartışmalarında son
iki yıldır etkin rol alıyor. 2020’de IFAC, sürdürülebilirlik standartları için Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı altında yeni

bir kurulun oluşturulması çağrısında bulundu.
Misyonu, şirketlerin kurumsal değerine ilişkin
raporlama yükümlülükleri için kapsamlı ve
küresel kabul görecek temelleri oluşturmak olan
Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu
(ISSB) böylece kuruldu. Bu yıl aynı alanda çalışan
CDSB ve VRF’nin de (IIRC dahil olmak üzere)  
IFRS Vakfı ile birleşmesini hedefliyoruz. Aynı
alanda faaliyet gösteren bu önemli kurulların
ortak çalışması düzenlemeleri hızlandıracak ve
ikiliği önleyecektir. Böylece, ISSB’nin iklim ve
kamuoyunu aydınlatma gerekliliklerine ilişkin ilk
iki standardının da 2023’ün başında tamamlamasını bekliyoruz.
2021 yılında IFAC olarak ISSB girişimine
desteğimizi sürdürürken, konunun muhasebe
meslek mensuplarını ilgilendiren yanlarının da
sözcülüğünü yaptık. Sürdürülebilirliği kamu
yararı taşıyan bir meslek olarak görevimiz ve
sorumluluğumuzla ilişkilendirerek, sürdürülebilirlikle ilgili beceri ve yetkinliklerimizi nasıl
geliştirebileceğimizi ve şirketler içinde entegre
düşünce yapısının oluşturulmasına nasıl katkı
sağlayabileceğimizi konuştuk. Sürdürülebilirlik
güvencesinde dünya genelindeki durumu tespit
etmek için kapsamlı bir çalışma yaptık ve ortaya
konulmuş en iyi uygulamalara ve yüksek kaliteli
küresel standartlara dayanan Sürdürülebilirlik
Bilgilerine Yüksek Kalitede Güvence Vizyonu’nu
oluşturduk.
2022’de odağımızı oluşturulacak yüksek
kalitede sürdürülebilirlik standartlarından yüksek
kalitede ve gelişmiş kurumsal raporlamaya nasıl
geçileceği, bu geçişe öncülük edecek muhasebe
meslek mensuplarının rolünün ne olacağı,
raporlamalara mesleğin sağlayacağı yüksek
kalitede güvence ile raporların kullanıcıları için
nasıl güven ve itimat temin edileceğine çevirdik.
Sürdürülebilirliğin güvenilir bilgiye dayalı olarak
ölçülebilir ve değerlendirilebilir hale getirilmesi,
bizim bu harekete en büyük katkımız. Sürdürülebilirlik alanına meslek olarak tutarlı biçimde
liderlik edebilmemiz için IFAC olarak “Muhasebe
Mesleği için Sonraki Adımlar” başlıklı eylem
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‘GÜÇLÜ YÖNETİŞİM VE ETİK PERFORMANS
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNEMLİ’
Sizce yönetişim ve etik konularında Türkiye’deki şirketlerin karnesi nasıl?
Türkiye’de maalesef resmi olarak düzenli bir
ulusal kurumsal yönetişim raporu yayınlanmıyor. Bu
nedenle şirketlerin karnelerini net olarak göremiyoruz.
çağrımızı yayınladık. Bu çağrı tüm çalışma
biçimleri ne olursa olsun muhasebe meslek
mensuplarını kapsıyor.   

SÜREKLİ ÖĞRENMEYE DEVAM
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‘İSMMMO MESLEĞİMİZ İÇİN
ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUMDA’
İSMMMO hakkında düşünceleriniz
neler? Çalışmalarını beğeniyor musunuz?
İSMMMO, 85 meslek odasının üye
sayısı bakımından en büyüğü. İstanbul, Türk iş
dünyası, finans ve ticaretinin kalbi durumunda. Bu da İSMMMO’yu en önemli özel sektör
paydaşlarına yakınlığı ve en büyük şirketlere
hizmet veren üyeleri ile mesleğimiz için çok
bakımından önemli olan iklim konularını belirlemelerine ve iklim taahhütlerini kamuoyuna
yaptıkları finansal açıklamalar ile uyumlu hale
getirmelerine yardım etmeliyiz. Son olarak,
etik kurallarımız, mesleki yargımız, meslek
giriş koşulu olarak edindiğimiz temel mesleki
deneyim, becerileri ve yeterliliklerimiz, eğitim
standartlarımız gereği sürekli öğrenme ve
yetkinliklerimizi geliştirme yükümlülüğümüz
ve kamu faydasına hizmet etme görevimiz
ile muhasebecileri diğer müşavirlerden ayıran
özellikleri göstermeye devam etmeliyiz.
Mesleğin geleceğe sağlıklı taşınabilmesi için sizce neler yapılmalı, nasıl
bir yol izlenmeli?
İş yaşamında gördüğümüz köklü değişiklikler, çalışanların rollerini ve genel olarak
bireylerin ve mesleklerin topluma katkılarını
yeniden tanımlamalarını gerektiriyor. Bu

önemli bir konuma taşıyor. İSMMMO ayrıca
çok çeşitli faaliyetler ve yenilikçi projelerle
üyelerine, mesleğe ve topluma hizmette öncülük ediyor. Öte yandan İSMMMO’nun güncel
konuları kapsayan ve ilgi çekici içeriklere sahip
yayınları, üyeleri ve diğer sektör kuruluşları
tarafından izleniyor. Ben de Yaşam derginizi
düzenli olarak ilgiyle takip ediyorum.
durum muhasebecilik mesleği için de geçerli.
Mesleği geleceğe hazırlamak için meslek
mensuplarını ve meslek mensubu adaylarını,
sürekli dönüşen bir iş ortamında gerekli olan
beceriler, yetenekler ve etik değerlerle donatabilecek kapsamlı ve çok yönlü bir uluslararası
muhasebe eğitimi yaklaşımı gerektiriyor. IFAC
bu doğrultuda, muhasebe mesleğinin genç
nesle muhasebenin heyecan verici ve dinamik
bir fırsat olduğunu göstermesi gerektiğine
inanıyor.  Muhasebe, nihayetinde bir insan işi
ve bu yüzden en iyileri mesleğe katılmak için
cezbedebilmemiz ve yetişmiş nitelikli mesleki
insan sermayesini elimizde tutabilmemiz
gerekiyor. Bu nedenle hem teknolojik hem de
insani gelişime odaklanmak, geç kuşağa hitap
edebilmek ve mesleki rolleri içerik bakımından daha zengin ve daha tatmin edici hale
getirecektir.

ZİRVEDEKİLER

Yatırımcılar ve şirketler açısından
sürdürülebilirlik nasıl bir öneme sahip?
Yatırımcılar, aldıkları bilgiye duydukları güvene dayanarak sermayenin nasıl
dağıtılacağına karar verdiği için finansal
piyasalar güvene dayalı işler. Güven kazanmak için, sürdürülebilirlik açıklamaları yüksek
kalitede bağımsız dış güvenceye tabi olmalıdır.
Muhasebeciler sadece meslek mensuplarında
bulunan beceri, nitelik, deneyimlere ve kamu
yararına uygun hareket etmek için mesleki ve
etik yükümlülüklere sahip ve kamu gözetimine
tabi olduklarından, güvenilir sürdürülebilirlik
hizmetleri ve güvencesi sağlamak için en uygun konumda yer alıyorlar. Muhasebe mesleği
olarak sürdürülebilirlik güvencesi hizmetinin
sağlayıcısı olmamızı ve sürdürülebilirlik bilgisine güvence sağlanmasının zorunlu hale getirilmesinin savunmalıyız. Şirketler bakımından
ise, şirket içi bilgi silolarını yıkmak için entegre
bir düşünce yapısını teşvik etmeli ve sürdürülebilirlik bilgi ve raporlamalarının CFO’ların ya
da finansal raporlama ekiplerinin çalışmalarıyla daha iyi bütünleşmesini desteklemeliyiz.
Ayrıca mevcut finansal raporlama standartları
kapsamında iklim raporlaması konusuna önderlik etmeli; şirketlerin finansal performansı

Ancak genel olarak kurumsal yönetişim karnelerinin ya
da raporlarının önemli bir araç olduklarını düşünüyorum. Güçlü yönetişim ve etik, bir şirketin performansına
ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor ve meslek
olarak bu konuda şeffaflığı destekliyoruz.
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Kıtlık kapıda mı?
Pandemide tüm dünya için yaşam koşulları değişti.
Dünyamız artık eski dünya değil. Kapanmalar
döneminde ülkelerin kendi kendilerine yetebilme
kapasiteleri sınanmış oldu. Rusya-Ukrayna savaşı
ile enerji ve gıdanın stratejik ürünler olduğu bir
kez daha gözler önüne serildi.
NİL DENİZ DEMİRCİLER

KAPAK

Küresel ısınmanın ardından küresel gıda kıtlığı son dönemde ciddi bir şekilde dillendirilmeye başlandı. Dünyada olası gıda kıtlığını etkileyen sebeplerden
biri de Rusya-Ukrayna krizi. Ukrayna’dan ürünlerin çıkamaması ve Rusya’ya
uygulanan ambargolar ile Rusya’nın bu ambargolara ürün kısası bazlı cevabı,
Hindistan’ın buğday ihracatını yasaklaması gibi gelişmeler gıda krizi senaryolarını getiriyor. Koronavirüs ile başlayan kapanmalar, dünyada gıda hareketini
kısıtlarken kıtlık senaryolarına maliyet artışları ve enflasyon gibi nedenler
eklendi. Bu da ülkeleri kendi tedbirlerini almaya yöneltiyor.
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Sıcaklıkların ve mevsimlerin değişmesiyle
dünyada kıtlık senaryoları arttı. Örneğin, İtalya
70 yılın en ağır kuraklığı ile mücadele ediyor,
tarım üretiminin kalbi Po Vadisi’nde içme suyu
karneye bağlandı, hidroelektrik enerji üretimi
dibe vurdu. İspanya ve Portekiz’in son bin 200
yılın en kurak dönemini yaşaması gıda üretimi
ve turizmde ciddi sonuçlar doğuruyor. Yapılan
çalışmalar, bu yüzyılın sonuna kadar yağış seviyesinin yüzde 10-20 daha düşebileceği yönünde.
Güney İspanya’da 2100 yılına kadar zeytin
üretiminde yüzde 30’luk bir düşüş öngörülüyor.
Almanya ekonomisi için çok önemli bir
su yolu olan Ren Nehri’nin su seviyesi artan
sıcaklıklardan dolayı hızla düşüyor. 1.233 km’lik
uzunluğu ile Avrupa’nın en uzun nehirlerinden
biri olan Ren Nehri’nin denize döküldüğü kollarından birinde Avrupa’nın en büyüğü Rotterdam
Limanı bulunuyor. Ölçümlere göre Ren Nehri’nin
su seviyesi her geçen gün düşüyor. Almanya’da
gemilerle taşınan yüklerin yaklaşık yüzde
80’inin Ren üzerinden taşındığına dikkat çeken
uzmanlar, Strasbourg ve Basel’e kadar uzanan
bu taşımacılık ağının darbe alacağını vurguluyor.
Somali’de son 40 yılın en şiddetli kuraklığı nedeniyle gıda ve su sıkıntısı çekiliyor, halkın
yüzde 80’i aşırı kuraklıkla savaşırken, 13 milyon
kişi açlıkla mücadele ediyor.

UMUT VEREN RAPORLAR
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel
Müdürü Ahmet Güldal, “Yurtiçi üretimimiz
bize yetecek. Dünyada da üretimde çok büyük
problem yok. Bazı ürünlerde bir miktar artsa, bir
miktar azalsa da 2022’de bir kıtlık söz konusu
değil” açıklamasını yaptı.
Üreticilerin beklediği, özellikle dünya
piyasalarıyla da uyumlu, iç piyasa fiyatlarının da
bir miktar üzerinde bir alım fiyatının belirlendiğine dikkat çeken Güldal, “TMO olarak özellikle
iç üretimden, üreticilerimizin ürünlerinden
tedarik ederek stok oluşturmayı hedefliyoruz”
diye konuştu.
Güldal, bu yıl rekoltede geçen yıla göre
önemli artış olacağını kaydederek şu bilgileri
verdi: “2021’e göre önemli artış görüyoruz. 19,5
milyon ton buğday, 8,5 milyon ton arpa rekoltesi
bekleniyor; bu noktada iyi bir sezon. Biz de
stoklarımızın büyük ölçüde iç pazardan takviye
edileceğini düşünüyoruz. Rekolte tahminleri
yapıldı. Bunu TÜİK de açıkladı; bunun bir miktar

‘KITLIK SÖZ KONUSU DEĞİL’
Ülkemizde ve dünyada kıtlık senaryolarının dillendirilmeye başlandığı şu dönemde
yüreklere su serpecek açıklamalar da geliyor.

KAPAK

Dünyanın kıtlık senaryolarına odaklandığı günümüzde gıda konusunda umut veren
raporlar açıklanmaya başlandı. ABD Tarım
Bakanlığı (USDA) 16 Ağustos’ta açıkladığı
buğday raporunda, küresel üretim tahminini
yukarı yönlü revize etti. 2022-23 sezonu küresel
buğday rekoltesi öngörüsünü, Rusya, Avustralya
ve Kanada’daki elverişli yetiştirme şartlarından
dolayı temmuz ayına göre 8 milyon ton artıran
USDA, 779.6 milyon tonluk buğday üretimi

bekliyor. Bu rakam, dünya buğday üretiminde
yeni bir rekor anlamına geliyor. Rapora göre
dünya buğday ihracat lideri Rusya, 88 milyon
tonluk üretimle rekor kıracak. USDA, sıcak hava
dalgasının vurduğu Avrupa Birliği’nde ise buğday
üretiminin geçen sezona göre 6.2 milyon ton
düşüşle 132 milyon ton olacağını tahmin ediyor.
Raporda, özellikle artan sıcaklıkların İspanya,
Macaristan ve Romanya’da rekolteyi olumsuz
etkilediği ifade ediliyor. Raporda, Türkiye’nin
buğday üretimi ise bir önceki aya göre 300 bin
ton yukarı yönlü revize edilerek 17.3 milyon ton
olarak öngörülüyor. USDA raporunda Çin ve Hindistan’la ilgili tahminler de dikkat çekiyor. Çin’in
buğday rekoltesini geçen aya göre 3 milyon ton
yukarı revize eden USDA, bu ülkenin 138 milyon
tonluk üretimle rekor kırmasını, önemli üreticilerden Hindistan’ın 2022-23 sezonu buğday
rekoltesini ise 103 milyon ton olarak öngörüyor.
Rapora göre, Arjantin 19 milyon ton, Brezilya
8.7 milyon ton ve Avustralya da 33 milyon ton
buğday üretecek.
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ÜRETİCİ TEPKİLİ
Süt ve et sektörünün tüm kesimleri sıkıntı yaşamasına karşın en büyük sıkıntı küçükbaş hayvancılıkta. Öyle ki kuzu eti fiyatı
sığır eti fiyatının gerisine düştü. Kuzu karkas
ihracatı için Et ve Süt Kurumu’na (ESK) yetki
verildi. Kurum bu yetkiyi kullanmak yerine
kuzu-koyun eti fiyatında yüzde 25 indirim
yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,
üreticiden aldıkları ette indirim yapmadıklarını söylese de piyasada bu indirim üreticiye
alımlara da yansıtıldı.
Geçen aylarda Gaziantep’te
koyun-keçi yetiştiricileri sorunlarına dikkat
çekmek için Gaziantep - Nizip karayolunu
yarım saat trafiğe kapattı. Haklarında
soruşturma açılan yetiştiriciler artık üretimi
sürdüremez noktaya geldiklerini her geçen
gün zarar ettiklerini söylüyor. Gaziantep
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Başkanı Osman Türkman kendileri hakkında
soruşturma açmak yerine sorunlara çözüm
üretilmesini istedi. Yetiştiricilerin ülke için
üretim yaptığını ancak maliyeti kilo başına
100 TL’nin üzerinde olan kuzu karkas etinin
92 TL’den alınacağı ifade edilmesine rağmen
alınmadığını 82 TL’den alınmak istendiğini
belirten Türkman, yetiştirticilerin her gün
yüzbinlerce TL zarar ettiğini ve derdini
anlatacak kimse bulamadığını, soruna çare
üretilemediğini belirtti.
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altında olur, üstünde olur. Ama Türkiye’nin
ihtiyacına yetebilecek bir miktar, özellikle
makarnalık buğdayda arz fazlası bile
olabilecek buğday üretimi söz konusu. Arpada da hemen hemen Türkiye’nin ihtiyacı
olabilecek miktarda rekolte geliyor. Bunlar
bu yılın geçen yıla göre daha iyi bir sezon
olduğunu gösteriyor.”

HAYVANCILIK DARBOĞAZDA
Rakamlara bakıldığında verimsizlik
nedeniyle Türkiye’de hayvancılık sektörünün son 20 yıldır sürekli geriye gittiği
görülüyor. Türkiye’de bir çiftçi bir dekar
alandan 250-270 kilo buğday alırken,
ABD’de ve Avrupa’da bu rakam 500 kilolarda. Bir hayvandan 200-250 kilo karkas
et alırken, ABD’de bu rakam 360 kilo.
Tarımda öngörülü olmak, dünyayı takip etmek, çiftçiyi bilinçlendirmek verim artışının
olmazsa olmazı. Verimlilik için hangi üründe
rekolte ne kadar olacak diye bakılmalı ve
rekoltesi düşen ürünler ekilmeli. Hububat,
Türkiye için çok önemli ürünlerin başında

geliyor; 2000 yılında 75 milyon dekara
buğday ekilirken şimdi 55 milyon dekara
inmiş durumda.
Hayvancılık sektörü ne yazık ki bir
kez daha darboğaza sürüklendi; kırmızı
ette, çiğ sütte ciddi sorunlar yaşanıyor.
Maliyetler hızla artarken üretici fiyatı
aynı oranda artmıyor. Kasapta, marketlerdeki et ve süt fiyatı tüketiciye çok
pahalıya geldiği için tüketim azalıyor, dar
gelirli ve orta gelirliler et alamıyor. Talep
düşük, maliyet yüksek olunca üretici para
kazanamadığı için üretimden çekiliyor.
Son dönemde hızla artan et ve süt fiyatları
frenlenmek istenmesine karşın maliyetler
dolar bazında artıyor. Ülkemizde kullanılan
yemin yarısı ithal edilirken, burada üretilen
diğer yarısının da fiyatı gübre ve elektriğe
endeksli. Et fiyatları Et ve Süt Kurumu, süt
fiyatları da Ulus Süt Konseyi vasıtasıyla
artmayacak diye açıklandı. Çiftçilerin
maliyet tutturamaması nedeniyle bu süreçte
birçok anaç damızlık hayvan kesildi ve
kesiliyor. Alım gücü çok düşen halkın süte
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İHTİYAÇTAN FAZLA
İTHALAT YAPILDI
Türkiye’nin, 2016-2018 yıllarında ihtiyacının çok üzerinde besilik dana ve karkas et ithalatı yaptığına dikkat çeken ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Canlı hayvan stokları
yüksek ve talep de zayıf seyrettiği için küresel piyasalardan farklı
olarak dana karkas fiyatları 2021’in son çeyreğine kadar artmamıştır. Et ve Süt Kurumu, piyasa düzenleme amacıyla alım müdahalesi
yapmak suretiyle fiyatların gerilemesini önlemiştir. Stoklar eridikten
sonra fiyatlar hızlı bir şekilde yükselmiştir. Ancak küresel fiyatlarla
mukayese edildiğinde önceki duruma göre düşük düzeydedir. Bir başka
ifadeyle 2012’de karkas ithalatına uygulanan %225 gümrük vergisi ile
üretici korunurken bugün karkas ihracatına kısıtlama uygulanmaktadır.
Fiyatların maliyetlerin altında seyretmesinin en büyük nedeni talep yönlü
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lakoğlu, “Devlet hiç hatayı kendinde aramıyor.
Eskiden tarımda kullanılan elektrik ucuzdu.
Şimdi evde kullanılanla aynı rakama geldi. Eğer
siz tarımda gıdada enflasyon istemiyorsanız bir
kere devletin elektrik mazot fiyatlarını minimuma çekmesi lazım. Çiftçi zaten Ziraat Bankası
ve Tarım Kredi Kooperatifi’nden gırtlağına
kadar borca batmış. Traktörünü, ineğini her
şeyini verdi. Bundan sonra tefecinin eline düşer”
uyarısından bulunuyor.

DARBOĞAZIN NEDENLERİ
Mehdi Eker’in tarım bakanlığı döneminde
Hayvancılık Genel Müdürü olarak görev yapan
Mustafa Kayhan o dönemde hazırladığı Kırmızı
Et Stratejisi’nde hayvancılıkta yapılan yanlışları
ve uygulanması gereken politikaları dile getirmişti. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa
Kayhan, hayvancılıkta günümüzde yaşanan darboğazın nedenlerini kurumun dergisine yazdığı
“Kırmızı Ette Küresel Görünüm” başlıklı makalede özetledi. Makalede şu bilgilere yer veriliyor:
“Dünyada üretilen sığır eti toplamı 71 milyon
754 bin tondur. Bu miktarın sadece %17’si yani
12 milyon tonu ticarete konu olmaktadır. Bu
miktarın da %56’sı dört ülke tarafından ihraç

edilmektedir. Sığır eti bol bir ürün değildir ayrıca
hayvan sağlığı ve ürün standartlarını, şoklama
ve lojistik maliyetlerini, raf ömrü gibi faktörleri
dikkate aldığımızda ithalatla tedarik edilmesi
zordur. Sınırlı sayıda ülke tarafından, sınırlı
miktarda küresel pazarlara arz edilen sığır karkasların son üç yılda fiyatları ortalama yüzde 20
artmıştır. Artış eğiliminin devam edeceği tahmin
edilmektedir.”
Dünyada yılda yaklaşık 887 milyon
ton süt üretimi gerçekleştiği ve kişi başına yılda
117 litre süt tüketildiğini hatırlatan Kayhan,
Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ile sıfır
karbon hedefine ulaşmak için önümüzdeki yıllarda enterik metan gazı emisyonundan dolayı
süt sığırcılığında küçülme planları yaptığına
dikkat çekti. AB’nin ihracatının bitmesi halinde
önemli alıcı ülkeler olan Çin, Ortadoğu ve
Körfez ülkelerinin önemli oranda etkileneceğini
vurgulayan Kayhan, üretimde kısıtları fazla olan
İslam coğrafyasının taleplerinin Türkiye’yi de
zorlayacağını belirtti.
Türkiye’nin 23 milyon ton süt üretimiyle dünyanın 9’uncu büyük ülkesi olduğunu
hatırlatan Kayhan, şu bilgileri verdi: “Üretilen
sütün sadece yarısı sanayiye gitmektedir.

KAPAK

ve ete ilgisi azalmasına karşın yine de fiyatlar
maliyet artışından dolayı yükselmeye devam
ediyor. Çünkü gıda fiyatları tüm dünyada dolara
endeksli olarak hareket ediyor. Türk lirası
dolar karşısında değer kaybettiği, halkın geliri
düştüğü için et ve süt ürünleri çok pahalı geliyor.
Çiftçinin tüm giderleri dolar bazında arttığı için
bu artış karşısında eziliyor.
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, tarımda Türkiye’nin hızla uçurumdan aşağıya
düştüğünü söylüyor.  “Öngörülebilir tarım
politikası olmak zorunda” diyen Solakoğlu, şöyle devam ediyor: “100 çiftçiden 1’i kazanıyor,
99’u kaybediyor. Çiftçiye öngörülebilir piyasa
koşulları sunmazsanız o zaman bu çiftçi batar.
Döviz kurunun arttığı yerde, yem ilaç maliyetleri
artıyor. Devlet zamlarından hiç taviz vermiyor.
Biz sütü, eti soğutmak için yoğun elektrik kullanıyoruz. Bunlarda indirim yok. Hatta sürekli zam yapılıyor ama bizden fiyatımızı düşük
tutmamız isteniyor. Çiftçi yerlerde sürünüyor.
Zarar ettiğiniz için sermayeden yiyorsunuz.”
Çiftçinin enflasyonun sebebi olmadığını,
enflasyonun kurtarıcısı da olamayacağını
insanların anlaması gerektiğine dikkat çeken So-

zayıflama olarak görülmektedir. Maliyet-fiyat dengesizliğinin devam
etmesi, üretimi daraltma riskini arttırma potansiyelindedir. Et ve Süt
Kurumu, bu riski azaltmak amacıyla üretici maliyetlerini ve refah payını
dikkate alacak bir alım fiyat politikası ile verimliliğin teşvik edildiği
modele dayalı Sözleşmeli Besicilik Projesi geliştirmiştir.”
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‘ZORLU BİR SINAV YILI’
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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Sekreter Üyesi ve
Dicle Un Sanayicileri Derneği (DUNSAD) Başkanı Veysi Duyan:
“Bu yıl Türkiye tarımı için zorlu bir sınav yılı. Hasat döneminde
yağışların da etkisiyle kuraklık yıllarına oranla daha iyi bir verim
bekliyorum. Ancak, TÜİK’in 19 milyon ton rekolte açıklaması ile hem
fikir değilim. Bölgesel araştırmalarımıza göre, Türkiye geneli un ve
makarna sanayisinin kullanamayacağı kalitedeki 1.5- 2 milyon ton,
yem sanayisine uygun kalitede buğday dahil olmak üzere 17-17.5
milyon ton rekolte bekliyoruz ve hesabımızı bu yönde yapmalıyız.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin özellikle Şanlıurfa ve Mardin çevresi
gibi tahıl ambarı olarak anılan illerimizde buğday üretiminden pamuk üretimine geçişi de göz önünde bulundurarak geçen yıla oranla
daha düşük bir rekolte elde edeceğimizi gözlemliyoruz. Bölgemiz
özelinde geçmiş yıllarda 4.5- 5 milyon ton seviyesindeki rekoltenin
bu yıl 3.5 milyon ton civarında gerçekleşeceği kanısındayız.”

Geçmiş yıllarda yurtdışı fiyatlar yurtiçi fiyatların
altında seyrettiği için ihracat fırsatı teşviklerle
oluşturulurken, bugün iç fiyatlar dış fiyatların
altında kalmış ve ihracat fırsatı doğmuştur.
Toplam üretilen süt miktarımız yüksek olmasına
rağmen ihracat değerimiz emsal ülkelere göre
çok düşük düzeyde. Türkiye, iklim verileri ve
yağış kuşağı gereği süt sığırcılığını geliştirmek
zorunda. Damızlık süt sığırcılığında günlük
süt gelirleri, girdi maliyetlerini karşılamalıdır.
Damızlık veya besilik hayvan gelirleri ve
devlet destekleri de çiftçi refahını sağlamalıdır.
Kırmızı et ve süt ile ürünlerinde arz güvenliğinin
sağlanmasında sürdürülebilir damızlık süt işletmelerinin payı büyük. Bu nedenle ihracat odaklı
büyüme planlan yapılmalı. Yakın coğrafyadaki
ülkelerin ithalatçı olması ve AB’deki Türk etnik
nüfus önemli dış pazar potansiyeli olarak değerlendirilmelidir.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR  ÜRETİM İÇİN...
Söz konusu makalede hayvansal
üretimde doğal kaynakları koruyarak üretimde
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sürdürülebilirliği sağlamak, kayıt sistemleriyle
izlenebilirliği oluşturmak, işletmelerin altyapısını
ıslah etmek, hayvan sağlığı ve ıslahını etkinleştirmek ve çevreye uyumlu atık-girdi yönetimini
kolaylaştırmak için çeşitli destekleme araçlarının
kullanıldığı vurgulandı. Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Mali Fonu ve ulusal bütçeden finanse
edilen İPARD, Kırsal Kalkınma Yatırım Destekleri
ve Sübvansiyonlu Kredi Uygulamaları hakkında
bilgiler verildi.
Yaptıkları gözlemlerde bugüne kadar
devlet destekli yatırımların geçimlik ve yarı
geçimlik işletmelerin sahiplerinden ziyade,
hayvancılık dışındaki yatırımcılar tarafından daha fazla kullanıldığına dikkat çeken
Kayhan, şunları söyledi: “Bunun nedenleri
arasında, destek oranlarının yüksek olması,
kırsal üreticilerin proje hazırlama kapasitesinin
zayıf olması, öz sermaye yetersizliği, teminat
darboğazları sayılabilir. Farklı meslek gruplarının tarıma yaptıkları yatırımdan süreç içerisinde
umduğu kârlılığı bulamayıp işletmeleri boş
tutmaları önemli bir potansiyel kaybı olarak

değerlendirilmeli ve kendi iş gücü ile kırsalda
hayvancılık yapanların, öncelikle teşviklerden
faydalandırılarak kırsal hayvancılık işletmelerinin ölçeğinin iyileştirilmesi gıda güvenliğine
katkı sağlayacaktır.”
Yapılan desteklemelerle yıllar itibarıyla
et ve sütte önemli miktarda üretim artışları
olduğunu vurgulayan Kayhan, üretim maliyetleri ve fiyatlarla ilgili şu çarpıcı değerlendirmeyi
yaptı: “Son üç yılda başta yem olmak üzere
girdi fiyatlarında anormal artışlar yaşandı. Süt
ve karkas fiyatları ile maliyetlerin artışlarına
bakıldığında her iki üründe de maliyet artışları
fiyatların üzerinde gerçekleşti. Bu durum çiftçinin gelir kaybına neden olmaktadır. Bugün
gıda enflasyonu birçok ülkede yükselmektedir.
Ülkemizde üretici fiyat endeksi ile tüketici
fiyat endeksi arasındaki makas açılmış ve gıda
enflasyonu da son yılların en yüksek düzeyine
çıkmıştır. Hükümetimiz, Gıda Enflasyonu İle Mücadele Programı kapsamında, hayvansal ürünlerin maliyet ve fiyatlarını takip etmektedir. Son
yıllarda Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen
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çiğ süt fiyattan zaman zaman maliyetin altında
kalmıştır. Bakanlığımız, destekleme politikaları ile
çiftçi gelir kayıplarının büyük ölçüde önüne geçse
de tatmin edici fiyat mekanizmasının oluşamaması üretimi daraltma potansiyelindedir.”

GIDA GÜVENLİĞİ
Gıda güvenliği sürdürülebilir hayvancılıkla
sağlanabileceğine dikkat çeken Mustafa Kayhan
yapılması gerekenleri şöyle özetliyor: “Et ve
sütte gıda güvenliğinin sağlanması sürdürülebilir
hayvancılık ile mümkündür. Kırsal işletmelerin
altyapısının geliştirilmesi, hayvan sağlığı ve
ıslah programlan ile verim ve kalitenin iyileştirilmesi, girdi tedariki ve ürün alım garantisine
dayalı kamu hakemliğinde sözleşmeli üretimin
yaygınlaşması ve etkin destekleme politikalarıyla
üretici refahını arttırıcı tedbirlerin uygulanması gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli
başlıklar olarak görülmektedir. Et ve Süt Kurumu,
piyasa alım müdahalelerinin amaçlarından biri
de hükümetimizin sosyal politikaları ile uyum
içinde, alt gelir gruplu ailelerin gıdaya erişimini
sağlamaya yöneliktir. Bunun yanı sıra kurum,
ürün maliyetlerine göre çiftçi refahını gözeten
ürün alım politikaları geliştirmekte ve üreticiye
güven vererek yüksek enflasyonist iklimin oluşturduğu belirsizliği gidermek suretiyle üretimde
devamlılığa katkı sağlamaktadır. Ülkemizin gıda
güvenliği, tarım işletmelerinin ekonomik ölçeklere
erişimi ve sürdürülebilir tarım politikaları ile kırsal
refahın güçlendirilmesine bağlıdır.”

BAŞARININ SIRRI NE?
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uygulanabilir. Yani kırsalda refahı artırarak
insanların orada kalması sağlanabilir. Alman çiftçi
işi bıraksa da kırsalda kalıyor, kente gitmesi için
bir neden yok aynı şartlar kırsalda da var.
l Almanya kurallar ülkesi. Her şeyin
kuralı ve yasası, mevzuatı var ve bunlar hepsi
uygulanıyor. Türkiye’de de kurallar, kanunlar var.
Tarımla ilgili mevzuat Avrupa Birliği’ne uyarlandı
fakat uygulamada sorun var. Birçok yasa, düzenleme yeterince uygulanmıyor.
l Almanya’da tüketicilerin tarım ve
gıda üretimi üzerinde büyük baskısı ve etkisi var.
Hayvan refahı konusundaki baskılar nedeniyle
hayvancılığın gelecekte yapılamayacağını
düşünenler bile var. Türkiye’de tüketicinin tarım
politikaları üzerinde olumlu ya da olumsuz pek
bir etkisi yok. Tüketici tarım ve gıda üretiminde
daha belirleyici olmalı.
l Türkiye’de tarımla ilgili birçok konuda
olduğu gibi eğitimle ilgili de bir planlama yok,
karmaşa var. Almanya’da başarının temelinde
mesleki eğitim var. Eğitim konusunu mutlaka
ayrıca ele almakta yarar var.
l Türkiye’de de olsanız, Almanya’da da
veya başka bir ülkede de tarımsal üretim yapmak, çiftçilik yapmak her geçen gün zorlaşıyor,
maliyetler yükseliyor, çiftçiler yeterince para
kazanamıyor. Üstelik görmeleri gereken itibarı,
değeri görmüyorlar. İşe buradan başlamak ve
çiftçiliğe bütün dünyada itibar kazandırmak
gerekiyor.

KAPAK

Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Tarım ve gıdada başarının sırrının mesleki
eğitimden geçtiğine vurgu yapıyor. Bir Almanya
gezisi sonrasında tarım politikalarında Türkiye için
çıkarılacak dersleri sıralayan Yıldırım, “Bir ülkenin
tarım politikasını, tarımdaki uygulamalarını çok
başarılı diye alıp bire bir kendi ülkenizde uygulamanız genellikle pek mümkün olmuyor. Her
ülkenin iklimi, ürün çeşitliliği, iş kültürü, disiplini,
algılama biçimi, uygulamaya geçirme yöntemi

hep farklı oluyor. Almanya tarım ve hayvancılıkta
çok başarılı bu modeli alıp Türkiye’de uygulayalım
biz de başaralım diyemeyiz. Fakat her ülkeden
ve modelden dersler çıkarabiliriz, bunlardan
yararlanabiliriz” uyarısında bulunuyor. Yıldırım,
neler yapılabileceğini şöyle sıralıyor:
l Almanya gezisi boyunca Türkiye ile
karşılaştırmalar yaptığımda öncelikle Türkiye’nin
tarımsal potansiyeli, iklimi, ürün çeşitliliği çok
daha zengin. Türkiye bu potansiyelini yeterince
değerlendiremiyor.
l Almanya tarımda çok planlı bir üretim
yapıyor. Toprakları kumlu olan ve üretim için
dezavantajlı durumda olan Brandenburg, Bavyera
gibi eyaletlerde çiftçinin dezavantajını verdiği
desteklerle gideriyor. Toprak analizi yapılıyor ve
toprağın verimsizliğine göre yıl bazında hektar
başına 50 ila 300 Euro destek veriliyor. Yani
“senin toprağın kumlu yeterince üretim yapamıyorsun gelir kaybın olacak” diyerek destek
sağlıyor. Türkiye’nin bildiğim kadarıyla bunu
uygulamak için bir toprak haritası bile yok. Bunun
hızla yapılması gerekiyor.
l Tarımda örgütlenme sorununu
kooperatiflerle çözen Almanya’nın en önemli
sorunu nüfusun yaşlanması ve işi sürdürecek genç
kuşağın olmaması. Türkiye’de de bu sorun var.
Ama Almanya kadar henüz ağır değil. Türkiye’nin
genç nüfusu var, bu nüfusu tarımda tutmak mümkün. Bunun için Almanya’nın uyguladığı kırsal
kalkınma programlarının benzerleri Türkiye’de
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Türk Dil Kurumu, 1932 yılında düzenlenen Türk Dili Kurultayı’nda Türkçe’nin önemini vurgulamak
için 26 Eylül gününü ‘dil bayramı’ ilan etti. Medeniyetin ve toplumların en önemli unsuru olan dil,
yaşayan bir özelliğe sahip olması nedeniyle toplumların ve dünyanın dönüşümünden de kritik düzeyde
etkileniyor. Hızlanan teknoloji, göç dalgaları ve değişen dünya Türk dilinin üzerinde de değişim ve
dönüşüm odaklı etkiler yaratıyor…

‘Toplumun varlığı ancak
dil ile mümkündür’
UMUT EFE
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
katılımıyla 1932 yılında düzenlenen I. Türk Dili
Kurultayı’nın açılış günü olan 26 Eylül’ü her
yıl ‘Dil Bayramı’ olarak kutluyoruz. Türk Dili
Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de
kurulan ve daha sonra Türk Dil Kurumu ismini
alan cemiyet, Birinci Türk Dil Kurultayı’nı 26
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Eylül-6 Ekim 1932 tarihleri arasında düzenledi. Yaşamı boyunca Türk diline önem veren
Atatürk, 2 Eylül 1930’da Prof. Sadri Maksudi
(Arsal) Bey’in ‘Türk Dili İçin’’ adlı kitabının iç
kapağına, ‘’Milli his ile dil arasındaki bağ çok
kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli
hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili,
dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil
şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini koru-

masını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller
boyunduruğundan kurtarmalıdır’’ ifadelerini
yazmıştı. Son dönemde hızlanan teknoloji, dönüşen dünya düzeninin dil üzerindeki etkilerini
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem
Erdem ile konuştuk…

TÜRKÇE TABELA KALMADI
Öncelikle derneğinizden ve faali-
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büyüklüğünde olması kuralı getirilmiştir.
Dilin ve dili doğru kullanmanın
toplum ve kültür üzerindeki etkisini
değerlendirir misiniz?
İnsan; kendini, dünyayı, nesneleri dil ile
anlamlı kılar, duygu ve düşüncelerini sözlü veya
yazılı olarak ancak dille ifade edebilir. İnsanın
varlığı dil ile mümkün olduğu gibi toplumların varlığı da dil ile mümkündür. Devletleri
kuran ve yaşatan temel varlık millettir ancak
milletlere can veren ve ruh kazandıran temel
güç kültür ve kültürün ana unsuru olan dildir.
Toplumlar millet olmayı, bir dile ve ortak
bir kültüre sahip olmakla elde ederler ve
milli varlıklarını kendi dilleriyle koruyabilirler. Kendi kültürlerini kaybederek başka bir
milletin kültür dairesi içine giren milletler tarih
sahnesinden silinip gitmiştir. Tarihte binlerce yıl
önce var olan; askeri, siyasi ve hatta ekonomik
bakımdan zamanının en güçlü devletlerini
kuran Sümerler, Asurlular, Hititler, Lidyalılar, Fenikeliler gibi milletlerin bugün tarih
kitaplarında sadece isimleri kalmıştır. Milletlere
kimlik kazandıran dildir. Dilin önemli bir görevi
de sosyal bir varlık olan insanlar arasında
iletişim kurmaktır. İletişim dille kurulur. Doğru
ve düzgün bir iletişim, dildeki yeterlilikle doğru
orantılıdır. Bir insanın meramını doğru olarak
anlatabilmesi için yeterli bir dil becerisine ve

kelime haznesine sahip olması gerekir.
Kendini ifade edemeyen insanlar, şiddete
yönelebilir, bir ifade tarzı olarak şiddeti seçebilir. Sokaktaki şiddetin de aile içi şiddetin de
en önemli sebebi insanların kendilerini ifadede
acze düşmesidir. Şiddet acizlerin kendini ifade
tarzıdır. Düşüncenin kaynağı da dildir. Dil
olmadan düşünce olmaz. İnsan kelimelerle
düşünür, kelimelerle ifade eder. Kelime haznesi
dar olan insanın düşünce dünyası dar, geniş
olanın düşünce dünyası da ufku da geniş olur.
İnsanın ufku kelime dağarcığı kadardır. Duygu
ve düşüncedeki genişlik ve derinlik ancak dille
sağlanabilir. Anadilini doğru kullanamayanların eğitim ve iş hayatında başarılı olabilmesi
mümkün değildir. Başarılı milletler anadillerinin
doğru ve düzgün kullanımına önem veren
milletlerdir.
Tüm eğitim sürecinde müfredatın
ana unsuru olan Türk dilinin Türkiye’de
yeterince etkin ve doğru kullanıldığını
düşünüyor musunuz?
Bu sorunun cevabı aslında tek bir
kelime; hayır. Ancak konu tek bir kelimeyle geçiştirilemeyecek kadar derin. Zira bizler biliyor
ve inanıyoruz ki; kendi kültür ve benliğini yansıtmayan bir eğitim sisteminin hakim kılındığı
toplumlarda, gerçek eğitimden ve müfredattan
söz edilemez. Günümüzde uygulanan eğitim

GÜNDEMİN SESİ

yetlerinden kısaca bahseder misiniz?
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, “Dilimiz, Kimliğimizdir” şiarıyla, 22 Mayıs 2008’de
kuruldu. 13 yılı geride bırakan derneğimiz
amaçları doğrultusunda bugüne kadar birçok
güzel faaliyete imza attı. Dili, milli bir mesele
olarak ele alan derneğimiz, bugün yurt genelinde 19 şubesi ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu
faaliyetlerden bazılarını paylaşmam gerekirse;
kuruluşundan günümüze derneğimizle
özdeşleşen “Dilimiz Kimliğimizdir” ve “Bizimki
Türkçe Sevdası” konferansları, söyleşi ve
sohbetleri sürdürülmektedir. Derneğimizin
bir başka marka faaliyeti de “Liseliler Arası
Ödüllü Deneme, Hikâye ve Şiir Yarışmaları”dır.
Bu yarışmalarla gençlerimize dil duyarlılığı
kazandırmak, yazma kabiliyetlerini geliştirmek ve yetenekli gençleri keşfetmek amaçlanmaktadır. 2009 yılından bugüne ‘Güzel
Türkçemiz’, ‘2013’ten 2023’e Mektuplar’ ve
‘Sosyal Medyanın Dili’ gibi çeşitli konularda
lise öğrencileri arasında yarışmalar yapıldı.
Dildeki yabancılaşma ve yozlaşmanın en yoğun
yaşandığı alanların başında tabela kirliliği
gelmektedir. Bugün cadde ve sokaklarımız
yabancı kelimelerin işgali altında, şehirlerimizin
cadde ve sokaklarında neredeyse Türkçe tabela
kalmadı. Derneğimizin de kuruluş sebebi olan
tabela kirliliği her zaman öncelikli konumuz
olmuştur. Kararlı takibimiz ile 19 Mart 2018’de
‘Yön Levhaları’ ile ‘Kurum ve Kuruluşlarda
Kullanılan Tabelalar için Kurallar’ standardı
Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) Teknik Kurul’unda kabul edildi. Bu amaçla hazırladığımız
‘Şehrin Kimlik Kartı Tabelalar’ broşürü Türkiye
Belediyeler Birliği tarafından bastırılarak
tüm yurt geneline dağıtılmıştır. Bu standartla
gelişigüzel ve düzensiz yön levhaları ile kurum
ve kuruluşların tabelalarına kurallar getirilmekte; binaların dış yüzeylerine, işyeri önlerine,
cadde ve sokaklara asılmasından kaynaklanan
görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu düzenlemeyle yön levhalarının Türkçe
olması İngilizcesinin de Türkçesinin yüzde 25’i
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OKUYAN OLMAKTAN ÇIKTIK

Okuyucularımıza ve gençlere
Türk dilinin doğru kullanılmasına
yönelik hangi tavsiyeleri verirsiniz?
Buna çok uzun bir cevap verilebilir.
Ancak en temel tavsiyem, okumak olur.
Artık okuyan bir millet olmaktan çıktık.
Teknolojinin esiri olduk. Bu esaretten
kurtulup tüm aile bireyleri olarak günün
belli bir saatini birlikte okumaya ayırırsak,
eminim ki başta çocuklarımız olmak üzere
herkese iyi örnek olmuş oluruz. Eğer bunu
başarabilirsek hem dilimizi doğru kullanmayı öğrenmiş oluruz hem de Türkçemizi
kurtarmış oluruz.

GÜNDEMİN SESİ

sistemi ve müfredatı, Türk toplumunun kimliğini ve kültürünü yansıtan bir sistem değil. Bu
da küçükten büyüğe çok ciddi iletişim sorununu
beraberinde getiriyor. Durumun vehametini
bir örnekle ifade etmek isterim. Günümüzde
çocuğuna Türkçe öğrenmesi için ders aldıran bir
veli hiç görmedim. Ancak yabancı dil öğrenmesi
için dershanelere, özel derslere gönderen
velilerin sayısı oldukça fazladır. Böyle bir eğitim
sisteminin bizim toplumumuza, kültürümüze
faydalı olmasını beklemek hayalcilikten başka
bir şey olamaz. Eğitimde yaşanan bu yozlaşmaya bilişimde yaşanan gelişmeler ve etkileşim de
eklenince sorunun boyutu daha da büyüdü.

BİLGİSAYARLARLA 500 YENİ KELİME
Son dönemlerde gerek göçler,
gerek küreselleşme ve yaygınlaşan teknoloji ile birlikte Türk dilinin kullanımında
nasıl bir değişim ve dönüşüm izleniyor?
Özellikle son 15-20 yılda bilişimde
yaşanan hızlı değişim hem dilimizi hem de
eğitim kalitemizi olumsuz etkiledi. Dil canlı ve
yaşayan bir varlıktır. Tıpkı insanlar gibi dilimiz
de etrafında olup biten her şeyden olumlu
veya olumsuz etkilenmektedir. Bilişim, bilişim
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teknolojileri, internet ve internetin beraberinde
getirdiği birçok sosyal ağ öncelikli olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bilginin ve hızın son
derece önemli olduğu günümüzde, teknolojiden ve özellikle bilişim teknolojilerinden ve
internetten uzak durmak elbette düşünülemez.
Ancak bilişim teknolojilerinin ve internetin
hayatımızı kolaylaştıran yararlarının yanında
bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının özellikle
dilimizde, Türkçemizde yol açtığı zararları
görmezden gelmek de intihar etmekle eş
değerdir. Bugün ülkemize getirdiğimiz her
yeni ürün yüzlerce yeni yabancı kelimeyi ve
kelime grubunu da dilimize taşımaktadır. Bu
durum, bugün tahammül edilemez bir boyuta
ulaşmıştır. Bunun önlemi alınmaz ve bu alanda
bir toplumsal seferberlik başlatılmazsa dilimizde kapanmaz yaralar açılacaktır. Yapılan bir
araştırmada sadece bilgisayarla birlikte dilimize
giren yabancı kökenli kelimelerin sayısı beş
yüzün üzerindedir. Türkçeye sokulmak istenen
her türlü sözcük ve yabancı kurallı kullanım bir
virüs gibi, Türkçenin bünyesini, güzelliğini, doğallığını ve öz benliğini bozmaktadır. İnternetin
sahip olduğu özelliklerden ortaya çıkan yeni
iletişim sembolleri, kullanım kalıpları ve iletişim

kodları dilimizin yapısını ve işleyişini derinden
etkilemektedir. Özellikle İngilizce kelimelerin
kullanımı, yazım ve noktalama işaretlerinin
göz ardı edilmesi ve yazımda kural dışı
kısaltma kullanımı dilimizi özgün olmaktan
çıkarmıştır. Sosyal, ekonomik, teknolojik ve
kültürel alanda yaşanan gelişmelerin internet
aracılığı ile hızla yayılması, dilimize yabancı
dillerden yoğun bir sözcük ve terim akışına
neden olmaktadır. Bu akış, Türkçeyi söz
varlığının yanı sıra ses bilgisi, şekil bilgisi ve
söz dizimi özellikleri açısından da olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu durum da beraberinde yozlaşmayı getirmektedir. Ülke olarak
teknolojiyi dilimizin gelişimine, sorunların
halledilmesine, bilim ve edebiyat dili olarak
yaygınlaştırılmasına vasıta kılmak zorundayız.
Bu konuda başta Milli Eğitim Bakanlığımız ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ortak hareket etmelidir. Dilimiz, teknolojiye ve internete
kurban edilmemelidir.
İşte biz de Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneği olarak bu bilinçten hareketle
Sosyal Medyanın Dili konulu bir sempozyum
düzenledik. Sempozyumda dil bilimcilerin ve
uzmanların üzerinde mutabık kaldıkları tek
nokta, bilişim teknolojilerinin ve internetin
beraberinde getirdiği sosyal medyanın dilimiz
için büyük bir tehdit oluşturduğuydu. Aradan
yedi yıl geçti ve bugün ülke olarak bu konuda
hiçbir eylem planımız yok. Dernek olarak bu
alanda milli seferberlik başlatılması gerektiğini
düşünüyoruz. İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu’nun öncülüğünde başlatılacak bu seferberliğin adımları bir an
önce atılmalıdır. Biz dernek olarak bu konuda
üzerimize düşen görevi yerine getirmeye
hazırız.
Bakın bugün Twitter’da karakter sayısı
kısıtlandığından, kendimizi daha iyi ifade
edebilmek için Türkçenin birçok kuralını ihlal
ediyoruz. Birçok sesli harfi kullanmıyoruz
ve ortaya bozuk bir Türkçe çıkıyor. Bugün
çok masum gibi görünse de dilin kullanımını
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kısaltma, ileride inanılmaz bir dil yozlaşmasına
sebep olacaktır.
Yapılan bir araştırmada gerek ülkemizde,
gerekse de dünyada her beş bireyden dördü
sanal ortamda emojilere yer veriyor. Yüzde
80’lik bu kullanım oranı oldukça dikkate değer.
Emojilerle hislerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz, ruh halimiz yansıtılırken kelimelerin yeterli
olmadığı durumlarda kullanıcılar bu simgelere
başvurabiliyor. Jest ve mimiklerin yerine de
kullanılabilen emojiler, soğuk olan yazınsal
sanal dili daha sıcak bir hale getiriyor. Kimi
zaman meydana gelebilecek yanlış anlamaların
önüne geçebiliyor. Ancak sürekli emojilerin
kullanılması da milli dilin öz niteliklerine zarar
vererek, dili zedeleyebiliyor.
Sanal dünyanın ortaya çıkmasıyla birlikte
yabancı kökenli sözcükler adeta dilimizi esir
aldı. Türkçe harflerin kullanımında başlayan
özensizlik, Türkçesi olan terimlerin bile İngilizcelerini kullanma özentisine dönüşmektedir.
Yabancı kelimeleri, Türkçe karşılığı dilimizde
olduğu hâlde almak ve kullanmak Türkçenin
söz varlığını tehdit etmektedir. İngilizce klavye
kullanmayan arkadaşlarını demode olarak
değerlendiren günümüz gençliği ‘likelamak’,
‘favlamak’, ‘stalk’, ‘troll’ ve ‘hashtag’ gibi
kelimelerin esiri olmuş durumda. Bugün özenti
olsun diye kullandığımız bu dil yarın bizim
sonumuz olacak.

TÜRKÇE TABELA KALMADI
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26 Eylül Türk Dil Bayramı etkinlikleri ve dile katkısına dair değerlendirmeleriniz nelerdir?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1932 yılında düzenlenen “Birinci Türk Dil
Kurultayı”nın açılış günü olan 26 Eylül, her yıl
Dil Bayramı olarak kutlanır. Ancak bu bayramı,
coşku içinde kutladığımızı söylemek çok zor.
Bir ülkenin kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması her alanda
yapılacak topyekun bir mücadele ile mümkün
olur. Ekonomide, bilimde, teknolojide yaşanan
gelişmişlik elbette her ülkenin güç göstergesidir.
Ancak milletleri millet yapan köklü medeniyet
birikimleridir. En önemli medeniyet hazinesinin
ise kültürlerin, gelenek ve göreneklerin nesilden
nesile aktarılmasını sağlayan dildir. Asya
içlerinden Avrupa’nın ortasına kadar büyük
bir coğrafyaya yayılan Türkçemiz, gelenek ve
göreneklerimizin birer taşıyıcısı olan kardeş
halklarla aramızda kurduğumuz en önemli
bağdır. Bu bağı güçlendirip, geliştirmek bizim
konumuz olmuştur.
Kararlı takibimiz ile 19 Mart 2018’de
‘Yön Levhaları’ ile ‘Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar’ standardı Türkiye
Standartları Enstitüsü (TSE) Teknik Kurul’unda
kabul edildi. Bu amaçla hazırladığımız ‘Şehrin
Kimlik Kartı Tabelalar’ broşürü Türkiye Belediyeler Birliği tarafından bastırılarak tüm yurt geneline dağıtılmıştır. Bu standartla gelişigüzel ve
düzensiz yön levhaları ile kurum ve kuruluşların
tabelalarına kurallar getirilmekte; binaların dış
yüzeylerine, işyeri önlerine, cadde ve sokaklara
asılmasından kaynaklanan görüntü kirliliğinin
önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu düzenlemeyle yön levhalarının Türkçe olması İngilizcesinin
de Türkçesinin yüzde 25’i büyüklüğünde
olması kuralı getirilmiştir. Örneğin; GİRİŞ, girişin
altında dörtte bir oranında ENTER; ÇIKIŞ, çıkışın
altında dörtte bir oranında EXIT; KAÇIŞ kaçışın
altında dörtte bir oranında EXIT yazılacaktır.

ecdadımıza boynumuzun borudur. Bu borcu
ödemenin yolu ise Türk devletleri arasında
ortak dil birliğini sağlamaktan geçmektedir.
Türkçemiz yerinde, doğru ve kurallarına uygun
kullanılmıyor, bu durum da bize özgü düşünmeyi yok etti. Dünyanın en zengin dilleri arasında
yer alan Türkçemiz ne yazık ki yabancılaşma
tehdidi altında. Elbette dünyanın birikimlerinden
etkilenmemek mümkün değildir. Ancak bu
etkileşim, ölümcül bir hal almıştır. Bu tehdidi
bertaraf etmek için milli mücadele şarttır.
Çocuklarımıza ve gençlerimize, Türkçemizin
güzelliklerini ve zenginliklerini öğretmek başta
Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere herkesin
öncelikli görevi olmalıdır. Asırlar boyu büyük
medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bu
topraklarda barışın, hoşgörünün ve sevginin dili
Türkçemizi yaşatmak, korumak ve geliştirmek
için hepimize büyük görevler düşmektedir.
Unutmayalım ki dilimiz kimliğimizdir. Bu vesile
ile başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak
üzere herkesin Türk Dil Bayramı’nı kutluyorum.

Şu an Türk dili açısından zengin bir
dönemden geçildiğini düşünüyor musunuz?
İçinde bulunduğumuz bu süreç, dilimiz
için ne yazık ki çok tehlikeli bir süreç. Yaşanan
göçler, bilişim ve teknolojideki hızlı değişim ve
buna bağlı etkileşim ile yabancı dil hayranlığı
Türkçemizi katletmektedir. İşin acı tarafı ise başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm
kurum ve kuruluşların bu tehlikenin farkında
olmaması. Dilimizin gelişimi ve planlı saldırılara
karşı korunması noktasında milli bir politika
geliştirilememesi, toplumumuzu geri dönülmez
bir girdabın içine itmektedir. Eğer buna yönelik
bir seferberlik oluşturulamazsa kültürümüzü
ve benliğimizi çok yakın zamanda kaybederiz. Tarihin çöplüğü, dilini kaybettiği için yok
olup giden devletlerle doludur. Dil kültürel bir
mirastır. Bu mirasa sahip çıkmak, geleceğimizin
teminatı olacaktır.

GÜNDEMİN SESİ

Türkiye’nin yoğun göç alan coğrafyasında son yıllarda öne çıkan konulardan biri de tabela kirliliği. Bu konuya
yaklaşımınız ve bu kirliliğin etkisine dair
değerlendirmeleriniz nelerdir?
Dildeki yabancılaşma ve yozlaşmanın en
yoğun yaşandığı alanların başında tabela kirliliği gelmektedir. Bugün cadde ve sokaklarımız
yabancı kelimelerin işgali altında, şehirlerimizin cadde ve sokaklarında nerdeyse Türkçe
tabela kalmadı. Derneğimizin de kuruluş
sebebi olan tabela kirliliği her zaman öncelikli

EN ÖNEMLİ MEDENİYET HAZİNESİ
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Futbola kadın
ayağı değdi

DOSYA

UMUT EFE
“Futbol sadece futbol değildir…” Uzun
yıllar bu motto ve erkek egemen bir profille
ilerleyen futbol endüstrisinde kadınlara değil
oyuncu, seyirci olarak dahi yer yoktu…
Oysa ki erkeklerin sürekli ofsayt’ı kendilerine
anlatmakla övündüğü kadınlar, yüzlerce yıldır
bu sporun içinde yer alıyor… Son dönemlerde tüm spor dalları içinde yükselen kadın
sporcuların başarısı kendini yeşil sahalarda
da gösteriyor. Türkiye’de köklü erkek futbol
takımlarına sahip kulüplerin kadın futbol
takımlarını da oluşturması ile hızlanan bu
süreç, hem Türkiye’de hem de dünyada kadın
ayağının değdiği futbolda yeni bir akımın da bu
endüstriye hakim olmasını sağladı…
Euro 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nda zafer, ev sahibi İngiltere’nin oldu.
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Ülkenin toplumsal bölünmeler ve ekonomik
sıkıntılarla boğuştuğu dönemde gelen başarının
sahayı aşan anlamları var. Uzatmalara giden
Almanya maçının 110. dakikasında galibiyet
golünü atan 24 yaşındaki Chloe Kelly’nin formasını çıkarıp tribünlere koştuğu an şimdiden
spor tarihindeki yerini aldı. Ülkemizde de
kısa sayılmayacak bir geçmişe sahip olmasına
rağmen kadın futbolunun bilinirliği son yıllarda
artmaya başladı. Bu noktada Türkiye Futbol
Federasyonu, kulüplere verdiği desteğin yanı
sıra kadın futbolu alanında antrenör eğitiminden, sporcuların gelişimine yönelik pek çok
çalışma yürütüyor...

3 BİN YILLIK GEÇMİŞ
Kadınların futbolla tanışması hayli
eskilere dayanıyor. Yaklaşık 3 bin yıl önce
Çin’de bugünkü futbolun temelini oluşturan

oyuna kadınların da iştirak ettiği o döneme
ait bazı gravür ve resimlerdeki kadın figürlerinden anlaşılıyor... 12. yüzyılda İngiltere’de
kadınların avam oyunlarına iştirak ettikleri
biliniyor. 17. yüzyıl İskoçya’sında evli ve bekar
kadınlar arasında yapılan karşılaşmalar ise
kadın dünyasında organize futbolun ilk adımı
olarak kabul ediliyor. Modern futbol, kadınlar arasında 19. yüzyılda gelişmiş ve kadın
maçları İngiltere, Fransa ve Kanada’da belirli
bir popülariteye ulaşmıştı... 1985’te Britanya
Bayanlar Futbol kulübü ismiyle ilk kadın futbol
takımı kuruldu. Bu kulüp, kendi bünyesinde
oluşturduğu takımlarla ilk kadınlar arası futbol
karşılaşmalarının düzenlenmesini sağladı. O
dönemde Britanya’da kadın karşılaşmalarının
50 bini aşkın seyirci tarafından izlendiği
kayıtlarda yer almaktadır. 1921 yılında İngiliz
Futbol Birliği’nin kadınlara futbol oynamayı
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Dünyanın en yüksek
izleyici ve taraftar sayısına
sahip olan futbol, en
popüler spor dallarından
biri. Son Avrupa
şampiyonası ile spor
tarihine yeni bir imza atan
kadın futbolu, dalga dalga
tüm dünyaya yayılarak
ses getiriyor...
dönemde Avrupa’da Şampiyonlar Ligi,
Güney Amerika’da ise Libertadores
Kupası kulüpler düzeyinde kadınlar
arası en önemli turnuvalar olarak göze
çarpmaktadır.

TARİH YAZILDI

yasaklaması, ilerlemeyi ertelese de 1950 yılında kadın futbolu
ABD’deki hareketlenmeyle yeniden çıkışa geçti. Aynı yıllarda
Latin Amerika ülkelerinde de kadın futbolunun popülaritesi
artmıştır. 1960’lı yıllarda doğu bloğunda da kadın futbolu
yayılmıştır. 1970’li yılların başında ülke federasyonları kadın
futbolunu resmen tanımaya başlamıştır.

90 BİN KİŞİLİK SEYİRCİ
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bu yana Kadınlar Ligi şampiyonları
Dostlukspor
ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar
Ligi’nde temsil ediyor... Ülkemizde
Kadın Millî Takımı ilk kez 1995
yılında oluşturulurken, kadın millîler ilk
maçlarını tıpkı erkeklerde olduğu gibi
Romanya ile oynamıştır. 8 Eylül 1995
tarihinde İstanbul’da yapılan karşılaşma konuk ekibin 8-0 üstünlüğü ile
tamamlandı. Millî Takımımız ilk golünü
1996’da Macaristan’a atarken, ilk
galibiyetini 1997 yılında deplasmanda
Gürcistan karşısında elde etti... 1997
yılında U18, 2001 yılında U19, 2006
yılında U17, 2009 yılında ise U15 Millî
Takımları kurulmuştur. U15 Millî Takımı
2010’da Singapur’un ev sahipliğinde
ilk kez düzenlenen 1. Gençlik Olimpiyat
Oyunları’nda üçüncü olarak bronz
madalya kazanmış ve Türkiye’ye
olimpiyat tarihinde takım sporlarında
ilk madalyayı getiren Millî Takım olarak
büyük bir başarıya imza atmıştır.

İSTANBUL VE İZMİR ÖNCÜ
Ülkemizde kadınlar arası ilk
futbol maçı 4 Temmuz 1954’te İzmir

DOSYA

1984 yılında ilk Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası
düzenlendi. 1997 yılından bu yana da Genç Millî Takımlar düzeyinde Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonaları yapılırken, 1991
yılı kadın futbolu açısından önemli tarihlerden biridir. O yıl ilk
FIFA Kadınlar Dünya Kupası düzenlendi. 1999 yılında ABD ile
Çin arasındaki Dünya Kupası finalinde tribünlerde 90 bin seyirci
yer aldı. Giderek popülaritesi artan kupa günümüzde dünyanın
en önemli futbol organizasyonları arasında kabul ediliyor...
FIFA tarafından 2002 yılından beri U20, 2008 yılından itibaren
ise U17 Kadınlar Dünya Kupaları düzenleniyor... Kadın futbolu
Olimpiyat Oyunları’nda ise ilk kez 1996 yılında yer aldı… Son

Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından yayınlanan bilgilere göre,
ülkemizde bilinen ilk kadın futbol takımı 1971 yılında Haluk Hekimoğlu’nun
şahsi çabalarıyla bir araya getirdiği 13
sporcudan oluşan İstanbul Kız Futbol
Takımı. 1973 yılında Dostlukspor adını
alan bu takıma daha sonra İstanbul,
İzmir, Ankara, Bursa, Samsun ve
Kocaeli’de kurulan başka takımlar da
eklendi. 1993 yılında TFF tarafından
kadın futbolunun resmen başlatılması
kararlaştırıldı... 1993-94 sezonunda
düzenlenen ilk Kadınlar Ligi’nde
Dinarsu şampiyon oldu. Takım ilk kez
düzenlenen Federasyon Kupası’nı da
müzesine götürmüştür. Dinarsu takımının kaptanı Ayşe Kuru, Almanya’nın
FCR Duisburg takımına transfer olarak,
Avrupa’ya transfer olan ilk Türk kadın
futbolcu unvanını aldı… 1996-97
sezonunda ilk kez 2. lig oynanmış ve
Amatör İşler Kupası düzenlenmiştir.
2001-2006 yılları arasında duraklama
süreci yaşayan kadın futbolunda 2006
yılında ligin yeniden başlamasıyla yeni
bir dönem start aldı... 2009 yılından
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ÇOK ÖNEMLI REKORLARA IMZA ATILDI
Kadınlar EURO 2022 finalinde Almanya
ile karşılaşan İngiltere, uzatmalarda bulduğu
golle rakibini 2-1 mağlup etti ve tarihinde ilk
kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce bu
turnuvada 8 kez final oynayan ve hepsini kazanan Almanya, Wembley Stadı’nda oynanan
müthiş mücadelede sahadan boynu bükük
ayrıldı.
Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan
maçı televizyondan 17.4 milyon kişi seyretti
ve bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.
Wembley’de 87 bin 192 kişinin biletli olarak
izlediği maç, Birleşik Krallık’ta bir kadın futbol
maçında şimdiye kadarki en yüksek seyirci
kitlesini çekti. Ayrıca bu yıl şimdiye kadar en
çok izlenen televizyon yayını oldu. Televizyon
izleyicisinin dışında 5.9 milyon kişi de online
olarak izlerken, bu rakam İngiltere nüfusunun
yaklaşık üçte birinin pazar günü bu maçı seyrettiği anlamına geliyor. Wembley’deki, 87 bin
192 kişilik kalabalık aynı zamanda tarihteki

26 l İSMMMO YAŞAM

herhangi bir Avrupa Şampiyonası maçına rekor
katılım olarak kayıtlara geçti. Turnuvanın açılış
maçında İngiltere’nin Avusturya’yı 1-0 yendiği
maçı 3.7 milyon kişi izlemiş ve bu en yüksek
rakam olmuştu. Bu maçtan sonra turnuva boyunca televizyon izleme rakamları arttı. Kuzey
İrlanda’yu 5-0 yendikleri maçı 3.4 milyon kişi,

Norveç’i 8-0’la devirdikleri karşılaşmayı ise 4
milyon kişi izledi. İngiltere’nin çeyrek finalde
İspanya’yı uzatmalarda geçtiği maçı ise, 7.6
milyon kişi ekranlardan takip ederken, yarı
finaldeki İsveç mücadelesini 9.3 milyon kişi
seyretti. Ancak finalde elde edilen 17.4 milyon
kişilik rakam, tüm bunları gölgede bıraktı.
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ve İstanbul Kadınlar Futbol Takımı arasında
oynandı. Spor Festivali kapsamında Mithatpaşa
Stadı’nda oynanan karşılaşmanın sonucu ise
bilinmemektedir. Henüz o yıllarda kadınların
futbol oynaması erkeklere nazaran daha uzak
bakılıyordu. Bu sebeple ülkemizde resmi bir
kadın futbol takımı ancak yıllar sonra kuruluyor. Ülkemizde ilk uluslararası kadın futbol maçı
ise 22 Ağustos 1969’da “İtalya kız takımı” ile
“Avrupa Karması Kız takımı” arasında oynanmıştır. Henüz ülkemizde resmi bir kadın futbol
takımı olmamasına rağmen diğer ülkelerin milli
kadın futbol maçlarını gerçekleştirmesi bizden
daha önce kadınların futbol oynamalarının
kabullenildiği sonucunu çıkarıyor. Uluslararası
milli takımlar düzeyindeki bu maçın Türkiye’de
oynanmasının nedeninin Avrupa Karması
Takımı’nda oynayan bir Türk kadın futbolcusu
olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Berabere (1-1) sonuçlanan maçta, gollerden birini
ise Türk kadın futbolcu Afitap atmıştır. Dünyada
ise kadınlar arasında ilk futbol maçı ülkemizden
59 yıl önce 23 Mart 1895’te, Kuzey Londra’da
oynanmıştır.  Birleşik Krallık’ta kurulan futbol
takımının ismi ise The British Ladies Football
Club’tır. Kadınlar arası ilk resmi futbol müsabakasında takım ikiye ayrılarak Kuzey ve Güney
takımı olarak gerçekleştiriliyor, maçı 11 bin kişi
izliyor. O yıllarda takım için hazırlanan formalar, bizzat kadın futbolcular tarafından dikiliyor.
Ancak yaşanan savaşların etkisiyle kadınların
fabrikalarda çalışması gerekince birçok genç kız
futbolu bırakıp ailesini geçindirmek için çalışma
hayatını tercih etmek durumunda kalıyor.

Ülkemizde uluslararası kadın futbol maçı
oynanmasından 2 yıl sonra yani 1971’de ilk
kadın futbol takımı resmi olarak kuruluyor. “Kınalıada (İstanbul) Futbol Takımı” adıyla kurulan
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Kadınlar Süper Ligi ya da sponsorluk
anlaşması gereğince Turkcell Kadın Futbol
Süper Ligi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her yıl kadın futbol takımları arasında
düzenlenen lig organizasyonu. 2021-22
sezonunda faaliyete geçen lig daha önce en
üst seviye lig olan Kadınlar 1. Ligi’nin üzerine
konumlandırılmış ve Türkiye’deki kadın
futbolu piramidinin en üst seviye ligi hâline
gelmiştir. 2021-2022 sezonunda başlayan
lig, 2020-2021 sezonunda Kadınlar 1.
Ligi’nde mücadele eden 16 takım ile en üst
profesyonel ligde bulunan kulüpler arasından
kriterleri sağlayan ve lige katılım başvurusunda bulunan 8 takımın katılımıyla vücut
bulmuştur. 2022/2023 sezonunda  Kadın
Futbol Süper Ligi: 2021-2022 sezonunu play

out müsabakaları sonucunda başarılı olan 4
takım ve mevcut ligdeki 15 takımın katılımları ile birlikte 19 takım ile oynanacaktır. Lig
grupları 10 takım ve 9 takım olmak üzere
2 farklı grupta çift devre lig usulü şeklinde
düzenlenecektir. Çift devreli lig müsabakaları
sonunda Lig’de puan sıralamasında 1. olan
takım doğrudan Play Off Çeyrek Finaline
yükselir. Lig müsabakaları sonunda 1. Grupta
2., 3., 4., 5., 6., 7. sırayı alan altı takım
ve 2. Grupta 2., 3., 4., 5., 6., 7. sırayı alan
altı takım şampiyon takımın belirleneceği
Play-Off 1. Tur Müsabakaları oynarlar. Lig
müsabakalarının tamamlanması ile 1.Grubu
8-9-10. sırada tamamlayan takımlar ile
2.Grubu 8-9. sırada tamamlayan 5 takım
Kadınlar 1. Ligine düşer
Milli Takım

bu takım, 1973’te Dostlukspor adını alıyor. O
yıllarda başka kadın futbol takımının olmaması sebebiyle Dostlukspor takımı genç erkek
takımları ya da emekli futbolcular ile maçlar
yapmak zorunda kalıyor. 1978 yılında İzmir’de
Filizspor kurulması ile kadın futbol takımı
sayısı 2’te çıkıyor. 27 Ekim 1984’te Türkiye’nin
ilk kadınlar futbol turnuvası düzenleniyor ve
turnuvanın şampiyonu Dostlukspor oluyor.

Dostlukspor aynı zamanda Türkiye’yi de temsil
ederek ilk uluslararası kadın futbol maçını 1979
yılında Almanya Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu
“Bad Neuenahr” ile yapmıştır.
Dostlukspor’un kaleci ve kaptanı olan
Lale Orta, TFF’nin açmış olduğu kurslardan aldığı eğitim ile Türkiye’nin profesyonel liglerinde
antrenörlük ve teknik direktörlük yapan ilk
kadın futbol antrenörüdür.

DOSYA

İLK MAÇ ERKEK TAKIMLARIYLA

SÜPER LİG’DE 19 TAKIM
MÜCADELE EDECEK
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Tam bir fotoğraf tutkunu
Meslek mensubu Ahmet Çakır
tam bir fotoğraf tutkunu. Pek
çok karma sergide yer aldı.
Gelecek yıl kişisel sergisini
açmaya hazırlanıyor. Karadeniz
yaylaları ve yaşam konulu
kişisel bir sergi planlıyor. OrduGiresun-Gümüşhane-TrabzonRize-Artvin illerinde çektiği
fotoğrafları sergileyecek.
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GAYE DELEN
Meslek mensubu Ahmet Çakır, fotoğraf
tutkunu bir isim. Lise yıllarında başlayan fotoğrafçılık hobisini ileri aşamalara taşıdı. Bugüne
kadar pek çok sergide fotoğrafı yer alan Çakır,
ilk kişisel sergisini ise bu yıl sonunda açacak.
O aynı zamanda İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve
Sinema Amatörleri Derneği) üyesi.
Çakır, 1968 yılında Giresun Görele’de
doğdu. Evli ve bir çocuk babası. Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.
Anadolu Üniversitesi’nde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünü de bitirdi. Halen
aynı üniversitenin Marka ve Patent
bölümünde eğitime devam ediyor.
Mali müşavir olarak Sarıyer’de görevini sürdürüyor. Çakır’ın muhasebe ile
tanışması 1987 yılına gidiyor.
Çakır’a fotoğrafa ilgisini
soruyoruz: “Lise yıllarında başladı.
Çalışma hayatına başladığımda ilk

maaşımla 1986 yılında fotoğraf makinesi
almıştım. Bu ilgi hep devam etti ancak süreklilik
kazanmadı. Fotoğraf bir nefes alma, bir terapi
oldu benim için. Bazen neyin peşine düştüğümü bilmeden bir fotoğraf karesinin peşine
düştüğüm oluyor. İnsanları ve doğayı anlatmayı
seviyorum. Ne zamanki büyük İFSAK ailesi ile
tanıştım bu ilgim artarak devam etti. İFSAK’ta
Dayk Danzig ve Ramiz Şahin hocalarımdan
aldığım temel fotoğraf eğitiminden sonra Beyaz
Geceler proje grubunda yer aldım. Dostoyevski’nin beyaz gecelerinde hikayenin kadrajını
aramak inanılmaz bir deneyimdi benim için. Bu
benim fotoğraf adına ilk üretimimin yansımalarıydı. Daha sonra İFSAK’ta Burak Şenbak’ın
verdiği Photohop /Adobe Photoshop ve Doğal
Işıkta Portre atölyelerine katıldım. Bu atölyelerin karma sergilerinde fotoğraflarım sergilendi.
Aynı zamanda Hakan Hatay’ın uzun pozlama
atölyesine, Ramiz Şahin hocamızın ise kurgu
fotoğraf atölyelerine katıldım.”
Çakır daha çok doğa, insanın duygularını
anlatan, iç dünyasını yansıtan portre, insan,
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FOTOĞRAF SÜREKLİ IŞIĞI ARAMAKLA İLGİLİ
gözümle fotoğraf  çekerim. Görmek başka bir
şey. Çektiğim kadrajdaki estetik duyguyu onu
izleyene geçirebilirsem o zaman o kareden
mutlu oluyorum. Felsefe gibi fotoğraf sürekli
yolda olmak  ve ışığı aramakla ilgili.”
Ahmet Çakır, meslek mensuplarına mutlaka bir hobi edinmeleri konusunda da tavsiyede
bulunuyor: “Hepimizin içinde bir yetenek bir
sanatçı var. Zamanı gelince, emekli olunca
yaparım diye bir şey yok maalesef. O an şimdi
deyip başlamak gerekiyor. Bir de en önemli
olan hangi alanda yeteneğin varsa o alanla ilgili
kurslara gidilmesi. Birlikte hareket edilmeli,
aidiyet duygusu çok önemli.”

yaşam ve sokak fotoğraflarını çekmeyi seviyor. Çakır,
“Doğa fotoğrafı çekme
nedenim mesleğimizin
verdiği yoğunluk, stres
olabilir. İnsanın anavatanı
çocukluğudur demiş, Doğan
Cüceloğlu. Bende doğayı,
yaylaları sevmemi sanırım
böyle açıklayabilirim. Çocuk
portreleri çekme nedenim
ise çocukları çok sevmem,
onlardaki saflık ve temizlikten olmalı. Katıldığımız
projeler sayesinde birçok
sanatçıdan, hocalarımızdan ve proje sayesinde
okuduğumuz kitaplardan birçok şey öğrendik,
kendimizi geliştirme imkanı bulduk. Kendimizi
keşfetme, geçmişimize gitme imkanını bulduk.
Sokak fotoğraflarında ise insanlarla iletişim
kurabiliyorsan çok fazla kadraj ve değişik
fotoğraflar çekebilirsin” ifadelerini kullanıyor.
Ahmet Çakır, fotoğraf çekmenin püf
noktalarıyla ilgili de şu bilgileri veriyor:
“Öncelikle herkes fotoğraf çekebilir
hatta çok güzel fotoğraflar da olabilir ancak
yapılan çekimlerin daha iyi olması için temel

Herkesin içinde bir sanatçı bulunduğunu,
önemli olanın bunu açığa çıkarabilmek için
gerekli zamanı yaratmak olduğunu dile getiren
Ahmet Çakır, “Ben ne kadar yorgun olsam da
İFSAK’a giderken başka bir enerji ve motivasyonla gidiyorum. Çünkü birlikte bir şeyleri
öğrenmek, öğrendiğini paylaşmak çok güzel
bir duygu. Yeni hedefler ve sergiler var. Birkaç
yıldır planladığım Karadeniz yaylaları ve yaşam
konulu kişisel bir sergi için Ordu-Giresun-Gümüşhane-Trabzon-Rize-Artvin illerinden oluşan
bir sergi hazırlığındayım. Sergi fotoğraflarım
tamamlandı aslında. Hep daha iyisi olsun diye
sürekli erteliyorum umarım önümüzdeki yıl ilk
kişisel sergimi açacağım.
Katıldığım bazı sergiler şöyle. 2018
Beyaz Geceler, İFSAK, İSMMMO ve Şişli Kent
Kültür merkezinde karma sergileri, 2018-2019
yıllarında Opus Rea / Yedinci Mühür/ Sevennth
Seal, 2019 yılı İFSAK sezon açılışı karma sergisi,
2019-2020 yılları Opus Rea Rönesans karma
sergisi, 2019 yılında Bufod’a insana dair konulu
fotoğrafımla karma fotoğraf sergisi, 2020 yılı
İFSAK 60. yıl sezon açılışı karma sergisi, 2021
yılı İFSAK 61. yıl sezon açılışı karma sergisi,
2020-2021 yılları Opus Rea Shakespeara İFSAK.
2022 İstanbul Tarihi Su Yolları projesi İFSAK
halen devam ediyor” diye anlatıyor.
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fotoğrafçılık eğitimi
alınmasını faydalı ve
gerekli buluyorum. İyi
bir fotoğraf çekmek
için iyi bir gözlemci
olmak, kompozisyonu
bilmek gerekir. İyi bir
fotoğraf kendini anlatmalı, bir derdi, bir
hikayesi olmalı bazen
şans ister çoğu kez
de ışık ister bazen de
öncesinde düşünmek
ister. Bireysel olarak
iyi bir fotoğrafçı
olabilirsin ancak ait
olmak önemli. Ben
2016 yılından beri İFSAK üyesiyim. İFSAK’ta
birçok atölye ve projelere katıldım. Halen de
iki projede çalışmalarım devam ediyor. Bana en
çok değer katan, bir şeyler öğreten tüm hocalarım ve arkadaşlarım. Daha sonra İFSAK’ta temel
eğitim aldığım Dayk Danzig ve Ramiz Şahin,
Burak Şenbak, Hakan Hatay, Özkan Özde
hocalarım. Türkiye’de en beğendiğim fotoğraf
sanatçıları Ara Güler, Sabit Kalfagil, Sami Güner
şeklinde. Yabancı olarak ise Henri Bresson,
Annie Leibovitz, Diane Arbus.”
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Fotoğraf makinelerinin cep
telefonları nedeniyle cazibesinin
düştüğünü de hatırlatan Çakır, bu
konuda şunları söylüyor: “Teknolojideki gelişmeler sonrasında
cep telefonlarında insan gözüne
yaklaşan diyafram açıklıkları
Ahmet Çakır
oluştu. Netlikleri çok gelişti. En
güzeli de taşıma kolaylıkları. Cep
biraz geri kaldı ancak burada fotoğraf çekilen
telefonlarının cazibesi artsa da ben yine
makinenin öneminden ziyade sizin bakış açınız,
fotoğraf makinesi ile çekmek isterim. Bu bir
ışığı kullanma biçiminiz, kadrajınız önemli. İyi
tercih meselesi. Şu sıralar aynasız makineler
makine, iyi fotoğraf çekmez. Eskiden Ara Güler
taşıma kolaylığından dolayı tercih ediliyor.
o eski makinelerle neler çekmiş insan hala
Benim kullandığım makine Canon 70D. Şu anda şaşırıyor. Bazen makinem yanımda olmadığında
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Oyuncu Cansu Fırıncı,
en son ödüllü Okul
Tıraşı filmiyle karşımıza
çıktı. Ona göre tiyatro,
sinema, müzik, plastik
sanatlar ve hepsinin
anası edebiyat hâlâ
büyülü. Fırıncı,
“Yaşamsa büyüsünü
yitirdi. Öyleyse daha
çok üretmeli, yaşamı
yeniden büyülemeliyiz.
Sanatçı, büyücüdür”
diyor.

‘Sanat büyülü,
sanatçı büyücüdür’
BANU BOZDEMİR
Kırgın Çiçekler dizisinin Kemal’i...
Mahkum, Akıncı, Hizmetçiler, Mehmetçik Kutlu
Zafer, Kızlarım İçin, Urfalıyam Ezelden gibi
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dizilerde de öne çıktı. TV dizileri dışında tiyatro
ve sinema filmlerinde de yer aldı.
Cansu Fırıncı’dan bahsediyoruz. Fırıncı ile
sosyal medya üzerinden birbirimizi tanıyorduk
ama Ayancık Film Festivali’nde kanlı canlı tanış-

ma fırsatımız oldu. Hem son Hamza rolünde
yer aldığı film Okul Tıraşı’ndan hem de genel
olarak oyunculuğa bakış açısından konuştuk...  
Tiyatrodan sinema ve dizilere
geçiş yaptınız. Kendinizi hangisine yakın
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hissediyorsunuz?
Kesinlikle tiyatro. Tiyatrosuz geçen
sezonum yok. Ancak sinema da bir o kadar
önemli oyunculuk hayatımda. Yani tiyatroyla
kurduğum bağ diğerlerini önemsizleştirmiyor. Aksine birbirini besleyen yönleri var,
sahne ve kamera önünün. Ayağım sahneye
bastığında bir karakteri yaratma konusunda
özgüvenim daha yüksek oluyor.
Oyunculuk yaptığınız filmlere
baktığımızda belli bir skalada, belli
bir bakış açısına sahip projelerde yer
aldığınızı görüyoruz. Bu anlamda rol
demesek de film, proje seçerim der
misiniz?
Amacı sanat olan projelerle ticari
projeler arasındaki tutumum farklı açıkçası.
İlki için seçiciyim. Her gelen projede yer almıyorum. Hayata bakışıma, duruşuma, tavrıma
aykırı düşmemeli. İkincisi içinse belirleyen
ekonomi oluyor. Projeyi sevmediysem,
benimsemediysem, reddedecek gücüm varsa
reddediyorum. Değilse, heyhat hayat!

OKUL TRAŞI HEYECANLANDIRDI
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TİYATRO EĞİTİMİ ALDI
16 Mart 1982 yılında dünyaya
gelen Cansu Fırıncı, Ege Üniversitesi Tiyatro
Bölümü’nden mezun oldu. İlk oyunculuk
deneyimini 2011 senesinde Urfalıyam
Ezelden dizisi ile yaşayan Cansu Fırıncı, daha
sonra Kırgın Çiçekler, Yolculuk, Can Tertip,
Kanlı Postal, Kızlarım İçin, Düş Kırgınları, Üç
Harfliler 2: Hablis ve Mehmetçik Kutlu Zafer,
Hizmetçiler, Okul Tıraşı, Lacivert Gece gibi
projelerde yer aldı. En son Mahkum dizisine
savcı rolüyle dahil olmuştur.  

YA Ş A M ’ I N P O RT R E S İ

Son dönemde izleyebildiğimiz iki
filmle karşımızda yer aldınız. Lacivert Gece ve Okul Tıraşı. Okul Tıraşı
filmiyle buluşmanız nasıl oldu, rolü
ve senaryoyu okuduğunuzda neler
hissettiniz?
Okul Tıraşı senaryosu bana geldiğinde
hastanedeydim. Beyin anjiyosu yapılmıştı
ve hastanede müşaade altındaydım. 48 saat
yürümem yasaktı. Senaryoyu okudum ve çok
heyecanlandım. Evrensel bir yaklaşımı vardı.
Yakalayacağı başarıyı gördüm. Mutlaka parçası
olmalıydım. Hastaneden geçici süreliğine kaçıp
yönetmenle görüşmeye gittim. Yani benim için
hayati bir filmdi. Lacivert Gece filmi de 30 yılını madende geçiren bir dedenin torunu olarak
hayatımla çok benzerlikleri olan bir senaryoydu. İkisinde de oynadığım için mutluyum.
Film tam bir yatılı okul atmos-

İSMMMO YAŞAM l 31

ALTIN PORTAKAL KAZANDI
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Okul Tıraşı, okulda hastalanan
arkadaşını doktora götürmeye çalışan bir
gencin hikayesini konu ediyor. Bir yatılı
okulda okuyan öğrenciler, okulda uygulanan
baskı ve disiplinin altında ezilecek duruma
gelmişlerdir. Bir gün öğrencilerden birinin
rahatsızlanmasına kayıtsız kalamayan
arkadaşı Yusuf, onu doktora götürmeye
karar verir. Ancak önünde bir dizi engelle karşılaşır. Yusuf, arkadaşını doktora
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götürmek için okul bürokrasisini, idarenin
takındığı vurdumduymaz tavrı, yaşadıkları
yerin zor coğrafi koşulları ve daha birçok
sorunla mücadele etmek zorunda kalır.
Okul Tıraşı, Ferit Karahan’ın yönettiği dram
türündeki 2021 yapımı Türk filmi. Senaristi
Gülistan Acet. Oyuncuları ise Samet Yıldız,
Ekin Koç, Mahir İpek, Melih Selçuk, Cansu
Fırıncı ve Nurullah Alaca. Altın Portakal En
İyi Film Ödülü’nü kazanmıştır.

feri ama filmin çekildiği mekan filme
ekstra bir zorluk çıkarıyor gibi. Filmi
doğayı da göz önüne alarak nasıl
koşullarda çektiniz?
Bahçesaray halkının dilinde Müküs,
zorlu ama büyülü bir coğrafya. Etrafı 3.000
rakım dağlarla çevrili. Kaynağı ilçede ve
debisi yüksek bir ırmağı var. Kar yağdığında
bele kadar çıkıyor. Benim ‘lapa lapa’ yağan
kar anlayışım değişti. 7’den 77’ye herkes
satranç oynuyor. Okul Tıraşı aynı zamanda
bir atmosfer filmi de diyebiliriz. Bahçesaray
filmin gizli başrol oyuncusu diyelim.
Bir oyuncu olarak çocuk oyuncularla nasıl bir iletişim atmosferi kurdunuz? Sonuçta şiddetin, sevgisizliğin
belki de istismarın olduğu bir ortamda
geçiyor film. Çocuklar nasıl hazırlandılar rollerine?
Yusuf karakteri dışındaki tüm çocuklar
çekim yaptığımız okulun ya da civar köylerin
öğrencileriydi. Bir kısmı zaten yatılıydı.
Yani onlar film için her şeyleriyle hazırdılar.
Bizimle öğretmenleriymişiz gibi onlar iletişim
kurdular. Bence çocuklar bakımından çok
şanslıydık.

CESUR BİR FİLM
Çocukları sordum ama siz nasıl
hazırlandınız filme… Film birçok
alt metin barındırıyor. Öğretmenler
grubunun çocuklar üzerindeki baskıcı
tutumları gibi. Film için cesur diyebilir
miyiz?
Ben kendi çocukluğumun köyüne,
sonrasında kısa süren yatılı okul tecrübeme
içsel bir yolculuk yaptım, role hazırlanırken. Hayatımın baskı altında geçen kimi
dönemlerinde gezindim zihnimin içinde.
Ferit Karahan’ın gerçekten oldukça iyi olan
oyunculuk yönetimi de yol gösterdi.
Evet, cesur bir film. Çünkü senaristlerinden biri iliklerine kadar yaşamış bu
senaryoyu. Ayrıca hayata ve sanata bakışları
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İSTEDİĞİM PROJELER VAR
Bir oyuncu olarak oynamak istediğiniz bir rol var mı ve de çalışmak istediğiniz bir yönetmen?
Sabahattin Ali’nin Değirmen’i sinema
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filmi ya da dijitalde mini dizi olsa da Atmaca’yı
oynasam. Bir de Nihat Behram’ın Kız Ali’si sinema filmi olsa ben de rol alsam. Biri müthiş bir
öykü diğeri bence romanımızın doruğu. Nadin
Labaki ve Çağan Irmak çalışmayı çok istediğim
yönetmenler.
Dünyanın gidişatını nasıl buluyorsunuz?
Dünya büyük bir hızla felakete sürükleniyor. Buzulları erittik. İstanbul’da denizi çürüttük.
Küresel ölçekte bir nükleer savaş tehlikesi
kapıda. İnsanlık ya felaketler ve pandemiler
çağına girecek ya da doğayı yok etmeyen yeni
bir üretim ve paylaşım modeline geçecek. Ya
kendimizle birlikte pek çok canlı türünü yok
edeceğiz ve gezegenimiz uzun süre yaşanamaz
hale gelecek ya da bu barbarlığı aşacağız.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Tiyatro, sinema, müzik, plastik sanatlar
ve bence hepsinin anası edebiyat hâlâ büyülü.
Yaşamsa büyüsünü yitirdi. Öyleyse daha çok
üretmeli, yaşamı yeniden büyülemeliyiz. Sanatçı,
büyücüdür.

SİNEMA DİJİTALE
YENİLMEDİ
Sektör bir yandan da genişliyor,
dijitalleşiyor. Şu ana kadar takip
edemedim ama dijital yayınların
projelerinde yer aldınız mı? Bu kadar
fazla seyir kanalını nasıl buluyorsunuz
diye sorduğumuz oyuncu, pandeminin
dijitali özellikle ülkemizde erken
doğuma zorladığını söylüyor ve olumlu
bir etkisi olduğunu da belirtiyor:
“Bence olumlu bir etkisi var. 40-50
dakikalık süresi olan dizilerde toplam
kalite artıyor. Sinemayı ise yenmesi
mümkün değil. Sinema, radyo, televizyon, internet ve telefon ekranına
yenilmedi, yenilmez. Dijitalse çeşitliliği
sağlar ve rekabeti artırır. Bu da iyidir.
Bir dijital projede oynadım ama henüz
yayınlanmadı. O da yakın zamanda
yolculuğuna başlayacaktır.”
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sağlam ikisinin de. Zaten cesur bir film olmasa
bu kadar ödüle ulaşamazdı.
Sizin de yatılı okul deneyiminiz oldu
mu, olduysa neler yaşadınız?
Askeri okulda yaklaşık 6 aylık bir
yatılı okul tecrübem oldu. Tabii filmde anlatılan
ortamdan çok temel farklılıklar var. Ancak
şiddetin, disiplinin, otoritenin, eğitimin temel
unsurları olması bakımından benzerlikleri vardı.
Mutlulukla andığımı söyleyemem.
Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz,
nasıl etkilendiniz?
Pandemi sürecinin ilk 4 ayı depresyon ve
kapanan tiyatro sahneleri ve faaliyeti durdurulan tiyatro ekipleri için hak arama mücadelesi
ile geçti. Kısmi kazanımlar sağladık. Sonrasında
‘kapanma’ dönemi benim için bitti. Çalıştım,
ürettim.
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KARİYER

İşte iletişim önemli!
İş yerinde iletişim
her açıdan önemli.
Çekinmeden diyalog
kurmak, aynı zamanda
öğrenme kültürü
geliştirmenin bir
parçası. Bu diyaloglar,
diğer kişilerin
ihtiyaçlarının daha iyi
anlaşılmasını, liderlerin
ve çalışanların hassas
konularda diyalog
kurarken daha rahat
olmalarını sağlar.
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UMUT EFE
Konuşmak, iletişim kurmak ve istediğini
doğru anlatmak…. İş yerlerinde çok önemli
konular. Bugün artık hem organizasyonların
çalışanlardan hem de çalışanların iş yerlerinden
beklentileri arasındaki fark açılırken iki tarafın da
sakin ve yapıcı diyaloglar kurması daha da kritik
bir hal aldı. Diyalog iki ya da daha çok kişinin
karşılıklı konuşması olarak tanımlanıyor.
İş hayatındaki herkes mutlaka yanlış
anlaşılma veya kendini sert tartışmalar içerisinde
bulma durumunu yaşamıştır. İş yerinde güvenli
diyalog ortamı yaratmak inovasyon ve üretkenliği
artırıyor. İş yerinde sert tartışmalara girmek konusunda herkes isteksiz olsa da, konudan tamamen
kaçınmak, iş yerinde çalışanların güvenini,
kapsayıcılığını ve aidiyet duygusunu zedeleyebilir.

Oysa bu deneyimler çalışan refahı, inovasyon ve
üretkenlik gibi unsurlar açısından çok önemli. İş
yerinde herkesin çekinmeden diyalog kurabilmesi;
ekipler, yöneticiler veya İK yöneticisiyle karmaşık ve hassas konuları ele alabilmekle ilgilidir.
Duyguları güçlü şekilde harekete geçirebilecek, iş
için uygunsuz olduğu düşünülebilecek konuların
dikkatli ve bilinçli bir şekilde, karşılıklı diyalog
halinde konuşulması gerekiyor.
Uzaktan çalışırken ekip ilişkileri kurmak
kolay bir görev değildir. İşten sonra bir şeyler
içmek için oturamazsınız veya partiler düzenleyemezsiniz. Aslında uzaktan çalışan ekibinizin ilişki
kurmasını sağlamak için yaratıcı olmanız gerekir.
Açık ve dürüst bir sanal iş yeri ortamını teşvik
etmeye çalışırsanız, ekibiniz daha iyi performans
gösterecek ve işlerinden çok daha fazla keyif
alacaktır. Diğer taraftan, iş yerinde çekinmeden
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diyalog kurmak, aynı zamanda öğrenme kültürü
geliştirmenin bir parçası. Bu diyaloglar, diğer kişilerin
ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını, liderlerin ve
çalışanların, hassas konularda diyalog kurarken daha
rahat olmalarını sağlar. Yaraya tuz basmaktan veya
yanlış bir şey söylemekten çekinmek normal olsa da
organizasyonunun veya ekibin, bir krizin ortasında
(hâlâ devam eden küresel salgın gibi) yoluna devam
edebilmesi için bunlarla yüzleşmesi gerekir.

ÖNCELİKLE NİYET BELİRLENMELİ
İş yerinde korkusuzca gerçekleştirilecek diyalog
süreçlerini nasıl yönetmeli? Great Place to Work Enstitüsü’nün bir çalışmasına göre, öncelikle niyet açıkça
belirlenmeli. Amaç, herhangi bir sorunu düzeltmek
veya çözmek değil, herkesin her türlü deneyimini
paylaşabileceği güvenli bir alan yaratmak olduğundan
tüm duygular, endişeler, umutlar ve kaygılar hoş
karşılanmalı. Böylece herkesin sorularını ve endişelerini paylaşarak destek talep etmesinin önü açılmış olur.
Herkesin kendisini güvende hissedebileceği korunaklı
bir ortam oluşturulması da büyük önem taşıyor.
Böylesi bir sohbet için en az 60-90 dakikalık özel bir
zaman dilimi ayrılmalı. Herkesin katılımının beklendiği
önemle vurgulanmalı ve ekip lideri, bu konuşmanın
ne kadar önemli olduğunu dile getirerek, herkesin iş
programlarını etkinliğe göre ayarlamalarına yardımcı
olmalı. Ayrıca herkesin fiziksel olarak kendini güvende
hissedebilmesi için etkinliğin video konferans yoluyla
gerçekleştirilmesi gerekiyor.

MODERATÖR KRİTİK ÖNEMDE
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Toplantıya hep birlikte, kıdemli
bir liderin toplantının amacını ve temel
kuralları herkesle paylaşmasıyla başlanmalı ve tartışılacak konu açısından uygun
olan şirket değerlerine odaklanılmalı.
Ayrıca herkesten, kimin ne söylediğine
dair detayları gizli tutması talep edilmeli.
Kişilerin söylediklerinin yanlış aktarılmasından kaçınmak adına söyledikleri doğrudan
alıntılanmamalı. Ardından alt gruplara
ayrılmalı ve başlangıç aşamasında yardımcı
moderatör eklenebilir. Burada amaç, bireyler
aynı fikirde olmasa bile, herkesin görüşlerini
yargılanmadan ve eleştirilmeden özgürce dile
getirebileceğini hissetmesini sağlamak. Her
grup için bu tür tartışmaları yönetebilecek
birer moderatör belirlenmesi daha doğru
olacaktır.

ÖNEMLİ OLAN CESARET
Çalışma ortamında bazı destek talepleri dile getirilmişse, bunları yerine getirmek
için organizasyon olarak gereken yapılmalı.
Alt gruplardan birinde konuşma beklendiği
gibi ilerlememişse, moderatör bunu çözmeye

olması için aşağıdaki temel tartışma soruları oluşturulmalı:
4 Birbirinizle konuşun.
4 Hassas konuları nasıl deneyimliyorsunuz?
4 Kafanızı karıştıran konu nedir?
4 Size nasıl destek olabilirim?
4 Birbirimize nasıl destek olabiliriz?
4 Zorluklara rağmen yolunuza
devam etme konusunda umudunuzu
korumanızı sağlayan şey nedir?
yardımcı olmaları için İK liderlerini ve ekip
liderlerini çağırmalı. Zorluk çıkarabilecek
konuları görmezden gelmektense, bunlarla
yüzleşmek ve en azından sorunu çözmek
için çaba göstermek daha iyi bir seçenektir.
Hazırlanan yönergeler ve bahsedilen sohbetin
tek seferde işe yarayacak bir uygulama
olmadığı unutulmamalı. Hepimiz dünyada ve
çevremizde olup bitenler hakkında konuşmaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu tartışma formatı işe
yararsa güzel ama işe yaramazsa, organizasyonun kendi kültürüne uygun bir yöntem
kullanılması gerekebilir. Önemli olan cesur bir
şekilde ve çekinmeden denenmesi.

KARİYER

Bu noktada, moderatörler ve gruplar belirlenmeli. Birlikte, büyük bir grup şeklinde sohbete başlanmalı ve ardından sohbet için yaklaşık altı ila sekiz
kişilik alt gruplar oluşturulmalı, alt gruplar da dikkatle
seçilmeli. Çalışanların hassas konulara dair saygı
çerçevesinde diyalog kurabileceği ve kendilerini son
derece güvende hissedebileceği ortamlar oluşturulduğu
takdirde, düzenlemelere daha az ihtiyaç duyulacaktır.
Organizasyonda güven oranı düşükse, hakkında
konuşulacak hassas konular ve çalışanların genelinde
düşünce, duygu ve görüşler fazlaca çeşitlilik gösteriyorsa, olumlu bir deneyim yaratmak adına, daha fazla

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
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Gizli alerjisi olanlarda bağışıklık
sistemi, alerji yapan maddelere karşı
savunma üretmeye çalışsa da kişinin
alerjisi olduğunu bilmediği hallerde
işler zorlaşır. Gizli alerji sorunu ve
alınması gereken tedbirler...

Dikkat gizli alerjiniz olabilir!
SAĞLIK

NİL DENİZ DEMİRCİLER

Esra Hanım gün içinde vücudunun çeşitli
yerlerinde oluşan kaşıntılardan, bazı ortamlara
girdiğinde hapşırmaktan yakınıyordu. Bu durumu tetikleyen faktörleri bir türlü çözememişti.
Ancak kaşıntılarının ve hapşırık krizlerinin
giderek şiddetini artırdığına ilişkin farkındalığı
onu daha da tedirgin etmeye başlamıştı... Bu
ve benzeri sahneler artık çağımız insanı için
neredeyse sıradan bir hal almış durumda. Peki
bunun nedeni ne? Gıdadan kozmetiğe kadar
yaşamımızda içine kimyasal maddeler girmiş
birçok ürünü tüketiyoruz. Hatta evimizin ve
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giysilerimizin temizliği için kullandığımız kimyasallar bile vücudumuzun alerjik reaksiyon
vermesine neden olabiliyor. Normal şartlarda
bireyin bağışıklık sistemi, zararlı maddeleri
vücuttan atmak amacıyla savunma özelliğini
devreye alıp alerjenlere karşı antikor üretir.
Ancak gizli alerjisi olan kişilerin bağışıklık
sistemi, gizli alerji yapan maddelere karşı
savunma üretmeye çalışsa da kişinin alerjisi
olduğunu bilmemesinden dolayı işler zorlaşır.

GİZLİ ALERJİ NEDİR?
Kişinin vücudunda bulunan antikorların,
başkası odağından zararsız tanımlanabile-

cek, solunum yolu ile alınan akarlar, toz, polen
ya da hayvan tüyleri benzeri maddelere karşı
gelmesi ve reaksiyon göstermesi durumu alerji
olarak tanımlanıyor. Gündelik hayatta kullandığımız belli başlı ürünler veya tükettiğimiz
besinler alerjik tepkimelere sebep olabilir.
Çocuk Alerji, Göğüs Hastalıkları Uzmanı,
Besin Alerjisi Derneği ve Alerji Astım Derneği
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, gizli alerjilerin
yaşam kalitesini bozan bir bilinçsizlik durumu
olduğunu, gerekli önlemlerin alınması halinde
atlatılabileceğini söylüyor.
Gizli alerjiye neden olan alerjenlerin
saptanması normal ciltten yapılan alerji
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testleri ve kan testleriyle anlaşılmayabildiğine dikkat çeken Akçay, “Bunun asıl sebebi
alerji mekanizmasının farklı mekanizmalarla
çalışıyor olması. Gizli alerjilerden temasa bağlı
olanlar yama testleriyle, gizli besin alerjiler ise
özel kan testleri ve besin yükleme testleriyle,
fiziksel uyarılar ile olan testler hastalığa özgü
özel testler ile ortaya çıkarılabilmekte. Sadece
bir test yaptırılarak alerjik hastalığın her
nedeni ortaya çıkarılamaz ve bu sebeplerden
dolayı da alerji testinde alerjinizin çıkmaması
sizin alerjinizin olmadığı anlamına gelmez”
diye konuşuyor.
Gizli alerjiler içinde en yaygını besin
alerjisi olurken, çilek, pancar, muz, istiridye,
kekik, bal, zencefil, rezene, çikolata ve deniz
ürünleri vücutta alerjik reaksiyonlar oluşturma
potansiyeline sahip yiyecekler. Gizli besin
alerjisi reaksiyonları kişinin vücudunun bazı
bölgelerinde kızarıklık, kaşıntı, gözlerde sulanma, karın ağrısı ve kusma gibi semptomlarla
kendini gösteriyor.

HASTA BİNA SENDROMU
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SPOR YAPARKEN DİKKAT!
Prof. Dr. Ahmet Akçay, futbol, tenis,
kayak, bisiklet, aerobik, jogging gibi egzersiz
çeşitlerinin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini belirtiyor. Bazı besinlerin tüketilmesinden
sonra 2 saat içinde egzersiz yapılması sonrası
ciltte hafif kabartı ve kızarıklıklarla başlayabilir. Sonrasında ise mide krampları, bulantı,
kusma, tansiyon düşüklüğü, nefes darlığı ve
astım krizleri gibi farklı şekillerde kendini
gösterebilir. Bu durum egzersizin tetiklediği
besin alerjisidir.
Yaz mevsiminde ter alerjisinin gündeme geldiğine dikkat çeken Akçay, “Egzersiz
yaptıktan sonra vücut ısısının yükselmesiyle
meydana gelen bir kurdeşen türü olan ter alerjisi, tipik olarak spor yapıldığında ya da vücut
terlediğinde oluşur. Bazı şiddetli vakalarda ise
kolinerjik ürtiker, egzersize bağlı anafilaksi ile
ilişkilendirilebilir. Bireylerin böyle bir durum
karşısında derhal bir alerji uzmanına danışmaları gerekmektedir” diyor.

TAKI VE KOZMETİK ALERJİSİ
Takı alerjisi ciltte kaşıntı, sulanma, kızarıklık ve benzeri reaksiyonlarla kendini gösteriyor. Kişinin alerjenlerle temas sürecinde, cilt
yüzeyinde daha önce tahriş olmuş bölgelerin
terlemesiyle; kulak memesi, göz kapakları gibi
hassas cilt bölgelerinin kuruması ve soyulması
gibi etmenlerden kaynaklı olarak alerji gelişebiliyor. Örneğin, spesifik olarak krom, deri ya

da nikel içeren aksesuarlar, alerjik tepkimelere
neden oluşturabilmektedir.
Kozmetiklere bağlı alerjik reaksiyonlar
cilt üzerinde leke, egzama, deri tahrişi, ışık
hassasiyeti, kurdeşen ve benzeri olumsuz
tepkimelere neden olabiliyor. Kozmetiklerdeki
kimyasallar, metaller ve besin bileşenlerine
karşı alerji gelişebilirken kozmetiklerin
parfümlü olanları daha çok alerjiye neden
olur. Kozmetiklere karşı alerji genellikle kan
testlerinde ortaya çıkmaz. Kozmetik alerjileri
temasa bağlı geliştiği için yama testleri ile
ortaya çıkarılabiliyor. Bundan dolayı kozmetik
ürünlerin cilt üzerinde hassasiyet ve tahrişe
sebep olacak maddeler içermeyenleri ve
parfümsüzleri tercih edilmeli.

GİZLİ GÜNEŞ ALERJİSİ
Yazın güneşe çokça maruz kalanlar
gizli güneş alerjisi semptomlarına rastlayabilirler. Güneş alerjisi üç başlıkta tanımlanıyor;
fotoallerjik reaksiyonlarda, vücudun güneş
gören bölgelerinde alerjik egzama veya güneş
yanığına benzer kızarıklıklar ve döküntüler
oluşur. Fototoksik reaksiyonlarda, normalde
alerjik reaksiyon göstermeyecek bir dalga boyunun çeşitli bitkiler, dere otu, anason, rezene,
baklagiller, turunçgiller, ilaçlar ve boyalar gibi
ışığa karşı hassasiyete neden oluşturabilecek
elementlerle temasıyla meydana gelir. Polimorf
ışık döküntüsü ise, vücudun güneşe maruz
kalan yerlerinde, güneş kendini gösterdikten
sonra 30 dakika içinde meydana gelen kırmızı
döküntüler şeklinde olur. Yanaklar, kollar, alın,
göğüs altı bölgelerinde aniden ortaya çıkar.

SAĞLIK

Saatlerce kapalı alanda vakit geçiren
bir birey, günün sonunda neden nefes darlığı
çektiğine anlam veremeyebilir ancak gündelik
yaşamda birçok pratik gizli alerjilerle tanışmamıza neden olabilir. Çoğunlukla büro gibi ofis
ortamlarında görülen ve net bir sebebi tanımlanmamış olan hasta bina sendromu hastalığında vücutta; baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk,
halsizlik, hapşırma, gözlerde sulanma, boğazda
kuruluk ve yanma, göğüste sıkışma ve gıcık
şeklinde öksürük, ciltte kuruluk, konsantrasyon zorluğu ya da burun kanaması biçiminde
görülebilir.
Lateks alerjisi en çok görülen gizli
alerjilerden olurken, kauçuk ağacının öz suyunun bir dizi kimyasal işlem görmesiyle elde
edilen lateks gündelik hayatımızda yaklaşık
35 binden fazla ürünün içinde bulunuyor.
Oyuncak, bulaşık eldiveni, yapıştırıcı, ayakkabı,
elektrik kablosu, boya, emzik ya da biberon

gibi eşyalarla temas halinde lateks alerjisinin
görülebiliyor.
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Yeni
eğitim
dönemine
hazır mısınız?
Okullar 12 Eylül’de açıldı. Yaz
boyunca geç uyumaya ve oyun
oynamaya alışan çocuklarımızı
yeni eğitim-öğretim dönemine nasıl
hazırlamalıyız? Tüm ebeveynlerin
aklını kurcalayan bu sorunun
yanıtını araştırdık.

EĞİTİM

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Yaz tatili boyunca denize girip arkadaşları ile gece geç saatlere kadar bahçede
oynayan Asya ve Burak için artık disipline
olma zamanı gelmişti. Anneleri Emel Hanım,
okulların açılmasına bir hafta kala onları eve
erken gelmeleri konusunda uyarıyor ancak
bir türlü erken gelmeye ikna edemiyordu.
Çocuklarını disipline edememekten yakınan
Emel Hanım gibi birçok ebeveyn yazın
sonunda çocuklarının okula hazırlığı için
neler yapması gerektiği konusunda endişeler
yaşıyor. Bu süreci kolay atlatmak ve yeni
eğitim dönemine rahatça hazırlanabilmek için
uzmanlardan görüşlerini aldık.
Kışın zorlukla kurulan düzenin ve alışkanlıkların yazın tekrar yapılandırılmasında
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dikkatli olunduğunda yeniden okula hazırlığa
geçmenin bu kadar zor bir güç mücadelesine
dönüşmeyeceğine dikkat çeken çocuk ve
ergen psikiyatrisi uzmanı Dr. Betül Mazlum,
“Okul öncesi son haftada atacağınız bazı
adımlarla okul düzenini yeniden kurabilmeniz
mümkün” diyor.
Mazlum, “İlk olarak yazın esneyen kuralları tekrar eski haline getirebilmeniz için ilk
yapmanız gereken şey ebeveynler olarak ortak tutum sergileyip, çocuğunuza net mesajlar
vermeniz. Ebeveynlerin kurallar konusunda
çatışmaya düşmemesi veya tutarlı davranması
çok önemli” uyarısında bulunuyor.
Mazlum, okullar açılmadan önceki
günlerde her gün düzenli olarak kitap
okuma saatleri yapmayı, ebeveynin de kitap
okuyarak bu etkinliğe katılmasını daha sonra

kitaplar üzerine çocuklarla sohbet etmeyi
öneriyor.

KURALLAR KOYUN
Yaz döneminde esneyen kuralların
yeniden uygulanmaya başlanması bu süreci
kolaylaştıracak. Bu süreçte de çocuğunuzun
yatış saatini erkene çekip, sabah da daha
erken kalkacağı şekilde aşamalı bir düzenleme yapabilirsiniz. Çocuğun gece boyunca
yaşına göre yeterli süre uyuması; beyin ve
fiziksel gelişimi, dikkat ve öğrenme süreçleri
için kritik öneme sahip. Yeterince uyumayan
çocuklarda dikkati sürdürmede problemler ve
bellek sorunları kaçınılmaz oluyor.
Çocuğun televizyon ve tablet başında
geçirdiği zamana kısıtlama getirin. Bağımlılık
yapma potansiyeli olan ve çocukların sosyal,
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duygusal, bilişsel gelişimlerine olumsuz etkileri
olan bu aletler yerine, gelişimlerini destekleyecek düzenli yapabilecekleri spor, müzik, resim,
satranç gibi başka faaliyetlere yönlendirin.

OKUL SENDROMUNU
AŞMAK İÇİN ÖNERİLER

BİRLİKTE OKUL ALIŞVERİŞİ YAPIN

4 Eve en yakın okulu tercih edin.
Çocuğu okula götürmeden önce okulu ve
öğretmenini tanıyın.
4 Çocuğu okula götürürken orada
neler yaşayacağını hakkında açıklama yapılmamalı. Sadece öğretmenin ve arkadaşların
olacak denilmeli.
4 İlk günlerde okuldan biraz kalıp
“bugün bu kadar” denilmeli ve bu süre yavaş
yavaş artırılmalı. Okula gitmezse, evde kalma
seçeneği sunulmamalı.
4 Okul sendromu yaşayan çocukla
duyguları konuşulmalı, ikna edilmeye çalışılmalı, gerekirse bir uzmandan yardım alınmalı.
4 Mümkünse bir gün anne, bir gün
baba sırayla çocuğu almalı.

Çocuğunuzla okul alışverişine birlikte
gitmeniz, bazı okul gereçlerinin renk ve model
seçimlerinde onun görüşünü alıp, tercihlerine
değer vermeniz okula uyumunu kolaylaştırır.
Kitaplarını da çocuğunuzla beraber inceleyerek
onun hoşuna gidecek kaplarla, etiketlerle veya
sevdiği kahramanların resimleriyle birlikte
süslemeniz yeni ders yılına hazırlıkta faydalı
olacaktır. Çocuğunuz okula yeni başlayacaksa
önceden birlikte okulunu ziyaret etmeniz de
okula uyum sürecini kolaylaştırır.

ENDİŞELERİ BIRAKIN
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akrabalarında kalmayı daha önce denemiş ise

halde çocuk, okula isteksiz gidiyor, ağlıyor, her

henüz korkuyu bilecek yaşta olmadığından

şeye sinirleniyor, yemek yemiyor, ağrı, bulantı,

okul ona eğlenceli gelecek ve aileden sorunsuz

kusma gibi şikâyetler artıyorsa yardım almanın

ayrılabilecektir” diye konuşuyor.

zamanı geldi demektir” diyor. Leyla Arslan,

Okulun ilk günü her çocuğun sorun

çocuğun kreş ve anaokulunda bu durumu

yaşadığını, bir hafta içinde bu durumun

çabuk atlatabildiğini ancak sorun çözülmediği

değişmemesi halinde bir sorun olduğunun söy-

takdirde aynı sorunun ilkokula başlarken de

lenebileceğini belirten Arslan, “Bir ay geçtiği

yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

EĞİTİM

Çocukları okula yeni başlayacak olan
ebeveynlerin akıllarında; “Hangi okulu tercih
etsek, öğretmenini sevecek mi, okul hijyeni
nasıl, diğer çocuklarla uyum sağlayabilecek
mi, yemeğini yiyebilir mi, tuvaletini kendi
yapamazsa ne olur?” soruları dolanıp duruyor.
Uzman klinik psikolog Leyla Arslan,
okul sendromunun çocuktan değil ailelerden
kaynaklandığını vurguluyor. Arslan, “Aile,
çocuğun okulda zarar göreceği, kaybolacağı
gibi korkuları yaşıyorsa, çocuk bu duyguları
alır ve bir daha eve dönmeyeceğine dair kaygı
geliştirir. Çocuk böyle bir kaygı geliştirirse anne
ve babasını okulun kapısında bekletir. Bu da
çocuğun öğretmeni ve arkadaşlarıyla kurması
gereken duygusal bağı geciktirir. Bu durum
diğer öğrencileri de olumsuz etkiler” uyarısında bulunuyor.
Bu soruların yanıtlarını bilmemenin aileleri ürküttüğüne işaret eden Arslan, “Aile bu
tür sorunlarla çocuğun baş edebileceğine dair
bir güven taşımıyorsa, çocuk ve aile çocuğun
okula gitmesine hazır değil demektir. Eğer
çocuk öz bakımını yapıyor, uyku ve yemek
saatleri evde de düzenli ve ev dışında da yakın

4 “Seni, sen izin verene kadar
bahçede bekleyeceğiz, alışınca bize gitmemizi
söylersin. Biz yine seni almaya geleceğiz, biz
seni hiçbir yerde, okulda da sürekli bırakmayız” gibi açıklamalar yapılmalı.
4 “Sınıfta oturamayız, okul kurallarına uymaz” denilmeli. Sakin ve rahat
görünmeniz çocuğunuzu da olumlu etkiler.
4 Kardeşi olacaksa, doğumdan 6 ay
önce okula alıştırılmalı. Böylece kardeşinin
annesini alacağı korkusunu yaşamaz.
4 Çocuğun okula gitmek istememesinin altındaki neden araştırılmalı; bunlar arkadaşlarıyla sorun yaşaması, kıyafetiyle alay
edilmesi, öğretmeninin davranışı, yemekleri
sevmeme gibi nedenler olabilir.
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Bir kedi ya da köpek
mi evlat edindiniz…
Size koşulsuz sevgi
veren, üzüldüğünüzde
başınızdan ayrılmayan,
sizsiz yaşayamayan,
yüzünüzü güldürmek
için çeşitli sevimlilikler
yapan bir dostunuz
var artık. Ancak
dostunuzun ömrü
maalesef ki insan
ömrü ile aynı sürede
değildir...

Onların ömrünü uzatın!
DOSTLARIMIZ

UMUT EFE

Evcil dostlarımızla hayatı paylaşmaya
karar vermek hem güzel hem de zorludur.
Bakımları yanında sağlıklarıyla da ilgilenmek
gerekir. Ailemizin bir üyesi haline gelen
dostlarımız artık bizim ayrılmaz bir parçamız haline gelir. Onlar evin hiç büyümeyen
çocuklarıdır. Ama onların ömrü maalesef insan
ömrüyle aynı uzunlukta değil…
Köpeklerin ömrü genel olarak 8-14 yıl
arasındadır. Fakat tabii ki bu süreler birçok
unsura göre değişiklik gösterebilir. Örneğin,
köpeğin cinsi, ırkının yatkın olduğu hastalıklar, yaşam şartları, veteriner hekim kontrollerinden ne kadar geçtiği, beslenme çeşitleri…
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Bu listeyi daha uzatabiliriz. Kısacası köpeklerin ömrü yaşam şartlarına göre değişiklik
gösterebilir. Kedilerin ömürleri beslenme
kalitesine, ırkına ve yaşadıkları ortama
bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Ancak
belli bir yaş aralığında ömürlerini geçirdiğini
söylemek mümkün. Özellikle sağlıklı bakıldığı
zaman pek çok kedi oldukça uzun bir ömre
sahip olabilmekte. Kediler ortalama 12 ila
18 yıl arasında yaşıyor. Fakat burada sokak
kedileri ile ev kedilerine ayırmak gerekir.
Çünkü doğru beslenme ve sağlıklı yaşamla
beraber kediler ev ortamında çok daha uzun
ömürlü oluyorlar.
En büyük yetenekleri çobanlık olarak
bilinen, Anadolu’nun vazgeçilmez köpek cinsi

olan Kangal köpeklerinin ortalama ömrü
12-15 yıl arasında değişebiliyor. Oldukça iri ve
uzun boylu olan bu köpek türü sahiplerine oldukça sadıktır. Kangal cinsi köpeklerin veteriner hekim kontrolleri düzenli olarak yapılırsa
yaşam süresi olumlu yönde etkilenir. Elbette
besleyici kuru köpek maması ile sağlıkları
desteklenmeli. Çocuklar, yabancılar ve hatta
diğer evcillerle çok sıcak ilişkiler kurabildikleri
bilinen Golden Retriever köpeklerin ömrü
10-12 sene arasında değişebiliyor. Sempatik
halleri ve muhteşem güzellikleri ile kalpleri
çalan Golden’ların yaşam süresini genetik
özellikleri kadar ne kadar egzersiz yaptıkları ve ne derece dengeli beslendikleri gibi
unsurların da etkilediğinin bilinmesi gerekiyor.
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Terrier dendiğinde akla birçok farklı cins geliyor. Dolayısıyla bu sorunun yanıtı da oldukça
çeşitlenebiliyor. Ortalama yaşam sürelerinden
bahsetmemiz gerekirse Jack Russell Terrier
köpeklerin 13-16 yıl, Bull Terrier’lerin 8-15
yıl, Yorkshire Terrier cinsi köpeklerin 12-16 yıl,
Cairn Terrier ırkı köpeklerde yaşam süresinin
ise 10-14 yıl olduğu yönünde bilgi aktarmamız
mümkün. Maceraya çok düşkün olan, sevimli
halleri ile sürekli dikkati üzerinde toplayan ve
gelişmiş avcılık güdüleri ile yerinde duramayan
bir ırktır English Cocker Spaniel. Ortalama
yaşam süresinin 12-15 yıl olduğu söylenen bu
ırkın daha uzun ve sağlıklı bir hayat yaşaması
için egzersiz kritik derecede önemli.
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SAĞLIKLI YAŞAMIN İPUÇLARI
Dostlarımızın daha sağlıklı ve uzun
bir ömür yaşayabilmesi için çeşitli ipuçları ve
kritik noktalar var. Evdeki dostlarınızla daha
uzun zaman birlikte yaşamanız için en önemli
gerekliliklerden biri onun sağlıklı bir kiloda
olmasını sağlamanızdır. Hüzünle, beklentiyle
ve bin bir duyguyla bakan gözlerini size çevirip mama istediğinde bu gerçeği hatırlamanızı
öneriyoruz. Ona çok fazla ödül maması, yaş
mama veya kuru mama vermek obezite
riskini artırabilir. Tıpkı insanlarda ve kedilerde
olduğu gibi obezite köpeklerin kalp ve böbrek
hastalıklarına yakalanmalarına, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklar yaşamalarına neden olabilir. Fazla kilo nedeniyle ortaya
çıkabilecek sağlık sorunlarının engellenmesi
adına köpeklerin yaşlarına, kilolarına ve
ırklarına özel beslenmeleri gerekir. EgzerBağımsız bir ruha sahip olan, ailesine karşı
ise yüksek sadakat duyan bu cinsin ortalama
12-17 yıl yaşam süresi olduğu belirtiliyor.
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en

sizler sayesinde dostlarınızın zihnini meşgul
tutabilirsiniz. Zihinden konu açılmışken sağlıkları için beyinlerindeki gri maddelerin aktif
tutulması gerektiğini de bilmelisiniz. Köpekler
zeki hayvanlardır ve bulmaca çözmeyi de
çok severler. Zeka geliştirici oyuncaklardan
yararlanarak onun hem sıkılmamasına hem
de sağlıklı kalmasına yardımcı olabilirsiniz.
Dostunuzun belirgin hiçbir semptomu
olmasa da düzenli veteriner hekim kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Düzenli muayene
sayesinde ciddi sağlık sorunlarının erken
teşhis edilmesi, doğru tedavi uygulanıp sorun
olmaktan çıkarılması mümkündür. Bazı hastalıklar için bu durum ekstra öneme sahiptir.
Çünkü kimi zaman teşhisin geç konulması
tedavi seçeneklerini daraltabilir ya da işlevsiz
kılabilir.
çok sevilen ve tercih edilen kedi ırklarından
biri olan British Shorthair’in yaşam süresinin,
evde yaşaması ve iyi bakılması halinde 12-17
yıl olduğu söylenebilir.

DOSTLARIMIZ

Evde yaşayıp kendi alanlarına sahip
kedilerin ömrü de kedi cinsleri özelinde ve
bakım süreçlerinin eksiksiz yapılıp yapılmadığı
doğrultusunda değişiklik gösterebiliyor. Evde
yaşayan dostlarımızın kimi zaman beklentinin
çok üzerinde bir yaşam süresine sahip olduğu
da biliniyor. En uzun süre yaşadığı bilinen
“Creme Puff” adlı kedi 3 Ağustos 1967 yılında
dünyaya gelmiştir ve 38 yıl 3 gün yaşamıştır.
Bir diğer rekortmen ise Rubble adı kedidir ve
yaşam süresi 31 yıl olarak kayıtlara geçmiştir.
Güzelliği ile kendine hayran bırakan Siyamlar,
en uzun yaşayan kedi cinsleri arasında yer
alır. Sosyal ve sesli bir canlı olarak yaşamını
sürdüren bu güzelliklerin ortalama ömürleri
12-20 yıl arasında değişebilir. En eski ve en
popüler ırklardan biri olan İran kedisi, uzun
tüyleri ve yuvarlak yüzü ile kalpleri fetheden
dostlarımızdan. Ortalama ömürlerinin ise
12-17 yıl arasında olduğu ifade ediliyor. Sokaklarda sıklıkla karşılaştığımız tekirler çeşitli
tehlikeler ve yetersiz beslenme nedeniyle ne
yazık ki oldukça kısa yaşıyor. Evde beslenen
tekirlerde ise durum daha farklı. Genel olarak
tekir kedilerin 16 yıla kadar yaşayabildikleri
biliniyor. Güzelliği, asaleti ve nezaketi ile en
çok sevilen ırklardan biri de Van kedisidir.
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Çay ve narenciye saati
Eylülün gelişi sadece sonbaharı değil, bir şeyi daha müjdeliyor. O da
yepyeni sebze ve meyveler… Sonbahar meyveleri geçiş dönemini
tatlandırır, besin değerleriyle sağlığınızı destekler.
UMUT EFE
Kendini iyiden iyiye hissettirmeye
başlayan rüzgar ve yağmurlu hava, sararan
yapraklar, düşen hava sıcaklıkları derken
sonbahar kapıda göründü… Renk şöleni ile
doğada kendini hissettiren sonbaharın mahsülleri de büyük. Kimi zaman soslarda kimi
zaman taze sıkılmış bir meyve suyunda, kimi
zaman da meyve tabaklarında görmeye alışık
olduğumuz narenciyeler özellikle havaların serinlemeye başladığı dönemlerde nezle ve grip
gibi kış hastalıklarında tam bir direnç kaynağı.
Bu dönem narenciye sezonunu değerlendirmek için en doğru zaman. Siz de bu mevsim
geçişinde hasta olmamak ve bağışıklığınızı
güçlendirmek için bol bol narenciye tüketmeye
özen gösterin.

LEZZET

DİRENÇ İÇİN NARENCİYE
Limon, mandalina, portakal ve greyfurt
en çok tüketilen narenciye çeşitleridir. Vitamin
deposu olmalarının yanında çok da lezzetli
olan narenciyeler yediden yetmişe herkes
tarafından severek tüketilen meyveler… Çocukların sağlıklı gelişmesi, kış hastalıklarında
daha hızlı iyileşmek ve direnç kazanmak için
narenciye tüketin. Çünkü narenciyeler, güçlü
antioksidan etkisi olan ve vücudun bağışıklığını
güçlendiren C vitamini açısından zengin bir
besin çeşididir. Narenciyeler, güçlü antioksidan
etkisine sahiptir ve bu antioksidanlar vücudu
çeşitli hastalıklarından korur Narenciyelerdeki
zengin C vitamini yaraların iyileşmesine yardım eder. Narenciyeler diyet lifleri bakımından
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zengindir. Narenciyeler folik asit ve potasyum
deposudur. Narenciyeler; fosfor, magnezyum,
kalsiyum, tiamin, niasin, B6 vitamini, bakır,
riboflavin ve pantotenik asit içerir. Narenciyelerdeki C vitamini demir emilimini artırır.

NARENCİYENİN GÜCÜ
Özellikle yaz-sonbahar ve sonbahar-kış gibi mevsim geçişlerinde sık sık soğuk
algınlığına yakalanıyorsanız, kendinizi halsiz
ve depresif hissediyorsanız narenciyeler ile
C vitamini depolaması büyük önem taşıyor...
Kış hastalıklarında yeterli miktarda C vitamini
alırsanız; öksürük, hapşırma ve halsizlik gibi
belirtilerin azalmasını sağlarsınız. Kahvaltıda
içeceğiniz bir bardak portakal suyu ile güne
enerjik başlar ve kış hastalıklarından korunursunuz. Satın aldığınız narenciyeleri bir hafta
içinde tüketecekseniz, yıkayıp kuruladığınız
meyveleri oda ısısında muhafaza edebilirsiniz.
Eğer daha uzun süre saklamanız gerekiyorsa
buzdolabınızın sebze bölümünde poşetinden
çıkartıp bir file ile birlikte 8 haftaya kadar
muhafaza edebilirsiniz. Limon, mandalina,
portakal ve greyfurt gibi narenciyeler için her
damak zevkine uygun sunum şekilleri vardır.
Dilerseniz tüm bu meyveleri narenciye sıkacağı
ile bir güzel sıkıp ve karıştırıp içebilirsiniz…
Su tüketiminin ve fiziksel aktivitelerin azaldığı
bir dönemde, yoğun iş temposu nedeniyle
bozulan beslenme alışkanlığı da eklenince
sonbahar birçok kişi için hastalık mevsimi olabiliyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle hava
sıcaklıklarındaki ani değişimler ve gökyüzünün
kasvetli görüntüsü hem fiziksel hem de ruhsal

ÖZEL TARİF
l 2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
l ½ çay bardağı limon suyu
l 1 su bardağı taze sıkılmış ananas suyu
l 1 tutam taze nane
l 2 adet çubuk tarçın
l 2 yemek kaşığı toz şeker
l 3 su bardağı su
l 1 su bardağı maden suyu
Sarı meyveli çayın hazırlanışı şöyle:
Toz şeker, su ve çubuk tarçınları bir tencerede
kaynatın. Karışımı oda ısısına gelinceye kadar
bekletin ve içine portakal suyu, limon suyu ve
ananas suyunu ilave edin. İyice karıştırdıktan
sonra buzdolabında soğutun. Servis sırasında
soğuk maden suyunu ekleyin. Taze nane yaprakları ile süsleyin ve servis yapın. Bu soğuk
içeceği soğuk olarak yemeklerinizin yanında
servis yapabilir, boğazınız ağrıdığında soğuk
maden suyunu eklemeyerek oda ısısında
tüketebilirsiniz.
açıdan etkiliyor ve halsizlik, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi belirtilerle soğuk algınlığından
kaynaklanan hastalıklar kendini gösteriyor.
Oysa vücut direnci sağlamak için özellikle
sonbahar mevsiminde sağlıklı olmak gerekir ki
kış mevsimine daha sağlıklı ve fit girilebilsin.

BAĞIŞIKLIK İÇİN PÜF NOKTALARI
Sonbahar aylarında hastalıktan korumak için haftada en az 2 kez balık tüketin.
Sofranızdan mevsim sebze ve meyvelerini
ihmal etmeyin. Mevsime uygun giyinin. Sabah
ve akşam saatleri arasındaki ani sıcaklık
değişimlerine karşı tedbirli olun ve yanınızda
bir hırka bulundurun. Sonbahar gibi mevsim
geçişlerinde mutfağınızdaki malzemelerle
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NASIL KULLANILIR,
NASIL TÜKETİLİR?
Limon suyu, bir miktar su ve toz
şeker ile evde taze limonata hazırlayabilirsiniz. Balığın üzerine limon sıkarak balığın
faydasını iki katına çıkarabilirsiniz. Mevsimin taze limonlarını dörde bölüp dondurabilirsiniz. Dondurucudan çıkardığınız
limonları kabuğuyla birlikte rendeleyerek
salata, çorba ve balıklara ekleyebilirsiniz.
Mandalinayı sadece yemeyin. Mandalinanın suyunu limon sıkacağı ile çok kolay bir
şekilde sıkıp suyunu içebilirsiniz. Portakal
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LEZZET

sağlıklı ve lezzetli içecekler ile bağışıklığınızı
güçlendirebilirsiniz. Kendinizi halsiz hissettiğiniz,
gün içinde üşüdüğünüzde hasta olmamak için
aşağıdaki püf noktalarımızı deneyebilirsiniz:
Bir tutam ıhlamuru, bir poşet ekinezya çayı ile
birlikte bir bardak sıcak suda demleyin. Limon
sıkıp için. Bir tutam ıhlamuru yıkayıp demliğe
koyun. Üzerine tane karabiber, çubuk tarçın,
dilimlenmiş taze zencefil, elma ve limon kabuğu
ekleyip kaynatın. 5 dakika dinlendirdikten sonra
için. Ihlamur, ekinezya çayı, tane karabiber,
karanfil ve çubuk tarçını french presse koyun ve
üzerine sıcak su ekleyip demleyin. Üzerine lezzet
vermesi için elma kabuğu ve dilim limon ekleyin.
Bu çay ile hem bağışıklığınız güçlenecek hem de
kendinizi daha zinde hissedeceksiniz.

suyunu birkaç mandalinanın suyu ile çoğaltabilirsiniz. Zeytinyağlı kerevizi portakal
ya da mandalina suyu ile pişirebilirsiniz.
Tadı diğer narenciyelere göre acı olan
greyfurt suyunu portakal suyu ve mandalina suyu ile karıştırarak içebilirsiniz.
Greyfurt suyu ile karışım hazırlarken,
narenciye sıkacağı ya da büyük boy limon
sıkacağı kullanabilirsiniz. Narenciyeler ile
evde kendi konsantre meyve suyunuzu
hazırlayabilirsiniz.
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Pandemide sıkılan
dünya insanı için
hayatın hemen
her alanında ciddi
bir değişim söz
konusu. Bu durum
moda trendlerine de
yansımış durumda.
2022-2023 sonbahar
kış sezonunda feminen
ve maskülen çizgilerle
şekillenen elbiseler,
takımlar zıt trend ve
renkleri barındırıyor.

Sezonun kodu:
Yaşasın özgürlük

MODA

NİL DENİZ DEMİRCİLER
Dünya insanı için pandemi sonrasında
hayatın kodları da bir bir değişiyor. Evlere
kapanılan dönemde rahatlığın, özgür olmanın
önemini kavrayan insanlar artık eskinin
zorlama kalıplarından sıyrılıp kendilerine
sunulanları da sorgulamaya başladı. Bu süreçte
insanoğlu doğanın ve çevrenin önemi daha çok
anlaşılırken otomatik olarak yapılan davranışlar ve kendine dayatılanları da idrak etti.
Yaşam biçiminden iş hayatına, giyimden yeme
içmeye kadar birçok alanda eskinin kodları
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geçerliliğini yitirirken zorunluluklar da ortadan
kalkmaya başladı.
İş yaşamının evlere taşınması, online
toplantıların hayatımıza girmesi topuklu
ayakkabıdan bedeni sıkan ancak zorunluluk
olarak giyilen giysilere kadar birçok konuda
değişim yaşanıyor. Moda da insanoğlunun
yeni normaline göre şekilleniyor... Eski
kalıplar yıkılırken günümüzde sert geçişler
yerini bireylerin tercihlerini öne çıkarak
esnek detaylara bırakmaya başladı. Böyle bir
dönemde 2022-2023 sonbahar kış sezonunun
moda trendlerine mercek tuttuk. Sonbaharı

yaşadığımız şu günlerde feminen ve maskülen
çizgilerle şekillenen elbiseler, takımlar zıt trend
ve renkleri barındırıyor. Bu sezonun kodunu
“Yaşasın Özgürlük!” olarak özetleyebiliriz...

ZITLIKLARIN UYUMU
Kadın ve erkek modasında birbirine
yakın eğilimler gözlemlenirken kadın modasında maskülen takım elbiseler, etek takımlar,
ceketler ve maksi pardesüler, son derece zarif
olan geniş ve rahat hacimli kesimlerde varlığını
sürdürüyor. Moda, feminenliğin mükemmel bir
sembolü olan kum saati silüeti ile çeşitlilik gös-
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teriyor. Bununla birlikte 1950’li yılların geniş
omuz, ince bel ve yuvarlak kalça hatlarından
oluşan ikonik stiller, modernize edilmiş ceket
ve elbiselerle podyumlarda ve vitrinlerde yerini
almaya başladı.
Günümüz modasında en dikkat çeken
detay ise, bu kadar zıt trend ve renkleri içinde
barındıran yeni sezon modasının her ruh haline
hitap eden çok sayıda  seçenek sunuyor olması.
Vücut tipine uygun kesimleri ve tenine yakışan
renkleri seçmeyi başaranların giyimleri konusunda bu dönemde yargılanmayacak olmaları
da içinde bulunduğumuz dönemin sunduğu en
büyük özgürlük olarak karşımıza çıkıyor.

dönüyor. Güneş ve hardal sarısı, kakule tohumu
yeşili, pastel pembe tonları, gece mavisi, natürel gri tonlar giyim paletlerinde sıkça karşımıza
çıkan renkler olacak.
Hemen her dönem podyumları domine
eden kırmızının derin tonları bu sezon da
bizimle birlikte. Kırmızının harekete geçirici
etkisi ile özlemini duyduğumuz hayata kavuşmanın sabırsızlığını da giysilerimize yansıtmış
olacağız. heyecanı ve tutkusunu yansıtıyor.

MOTORCU STİLİ GERİ DÖNDÜ
Motorcu stili bu sezonun öne çıkan
stillerinden sadece biri.... Moda tasarımcılarının
ve ünlü moda markalarının koleksiyonlarında
ultra düşük bel etek ve pantolonlar, mendil
üstler, çan alt siluetler, pileli etekler, kravatlar,
canlı koordineli takımlar, tam denim görünüm
öne çıkacak.
Aksesuarlarda ise, çeşitli renklerde
mücevher kaplı süslemeler, çivili ve büyük
tokalı kemerler, ren taşları ile şık şapkalar
yer alıyor. Yeni sezonunun en
iyi ayakkabı trendi ise diz üstü
çizmeler olacak.

HAYATA DÖNÜŞ KUTLAMASI
Hepimizi kısıtlayan, evlere kapatan pandemiden tamamen kurtulma arzusunun yeni
sezonun renk, desen ve malzemelerine de yansıdığını belirtmekte fayda var. İş yaşamından
gündelik giyime kadar içinde bulunduğumuz
dönemin moda kodlarının hayata geri dönüşü
kutlaması havasında olduğu da
gözleniyor...
Sonbahar ve kış gardroplarında yerini alacak giysilerin renk
paletinde, tümü duygu yüklü,
doğanın nötr tonlarıyla birleşen
zıt parlak renkler, neonlar ve
metaliklerin barışçıl bir sinerjisini
göreceğiz. Naif, tatlı parlak renkler, cesur baskılardaki orantısız
boyama teknikleri, eteklerin
ucunda kontrast saçaklar, iyileşme ve yeniden yapılanma sürecini
simgeleyecek unsurlar olacak.
Tişörtlerde yer alacak
motif ve slogan baskılar kişisel kimlikleri öne
çıkarmanın yanı sıra içimizde biriktirdiğimiz
duyguyu yansıtma çabası içerisinde...

Bu sezon, geçtiğimiz sezonun ruh halini
yükselten fuşya ve mor renk tonları ile minimal
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tasarımlara sıkça rastlayacağız. Ayrıca karamel
kahve, yanık turuncu ve amazon yeşili gibi dinginlik veren toprak renkleri güven duygusunu
ve iş enerjisini tazeleyecek.... Kahverengi minimalistler için popülaritesini yeniden artırıyor.
Organik tonlar, doğaya ve kırsal alana artan
ilginin, pozitifliğe duyulan özlemin yansıması
olarak doygun ve uyarıcı renkler halinde geri

Son dönemde astırılan
kadınsılığa tepki olarak daha
feminen ve göz alıcı kıyafetler
bu trendlere rakip olacak gibi...
Gardıroplarda şık, beyaz kolsuz
bluz hit haline gelirken, aşırı
kadınsı elbiseler öne çıkacak. Bu
sezon sahneye hareketli tüyler de
çıkıyor...
Belirsizliklerle dolu yeni
normalde dünya insanı tüm alanlarda daha
fazla netlik ve şeffaflık talep ederken, moda
alanında trendlere de şeffaf malzemeler olarak
yansıyor diyebiliriz. Öyle ki, şeffaf kumaşlar,
fileler, organze, şifon, dantel ve tül kumaştan
oluşan üstler, etekler, yere kadar uzanan ve vücuda oturan elbiseler tamda bu eğilimin kanıtı...

MODA

ORGANİK TONLAR

FİLE, ŞİFON, DANTEL...
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Evlere kış bakımı
dönemi geldi
Yaz mevsiminin bitmesi ile kışlık evlere geri dönüş başladı.
Aylardır boş duran evlerin kış bakımı dönemi de geldi.
Kombi bakımından dekorasyona kadar evlerimizi kışa
hazırlamak için öneriler...
NİL DENİZ DEMİRCİLER

BAKIM YAPTIRIN
Yaz boyunca kullanılmayan
kombinizin rutin bakımlarını yaptırıp kış
hazırlığınızı yapabilirsiniz. Bu dönemde
kaloriferlerinizin havasını aldırmak, iç
temizliği yaptırmak da yapılacak listesinde başı çekiyor. Kış öncesi pencerelerin
çerçevelerini de elden geçirmek yağışların

BOYA İŞLERİ
Birçoğumuz pandemi sürecinde
boya-badana işlerini erteledik ve sonrasında
da tembellik yapıp bu işleri askıya aldık.
Henüz kış yüzünü göstermemişken boya
işlerini yaptırmak için vaktiniz var. Ancak
yağışların artması halinde boyanın kurumasının zorlaşacak olması da bir diğer riskli durum
oluyor. Havaların gidişatını gözlemleyip kışa
boyanmış pırıl pırıl bir evde girebilirsiniz. Renk
seçiminde de içinize ferahlık veren ve temizlik
hissi uyandıran açık renkleri ve pastel tonları
seçmenizi öneriyoruz.
Uzaktan çalışma ile birlikte birçoğumuz
evlerden çalışıyor. Uzun zaman geçirdiğiniz
evinizin ruhunu canlandırmak için renklerin

EVİM EVİM

Yaz günlerini geride bıraktığımız sonbaharın kendini göstermeye
başladığı şu günlerde kış hazırlıkları da
başladı. Günlerin kısalması ve havaların
soğumasıyla birlikte evlerimizde daha
fazla zaman geçireceğiz. Bu dönemde
kombi bakımından pencerelerin elden
geçirilmesine dekorasyonumuza kadar
evimizde küçük dokunuşlar yaparak
güncelleme yapmanın tam da zamanı...
Bu dönemde küçük değişiklikler yaparak

yeni ve taptaze bir ruh hali oluşturabilirsiniz. Dekorasyonunuzu yenileyip kendi
ruhunuzu yansıtabileceğiniz önerileri
araştırdık...

yaratabileceği sızıntıların da önlenmesi bakımından büyük önem taşıyor.
Yazlıklara ya da tatile giderken
evdeki halıları kaldıranların da yeniden serme
hazırlıkları yapmalarını önermekte fayda var.
Ayrıca havaların serinlemeye başlaması ile
birlikte ince pikelerin kaldırılıp ince yorganlara
geçme zamanı da gelmiş bulunuyor. Okullar
açılmadan bu hazırlıkları yapmak okul telaşı
sırasında yorulmanızı önler.
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büyüsünden faydalanın; turuncu, kahverengi,
kırmızı, sarı tonları ruhunuza iyi gelecek renkler olarak öneriliyor. Sadece sıcak renkleri bir
arada kullanmak göz yorucu olabileceğinden
araya gri, siyah veya beyaz parçalar da eklemelisiniz. Ayrıca toprak renklerine kontrast
bir renk seçimi olarak pastel yeşil tonları da
evinizde zıt bir denge oluşturacaktır.
Doğanın cömert hediyelerinden
faydalanıp sonbaharın ruhuna yuğun olarak,
yapraklar, kozalaklar, su kabakları, kurumuş
dallar, at kestanelerini dekorasyonunuza ekleyebilirsiniz. Bahsi geçen bu doğal malzemeleri
evinizde renkli ve doğal dekorlar olarak
değerlendirebilirsiniz.

MUMLARDAN FAYDALANIN
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2022-2023 iç dekorasyon trendlerinde, doğayı vurgulayan eklektik bir
yaklaşım söz konusu. Geri dönüştürülmüş ürünler, el yapımı, el sanatları,
doğal malzemelerle yapılmış veya doğal tonlarda dekorasyon objeler, rustik
görünüm kirişler, sütunlar veya ahşap
veya taş zeminler öne çıkıyor. Evinizde
bu unsurlardan bir ya da birkaçı yoksa
bu görünümü elde etmek için sahte
kirişler veya sütunlar koyabilirsiniz.
Mobilyasını yenilemek isteyenlere de ahşap, demir ve taştan oluşan
parçaları öneriyoruz. İç dekorasyonu
güzelleştirmek için bambu, rattan,
sisal, pamuk, yün, kağıt, cam, kil ve
çeşitli metal türlerinden oluşan malzemeleri dahil edilebilirsiniz.
Yıllardır kullanılan bu tarz bu yıl

odanızda sıcacık bir esinti yaratacak hem zarif
hem de dekoratif bir çözüm oluyor. Dünyadaki doğala dönüş trendini takip ederek
ev tekstil ürünlerinde organik, pamuklu,
kaşmir ve yün ürünleri tercih edebilirsiniz.
Böylece sert havaları yumuşak bir dokunuşla
karşılayabilirsiniz. Serinlemeye başlayan

da devam edecek. Çağdaş malzemeler
ve dokularla güncellenen Art deco veya
klasik tarzdaki mobilyalar iç tasarımda
çokca olacak. Eski ve yıpranmış olanın
güzelliği vurgulanacak; aileden miras
kalan eski eşyalar, ikinci el marketlerdeki buluntular, vintage parçalar,
zıt dokular ve birçok desen ve renk
dekorasyon trendlerini oluşturacak.
Modern tarz sevenlere ve
kalabalıktan hoşlanmayanlara da minimalist tarzı kullanmalarını öneriyoruz.
Az eşya ile hayata yer açma trendi
de önümüzdeki dönemin trendleri
arasında başı çekmeye devam edecek.
Özellikle de küçülen evlerde bu
yaklaşım daha ferahlık hissi sunması
bakımından tercih ediliyor. Karar
sizin...

havalar battaniye zamanının geldiğinin
gösteriyor. Artık battaniyelerinizi sakladığınız
yerden çıkarmalısınız. Elinizde çayınız ya da
kahveniz, koltuğunuza uzanmış televizyon
izlerken ayaklarınıza örteceğiniz yün örgü bir
battaniye oldukça konforlu ve şık bir seçenek
olacaktır.

EVİM EVİM

Günümüzde dekorasyonun olmazsa olmazları haline gelen mumlardan da faydalanmalısınız. Mum kullanmak romantik ve huzurlu bir ortam yaratmanız için yapılabilecek en
pratik uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.  
Lambalara göre daha az aydınlatmasına
rağmen, şık ve keyifli bir ortam sunan farklı
renk, koku ve boyutlarda mumlar seçerek
evinizin hemen her köşesini aydınlatabilirsin.
Yalnız mumların çevresinde tutuşmaya müsait
objeleri kaldırmanız konusunda da bir diğer
dikkat edilmesi gereken konu oluyor.
Kırmızı mumlar ve masa süslerinden
oluşan detay parçalarla mutluluk veren dokunuşlar yapabilirsiniz. Bunlara kapı süslerini,
kapı önüne veya pencere önüne konumlandırabileceğiniz ürünleri de ekleyebilirsiniz.
Topladığınız kozalakları farklı renklerde
boyayarak kendi dekorasyon unsurlarınızı da
oluşturabilirsiniz.
Son yıllarda trend olan doğala dönüş
bu yıl da tam gaz devam ediyor. Doğala
dönüş derken koltuklarınızda farklı renk
ve dokulardaki şalları kullanmak, oturma

TRENDLERDE NELER VAR?
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İstanbul’un en kozmopolit
ilçesi: Esenyurt
Esenyurt, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin semtlerinden
biriyken, 2008’de Kıraç beldesiyle
birleştirilerek ilçe statüsü kazandı.
977 bin 489 kişilik nüfusuyla,
Arap ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar pek çok farklı ulustan
insanı bünyesinde barındıran ilçe,
İstanbul’un en kozmopolit ilçesi
olarak anılıyor....

GEZİ-İSTANBUL

NİL DENİZ DEMİRCİLER
İstanbul’un yüzölçümü bakımından küçük ilçelerinden biri olmasına karşın Esenyurt,
oldukça kalabalık ve kozmopolit bir nüfus
yapısına sahip. Yerli yabancı her kesimden
insanın yaşamını sürdürdüğü ilçe, batısında
Büyükçekmece, kuzeyinde Başakşehir,
kuzeybatısında Arnavutköy, doğusunda Avcılar,
güneyinde Beylikdüzü ile çevrili. Yüzölçümü
2.770 hektar olan ilçe, 1989 yılında belediye
niteliği kazandı. Belediye teşkilatının kurulmasıyla bölgenin gelişimi de hızlandı.
19. yüzyılın başlarında Ekrem Ömer
Paşa’ya ait çiftlik toprağında kurulan yerleşim
yeri, buranın hissedarlarından olan Eşkinozgillerden Eşkinoz adını aldı, 1967’de de
yerleşimin adı Esenyurt olarak değiştirildi.
Bölgedeki ilk yerleşim bugün “Köyiçi” olarak
isimlendirilen ve ilçe merkezini oluşturan yerde
başladı. 1920 ile 1938 yılları arasında, Ro-
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manya ve Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımız,
Eşkinoz denen bu yere yerleştirilirken nüfusu
hızla arttı. 1960’lı yılların sonuna kadar tarım
ve hayvancılığa dayalı ekonomiye sahip, kırsal
yerleşme bölgesinin gelişiminde, 1970’lerden
sonra kurulmaya başlanan sanayi kuruluşlarının önemli rolü bulunuyor. Büyükçekmece
gölü çevresindeki Esenyurt, Hadımköy ve Kıraç
bölgesi sanayi alanı olarak belirlenirken sanayi
kuruluşlarının taşınmasıyla, Esenyurt yoğun
bir işçi göçü aldı. 2008 yılında ilçe olmasının
ardından ilçede hızlı yapılaşma başlarken çevre
yollarının kavşak noktalarında dikey mimariye
sahip konutlar inşa edildi.

Yakası’nın güneybatı kesiminde bulunan ilçe,
İstanbul’un merkezine 27 km, Karadeniz’e 26
km ve Marmara denizine 6 km uzaklıkta.
Son yıllarda ilçede en dikkat çeken
durum, Suriyeli ve Afganlı göçmen sayısındaki
aşırı artıştır. İlçede 44 tane mahalle bulunurken
E-5 karayolu ve TEM otoyolunu bağlayan
bağlantı yolu Esenyurt ilçesinin tam ortasından
geçiyor. İlçenin güneyinde bulunan D 100
karayolu, doğu-batı yönünde yaklaşık 6.85 km
uzanırken kuzeyinde ise, Trakya ve Anadolu’yu
bağlayan O-3 otoyolu bulunuyor. O-3 otoyolu
güzergahındaki Hadımköy, Avcılar ve Esenyurt
gişelerinden, ilçeye girilebiliyor.

MERKEZE UZAK KONUMDA

NASIL ULAŞILIR?

İstanbul’un kent merkezine uzak bir
konumda yer alan Esenyurt, boş arsa stoku ile
son yıllarda yüksek katlı konut projelerine ev
sahipliği yapmaya başladı. Bu sayede nüfusu
artarken ulaşım seçenekleri de çoğaldı. Avrupa

Kadıköy ile Beylikdüzü arasında ulaşım
sağlayan metrobüs hattının yanı sıra Esenyurt’a
otobüs, minibüs hatlarıyla doğrudan ve metro
hattı ile aktarmalı olarak da ulaşılıyor. Metrobüsle gitmek isterseniz Beylikdüzü’ne
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12 AY KAR
KEYFİ VAR
Turgut Özal Mahallesi’nde yer alan
Torium AVM’de, giyim, teknoloji ve kitap
mağazaları, restoran ve kafeler, butik ve
aksesuar mağazaları gibi dükkanların
yanı sıra konser ve sergi alanı ve kapalı
kış sporları alanı da bulunuyor. AVM’de
yer alan Snowpark Kapalı Kar Eğlence
Merkezi, şehir içinde yaz- kış kış sporları
deneyimi yaşayabileceğiniz, keyifli bir
kayak merkezi. Alışveriş merkezine gelürünü sinema salonuna ev sahipliği yapıyor.
Bunun yanı sıra, içerisinde 850 kişilik çok
amaçlı salon, sergi ve galeri salonu, kafeterya
ve yüzlerce kitabın bulunduğu bir kütüphane de
yer alıyor.

diğinizde, ailenizle birlikte keyifli birkaç
saat geçirmek için Snowpark Kapalı Kar
Eğlence Merkezi’ni deneyimleyebilirsiniz. Girişin ücretli olduğu Snowpark, hafta
içi günlerde 12:00 ile 22:00 ve hafta
sonlar 11:00 ile 22:00 saatleri arasında
hizmet veriyor. Snowpark, dört mevsim
kış sporları yapmanıza olanak sunuyor.
Snowpark’ta kayak ve snowboard
dersleri de verilmektedir.
Büyük bir alanda ilgi çekici eserlerin yer
aldığı bu müzeye gelerek sizde eğlenceli vakit
geçirebilirsiniz. Sonrasında cafesinde dinlenip
Pelit’in lezzetli ürünlerini tadıp yorgunluğunuzu
atabilirsiniz.

AVM’LERİNİ GEZİN

PELİT ÇİKOLATA MÜZESİ
Esenyurt’ta gezebilecek en ilgi çekici
noktalardan biri Pelit Çikolata Müzesi. Kilolarca
çikolatanın sanat eseri gibi işlenip bir araya
geldiği müzede, gördüklerinize inanamayacaksınız. Özellikle çikolata severlerin mutlaka
görmesi gereken bir yer olan müze, her gün
ziyarete açık.
Müze içerisinde gerçek boyutlarında
çikolatadan yapılmış evler, ünlü kahramanlar
ve çikolata şelaleleri bulunuyor. Efsanelerin yer
aldığı bu büyük müze sanatseverlerin ziyaret
etmesi gereken mekânlar arasında sayılıyor.

Müze çıkışı neredeyse yürüme mesafesinde konumlanan Akbatı AVM’ye geçip yerli-yabancı markaların bulunduğu mağazalardan
alışveriş yapabilirsiniz. Siz yemek katındaki
kafe ve restoranlarda çocuklarınız da eğlence
alanında eğlenebilirler. Peyzaj tasarımıyla ilgi
çeken festival alanları, sinemaları dışarıda
restoranlar sokağı bulunan bu AVM ilçenin en
gözde yerlerinden biri.
Adnan Kahveci Bulvarı’ndaki Autopia
AVM, Türkiye’nin ilk otomobil alışveriş merkezi
ve E-5 kenarında konumlanıyor. 117 bin metre
karelik alanda 470 araç satış yeri bulunan
merkezde 365 gün otomobil fuarı bulunuyor.
Yüzlerce galeride binlerce araca aynı anda
ulaşılabilen merkezde kredi ve sigorta birimleri
de bulunuyor. Test sürüş pisti bulunan, araçla
gezilebilen bir konuma sahip olan merkez,
tasarım ve fonksiyonelliğiyle çeşitli ödüller aldı.

GEZİ-İSTANBUL

ulaşım sağlayan metrobüs hatlarını kullanarak
Hadımköy durağında inmeniz gerekiyor. Esenyurt’a otobüsle gitmek isteyenler; 147, 146,
142, 76D, 142F ve 142B nolu İETT hatlarını
kullanabilir. İlçeye otobüs ile ulaşım sağlayabileceğiniz bölgeler; Boğazköy, Bahçeşehir,
Bakırköy, Esenkent, Taksim, Avcılar, Şahintepe,
Halkalı, Büyükçekmece bölgeleri. Esenyurt’a
denizyoluyla aktarmalı olarak ulaşmak için,
Kadıköy- Bakırköy ya da Bostancı- Bakırköy
vapur hatlarıyla Bakırköy’e geldikten sonra,
Esenyurt’a giden 146 nolu Boğazköy- Bahçeşehir- Bakırköy otobüs hattına aktarma
yapmanız gerek. İlçeye minibüsle ulaşmak
içinse Avcılar- Esenyurt- Hadımköy minibüs
hattını kullanabilirsiniz. Bu hat Küçükçekmece
metrobüs durağından kalkışla Avcılar, İncir Tepe,
Fevzi Çakmak Caddesi ve Fatih Mahallesi’nden
geçerek ilçeye ulaşım sağlar.
Esenyurt, İstanbul’un merkezi bölgelerinden biri olmasa da burada görüp keşfedebileceğiniz pek çok yer ve gerçekleştirebileceğiniz
pek çok aktivite bulunuyor. Nüfusu oldukça
kalabalık olan bu bölgede restoran ve kafelerin
sayısı giderek artarken, alışveriş merkezleri
ve etkinlik alanları da çoğalıyor. Örneğin,
Esenyurt’ta Pelit Çikolata Müzesi’ni görebilir,
Aqua Dolphin su eğlence merkezine gidebilir,
Snowpark Kapalı Kar Eğlence Merkezi’nde
kayak yapabilir ya da termal havuza gidebilirsiniz. Özellikle AVM’leri ile ünlü olan Esenyurt,
alışveriş tutkunları için de tam bir cennet. Akbatı
AVM, Torium AVM, Eskule AVM ve City Center
Outlet AVM’de alışveriş yapabilirsiniz.
Esenyurt Belediyesi tarafından yenilenen
Recep Tayyip Erdoğan Parkı, Esenyurt’ta görülmesi gereken yerlerden biri. Parkın içerisinde
pek çok spor ve sosyal aktivite alanları ve
restoran yer alıyor. Bununla birlikte, içerisinde
Türk hamamı, Fin hamamı, sauna ve yüzme
havuzunun bulunduğu bir sağlık binasına da ev
sahipliği yapıyor. Esenyurt bulvarında, modern
mimarisiyle dikkat çeken Esenyurt Kültür Ve
Sanat Merkezi, iki adet büyük ve son teknoloji
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Doğan Araslı Bulvarı Cumhuriyet
Meydanı’nda yer alan içinde saat kulesi olan
tek alışveriş merkezi olan Eskule AVM, 12
Kasım 2010’de açıldı. Merkezde, dünyaca ünlü
markaların mağazalar bulunurken konsepti ile
kaliteli ve ucuz alışveriş keyfi sunuyor.
City Center Outlet AVM, muazzam bir
tasarıma sahip bu AVM’de ünlü markalar yer
alıyor. Gezerken eğleneceğiniz bu AVM’de
ayrıca festival ve etkinliklerde yapılıyor.

AQUA DOLPHİN SU PARKI
Bahçeşehir girişinde Cemalpaşa
Caddesi’nde konumlanan su oyunları merkezi,
İstanbul’daki en
büyük su parkı,
burada çok sayıda su
kaydırağı ve havuz
bulunuyor. 6 Mayıs
2014 tarihinde hizmete girdi, 2015 yılı
yaz sezonunda büyük
havuz, rocket, king
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kobra, anaconda gibi kaydıraklar yapılırken
2016 yaz sezonunda çocuklar için yeni bir
çocuk havuzu oluşturuldu. Burada: su parkı
olmasının yanında yaz sezonunda konserler ve
eğlence etkinlikleri de düzenleniyor.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Esenyurt sosyal tesisleri ve kültür
merkezleri ile de birçok aktiviteye ev sahipliği
yapıyor. Bu tesislerden biri olan Necmi Kadıoğlu
Spor Kompleksi ve İncirtepe Sosyal Tesisleri,
Yunus Emre Mahallesi Okurlar Caddesinde konumlanıyor. Kompleks ismini 2004-2017 yılları
arasında Esenyurt Belediye Başkanlığı yapan
Necmi Kadıoğlu’ndan almış, seyirci
kapasitesi 7 bin
500 koltuk olan
stadyum 2012’de
yapılmış. Stadyum gece maçları
yapılabilecek
şekilde aydınla-

tılıyor. Stadyum yanında 200 araçlık otopark
bulunurken park alanı içinde kafeterya, düğün
salonu, restoran, halk eğitim derslikleri olan
kültür merkezi binası bulunuyor
Esenyurt Belediyesi Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi Araslı Bulvarı’nda konumlanıyor.
Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce
hazırlanan programa göre, konserler, yazar
buluşmaları, güncel sinema filmleri, sergi,
konferans ve özel gün etkinlikleri düzenleniyor.
Tiyatro bölümünde her ay yetişkin ve çocuk
oyunları sergileniyor.
Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi’nde 75’nci Yıl
Parkı içinde bulunan Mustafa Akboğa Kapalı
Yüzme Havuzu Kültür ve Spor Merkezi, 2015
yılında hizmete açıldı. Esenyurt Belediyesi
tarafından işletilen merkezdeki kapalı yüzme
havuzu 25 metre uzunluğunda ve 5 kulvarlı.
Kafeterya, çok amaçlı salon, fitness salonu ve
buhar odası bulunan merkezde, Esenyurt’ta
ikamet edenlere ücretsiz yüzme, fittness,
zumba, step aerobik, plates ve futbol kursları
veriliyor.
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‘EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORUZ’
İlçede 798’i bağımlı, 591’i bağımsız olmak
üzere İSMMMO’ya kayıtlı toplam 1.389 meslek
mensubu bulunuyor 2008 yılından beri Esenyurt
ilçesinde Bağımsız Mali Müşavir olan İSMMMO
Esenyurt İlçe Temsilcisi Serhat Karakoç, İSMMMO
Esenyurt ilçe temsilciliğini de 4 yıldır sürdürüyor.
Esenyurt’un 1 milyona yaklaşan nüfusuyla 6’sı büyükşehir olmak üzere toplam 57 ili
geride bıraktığına dikkat çeken Serhat Karakoç,
Esenyurt’un Türkiye ve İstanbul ekonomisine çok
büyük katkıları bulunduğunu, Türkiye’nin Gayrisafi Millî Hasıla’sının (GSMH) yüzde 6’sını üreten
bir sanayi ilçesi olduğunu, İstanbul ekonomisinin
yüzde 24’ünün burada döndüğünü vurguluyor.
Esenyurt ilçesinin bölge olarak ülkeye
örnek olabilecek bir geleceğe sahip olma
potansiyelinde olduğunu belirten Karakoç,

Yıldırım Beyazıt Caddesi’ndeki Nene
Hatun Kültür Merkezi’nde çeşitli etkinlikler
düzenleniyor. Yaratıcı drama ve keman kurslarının da verildiği kültür merkezine kendini
geliştirmek isteyenler geliyor. Yaz okulları da
düzenlenen bu merkezde ayrıca farklı etkinliklerde yapılıyor. Kültürel alanda yapılan bu
etkinliklerle sizde eğlenebilir, huzur dolu zaman
geçirebilirsiniz.

Esenyurt Belediyesi Termal tesisleri iki
farklı yerde bulunuyor.  Saadetdere Termal
Tesisleri Turgut Özal Mahallesi’nde bulunurken,
Kıraç Termal Tesisleri Atatürk Mahallesi’nde
bulunuyor. Kıraç Termal Tesisleri 2016 yılında
Esenyurt Belediyesi tarafından hizmete açıldı.
Tesiste, hamam, sauna, masaj, buhar odası,
havuz, engelli havuzu, çamur banyosu ve
kafeterya bulunuyor. Saadetdere’de bulunan
mineral su Türkiye ve Avrupa’da bulunan en
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yüksek değere sahip mineral su özelliğine sahip
ve hipertermal zengin mineralli sular sınıfına
giriyor. Tesiste, bel ağrısı, sırt ağrısı, eklem ve
romatizma hastalıklarının tedavisi yapılırken bu
su aynı zamanda kalp ve damar sistemlerini,
böbrek ve idrar yollarını, mide ve bağırsakları
olumlu yönde etkiliyor. Hamam bölümü de
bulunan tesise gelen ziyaretçiler giriş ücreti
ödedikten sonra 2 saatlik seanslar halinde
termal tesisleri kullanabiliyorlar. Burayı ziyaret
etmek istiyorsanız, aynı anda sadece 40 bayan
ve 40 erkek yararlanabildiği için rezervasyon
yaptırmanız öneriliyor.

PARKLARI DA GEZİLEBİLİR
Yeşil alanın az olduğu Esenyurt’ta
gezilecek yerler arasında en bilineni Recep
Tayyip Erdoğan parkı. İçinde tesis bulunan bu
parkta genelde çocuklu aileler vakit geçiriyor. İlçenin en büyük parkı olan bu bölgede yürüyüş
alanları, çocuk parkı, gölet, su havuzları, yapay

Serhat Karakoç
ederek elimizden gelen desteği her zaman verdik
ve vermeye devam ediyoruz” diyor. Esenyurt
Belediyesi, bölgedeki işadamları dernekleri
ESİDER ve SANDER ile işbirliği protokolü imzaladı.
Bu kapsamda ihtiyaç duyulan personeli belediye
bünyesinde yetiştirilerek sanayicilerle çalışmaları
için sektöre eleman hazırlıyor.

şelale ve bitkiler var. Parkta piknik ve diğer
aktiviteleri de yapmak mümkün.
Necmettin Erbakan Parkı, bölgenin öne
çıkan parklarından biri. Yapay şelale, gölet
ve ağaçlar, yürüyüş parkları, çocuk parkları
ve piknik alanları da bulunan bu parkta vakit
geçirmek oldukça eğlenceli. Restoran ve cafeleri
ile son derece ferah olan bu parka gelerek sizde
keyifli vakit geçirebilirsiniz.İlçede gezilecek
parklar arasında Esenyurt Şehitler Parkı da
sayılabilir. Bu parkta yeşil alanlar yapılmış
ve ziyaretçilere ferah bir alan oluşturulmuş
durumda. Yürüyüş ve koşu yolları ile piknik
alanları ve çocuk oyun alanları da olan bu
parkta vakit geçirmek oldukça keyifli. İnönü
Caddesi’nde konumlanan Esenyurt Şehir Parkı,
316 dönümlük alanda kurulu. Yapay gölet, şelaleler, alışveriş alanları, kafeterya ve restoranlar,
piknik alanları, geniş yeşil alanlar, yürüyüş
ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, açık spor
alanları bulunuyor.
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TERMAL KÜR VE TEDAVİ MERKEZİ

ilçeyi daha ileriye taşımak için birçok çalışma
gerçekleştirildiğini vurguluyor. Bu kapsamda
kenti üretim, sanayi ve ticaret merkezi haline
getirmek amacıyla ilçede faaliyet gösteren özel
sektör temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve
diğer ilgili paydaşları bir araya getirilerek
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt önderliğinde Esenyurt İçin Yerel Kalkınma Stratejileri Çalıştayı düzenlendi. Karakoç,
“Esenyurt’a dair ne sorun varsa bunların
tamamıyla ilgili çalıştaylar, sempozyumlar
yapılarak ona göre tedbir ve yön belirlenmektedir. Günümüzde sanayicilerin en büyük
sorunu nitelikli eleman bulunamaması. Ülkemiz
maalesef son yıllarda ara eleman yetiştirme konusunda yetersiz kaldı. Bu sorunu çözmek adına
bizlerde İSMMMO Esenyurt İlçe Temsilciliği olarak
belediyemizle sanayicilerimizle birlikte hareket
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Berlin… Defalarca gitsem de her seferinde farklı cazibesiyle beni çekmeyi başarıyor. Kültürel anlamda pek çok gezilecek bölgesi, tarihi binası var. Kültür sanat ağırlıklı bir geziyle kısa sürede olabilecek
her yeri gezip görüyorum. Brandenburg Kapısı, Berlin Duvarı, Müze Adası, Zafer Sütunu, Tiergarten
derken şehrin bütün turistik noktalarını hızlıca gezmeyi başarıyorum. İşte tarih ağırlıklı Berlin turu…

Berlin’de tarihi tur

GEZİ - DÜNYA

AYŞEGÜL EMIR
Geniş parklar, temiz yollar, şehri ikiye
bölen nehir, gri, çelik binalar ve disiplin…
Berlin’i ilk görüşte böyle tanımlıyorum. Her
yerinden bir Alman şehri olduğunu anlıyorsunuz. En sık gittiğim şehirlerden biri. Türkiye-Almanya arasındaki ticari ilişkiler ve bu şehirde
pek çok fuar düzenlenmesi nedeniyle çokça
gitme şansı yakaladım. Pandemi sonrasında ise
şehre ilk seyahatim. THY’yle 3 saatlik uçuşla
Berlin’in yeni havalimanına iniyoruz. Ünlü
Tegel Havalimanı kapatıldı. Yeni havalimanı
çok güzel ve şık olmuş.
Berlin’e tüketici elektroniği fuarı IFA
için geliyorum. Ama arta kalan vakitlerde
şehrin bütün cazibe noktalarını görmek için
sabırsızlanıyorum. Pandemi arasında pek çok
yeri özlediğimi fark ediyorum.
Berlin’de gezilecek yerler listesi
yapıyorum. Brandenburg Kapısı, Berlin Duvarı,
Checkpoint Charlie, Müze Adası, Berlin Kated-
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rali, Kırık Kilise, Kudamm Meydanı, TV Kulesi,
Alman Parlamentosu, Zafer Sütunu, Tiergarten,
Charlottenburg Sarayı Bahçesi, Kaiser Wilhelm
Kilisesi, Potsdamer Platz, Alexanderplatz…
Bakalım kaçını gezebileceğim.
Berlin, İkinci Dünya Savaşı sırasında
ağır bombardımana maruz kaldığı için çoğu
tarihi eser harap edilmişti. Sonradan hepsi
onarıldı. Kimi yok oldu, kalabilenler ise
bugün varlığını sürdürüyor. Şehri gezmeye
Brandenburg Kapısı’yla başlıyorum. Berlin’in
en önemli sembolü. İkinci Dünya Savaşı’nda tahrip edildi ama sonradan eski haline
getirildi. 1788 yılında yapılan kapı şehrin giriş
kapısıydı. Dor stilinde on iki sütuna, altı giriş
ve altı çıkış kapısına sahip. Sütunlar beş yol
oluşturuyordu vatandaşlar sadece dışarıdaki
iki kapıyı kullanabiliyordu. Sütunların üzerinde
dört atın çektiği bir araba ile zafer tanrıçası
Victoria’nın bronzdan heykeli yer alıyor. Savaş
sonunda Almanya, doğu ve batı olarak ikiye
bölünür. Kapıyı her iki taraf da kullanmaz. İki

taraf yeniden birleşince 1989’da kapı halkın
ziyaretine açılır ve birleşmeyi sembolize eder.
Bugün bütün haşmetiyle turistlerin ilgi odağı
olmayı sürdürüyor. Berlin’e gidip de bu kapıda
fotoğraf çektirmeyen yoktur. Berlin’de ikinci
en önemli cazibe noktası Checkpoint Charlie.
Bölünmüş ve duvarla ayrılmış Berlin’de
eskiden doğu batı geçiş noktası oldu. Bu geçiş
kapısı sadece müttefik askerleri, büyükelçiler,
bu kişilerin aileleri, yabancılar, Federal Almanya’nın demokratik Almanya’daki temsilcileri
ve çalışanları ve demokratik Alman üst düzey
yöneticileri tarafından kullanılabiliyordu. Geçiş
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noktası sembolik olarak tutuluyor. Askerler de
burada nöbet tutuyor. Bu askerlerle fotoğraf
çektirebiliyorsunuz. Zaten tamamen turistik bir
merkez haline geldi.

UTANÇ DUVARININ KALINTILARI
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fotoğraf çektirdiği alanlardan. Anıtsal bir sütun.
1864’de Prusya zaferi anısına tasarlandı.
Tepesinde yüzü batıya dönük Victoria heykeli
bulunuyor. 8.3 metre boyunda ve 35 ton ağırlığında. Parkın çevresinde Berlin’in en önemli
turistik noktaları yer alıyor.

ÜNLÜ MEYDANLARI VAR
Berlin’de hayatın aktığı güzel meydanlar
da var. Kurfürstendamm veya Ku’damm Meydanı, Alexanderplatz bunlar arasında. Ku’damm
Meydanı, 3-5 kilometre uzunluğunda bir cadde.
Çevresinde konaklama, alışveriş imkanları bir
hayli fazla. Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi diğer
adıyla yıkık kilise de burada yer alıyor. Kilise
Almanya imparatoru I. Wilhelm adına bir anıt
olarak yapıldı. 1943 yılında kilise bir bombardıman sırasında büyük hasar gördü. Sonradan
tamir edilme çalışmaları yapıldı. Ancak çatısının
yıkıldığı halde bırakılmasına karar verildi. Bu
haliyle bugün hala duruyor. Hava bombardımanları Berlin’e çok ağır hasarlara neden oldu.
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Berlin Duvarı, Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya’ya kaçmalarını önlemek için
Doğu Alman meclisinin kararıyla 1961’de yapılan 46 km’lik duvar. Yıllarca utanç duvarı olarak
anıldı. 1989’da ise yıkıldı. Bugün duvarın izleri
ve bazı bölgelerde parça parça kalıntıları var.
Duvarın halen 1316 metrelik parçası yıkılmadı.

Dünyanın her yerinden sanatçılar barış, umutla
ilgili resim ve grafitilerle bu kalıntıyı süslemişler.
Milyonlarca insanın ziyaret ettiği bir açıkhava
müzesi adeta. Duvara baktıkça hangi insanların
ne umutlarla yıllarca ona karşı yaşadıklarını düşünmeden edemiyor insan. Bazı hediyelik eşya
dükkanlarında da duvarın parçaları satılabiliyor.
Ben bir tane alıyorum. Berlin ve soğuk savaşın
simgesini hiç unutmuyorum.
Sonraki durağım Tiergarten oluyor. Büyük
bir park, Zafer Sütunu ve hayvanat bahçesini
barındırıyor. Berlin’in yeşil bahçesi, oksijen
durağı. 210 hektarlık alana yayılmış şehir parkı.
Kurulduğu dönemde av alanı olarak kullanılmış.
1830’de ise parka dönüştürüldü.
1961-1989 yılları arasında doğu sınırları
Berlin Duvarı ile bölünmüş. Hem Berlinliler hem
de turistler nefeslenmek için bu parka koşuyor.
Adeta uğrak noktası. Ben de oksijen ihtiyacımı
gideriyorum.
Parkın merkezindeki meydandaki Zafer
Sütunu da mutlaka görülmeli. Her turistin
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SAVAŞTA
HARABEYE
DÖNMÜŞTÜ
Almanya’nın başkenti
ve en büyük şehri, Berlin. Aynı
zamanda bir eyalet. Nüfusu
3.6 milyon. Kuzey Almanya’da,
Spree ve Havel nehirlerinin
arasındaki kumluk bölgeye
kurulu. Şehir, 1961’den 1990’a
kadar utanç duvarı olarak da
bilinen Berlin Duvarı tarafından
Doğu ve Batı Berlin olarak ikiye
bölünmüştü. Şehir önceden
küçük bir balıkçı kasabasıydı.
Prusya’nın başkentliğini de
yaptı. 18 yüzyıla kadar önemli
bir şehir olarak öne çıkmıyordu.
Ancak Prusya’yla beraber siyasi,
ekonomik ve kültürel anlamda
önemli merkezlerden biri haline
geldi. 1871’de kurulan Alman
İmparatorluğu’na başkentlik
yaptı. İkinci Dünya Savaşı’nda
harabeye döndü. Savaş sonrasında yeniden inşa edildi.
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Kırık ve yıkık haliyle savaşın korkunçluğunu
insanlara anlatıyor. Yaşananları adeta anıtlaştırıyor. Biz de kilise önünde fotoğraf çekip bu anıtı
ölümsüzleştiriyoruz.
Alexanderplatz ise Berlin’in diğer bir ünlü
meydanı. Halkın buluşma noktası. Toplu taşıma
açısından da zengin. Alışveriş mağazaları ve kafeleri
sıra sıra. Sokak yemeklerini de burada tadabilirsiniz. TV Kulesi de bu meydana çok yakın.
Şehrin her yerinden görülüyor.
Almanya, demokratik cumhuriyete
geçince şehrin sembolü olacak bir yapı ister.
Her yerden görülebilen 368 metrelik Berlin
TV Kulesi inşa edilir. Halen şehrin en uzun
yapısı. Çok estetik bulmasam da fotoğrafını
çekmeyi ihmal etmedim.

yani Eski Müze. Neues Museum yani Yeni Müze. Bu
müze savaşta yıkıldı sonra yeniden inşa edildi.
Alte Nationalgalerie ise Eski Ulusal Galeri.
19. yüzyıl sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Alte Nationalgalerie’de Alman ressamlar
Menzel, Blechen yanında Monet, Renoir ve Cezanne
gibi ünlü ressamların eserlerini görme fırsatı
yakalayabilirsiniz.

MÜZE ADASI KURULMALI
Berlin’de yüzden fazla müze
olduğunu biliyor musunuz? Evet, şehre
gidenlerin özellikle  Müze Adası denilen
bölgeyi gezmeleri şiddetle öneriliyor. Mitte
bölgesinde Spree Nehri üzerinde bulunan küçük bir
adanın kuzey kısmında yer alıyor. Müzeler adası
Unesco Dünya Mirasları Listesi’nde de bulunuyor.
Yılda üç milyon ziyaretçi ağırladıklarını öğreniyorum. Bölgede beş müze bulunuyor. Altes Museum

Bode Müzesi ise, adanın kuzey ucunda yer
alıyor. Heykel koleksiyonları, geç dönem antik ve
Bizans sanat eserleri sergileniyor. Adanın son müzesi Pergamon Museum ise 1930’da inşa edildi. Bu
müze özellikle biz Türkler için önemli. Ülkemizdeki
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SPREE NEHRİNDE TUR
İçinden nehir geçen şehirleri hep sevmişimdir.
Berlin’de deniz olmasa da nehir şehri güzelleştirmeyi
başarıyor. Spree Nehri kesinlikle şehre ayrı güzellik
katıyor. Ortalama 400 kilometre uzunluğunda olan
Havel Nehri’nin yan kolu. Spree, 46 km boyunca
Berlin’den geçiyor. Berlin’e gidenlere bu nehirde tur
yapmaları da kesinlikle önerilir. Pek çok boyutta
ve bütçede tur teknesi var. Kısa ve uzun turlar var.

Şehri bir de nehirden görmek paha biçilemez bir
deneyim. Üç saatlik bir tur oluyor. Tekne turu sırasında iki noktada su seviyesinin farklı olması nedeniyle tekneler bekleyerek geçiş yapıyor. Kapaklar
tekneler beklerken açılıyor ve su seviyesi eşitleniyor.
Televizyon kulesi, Berlin Katedrali, East Side Gallery
gibi binaları bir de denizden seyre dalıyorum… İyi
ki tekne turu yapmışım diyorum.
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Bergama’daki kazılardan elde edilen pek çok
eseri burada görmek mümkün. Her seferinde bu
koca anıtların, yapıların nasıl buraya taşındığına hayret etmeden edemiyorum. Koca Zeus
Sunağı, Athena heykeli, tapınağın girişi burada
sergileniyor. Pergamon Müzesi, Klasik Antik Çağ
Koleksiyonu, Antik Yakın Doğu Müzesi ve İslam
Sanatı Müzesi olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Türkiye’den kaçırılan eserlerin bir an önce
geri verilmesi dileğiyle müzeden ayrılıyorum.
Müzeler adasının hemen yakınındaki
Berlin Katedrali de mutlaka görülmesi gereken
yerler arasında. Şehrin önemli turistik noktalarından biri. Neo-barok tarzında tasarlanan
katedral 1905 yılında bitirilmiş. II. Dünya
Savaşı boyunca ağır hasar görmüş. 1975-1981
yılları arasında yeniden yapılmış. 2006 yılında
kubbeleri sadeleştirilerek yeniden inşa edildi.
Yeşil kubbesiyle çok ihtişamlı. Her gün sabah
dokuz, akşam sekiz arasında gezilebiliyor. İçini
gezemedim ama dışarısında fotoğraf çektirmeyi
ihmal etmedim. Berlin’de bunlar gibi kültür
sanat adına gezilecek görülecek çok şey var.
Yeme içme, eğlence açısından da çok renkli
bir şehir, Berlin. Bu gidişimde daha çok kültür
sanata ağırlık verdim. Bir dahaki sefere ünlü
popüler kültüre karşı underground gece hayatını
deneyimlemeyi umut ediyorum. Güzel anılar
eşliğinde dönüşe geçiyorum…
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VESPER
Tür: Bilimkurgu, Dram, Macera
Yönetmen: Kristina Buozyte, Bruno
Samper
Vizyon Tarihi: 30 Eylül 2022 Sinemada
Oyuncular: Raffiella Chapman, Eddie
Marsan, Rosy McEwen
Dünya ekosisteminin çöküşünden sonra hasta
babası Darius ile garip ve tehlikeli bir dünyanın kalıntıla-

ÜÇ BİN YILLIK
BEKLEYİŞ

SİNEMA

Tür: Romantik,
Fantastik, Dram
Yönetmen: George Miller
Vizyon Tarihi:
16 Eylül 2022
Oyuncular: Idris
Elba, Tilda Swinton, Ece Yüksel

Üç Bin Yıllık
Bekleyiş, epik bir aşk
hikayesini konu ediyor.
Filmin yönetmen
ve senaristliği son
olarak Mad Max: Fury Road filminde yönetmen koltuğunda oturan
George Miller üstleniyor. İngiliz yazar A. S. Byatt’ın The Djinn in the
Nightingale’s Eye adlı kısa öyküsünden uyarlanan film, bir kavanoza
hapsedilmiş bir cin ile yolları kesişen Alithea’nın hikâyesini anlatıyor.
Filmde Tilda Swinton, bir kavanoza hapsedilmiş bir cin ile karşılaşan
parlak bir bilgin Alithea rolünde. İstanbul’da bir otel odasında uzun
bir sohbet sırasında cin, Alithea’nın özgürlüğünü kazanmasına yardım
etmesi halinde üç dileğini yerine getirmek için onunla bir anlaşma yapar. Alithea’nın dilekleri, zaman içinde yirmi yıl atlamayla sonuçlanır,
bu arada birbirleri için beklenmedik duygular geliştirir.
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rında hayatta kalmak için hayatta kalma becerilerini kullanan 13 yaşındaki inatçı bir kız olan Vesper’ın hikayesini
konu ediyor. Vesper, gizemli bir kadın olan Camellia’yı bir
uçak kazasından sonra yalnız ve kafası karışmış halde
bulduğunda kayıp yoldaşını, devlet sayesinde oligarkların
rahatça yaşadığı Kale’ye güvenli geçiş karşılığında, bulmasına yardım etmeyi kabul eder. Vesper çok geçmeden
acımasız komşusu Jonas’ın, hayatlarını sonsuza dek
değiştirebilecek bir sırrı saklayan Camellia’yı aradığını
keşfeder. Tehlikeli bir maceraya atılan Vesper, alternatif
bir geleceğin anahtarının kilidini açmak için zekasına ve
biyo-hack yeteneklerine güvenmek zorundadır.

KYA’NIN ŞARKI
SÖYLEDİĞİ YER
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Olivia Newman
Vizyon Tarihi: 9 Eylül
2022 Sinemada
Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith,
Harris Dickinson

2018 yılında ülkemizde
Kya’nın Şarkı Söylediği Yer ismiyle
yayımlanan Delia Owens imzalı
Where the Crawdads Sing’in sinema
uyarlaması, çocukken ailesiz kalmasına rağmen Kuzey Karolina’da
bataklık bölgesi yakınında kendi
başına büyümeyi başaran genç
Kya’nın, tanıdığı bir erkeğin katil zanlısı olarak gösterilmesi sonrası
gelişen olayları anlatıyor. Kuzey Carolia’daki küçük bir kasaba olan
Barkley Cove’da ‘bataklık kızı’ hakkında çılgınca söylentiler çıkar.
On yaşında ailesinin terk etmesinin ardından bataklıkta yaşamayı
öğrenmek zorunda kalan Kya, hakkında söylendiği gibi vahşi bir kız
değildir. Onun hayatı, kendisine okuma yazma öğreten ve onu şiirle
tanıştıran Tate ile tanışmasıyla sonsuza dek değişir. Ancak çok geçmeden Tate onu terk eder. Aradan geçen onca zaman sonra Kya, Tate’in
ölümünün baş şüphelisi olarak görülür.
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PLATFORMLARDA NELER VAR?

TERİM NETFLİX

Futbolcu, kaptan, hoca,
baba, dede, imparator... Netflix,
yıllar içerisinde kişisel yaşamında farklı roller üstlenirken bir
yandan da ulusal ve uluslararası
futbol tarihine adını altın harflerle
yazdıran Fatih Terim’in efsaneleşmiş kariyerinde, 1996-2022 yıllarına odaklanan Terim belgeseli Netflix’te. Fatih Terim’i
bizzat kendisinin anlattığı dört bölümden oluşan belgesel, Türkiye’nin spor alanındaki en önemli
figürlerinden birinin bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini de gün ışığına çıkarıyor. Belgeselin
senaryosunu kaleme alan Altuğ Gültan, yönetmen koltuğunu ise Burak Aksoy ile paylaşıyor.
Yapımcılığını Goya Entertainment’ın gerçekleştirdiği Terim belgeseli, 15 Eylül’de tüm dünyayla
aynı anda Netflix’te.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ

KADIN KRAL
Tür: Tarihi, Dram, Aksiyon
Yönetmen: Gina Prince-Bythewood
Vizyon Tarihi: 14 Ekim 2022
Sinemada
Oyuncular: Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch
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Amazon Prime Video
için geliştirilen bir dizi. J. R. R.
Tolkien’in The Hobbit ve The
Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl
öncesini anlatacak. Dizi, Orta
Dünya’nın İkinci Çağında
geçmektedir. Yapımcılığını
Amazon Studio, Tolkien Estate, Harper Collins ve New Line Cinema üstlenirken dizi sorumlusu
görevinde John D. Payne ve Patrick McKay bulunmaktadır. Göreceli bir barış döneminden
başlayarak, Orta Dünya’ya geri dönen kötülükle yüzleşen bir dizi karakteri izleyeceğiz.
Dumanlı Dağlar’ın en karanlık derinliklerinden Lindon’un görkemli ormanlarına, ada krallığı
Númenor’dan, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu diyarların ve karakterlerin kendileri
yok olduktan çağlar sonra bile hatırlanacak destanlar yaratmasına tanık olacağız.

EVRİM Platform: BLU TV

Dr. Will Caster, büyük buluşlar yapmış, şimdilerde ise bir önemli yapay zeka projesini yürüten bir
bilim adamıdır ve bu nedenle teknoloji karşıtı birtakım
radikal grupların tepkisini çekmektedir. Nihayetinde
bu kişilerin istedikleri teknolojik yardımı yapmadığı
için bir terörist grubun saldırısına uğrar ve cinayete
kurban gider. Kendisi gibi bilim adamı olan eşi Evelyn,
Will’in beynini gelişmiş bir süper bilgisayara entegre eder. Will’in bedeni ölmüştür ama beyni
eşiyle yeniden iletişime geçer. Dahası Will, bağlı olduğu bilgisayardan internet aracılığı ile tüm
dünyayı yaklaşan terörist tehlikeye karşı uyarmaya başlar. Fakat terörist grup Will’in hala
hayatta olduğunu fark edince, süper bilgisayarı yok etmek için harekete geçerler.

SİNEMA

Filmde, Amazon olarak bilinen
bir askeri birimin generali olan Nanisca
ve onurlarını ihlal eden Fransız ve
komşu kabilelerle savaşan kızı Nawi’nin
hikayesi anlatılıyor. Filmin başrollerinde
Viola Davis ve Lupita Nyong’o yer alıyor.
Kadın Kral, 1800’lerde Dahomey Afrika
Krallığı’nı dünyanın şimdiye kadar hiç
görmediği beceri ve vahşilikle koruyan,
tamamı kadınlardan oluşan askeri alay
Agojie’nin olağanüstü hikayesidir. Gerçek
olaylardan esinlenen Kadın Kral, General
Nanisca’nın (Viola Davis) yeni nesil askerleri eğitip; onları, hayatlarını yerle bir
etmeye çalışan düşmanlarla savaşmaya
hazırlarken yaşadığı duygu dolu destansı
yolculuğunu izleyiciye sunuyor.

AMAZON PRIME
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10. YILDA DEVLER
BULUŞMASI
Zorlu PSM, 10. yılını Fazıl Say ve Jamal Aliyev’in unutulmayacak performansıyla kutluyor! Fazıl Say’ın Zorlu PSM’nin siparişi
üzerine bestelediği “Hayat Ağacı” süitinin dünya prömiyeri, 16 Eylül’de
21.00’da Turkcell Sahnesi’nde. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl
Say, 16 Eylül’de Zorlu PSM’de muhteşem bir konserle dinleyici ile
buluşacak. Konserde sanatçının Zorlu PSM’nin siparişi üzerine 2021
yılında viyolonsel ve piyano için bestelediği Hayat Ağacı süitinin dünya
prömiyeri gerçekleşecek. “Hayat Ağacı”nın seslendirildiği süre boyunca,
Refik Anadol’un yapay zekâ ile tasarladığı, Lalin Akalan küratörlüğünde hayata geçirilen, veri heykeli de sahnede olacak. Bu özel gecede,
Say’ın piyanosuna son dönemin gelecek vadeden genç yeteneklerinden
Jamal Aliyev eşlik edecek. “Hayat Ağacı” eserinin ilk seslendirilişinin
yanı sıra Say’ın “Dört Şehir” sonatı ve C. Franck’ın viyolonsel ve piyano
sonatı da sanatçıların müthiş yorumuyla dinlenecek diğer eserler

arasında. Sanatçının var oluşunda güçlü bir anlam taşıyan değerlerin
ve kişilerin; onun yaşamının, anılarının, düşünsel dünyasının içinde
büyümesini ve köklenmesini eşsiz melodilerle anlatan “Hayat Ağacı”
aynı zamanda Fazıl Say’ın yüzüncü eseri olma özelliğini de taşıyor.
Eser, bu anlamda, geçmişe ve geleceğe atıfta bulunan, umuttan tek bir
an bile vazgeçmeyen; köklü ve güçlü bir zaman simgesi. Eserin bölüm
başlıkları da eserin temasını güçlendiren özel isimlere sahip;  “Umut”,
“Babam Ahmet Say”, “Ece”, “Annem anısına” ve “Hayat Ağacı”...

K Ü LT Ü R S A N AT

KESİŞEN DÜNYALAR: BÜYÜKELÇİLER
Osmanlı, erken dönemlerinden itibaren Avrupa
devletleriyle yoğun ilişkiler kurmuş, Batılılar için kimi
zaman korkuyla karışık bir merakla yanı başlarındaki
bu büyük askeri gücün ve siyasi otoritenin kaynağı olan
devleti daha yakından tanıma ve anlama çabası politik
bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Farklı kültürlerin
bu karşılaşması kuşkusuz en kalıcı ürünlerini sanat
alanında vermiştir. Elçilerin Doğu’ya giderken maiyetlerine aldıkları ressamlara ya da burada karşılaştıkları
sanatçılara sipariş vererek yaptırdıkları eserler Avrupa
şatolarının duvarlarını süsleyen koleksiyonlara, gravürlü
kitaplara dönüşmüş; başka sanatçıların eserlerine de
kaynaklık ederek Osmanlı dünyasına ilişkin geniş bir
görsel dağarcığın oluşmasını sağlamıştır. Avrupa ülkelerine gönderilen Osmanlı elçileri de dönemin önde gelen
Avrupalı ressamlarının fırçasından çıkan anıtsal portrelere konu
olmuş, bu önemli ziyaretin anısı yaşatılmıştır. Suna ve İnan Kıraç Vakfı
Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan yapılan bu seçki bizleri sanatın
rehberliğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında gezdirirken ilgi
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çekici kişiliklerle tanıştırıyor. Elçiler ve ressamlar, resimlerin sessiz ama
bir o kadar da zengin ve renkli diliyle bizlerle konuşmaya; raporlarını, mektuplarını sunmaya, kendi çağlarını, dünya görüşlerini, gezip
gördüklerini, katıldıkları törenleri anlatmaya devam ediyorlar. Sergi
Eylül ayı boyunca Pera Müzesi’nde gezilebilir.
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SAHNEDE 90’LAR

Salt’ın 1990’lar Türkiye’sindeki kültürel ortamı ve sanat üretimlerini sahne ve performans kavramları odağında inceleyen yeni sergisi
Sahnede 90’lar, 15 Eylül’de başlıyor. Türkiye’de toplumsal, siyasi ve
ekonomik anlamda hızlı değişimlerin yaşandığı 1990’lı yıllar, aynı zamanda özellikle İstanbul’un kültür, sanat, performans ve eğlence sahnesinde
serbestlik sınırlarının sürekli genişletildiği bir döneme işaret eder. Sanat
ortamında “disiplinlerarası” kavramı da bu dönemde gündeme gelir. Doğası gereği farklı disiplinlerden beslenen ve deneysel bir sanat pratiğine
işaret eden performans, pek çok sanatçıya yenilikçi bir alan açar. Sahnede
90’lar, bu dönemin performans üretimlerine yoğunlaşarak kültür, sanat
ve eğlence tarihine çok yönlü bir bakış sunmayı amaçlıyor. Performans
temelli üretimleri öne çıkaran etkinlikler ile bireysel üretimlerden
kapsamlı bir seçki sunan sergi, muhtelif kaynaklardan toplanmış arşivlere
dayanıyor. Böylece, performanslardan geriye kalan fotoğraflar, objeler,
video kayıtları, eskiz ve maketler ile seçili etkinliklere dair yazışmalar,
afiş ve broşürler tek bir çatı altında toplanıyor. 1988-1999 döneminden
2000’lerin başına uzanan sergi, canlı performanslardan video klipler ve
televizyon programlarına çarpıcı üretimleri de içeriyor.

SAHNENİN
SÂKİN
MELODİLERİ
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Simon & Garfunkel ve Belle ve Sebastian gibi
öncülerin acı tatlı rahatlığını hatırlatıyor. 2000
yılında akustik Kings of Convenience albümü
ile çıkış yaptıktan sonra, sonraki yıl yayınladıkları Quiet Is the New Loud ile Norveç albüm
listesinin zirvesine yerleştiler. İkili, zaman
içinde daha kapsamlı düzenlemelerle dolu
işlere imza atararken, 2004’teki Riot on an

Empty Street ile Billboard sıralamalarını altüst
ederek Norveç’in sakin tınılarını ABD listelerinin zirvesine yerleşti. Billboard 200 listesine
Declaration of Dependence ile giriş yaptıkları
2009 yılından sonra uzun süre sessizliğe
gömülen, Kings Of Convenience, 2021 çıkışlı
Peace or Love ile dinleyicileriyle buluşmanın
heyecanını yaşıyor.

K Ü LT Ü R S A N AT

Sakin vokalleri, zarif gitar ve piyano
meloldileriyle Bergen’in huzurunu dinleyicileriyle buluşturan Kings Of Convenience, Zorlu
PSM 10. Yıl Özel Etkinlikleri kapsamında
30 Eylül ve 1 Ekim’de Turkcell Sahnesi’nde!
Norveçli indie folk-pop ikilisi, Erlend Øye
ve Eirik Glambek Bøe’den oluşan Kings Of
Convenience, 1999 yılında Belle and Sebastian
ve Coldplay ile müzik dünyasına yeni bir kapı
açan “Yeni Akustik Hareket”in öncüleri arasında yer alıyor. Indie folk ve indie pop türlerinde
üretimlerini sürdüren ikili, müziklerindeki
nazik, armoni açısından zengin şarkıları,
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GECE YARISI KÜTÜPHANESİ

l Yazar: Matt Haig l Yayınevi: Domingo l Sayfa Sayısı: 282

İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora’nın pişmanlıklara, ihtimallere ve
yeniden seçme imkânına dair çıktığı bu yolculukta, ona eşlik edecek okurlara sürükleyici
ve insanın en temel sorunlarını konu alan bir kurgu sunuyor. Nora Seed berbat halde.
Kedisi öldü. İşinden kovuldu. Abisi onunla konuşmuyor. Kimsenin ona ihtiyacı yok. Art
arda alınmış kötü kararların sonucunda bir kütüphanede buluyor kendini. Zamanın hiç
akmadığı bir gece yarısı kütüphanesinde, sonsuz sayıda kitabın ortasında… Kitapların
her birinde Nora’nın farklı bir hayatı yazılı. Başka kararlar verseydi yaşamış olabileceği hayatlar. Farklı
kariyerler, farklı eşler, farklı arkadaşlar, farklı şehirler arasında gidip gelen Nora’nın aklı sorularla
doluyor. Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli? Yanlış giden her detayın sorumlusu
gerçekten biz miyiz? Hayatı yaşanılır kılan ne? Yanlış bir karar insanın tüm hayatına mal olabilir mi?

EMİNE

l Yazar: Ülker Banguoğlu Bilgin l Yayınevi: Remzi Kitabevi
l Sayfa Sayısı: 312  “Ayrılıkların, acıların, kapanmayan yaraların, dinmeyen özlemle-

rin hikâyesi...” Yaşadığımız coğrafyada bir ya da iki kuşak geriye bakıldığında bu duyguları
paylaşan o kadar çok insan vardır ki… Kiminin babası Rodos’tan, Girit’ten, kiminin annesi
Makedonya’dan, Batı Trakya’dan koparılıp gelmiştir anavatana. Hepsinin gözleri nemlenir,
uzaklara dalar zorla ayrıldıkları toprakların adı anıldığında. Dünyaya geldikleri, ilk nefeslerini aldıkları yerde olmamanın ince hüznünü taşır hepsi… Ve geride bıraktıklarının özlemini… Bu romanda savaşların sebep olduğu ayrılıkların, acıların, kapanmayan yaraların,
dinmeyen özlemlerin hikâyelerini okuyacaksınız. Bütün bu dramatik olayların ortasında kalan insanların
şaşkınlığını, çaresizliğini, bedbinliğini ve her şeye karşın dayanma gücünü bir kez daha hatırlayıp onların
sık sık yaptığı gibi “Bütün bunlar ne içindi?” diye soracaksınız belki de…

MUAZZAM MUAZZEZ

KİTAP

l Söyleşi: Sedef Kabaş l Yayınevi: Remzi Kitabevi l Sayfa Sayısı:
192 Ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, araştırmaları ve kitaplarıyla Sümerlilerden

Hititlere, Anadolu kadim uygarlıklarından Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına, yaşadığımız
coğrafyanın nice uygarlığını günümüze taşıyan “yaşayan” bir tarih… Nam-ı diğer Muazzam Muazzez; yaş alan ama yaşlanmayan, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hayattan
gereken dersleri çıkaran, derin tarih bilgisini günümüze ufuk açıcı bir şekilde aktaran
ve dipdiri vizyonuyla geleceğe ışık tutan bilge bir çınar… 5000 yıllık tarihsel süreçte
insana dair değişmeyenleri okuduğunuzda şaşıracak, Cumhuriyet kuşağının vatana
koşulsuz hizmet aşkını öğrendiğinizde duygulanacak, 100 yılı devirmiş bir kadının, hayatı nasıl halen
mizahi bir açıdan yorumlayabildiğine tanık olacaksınız. Sedef Kabaş’ın Muazzez İlmiye Çığ ile yaptığı en
güncel röportajları da içeren bu yeni basım, değerli bir tarihsel kaynak olmanın ötesinde kuşaklar arası
bir köprü görevi de üstleniyor.
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l Seninle Başlamadı
l Gece Yarısı Kütüphanesi
l Kaplanın Sırtında
l Muazzam Muazzez
l Seni Yoran Her Şeyi Bırak
l Her Şey Vaktini Bekler
l Emine
l Normal İnsanlar
l Atomik Alışkanlıklar
l Küçük Yuvarlak Taşlar

ŞİİR
EY HAYAT

Ey hayat, sen şavkı sularda bir dolunaysın.
Aslında yokum ben bu oyunda,
ömrüm beni yok saysın...
Yaşam bir ıstaka;
gelir vurur ömrünün coşkusuna.
Hani tutulur dilin,
konuşamazsın…
Tırmandıkça yücelir dağlar.
Sen mağlupsun sen ıssız
ve kalbinde kuşların gömütlüğü;
tutunamazsın!
Eloğlu sevdalardan dem tutar,
aşk büyütür yıldızlardan;
senin ise düşlerin yasak,
dokunamazsın...
Birini sevmişsindir geçen yıllarda.
Açık bir yara gibidir hâlâ.
Hâlâ ne çok özlersin onu,
ağlayamazsın…
Yolunda köprüler çürür.
Sesin, sessizlik sanki bir uğultuda.
Savurur hayat kül eyler seni,
doğrulamazsın!
Yapayalnız bir ünlemsin
dünyayı ıslatan şu yağmurlarda.
Her şey çeker ve iter,
anlatamazsın...
Yaşam bir ıstaka,
gelir vurur işte ömrünün coşkusuna.
Sesinde çığlıklar boğulur ama,
bağıramazsın…
Sonra vakt erişir, toprak gülümser sana;
upuzun bir ömrün ortasında
ne hayata ne ölüme
yakışamazsın…
Yazdırmalısın mezar taşına:
Ey hayat, sen şavkı sularda bir dolunaysın,
aslında hiç olmadım ben bu oyunda
ömrüm beni yok saysın…
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YILMAZ ODABAŞI

l  Remzi Kitabevi

EN ÇOK SATANLAR

ATOMİK ALIŞKANLIKLAR
l Yazar: James Clear l Yayınevi: Pegasus
l Sayfa Sayısı: 341 “Atomik Alışkanlıklar” size alışkan-

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

edinirken kötü alışkanlıklardan kurtulmanın yollarını öğreneceğiz. Clear, karmaşık konuları günlük yaşamda ve iş hayatında
kolayca uygulanabilecek basit davranışlara indirgeme konusundaki başarısıyla tanınmış bir isim. Atomik Alışkanlıklar kitabında,
iyi alışkanlıkları kaçınılmaz, kötü alışkanlıkları ise imkânsız
hale getirmek için kolay anlaşılır bir kılavuz yaratmak amacıyla
biyoloji, psikoloji ve nörobilim alanlarında doğruluğu kanıtlanmış
fikirlerden faydalanıyor.

İLK GENÇLİK KİTAPLARI
PAT KARİKATÜR
OKULU

Yazar: Pascaline
Nolot
Yayınevi: Redhouse
Kidz Yayınları
Sayfa Sayısı: 160
Eliott’un okul günleri,
Charlie ve çetesinin soğuk
şakaları yüzünden zehir
olmaktadır. Neyse ki bir sığınak bulur kendine:
kütüphane! Bir gün Charlie’den kurtulmak için
kütüphaneye saklandığında orada uyuyakalır.
Akşam olup kütüphane kapandığında uykusundan uyanır ve o da ne! Karşısında bambaşka
bir dünya vardır. Kütüphanenin bu gizemli hali,
Eliott’u yepyeni bir maceraya davet eder. Peki,
Eliott bu daveti kabul edecek midir? Okulunda
zorbalığa maruz kalan Eliott için kütüphane, sevdiği kitapları bulup okuyabileceği bir yer olmanın
ötesine geçip adeta sığınağa dönüşür. Kitaplar
ve kitaplar aracılığıyla yepyeni hikâyelere açılan
pencereler ise ona, sorunlarıyla farklı şekillerde yüzleşecek cesaret ve özgüveni aşılamaya
hazırdır. Hepimiz gibi Eliott’un da kitaplardan
öğreneceği çok şey vardır…

Yazar:
Behiç Ak
Yayınevi: Günışığı Kitaplığı
Sayfa Sayısı:
96
Sayısız ödülün
sahibi, çok
yönlü sanatçı, yazar Behiç Ak, çocuklar için yazdığı
altıncı “gülümseten öykü”sünde, isimlere ve
görünüşe verdiğimiz öneme dikkat çekiyor.
Dilin sosyal yönünü ve sözcüklerin kökeninin
nelere dayanabileceğini neşeli bir öyküyle
canlandırıyor. Çocukların hayalleri, korkuları
ve beklentileri üzerine hem gülümseten
hem de düşündüren Ak, okul, arkadaşlık ve
sorunlarla baş etme gibi konuları etkili bir
anlatımla işliyor. Yazarın özgün desenleriyle
zenginleşen renkli kitabın, çocuklar için
özgün bir de daveti var. Kitabın sonunda yer
verilen ÇizeYaza Öyküler, Behiç Ak’ın küçük
okurlarını kendilerini çizeyaza ifade etmeye
davet eden yaratıcı bir proje.
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MATİLDA
Yazar:
Roald Dahl
Yayınevi:
Can Çocuk
Yayınları
Sayfa Sayısı: 252
Henüz üç
yaşındayken
gazete ve dergileri inceleyerek okumayı
öğrenen Matilda, çok zeki bir kız çocuğu
olarak anlatılır. Okumayı çok seven Matilda, dört yaşına girdiğinde kasabadaki
kütüphanede yer alan kitapların tümünü
okuyup bitirir. Ayrıca Matilda, kendisinde
sonradan keşfedeceği inanılmaz bir yeteneğe de sahiptir. Matilda, ailesinin onun
bu kadar çok okumasını istememesinden
dolayı oldukça mutsuzdur. Öte yandan
ailenin işleri de dolandırıcılık üzerine
kuruludur. Babası, ikinci el otomobilleri
değerinin çok üzerinde fiyata satarak geçimini sürdürür. Matilda ise bu durumdan
son derece rahatsızdır. Çünkü ona göre
bu, ahlak ve erdemden yoksun kötü bir
davranıştır.

KİTAP

ELİOTT VE GİZEMLİ
KÜTÜPHANE  
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Bilgisayar okul yolunda
AYŞEGÜL EMİR
Okula dönüşte
bilgisayarların önemi artıyor.
Yeni öğretim yılı başlarken
öğrencilerin en büyük
yardımcısı bilgisayarlar oluyor.
Pandeminin kazananı olan bilgisayara, geçen süreçte talep
biraz azalsa da okula dönüş
kampanyaları canlılık getirdi.
Sektörün yılı 2.2 milyon adetle kapatması bekleniyor. Şu
anda evlerdeki bilgisayarların
yüzde 70’i notebook’lardan
yani dizüstü bilgisayarlardan,
yüzde 30’u ise masaüstü
bilgisayarlardan oluşuyor. Çip krizi ve kurlardan etkilenen bilgisayar fiyatları 5 bin TL’den
başlayıp 40 bin TL’ye kadar çıkıyor.

TEKNO-YAŞAM

AMACINIZI BELİRLEYİN
Okula dönüş için düzenlenecek bilgisayar kampanyaları sektörü canlandırdı. Son
dönemde bilgisayar satışları çok hareketlendi.
Pandemide özellikle dijitalleşme hızlandı ve
bilgisayar sahipliğinin önemi anlaşıldı. Okulun
her aşamasında çocukların ve gençlerin teknoloji ve bilgisayara ihtiyaçları artık kaçınılmaz
bir gerçek. Bilgisayarda istenen özellikler
kullanıcı profiline göre değişiyor. Ancak tüm
kullanıcıların güçlü ve hızlı bir bilgisayara
sahip olmak istediği görülüyor. Okul bilgisayarı
alırken dikkat edilmesi gerekenler var. Sadece
internette araştırma, ödev, sunum hazırlanması
ve derslerin takibi için kullanılacaksa, fiyat
performans odaklı ürünlere bakılması öneriliyor. Fakat üniversite seviyesinde mimarlık,
mühendislik öğrencilerinin de kullandıkları gibi
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inç’ten küçük dizüstüler daha
taşınabilir ve hafiftir. 15-16
inç’lik dizüstü bilgisayarlar ise
günlük kullanıma daha uygun.
Oyun bilgisayarı isteyenler 17
inç ve üzerindeki ekran boyutlarında daha rahat edebilir.

ÖZELLİKLERİ ÖNEMLİ

güçlü yazılımlar gerekiyorsa o zaman güçlü işlemcili ve ekran kartı olan bilgisayar seçin, ses
ve görüntü kalitesinin yüksek olmasına dikkat
edin. Günlük basit uygulamaları kullanmak
için bir bilgisayar almak isteyen öğrencilere giriş-orta seviyedeki dizüstü bilgisayar modellerini öneriyoruz. Ayrıca öğrenciler bilgisayarları
artık sadece ödev ve araştırma yapmak için de
kullanmıyor aynı zamanda oyun da oynuyorlar. Oyun bilgisayarları giriş ve orta seviyeye
göre donanımsal olarak daha güçlü.
Artık günümüzde dizüstü bilgisayarlar daha çok tercih ediliyor. Üç amaç için
dizüstü alınıyor. Bunlar çalışma, oyun ve genel
kullanım için. Dizüstü bilgisayar alırken ekran
kalitesi, ekran boyutu, donanım gücü, ağırlığı,
inceliği, pil süresi, belleği gibi detaylara
bakmak gerekiyor.
Dizüstü bilgisayarda ilk bakılan
ekrandır. Ekranın boyutu, çözünürlüğü,
teknolojisi çok önemli. Full HD ekran ve hızlı
ekran yenileme hızı olmasına dikkat edin. 14

İşlemcisi bilgisayarın hızını belirler. Intel
ve AMD’nin farklı işlemci
modelleri var.  İşlemcinin kaç
çekirdekli olduğu da hızı ve
performansını belirler. Güncel
bir işlemcisi olmasına dikkat
edin. İyi bir Ram kapasitesi
yani geçici hafızaya sahip olması önemli. İyi bir
Ram kapasitesi bilgisayarlar için önemli. En az
8 GB’lık Ram’i olsun.
Ekran kartının iyi olması da önemli. Bilgisayarınızdan daha yüksek performans elde
etmenizi sağlar. Oyun, görsel tasarım, video
kurgu gibi işler yapacaksanız ekran kartı çok
güçlü olmalı. Basit işler için kullanacaksanız
orta kalitede bir ekran kartı yeterli olacaktır.
İyi bir sabit sürücü yani SSD de veri depolama
için çok önemli. Özellikle hız ve verimlilik
bakımından geleneksel HDD modellerine göre
büyük bir üstünlük sağlayan SSD’ler, 120 GB
kapasiteden başlayarak 2 TB’a kadar çıkıyor.
Ayrıca yeni nesil bilgisayarlar farklı özellikler
de sunuyor. 360 derece dönebilen ekranları
sayesinde bir tablet olabiliyorlar. Ayrıca dokunmatik ekran ve kalem desteği ile tam bir not
aracı oluyorlar. Parmak izi okuyucu, mekanik
RGB klavye gibi özellikler de yine dikkat çeken
detaylar arasında yer alıyor.
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Y E N İ

T E K N O L O J İ L E R

SINIRSIZ MÜZİK

STÜDYO KALİTESİNDE ÇEKİYOR
Xiaomi 12 Lite, Türkiye’de satışa sunuldu. Stüdyo seviyesinde kamera
kurulumu ve tasarımıyla dikkat çeken telefon, 16 bin 499 TL fiyatla satışta.
6.55 inç’lik Amoled ekranı, 108 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro
açılı kamera, 32 MP’lik selfie kamerası var. Göz takibi ve hareket yakalama
özelliğini bir araya getiren kamera kurulumu, fotoğraflara daha iyi netlik ve
kalite katarken doğaçlama kapak çekimleri içeren yeni olasılıklar alanı açıyor.
Qualcomm Snapdragon 778G işlemci, 8 GB Ram ve 256 GB’lik depolama ve
4.300 mAh’lık pili bulunuyor. Gerçek hayattaki bokeh efektini simüle etmek için
derinlik tahmini ve portre matlaştırmadan faydalanan Xiaomi’nin kendi geliştirdiği algoritmasıyla güçlendirilen otomatik HDR’li selfie portre modu, modaya
uygun harika sonuçlar veriyor. Açık yeşil, açık pembe ve siyah renklerle geldi.

VERİLER HEP YANINIZDA
Western Digital, harici depolama
çözümleri ile yaz mevsiminin en değerli anlarını
kayıt altına alıyor. Akıllı cihazlarınız ve bilgisayarlarınızdaki fotoğraf, video, doküman ve
diğer içerikleri güvenle depolamanızı sağlıyor.
Taşınabilir ve güvenli bir depolama ve yedekleme çözümü olan My Passport HDD, göz alıcı
tasarıma da sahip. Dört farklı renk seçeneğinin
yanı sıra 1 TB, 2 TB, 4 TB ve 5 TB’lık depolama
alanları var. Az yer kaplayan cihaz kutusundan
çıkan SuperSpeed USB kablosu ile dijital dünyanızdaki tüm verilerinizi anında yedekleyebilme özgürlüğü
sunuyor. Özel yedekleme yazılımıyla gelen My Passport’un yedek alması gereken zamanları kolayca
belirleyebilir, parola koruması sayesinde cihazınızı kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz.

Nikon’un Z30 serisi sayesinde mükemmel paylaşımlar yapabilirsiniz. Video ve durağan görüntüler
çekmek isteyenler için iyi bir alternatif. 20 özel filtre, bluetooth, Wi-Fi işlevleri ile içerik üreticilerine hitap
ediyor. Akıllı telefonla mümkün olmayan içerikler oluşturmanızı sağlıyor. Fotoğraf makinesinin DX biçimli
görüntü sensörü yaratıcılığınızı ortaya koyduruyor. Nikon Z30, hassas dahili stereo mikrofon ve harici mikrofon ile canlı ve net ses sunuyor. İster bir dağın tepesinde, isterse hareketli
bir şehirde çekim yapılıyor olsun, ses işlevi mükemmel şekilde çalışıyor.
Canlı 4K UHD’de 125 dakikalık kesintisiz video kaydetme kabiliyeti var.
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NET GÖRÜNTÜ
Dell, cam netliğinde görüntü
kalitesi sunan Dell Pro webcam’i
tanıttı. Profesyonel segmentte web
kamerası olan Dell Pro Webcam,
üstün görüntü kalitesi sunuyor.
Webcam, Sony Starvis sensör ve
çok elemanlı lens sayesinde önemli
ölçüde ışık alarak net görüntüleri
mümkün kılıyor. Düşük ışıkta bile
görüntü kalitesinden ödün vermiyor.
Webcam, grenli görüntüleri otomatik
olarak ortadan kaldırarak düşük
ışıkta bile görüntü kalitesinden ödün
vermiyor.

TEKNO-YAŞAM

İYİ PAYLAŞIMLAR YAPIN

Yaz ve bahar aylarında kalabalık ev ve plaj
partilerinin sayısı artıyor. JBL’nin Partybox hoparlörleri ile evde, doğada, denizde veya havuzda
parti ortamı yaratmak mümkün. PartyBox 710 ve
On The Go modelleri eğlencenin tadını çıkarmanızı sağlıyor. PartyBox 710, dinamik, renkli ve
özelleştirilebilir ışık gösterisi sayesinde her ortamı
bir gece kulübüne dönüştürüyor. Suya dayanıklı
olan hoparlör, deniz ve havuz kenarıyla tüm
parti, kutlama ve eğlence ortamlarında müziğin
kesintisiz devam etmesini sağlıyor. PartyBox On
The Go, kullanıcılarına yüksek bir ses performansı
sunuyor. Göz kamaştırıcı ışık gösterisiyle senkronize edilmiş 100 Watt güce sahip.
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K O M İ K

R E S İ M L E R

GÜN DOĞUŞU

LİSAN ŞART DEĞİL

Ressam İki arkadaş, sergide bir tabloyu seyrediyordu. Biri:
-Şuna bak, dedi, güneşin doğuşunu ne güzel canlandırmış.
Öbürü düzeltti:
-İmkânı yok, mutlaka güneşin batışıdır.
-Belki öyledir. Ama nasıl oluyor da bu kadar kesin konuşabiliyorsun?
-Ressamı tanırım, sabahları onbirden önce kalkmaz.

Temel arkadaşı İdris ile sahilde tur atarken yanlarına birkaç turist gelir. Turistler Rusça-İngilizce-Almanca-İtalyanca bir adres sorarlar
ama bizimkiler hiçbir şey anlamaz.
İdris: -Ula Temel bir lisan bir insan derlerdi de inanmazdım.
Baksana adamlar dört dil biliyorlar!
Temel: -Neye yarayacak ki bak adamlar dört dil biliyorlar ama
dertlerini gene de bize anlatamıyorlar!

PİRZOLA NEREDE?
Adamın biri lokantaya girdi, pirzola söyledi. Garson, pirzolayı
getirdi, gitti.
Biraz sonra tekrar geldi:
-Pirzolayı nasıl buldunuz efendim? diye sordu. Müşteri lakayt
bir tavırla başını salladı:
-Epey güçlük çektim ama, nihayet buldum. Patateslerin
arasındaymış.

MİZAH

SAYMAKLA BİTMEZ
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Acıkmış olarak eve dönen Mehmet annesine sorar:
-Akşama ne var?
Annesi: -Saymakla bitmez oğlum, der
Mehmet: -Güzel, nelermiş bunlar?
Annesi gülerek:
-Pirinç pilavı!

KİMİNLE EVLENİYOR?
Adamın biri arkadaşına dert yanıyordu: -Sorma başıma gelenleri, dedi. Biliyorsun geçen yıl trende bir kızla tanışmıştım. Bana pek yüz
vermemişti. Ben de her gün kendisine bir kart yolluyordum. Sonunda
ne oldu biliyor musun?
-Ne oldu? -Kız evlenmeye karar vermiş.
-Öyleyse tebrikler. -Yok canım benimle değil. Her gün kapısını
çalıp, benim gönderdiğim kartları götüren postacı ile...

LÜTFEN ŞİKAYET ETMEYİN
Temel bir gün karşıdan karşıya geçmeye çalışırken oradan geçmekte olan bir araç Temel’e çarpar. Arabanın sahibi yalvarmaya başlar.
-Lütfen benden şikayetçi olmayın size 1000 dolar veririm.
Temel bundan hoşlanır ve derki:
-Buradan sık sık geçiyor musunuz?
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1-Ay varken uçar, gün varken kaçar.
2-Bir kızım var kat kat çeyizi var.
3-O odanın içinde oda onun içinde.
4-Benim bir suyum var dökerim bitmez.
5-Cik cik kuşlar camları taşlar.
6-Gözlerime takarım etrafıma bakarım.
7-Konuşur insan değil, gagası var uzun değil
8-Çıt demeden ağaca çıkar.
9-Ayakları kürekli, ne kadar da yürekli

İLGİNÇ BİLGİLER

Büyük bir şirket çalışanlarını ve eşlerini gölde tekne
gezisine çıkarmıştı. Ziyaret sırasında gölde birkaç timsah
olduğunu fark ettiler. Şirketin CEO’su şunları söyledi:
-Suya atlayıp gölün kıyısına ulaşan herkes bir milyon
dolar ödül alacak ve eğer timsahlara yem olursa o bir
milyon doları varislerine vereceğim.
Böyle bir riski almak hiçbir çalışanın aklının ucundan
bile geçmezken, bir anda bir kişi atladı.
Timsahlar onu kovalarken, kadınların tezahüratı
arasında sağ salim gölün kıyısına ulaştı!
Sefil çalışan, aniden milyoner ve ünlü oluvermişti.
Ödülünü aldıktan sonra meraklı herkes aynı soruyu
sordu:  
-Bunu nasıl yaptın, timsahlara yem olmaktan korkmadın mı?
Cevabı basitti: -Ben atlamadım, karım arkamdan itti!
O gün bugündür şu söz çok ünlü oldu: -Başarılı her
erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır.

50 LİRALIK DÖNER
Dün çarşıda dolaşırken bir kızdan hoşlandım. 50 liranın üzerine cep telefonumu yazıp, ‘Bu sizden düştü’ dedim.
Kız parayı alıp gitti. Ben de onu takip ettim. Ne yapsa
beğenirsin, gitti döner aldı.
Tam bir kazık yedim, o sıkıntı değil de dönercinin
bana sabaha kadar mesaj atıp, ‘Bebeğim döner nasıldı,
hoşuna gitti mi’ demesi, öldürdü beni😊

Cevaplar
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BAŞARILI ERKEĞİN
ARKASINDAKİ KADIN!
1-Yarasa
2-Lahana
3-Ayna
4-Dere
5-Dolu
6-Gözlük
7-Papağan
8-Karınca
9-Ördek

l Ördeğin sesi yankı yapmaz.
l Yerçekimsiz ortamda mum alevi küre şeklinde olur.
l Sabahları elma kahveden daha fazla uykunuzu açar.
l El tırnakları ayak tırnaklarından 4 kat daha hızlı uzar.
l Otomobil sayısı insan sayısından 3 kat daha hızlı artıyor.
l Dünyada insanlardan daha çok tavuk var.
l Bal bozulmayan tek gıdadır.
l Hiçbir kağıt yedi defadan fazla ikiye katlanamaz.
l Üzümü mikrodalgaya koyarsanız patlar.
l Bukalemunların dilleri vücutlarından iki kat uzundur.
l Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil pamuktan yapılır.
l Uyurken, TV izlerken olduğundan iki kat daha fazla
kalori harcarız.
l İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle, midesiz,
dalaksız yaşayabilir ama karaciğersiz bir dakika bile
yaşayamaz.
l Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden
arkalarını görebilirler.
l Parmak izi gibi herkesin dil izi de farklıdır.
l İnsan yılda en az 1.460 rüya görür
l Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz ağlamazsınız.
l Timsahlar daha derine batabilmek için taş yutarlar.
l Sağ elini kullananlar sol elini kullananlardan ortalama
9 yıl daha uzun yaşıyor.
l İnsan saçı, üç kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir.
l Kirpiler suda yüzer.
l Elma, soğan ve patatesin tadı aynıdır. Fark sadece
tamamen kokularından kaynaklanır.
l Yarasalar bir mağaradan çıktıklarında her zaman sola
dönerler.
l Gülmek, stres hormonunu azaltır ve bağışıklık sistemini
güçlendirir.
l 6 yaşındaki bir çocuk günde ortalama 300 kez gülerken,
yetişkinler yalnızca 15-100 kez gülerler.
l Bir kilo limonda, bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
l Bir zürafa dili ile kulaklarını temizleyebilir.
l Burun ve kulaklarımız hayatımız boyunca büyümeye
devam ederken, gözlerimiz hiç büyümez.

ÇOCUK
BİLMECELERİ

KIRK YILLIK SİRKE
Bir arkadaşı Nasrettin Hoca’ya sormuş:
-Hocam sizde kırk
yıllık sirke varmış.
Nasrettin Hoca da:
-Var, demiş.
Arkadaşı: -Biraz
versene ilaç yapacağım, demiş.
Nasrettin Hoca: -Her isteyene verseydim, o sirke kırk yıl durur muydu
sence?
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SOLDAN SAĞA

1. Beddua, ilenme – Peru’nun başkenti. 2. Milattan önce 5000-2500 yıl
öncelerine kadar giden mezolitik ile maden devri arasında dördüncü devir –
Altın. 3. Bir balık türü – Kız kardeşlerle evli olan erkeklerin birbirine göre
adı. 4. Öncecilik. 5. “… Zeppelin” (rock müzik grubu) – Baş sağlığı dileme. 6.
Gösteriş – Dişi deve. 7. Tatlı sularda yaşayan balık türü – “… farika” (marka).
8. Katar’ın başkenti – Müstahkem yer – İnce ve küçük bir nesne ile sert bir
yere vurulduğunda çıkan ses. 9. Rusçada evet – Su geçirmez bir üstlük – Arjantin’in plaka işareti. 10. Büyük ve süslü çadır – “… Hikmet Ran” (şair). 11.
Cilve – Emeksiz, bedava elde edilen şey – Kuzu sesi. 12. Dağ kırlangıcı –
Dudak. 13. Uzaklık anlatan sözcük – Sürekli olarak itmek. 14. Kayınbirader
– Cerahat – Tutam. 15. Antlaşma – Tahmini, sanal.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Başkasının olan bir yapıtı kendi yapıtı gibi gösterme, aşırma – Murakabe,
kontrol. 2. Aydınlatma araçlarında kullanılan bir gaz – Küme, yığın – İpekten,
sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir çeşit beyaz bez. 3. Gemilerin alabileceği yükü anlatmak için kullanılan bir tona eşit birim – Voznesenski’nin
bir şiir kitabı – Duman kiri. 4. Vilayet – Gezi – Bizmutun simgesi. 5. Gülünç
biçimde kısa ve dar giyinen kimse – Çözümlemeli. 6. “Oğuz …” (yazar) –
Sporcu alkış ünlemi – Bir dürbünün, bir mikroskobun, göz tarafına konmuş
olan ve objektifin oluşturduğu görüntüyü incelemeye yarayan optik sistem.
7. Geri çekilme – Bir peynir türü – Doku teli. 8. Bir tür gezi teknesi –
Rusya’da bir ırmak. 9. Düzen – Ant içme. 10. Görecelik – İçinden çıkılması
güç ve sakıncalı durum. 11. Bir mastar eki – Plasman – Ceviz. 12. Hicap –
Demirin simgesi – Bir yerde oturma – Saygı duruşunda boru sesi.
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SOLDAN SAĞA
1. İntizar-Lima. 2. Neolitik-Zer.
3. Ton-Bacanak. 4. İnisiyatif.
5. Led-Taziye. 6. Alayiş-Maya.
7. Lota-Alameti. 8. Doha-Or-Tık.
9. Da-Anorak-Ra. 10. Otak-Nazım.
11. Naz-Lüp-Me. 12. Ebabil-Leb.
13. Ta-İtelemek. 14. İniİrin-Lot. 15. Misak-Farazi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. İntihal-Denetim. 2. Neon-Loda-Abani.
3. Tonilato-Oza-İs. 4. İl-Seyahat-Bi.
5. Zibidi-Analitik. 6. Atay-Şa-Oküler.
7. Ricat-Lor-Lif. 8. Katamaran-Lena.
9. Nizam-Kasem. 10. İzafiyet-Bela.
11. Mek-Yatırım-Koz.
12. Ar-Fe-İkamet-Ti.
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